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Woord vooraf

InhetDLO-onderzoeksprogramma Planning GroeneRuimtewordtonderzoek gedaan
naarthema's als:monitoringvanontwikkelingen inhetlandelijk gebied, ruimtelijke
verkenningenensturingsvraagstukken. Eenbelangrijk onderdeelvanhetlaatstethema
is de vraag naar doorwerking van verschillende soorten Rijksbeleid. In dat kader
is in opdracht van de Rijksplanologische Dienst onderzoek gedaan naar de doorwerking vanhetHandhavings-, Aanpassings-enVernieuwingsbeleid (HAV-beleid)
uit de VINEX (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra).
Nagegaan is in hoeverre het HAV-beleid daadwerkelijk door de provincies wordt
uitgevoerd. Dit beleid betreft specifieke sturing vanuit de rijksoverheid in de
ruimtelijke ontwikkelingen in een 27-tal gebieden. Deze bemoeienis stoelt op de
overtuiging dat in die gebieden veel veranderingen nodig zijn om tot verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit te komen.
Uit de stapsgewijze analyse blijkt dat debedoeling van het beleid op zich duidelijk
is, maar dat de aansturing vanuit het R.O.- ministerie wel erg indirect verloopt; via
instrumenten vananderesectoren alsnatuurbeleid, landbouwbeleid en milieubeleid.
Datdeontwikkelingen somsconform deintentie vanhetHAV-beleid lopen ismooi
meegenomen. Dat het ook vaak anders loopt, toont dit rapport overtuigend aan.
Hieruitkaneentoekomstopgave voordeRijksplanologische Dienstworden afgeleid:
Hoekan delijn vanhet beleid doorwerken binnen datvan andere overheden zonder
dat dit "ontaardt" in veelvuldige en directe bemoeienis of een grote geldstroom?
Helderheid overderolvan derijksoverheid, dus.Daarisinditrapport ook aandacht
voor.
Kortom hetblijkt datdebeleidsambitie vanhetHAV-beleid stukloopt ophetgebrek
aan effectieve implementatie. Dit heeft geleid tot minimaal een verkeerde indruk
maarooktotverkeerdeverwachtingen bijdeuitvoerendeoverheden.Eenredenvoor
deRPDomvoorgebieden waarveel aandehand is,niet alleenbeleid te formuleren
maar eveneens de implementatiestrategie aan te passen of te vernieuwen.
Hetonderzoek isintweefasen uitgevoerd.Deeerstefase liepvan 1 september 1995
tot 22februari 1996.De activiteiten betroffen een eerste inventarisatie van destand
van zaken van beleidsontwikkeling en instrumentatie in de 27-HAV-gebieden via
interviews en documentanalyse en het houden van een workshop met betrokken
provinciale beleidsmedewerkers, RPD-medewerkers en onderzoekers waar de
inventarisatiegegevens werdenvoorgelegd. Detweedefase liepvan22februari 1996
tot25april 1996.Deworkshopvormde hetvertrekpunt voordevraaghoehetverder
moet methet HAV-beleid. HAV-gebieden dieextrarijksaandacht nodig hebben,de
gewenste rol van de rijksoverheid en de provinciale wensen ten aanzien van
(aanvullend) instrumentarium stonden in deze fase centraal. Naast de genoemde
workshop zijn via zes diepte-interviews onderzoeksgegevens verzameld.
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Projectleidster Lilian van den Aarsen voerde deeerste fase uit metNicoline van der
Windt en de tweede fase met Nicoline van der Windt en Marcel Pleijte.
Ten slotte een woord van dank voor alle geïnterviewden en deelnemers aan de
workshop.Zonderhunbereidwilligemedewerking wasditonderzoeknietzo'n succes
geworden.

Drs Emmy CA. Bolsius
coördinator Strategie Landelijke Gebieden
Ir Wim de Haas
programmaleider DLO-onderzoeksprogramma Planning Groene Ruimte
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Het voorliggende onderzoek betreft de voortgang vande beleidsontwikkeling in de
27Handhavings-,Aanpassings-enVernieuwings-gebieden, vanuit devragenofeen
actievere inzet van de rijksoverheid nodig is en of er behoefte is aan aanvullend
instrumentarium. Deze Handhavings-, Aanpassings-enVernieuwings-gebieden (de
HAV-gebieden) omvatten die koersgebieden waarvoor het rijk expliciete
verantwoordelijkheid heeft genomen. Eén van de meest belangrijke motieven voor
het aanwijzen vande27HAV-gebieden wasdedoorwerking vanhetVINEX-beleid
in het Structuurschema Groene Ruimte van het Ministerie van LNV.
Op basis van de inventarisatie van de stand van zaken van de verdere
beleidsontwikkeling en instrumentatie van het HAV-beleid worden de succes- en
faalfactoren van het beleid, bezien vanuit de doelstellingen en verwachtingen op
rijksniveau, geanalyseerd enwordtaangegeven opwelkepunten/inwelke gebieden
eennadereinzetvanderijksoverheid nodigisenopwelkepunten/inwelke gebieden
deuitwerkingvanhetbeleidmogelijk aanandereoverhedenkanworden overgelaten.
Wat betreft de methodiek is aangesloten bij het rapport 'Evaluatie van indicatieve
plannen' van Herweijer e.a. (1990). In deze benadering wordt bij de evaluatie van
perspectievenhetcriteriumdoorwerkingcentraalgesteld.Vandoorwerkingisvolgens
hen sprake als hetperspectief een serieuze rol speelt in de afwegingsprocessen van
denageschakeldebeleidmakers.Dezenageschakeldebeleidsmakers moetendeinhoud
vanhetperspectief kennen,hetinoverwegingnemenénermeeinstemmen.Devraag
naardestandvanzakenvandebeleidsontwikkeling indeHAV-gebieden isopgevat
alsdevraagnaardematevandoorwerkingvanhetindeVINEXneergelegde beleid.
Het slagen van het beleid uit de VINEX hangt zowel af van de doorwerking in het
relevant sectorbeleid vanandereministeriesalsvandedoorwerking inhet ruimtelijk
beleid op provinciaal en lokaal niveau.
Uitwerking van de verschillende onderzoeksvragen is geschied door analyse van
het meest recent en meest relevante plandocument per HAV-gebied. De aandacht
gingvooraluitnaardeuitwerkingopprovinciaalniveau (ROM/NU's, streekplannen,
waar relevant provinciale waterhuishoudingsplannen, milieubeleidsplannen en
gebiedsperspectieven).Aanvullendophetplanvergelijkend onderzoekisdoormiddel
van korte vraaggesprekken nagegaan wat het oordeel van met name provinciale
actorenisoverdebeleidsontwikkeling indeHAV-gebieden.Deresultatenpergebied
zijn grafisch samengevat in amoebe-vorm. In stap 5 worden overkoepelende
conclusies geschetst.
De beoordeling van de voortgang van beleidsontwikkeling in HAV-gebieden stond
centraal in een workshop (aanhangsel 4) metprovinciale beleidsmedewerkers. Met
de workshop werden twee doelen nagestreefd: in de eerste plaats toetsing van de
beschrijving per HAV-gebied, in de tweede plaats een discussie over de gewenste
rol van derijksoverheid bij devoortgaande beleidsontwikkeling. Aansluitend opde
discussie tijdens de workshop zijn vijf diepte-interviews met provinciale
beleidsmedewerkers en medewerkers van IRO-Oost gehouden. De resultaten van
zowel de workshop als de diepte-interviews worden besproken aan dehand van de
vragen waarextraaandachtvanrijkszijde nodig is,welkerol(len) erweggelegd lijkt
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voor derijksoverheid en welke behoeften deprovincies hebben ten aanzien van het
instrumentarium.
Conclusies inventarisatie:
Er is geen sprake van doorwerking van hetHAV-beleid;er is nauwelijks tot geen
sprake van overname van de betreffende termen uit de VINEX: er is geen sprake
van formele conformiteit. Dit sluit aan bij de conclusies van De Lange (1995) dat
van doorwerking van het koersenbeleid in brede zin naar strategisch beleid op
provinciaal niveau en in gebiedsgerichte projecten niet of nauwelijks sprake is.
Waar het de HAV-gebieden betreft is op basis van de korte vraaggesprekken met
provinciale beleidsmedewerkers de indruk ontstaan dat dit deels samenhangt met
hetontbreken van 'eigen' HAV-instrumentarium endanmetname infinanciële zin.
Een andere reden voor de slechte doorwerking van het HAV-beleid in de plannen
van de nageschakelde beleidsmakers is de stapeling van beleidscategorieën.
BeleidscategorieënuithetSGR(zoalsStrategische Groenprojecten enWCL-gebieden)
enuithetNatuurbeleidsplan zijn veel sterker richtinggevendvoor de nageschakelde
planvorming dan het HAV-beleid.
Echter, inveel gebieden iswel sprake vantoevallige materiële conformiteit methet
VINEX-gedachtengoed.Vooral indegebieden waarvernieuwing vande ruimtelijke
structuur wordt nagestreefd, is de beleidsontwikkeling expliciet in de ruimtelijke
veranderingen dieworden voorgestaan. Ditgeldtookvoorsommige 'aanpassings'-gebieden.Voorbeelden zijn deherstructurering vandelandbouw indeGelderse Vallei
endeplannenvoornatuurontwikkelingsgebieden endeStrategische Groenprojecten.
Hetstrevennaaractievehandhaving enaanpassingvraagtwelommeer beleidsmatige
ondersteuning,bijvoorbeeld dooreenverdereuitwerking vanhetachterliggende idee
gekoppeld aan het beschikbaar instrumentarium.
In de meeste gebieden is sprake van voldoende tot ruime aandacht voor de
perspectieven voorderelevante economische activiteiten.Naastnatuurbehoud en/ofontwikkeling staat in deplannen met betrekking tot het landelijk gebied het zoeken
naar perspectieven voor de landbouw centraal. Daarnaast is veel aandacht voor
recreatieennatuur-enlandschapsbeheer. Opvallend isdetrendnaar gebiedsgerichte
integrale projecten op een kleiner schaalniveau dan een HAV-gebied als geheel.
Inveelvan debeschouwde, gebiedsgerichte plannen heeft afstemming, in de ideale
betekenis van een integrale benadering van functies, lokaties en kwaliteiten, niet
sterkdeaandachtgekregen.Deafstemming blijkt veelalnogdevormvan procedurele
afstemming tehebben:het 'haasje-over' principe.Uitzondering vormtdelocalisering
van natuurontwikkeling, waarbij de hydrologie een belangrijke rol speelt. De
planvorming isvaak vooral gericht op versnelde en gecoördineerde uitvoering van
reeds bestaand beleid, zoals neergelegd in de provinciale waterhuishoudings- en
milieubeleidsplannen.
Metbetrekkingtotdeinzetvaninstrumentarium lijktheteropdatper gebiedsgerichte
uitwerking het totale scala van (toevallig?) beschikbaar instrumentarium wordt
ingezet; met andere woorden: onder verschillende vlaggen wordt dezelfde lading
aangevoerd. Een hypothese is dat vanuit het ruimtelijk beleid daarin een sterkere
coördinatie en differentiatie gewenst is.
In algemene zin komt naar voren dat het draagvlak voor doorwerking van het
ruimtelijk beleiddeaandachtblijft vragen,metnameinhetlichtvandeveranderende
verhoudingen tussen rijk en provincie.
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Succes- en faalfactoren
Een belangrijke 'succesfactor' voor de concretisering van het gedachtengoed van
het HAV-beleid lijkt de gebiedskeuze te zijn. Voor een groot deel betreft het gebieden
waarvoor reeds veel aandacht bestond, als de Waddenzee, de Gelderse Vallei en de
Achterhoek. De doorwerking in het Structuurschema Groene Ruimte heeft de
beleidsontwikkeling in de betrokken gebieden dus een goede impuls gegeven. Aan
de andere kant vormt de stapeling van beleid voor de impact van het HAV-beleid
als beleidscategorie juist een faalfactor; andere aanduidingen waren sterker
richtinggevend en het HAV-beleid als zodanig vormde geen zelfstandige
inspiratiebron voor de nageschakelde planvorming. Echter, de meest belangrijke
faalfactor van het HAV-beleid is de geringe aansluiting bij gebiedsspecifieke problemen.Blijkbaar biedt de aanduiding HAV-gebied en dedaaraan ten grondslag liggende
filosofie ten aanzien van gewenste handhaving, aanpassing of vernieuwing van de
ruimtelijke structuur de nageschakelde planvorming te weinig aangrijpingspunten
voor concrete plannen en biedt de aanduiding als HAV-gebied geen aanvullende
argumenten bij het kiezen tussen bepaalde ontwikkelingsrichtingen. De aanduiding
HAV-gebied blijkt in die zin geen gewicht in de schaal te leggen; de
probleemdefinitie met betrekking tot deruimtelijke structuur stemt niet overeen met
de probleemdefinitie van de nageschakelde planvorming. Ook voor het HAV-beleid
zou beter naar maatwerk kunnen worden gestreefd.
Conclusies: workshop en diepte-interviews:
Wat betreft de behoefte aan extra aandacht van het rijk kwamen geen specifieke
HAV-gebieden die extra aandacht nodig hebben, maar weleen aantal type problemen:
bij grensoverschijdende vraagstukken of vraagstukken van nationaal belang is in
ieder geval inbreng van de zijde van het rijk van belang evenals bij specifieke
problemen zoals verstedelijking en conflicterend rijksbeleid. Ook het draagvlak in
algemene zin blijft punt van zorg.
Hoewel het gebrek aan financieel instrumentarium vaak naar voren kwam, werd het
door de meeste respondenten belangrijker gevonden dat rijk en provincie het eens
zijn over de doelstellingen. Daarbij is communicatie van cruciaal belang is: de
diagonale lijn van rijk, provincie en gemeenten moet continue stromende worden
gehouden. Vanuit het rijk moeten signalen worden afgeven, maar andersom moeten
ook de provincies aangeven waar men ondersteuning wil.
De behoefte aan beleidsrust betreft vooral de behoefte aan geen nieuw beleid. Door
de vele veranderingen van beleidscategoriën is er onder de bevolking wantrouwen
ontstaan over de betrouwbaarheid van het rijk. Het belang van de continuïteit van
rijksbeleid kwam diverse malen naar voren.
Ten aanzien van de mogelijke rol(len) van de rijksoverheid bij de verdergaande
beleidsontwikkeling in HAV-gebieden wijzen veel respondenten erop dat het rijk
eenrol zou moeten aannemen als degene die dehoofdlijnen uitzet, dedaarbij horende
doelstellingen scherp formuleert en dat op een heldere manier overdraagt aan de
provincies. Als voorbeelden van het sturen op hoofdlijnen werden vaak de
Ecologische Hoofdstructuur en het voormalige instrument Nationaal Landschap
genoemd. Veel respondenten zouden graag zien dat de provincies meer eigen
verantwoordelijkheid hebben en dat het rijk hun meer vertrouwen geeft bij de
uitwerking van de uitgezette hoofdlijnen. Daarbij is vooral een grote behoefte aan
flexibel beleid: het generieke beleid moet ruimte laten voor een gebiedsgerichte
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invulling. Maatwerk dus. Dat dit juridisch gezien een moeilijke zaak is wordt wel
erkend.
Naast de bovenstaande rol van het rijk als 'facilitator' wordt ook nog een andere
mogelijke bijdrage van het rijk gezien, waarbij het accent ligt op het verkennen van
nieuwe ontwikkelingen. Algemene waardering is er voor het rijk als inspiratiebron,
als leverancier van sprekende voorbeelduitwerkingen, nieuw ideeën en strategieën.
Ook de IRO's spelen in de visie van de meeste respondenten een heel belangrijke
rol: zij moeten de hand te houden aan de uitvoering van het rijksbeleid. Daarnaast
wordt van hen verwacht dat ze beleidsvragen en moeilijkheden uit hun gebied goed
doorspelen richting Haagse beleidsmakers.
Ten aanzien van de vraag naar aanvullend instrumentarium kwam naar voren, dat
door het goeddeels ontbreken van een eigen R.O.-instrumentarium VROM het
instrumentarium van andere departementen beter zou moeten benutten. Veel
respondenten pleiten voor één pot voor gebiedsgericht beleid (ontschotting van
instrumenten) envoor flexibilisering van het bestaand instrumentarium. Er is weinig
behoefte aan nieuw instrumentarium, wel aan betere afstemming en meer invulling
in de regio. Instrumenten moeten slagvaardiger worden toegepast.
In hoofdstuk 4 wordt de voortgang van beleidsontwikkeling per HAV-gebied
geïnventariseerd. De onderzoeksresultaten worden voor 27 HAV-gebieden via zeven
onderzoeksvragen gestructureerd weergegeven. Iedereinventarisatie per gebied wordt
afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste knelpunten en conclusies.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond en doelstelling
Decentrale vraagstelling vanhet voorliggende onderzoek betreft devoortgang van
de beleidsontwikkeling in de 27 Handhavings-, Aanpassings- en Vernieuwingsgebieden.Deachterliggendevraagisofeenactievereinzetvanderijksoverheid nodig
isenoferbehoefte isaanaanvullend instrumentarium.DezeHandhavings-,Aanpassings-en Vernieuwings-gebieden (deHAV-gebieden) omvatten die koersgebieden,
waarvoorhetrijk explicieteverantwoordelijkheid heeft genomen.Alszodanigmaken
zedeeluitvanhetRuimtelijk Ontwikkelingsperspectief uitdeVINEX (VierdeNota
ruimtelijke ordeningExtra).Hetzijn gebieden waargroteruimtelijke veranderingen
werden verwacht dan wel gebieden die van grote betekenis werden/worden geacht
gezien hun rol in de nationale ruimtelijke structuur. Eén van de meest belangrijke
motieven voor het aanwijzen van de 27 HAV-gebieden was de wens om voor te
sorteren op doorwerking van het VINEX-beleid in het Structuurschema Groene
Ruimte van het Ministerie van LNV. Dat is goeddeels ook gelukt (Katteler &
Borghouts, 1993: 33 e.V.). Zo is bij de aanwijzing van Waardevolle Cultuur
Landschappen (ibid. 42) en Strategische Groenprojecten (ibid. 44) uitdrukkelijk
rekening gehouden met de HAV-gebieden.
Deeigenverantwoordelijkheid vanrijk indebeleidsontwikkeling voordezegebieden
wordtindeVINEX (pkb (planologische Kernbeslissing) :27)geformuleerd als "het
actief ondersteunen van de gekozen strategie" van handhaving, aanpassing of
vernieuwing vanderuimtelijke structuur. Deprioriteit voor inzet vanhet ruimtelijk
relevant instrumentarium van de rijksoverheid ligt bij de HAV-gebieden.
De specifieke status van de HAV-gebieden vraagt om een aparte evaluatie, naast
deevaluatie vandoorwerking vanhetkoersenbeleid inrespectievelijk andere nota's
van de rijksoverheid, in de Proefgebieden Koersbepaling, en in streekplannen
(Driessen e.a., 1995).
Onderzoeknaardevoortgangvandebeleidsontwikkeling indeHAV-gebieden dient
op de eerste plaats antwoord te verschaffen op de vraag of het Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief voor de betreffende gebieden voldoende is doorvertaald
in het ruimtelijk beleid én in het relevante sectorbeleid. Vervolgens kan worden
bezien ofeenactievere inzetvanderijksoverheid nodig is (VROM/RPD, 1994:77).
Het streven naar vereenvoudiging van de veelheid aan gebiedscategorieën speelt
hierbij ook een rol.
Daarnaast is ook uitdrukkelijk de vraag aan de orde of de instrumentatie van het
beleidvoordeHAV-gebieden voldoendeis1.Hetuitgangspunt vanhetkoersenbeleid
inalgemenezinwasdatditmetbestaande instrumenten moetworden verwezenlijkt.
InRuimtelijke Verkenningen 1994: BalansvandeVierdeNotaRuimtelijke Ordening
(Extra) (VROM/RPD, 1994: 77) is aangegeven dat "bij de analyse van de
1

Zie bijvoorbeeld het voorwoord van mevr. Kroese in de evaluatie van de Proefgebieden
Koersbepaling.
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ontwikkelingen ronddeHAV-gebieden uitdrukkelijk ookdevraagzalwordengesteld
of aanvullend financieel instrumentarium nodig is...".
Tabel 1 HAV -gebieden volgens VINEX".
Regio

Handhaving

Aanpassing

Vernieuwing

Noord

Waddenzee

Veenweide ZW-Friesland

n.v.t.

Duinen

ZO-Friesland/ZW-Drenthe

Noord Drenthe
IJsselmeer
Noorden kleinsch. landsch.
Oost

Zuid

Twente/Achterhoek

Veenw. NW-Overijssel

Veluwe

Randzone Veluwemeer

Uiterw. grote rivieren

Gelderse Poort

Voordelta

Binnenduinrand Zeeland

Gelderse Vallei

Oosterschelde
Duinen
Zuid Limburg

Midden Brabant

Peel e.o.

Uiterw. grote rivieren e.o.
West

Waddenzee
Voordelta

IJsselmeer

Duinen

Goeree binnenduinrand

Utrechtse Heuvelrug

Randzone Veluwemeer

Veenweide Groene Hart

Ronde Venen/ Nwk.pl.
drieh. Zoetermeer Gouda
Rotterdam

Randstad onder sted. invl.

Gelderse Vallei

"Voor het beleid aangaande de HAV-gebieden heeft het in 1993 verschenen deel 4 geen gevolgen voor
de eventuele doorwerking naar het streekplan volgens deel III uit 1991. Op dat aspect is de PKB
namelijk niet of nauwelijks bijgesteld. Het tijdstip van verschijnen van de PKB kan dus geen
belemmering vormen voor de doorwerking van het HAV-beleid. Het idee van "handhaving, aanpassing
en vernieuwing" kwam overigens, welliswaar op een kleinere schaal, ook al in de VINO (deel d, 1988)
ter sprake.

De doelstellingen van het onderzoek naar de voortgang in de HAV-gebieden zijn
hiermee als volgt te formuleren:
— Inventarisatievandestandvanzakenvanbeleidsontwikkeling eninstrumentatie.
— Analyse van de succes- en faalfactoren van het HAV-beleid, bezien vanuit de
doelstellingen en verwachtingen op rijksniveau.
— Aangeven op welke punten/ in welke gebieden een nadere inzet van de
rijksoverheid nodig isenopwelkepunten/ in welke gebieden deuitwerking van
het beleid mogelijk aan andere overheden kan worden overgelaten.
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1.2 Theoretisch kader
Inhetinopdracht vanVROM/RPDvervaardigde rapport 'Evaluatie van indicatieve
plannen, handleiding en begrippen' van Herweijer e.a. (1990) wordt een methode
voor de systematische evaluatie van indicatieve plannen beschreven. Indicatieve
plannen als een PKB bevatten zowel beleidsuitspraken — concrete voornemens —
als perspectieven — visies op probleemdefinitie/gewenste ontwikkelingen — van
de beleidsmakers.
"Perspectieven kunnen niet worden beoordeeld met behulp van criteria als
doelbereiking en conformiteit" (: 9); voor de evaluatie van perspectieven stellen
Herweijerhetcriteriumdoorwerkingcentraal.Vandoorwerkingisvolgenshensprake
als het perspectief een serieuze rol speelt in de afwegingsprocessen van de
nageschakelde beleidsmakers.Dezenageschakeldebeleidsmakers moetendeinhoud
van het perspectief kennen, het in overweging nemen én er mee instemmen.
Het koersenbeleid in algemene zin is opgevat als een door de rijksoverheid
aangedragen perspectief: het gaat om een kader voor de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingsrichtingen. OokhetonderdeelHAV-gebiedenuitdeVINEXisopgevat
als een perspectief. Slechts op enkele onderdelen is sprake van meer concrete
voornemens, bijvoorbeeld als wordt gesteld dat "derijksoverheid in samenwerking
metdedaarbij betrokken overheden eenintegraal beleidsplan voordeVoordelta zal
opstellen".
Hiervan uitgaande is de vraag naar de stand van zaken van de beleidsontwikkeling
in de HAV-gebieden opgevat als de vraag naar de mate van dooiwerking van het
in de VINEX neergelegde beleid. Het slagen van het beleid uit de VINEX hangt
zowel af vande doorwerking inhetrelevant sectorbeleid van andere ministeries als
van de doorwerking in het ruimtelijk beleid op provinciaal en lokaal niveau.
In het onderzoek van het SC-DLO is onderzoek naar doorwerking ingebed in een
theoretisch kaderdatdekwaliteitvanplanningtotonderwerp heeft. Deopgave voor
deplanningtenaanzienvandeleefomgeving wordtdaarinopgevatalshetorganiseren
vandewisselwerkingtusseninrichtingensturing,tussenhetzoekennaarconsistente,
deugdelijke oplossingen voor deproblemen infysiek opzicht enhetvinden van een
maatschappelijk draagvlakvoordegekozenoplossingen (VandenAarsene.a., 1995).
Doorwerkingvanreedsgeformuleerd beleidisdaarbij één vandebeoordelingscriteria
voordekwaliteitvanplanning. Ookwaarhetgaatomdedoorwerking vanhetbeleid
voor de HAV-gebieden, vormt de wisselwerking tussen inrichting (handhaving,
aanpassing danwelvernieuwing vanderuimtelijke structuur) ensturing decentrale
opgave.Andersgeformuleerd: hetHAV-beleidmoetwordenovergenomen inandere
plannen,moetinzetvaninstrumentarium totgevolghebbenénhetHAV-beleid moet
worden gedragen door andere beleidsactoren. Pas dan zijn de randvoorwaarden
aanwezig voor daadwerkelijke veranderingen in de ruimtelijke organisatie.
Er bestaan echter verschillende invullingen van het criterium 'doorwerking'. In
algemene zin gaat het om de nadere uitwerking, meer concrete invulling, vertaling
en toepassing van beleid door beleidsactoren diehierop al dan niet formeel worden
aangesproken. Derecente aandacht voornetwerksturing, consensus, uitvoeringsgerichtheid e.d., op te vatten als aandacht voor de stuuropgave in brede zin, wijst op
de afhankelijkheid van de overheid van diverse andere actoren, als het gaat om
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effectuering van beleid. Deze actoren hebben hun eigen verantwoordelijkheden en
afwegingen. Beleidsvoornemens opnationaal niveau kunnen daarmee niet (langer)
als 'handelingsvoorschriften' wordenopgevat; zijmoeteneerderworden beschouwd
als 'referentiekader voor de nageschakelde besluitvorming' (Galle e.a., 1987:46).
Onder nageschakelde besluitvorming worden aldie actoren verstaan, die aldanniet
formeel op uitvoering van het beleidsvoornemen worden aangesproken.
Indediscussieoverdoorwerking zijntweehoofrichtingen teonderscheiden,opbasis
van antwoord op de vraag of gebruik door de aangesproken actoren voldoende is
omvandoorwerkingtekunnen sprekenofdatrichtinggevendheid hierbijdeeismoet
zijn. Anders geformuleerd: is bij bewust/beargumenteerd afwijken van het
beleidsvoornemen doornageschakelde actoren welofniet sprakevan doorwerking?
De twee richtingen zijn te typeren als 'richtinggevend' respectievelijk 'bruikbaar'.
In feite hebben detwee geschetste benaderingen een verschillend uitgangspunt: bij
doorwerking alsrichtinggevend wordtbeleid geëvalueerd vanuitdebeleidsvormende
instantie; bij doorwerking als bruikbaarheid wordt beleid geëvalueerd vanuit de
besluitvorming van de nageschakelde beleidsactoren.
In dit onderzoek gaat het om een evaluatie vanuit de beleidsvormende instantie en
staat hetrichtinggevende karakter dus centraal. DeLange (1995) formuleert alseen
eerste stapineendergelijk doorwerkingsonderzoek hetvaststellen vande 'conformiteit' vanhetnageschakeldebeleid.Inditonderzoekwordtaangeslotenbijdeinvulling
van het begrip 'conformiteit' door De Lange (1995)2. Zij maakt onderscheid in:
— plan- of beleidsconformiteit: Zijn beleidsuitspraken in overeenstemming met
initieel beleid? Hierbij is nog onderscheid te maken in materiële en formele
(non)conformiteit. " Van formele conformiteit is sprake indien in plannen en
beleid van nageschakelde beleidsactoren dezelfde beleidsformuleringen en
terminologiewordengebruiktalsinhetinitiëlebeleid.Bijmateriële conformiteit
speelt alleen de inhoudelijke strekking van het rijksbeleid een rol" (De Lange,
1995: 58).
— gedragsconformiteit: Handelen aangesproken actoren.
— finale conformiteit:Worden gewenste veranderingen in ruimtelijke organisatie
gerealiseerd?
Dit onderzoek betreft onderzoek naar wat de Lange planconformiteit noemt; het
onderzoek naar gedragsconformiteit vraagt om een diepgaandere analyse dan inhet
bestek van dit onderzoek mogelijk was.Ook de finale conformiteit — verandert er
ook echt wat in de ruimte? — komt in dit onderzoek niet aan de orde.

2

Herweijer e.a. definiëren conformiteit als "het naleven van taakstellingen" in operationele
besluiten en feitelijke handelingen van de nageschakelde beleidsmakers.
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1.3 Aanpak en onderzoeksvragen
Herweijer e.a. (1990) onderscheiden vijf stappen voor een systematische evaluatie
van doorwerking:
1. Vastleggen van de doelstelling evaluatie (vertalen beleidsvragen in evaluatievragen).
2. Inhoudsanalyse van initieel beleid (boodschap, aangesproken actoren en
deelprocessen, tijdstippen).
3. Evaluatievragen opstellent.b.v.criteriadoorwerking,conformiteit, doelbereiking
en/of effectiviteit.
4. Empirisch onderzoek.
5. Beleidsaanbevelingen.
Deeerste stap,dedoelstellingen van het onderzoek, isin 1.1 aangegeven. Devraag
ofeenbeleidsvoornemen, alshetHAV-beleid,richtinggevend isvoorandereplannen,
voordeinzetvaninstrumentenénvoorhetdenkenvandebetreffende plannenmakers,
hangt in de eerste plaats sterk af van de duidelijkheid van de oorspronkelijke
boodschap.
Detweedestapomvateenreconstructievandeoorspronkelijke beleidsdoelstellingen:
wat stond de beleidsmakers voor ogen? Toegespitst op dit onderzoek: wat werd
beoogd met de aanwijzing van de afzonderlijke HAV-gebieden, wat waren de
problemen metbetrekking tot deruimtelijke structuur diemoesten worden opgelost
dan wel voorkomen?
Een belangrijk deel van deze reconstructie is reeds verricht in het kader van ander
onderzoek (Katteler & Borghouts, 1993; Katteler & Borghouts, 1994; De Lange,
1995); daarom isvoor dit onderzoek geen sprake van een uitgebreide reconstructie.
Zoalsaangegeven werdenindeHAV-gebieden tentijdevandeVINEXgroteruimtelijke veranderingen verwachtdanwelwerdendegebiedenvangrotebetekenis geacht
gezienhunrol indenationaleruimtelijke structuur. Doorwerking vanhet ruimtelijk
beleid in het SGR vormde een belangrijke doelstelling van de aanwijzing van de
HAV-gebieden.
Deverdereuitwerkingvandeoorspronkelijke beleidsdoelstellingen isnaoverlegmet
H. Kamphuis en E. Bolsius, RPD/ROP in dit onderzoek beperkt tot een korte en
kernachtigetyperingvandebeleidsdoelstelling perHAV-gebied (aanhangselI).Waar
nodig zijn deze doelstellingen geconcretiseerd. De belangrijkste richtsnoer hierbij
werdgevormddoorhetkaraktervanderuimtelijke verandering,hetzij gewenst, hetzij
verwacht voor het betreffende gebied en de keuze van daaruit voor handhaving,
aanpassing dan wel vernieuwing van de ruimtelijke structuur. Daarbij is nagegaan
ofindebetreffende gebieden sprakewasvanwatwe 'oude stress' hebben genoemd:
bekendeproblemen alsbijvoorbeeld verzuring,intensiefrecreatief gebruik, waarvan
de oplossing een extra (beleids)impuls behoefde. Van 'nieuwe stress' is sprake
wanneer duidelijk was dat nieuwe problemen konden worden verwacht; 'nieuwe
kansen' betreffen een te verwachten kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door
natuurontwikkeling.
Dezereconstructievanbeleidsdoelstellingen perHAV-gebiedisopgevatalseensoort
'hypothese' die als richtsnoer heeft gefungeerd bij de invulling van de volgende
stappen en de concretisering van de onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld waar nieuwe
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kansen in de vorm van natuurontwikkeling werden gezien, is één van de
onderzoeksvragen of er voldoende geld voor aankoop is gereserveerd.
De derde stap betreft het opstellen van evaluatievragen voor het empirisch onderzoek.
Daartoe isteruggegrepen op het gedachtengoed van het Koersenbeleid. De betreffende
strategie — handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing — is gekoppeld aan de
twee centrale doelen van het koersenbeleid: het bieden van een perspectief voor de
ruimtelijk-economische ontwikkelingen op langere termijn en de afstemming van
ruimtelijk, water- en milieubeleid als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.
In dit onderzoek staat de vraag naar de doorwerking in planvorming centraal. Is er
specifiek (sector- en facet)beleid ontwikkeld voor de betreffende HAV-gebieden?
Zo ja, om welk beleid gaat het, is het adequaat vanuit de achterliggende
doelstellingen? In hoeverre komt de beleidsontwikkeling overeen met het
gedachtengoed van de VINEX? Wij vatten hierbij beleidsontwikkeling breed op:
zowel de doorwerking in planvorming van andere overheden als doorwerking in de
inzet van instrumentarium. Het onderscheid tussen deze twee vormen is immers niet
altijd even scherp: zo zijn streek- en bestemmingsplannen de instrumenten van de
ruimtelijke ordening. Ten behoeve van de helderheid ishierna wel steeds onderscheid
in beide vormen van beleidsontwikkeling aangebracht.
Uitgewerkt zijn bij dit onderzoek naar planconformiteit de volgende zeven
onderzoeksvragen van belang:
1 Wordt er in het streekplan/plan van aanpak/nadere uitwerking/milieubeleidsplan
e.d. op enigerlei wijze verwezen naar de beleidscategorie 'HAV-gebied' uit de
VINEX? Zo ja, op welke wijze en in welk verband?
2 Wordt het gebied nader begrensd als HAV-gebied?
3 Is er voor de betreffende gebieden sprake van een beleid gericht op het
handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke structuur?
Waar handhaving van de ruimtelijke structuur werd nagestreefd is vooral
onderzocht hoe de gewenste planologisch bescherming is vormgegeven en of
uitwerking of toepassing van debeschermingsformules uit het SGR heeft plaatsgevonden.
In gebieden waar aanpassing van de ruimtelijke structuur wordt nagestreefd is
vooral aandacht besteed aan de vraag of de mogelijke ontwikkeling van functies
is gedifferentieerd naar deelgebieden of deelwatersystemen. Welk beleid is
ontwikkeld voor eventuele functieverandering en welk beleid is ontwikkeld om
karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven?
Vernieuwing van de ruimtelijke structuur wordt afgelezen aan de mate waarin
herschikking van functies wordt voorzien, bijvoorbeeld op basis van
(deel)watersystemen.
4 Is er sprake van een duidelijke concretisering van het beleid in vergelijking met
de VINEX, als het gaat om een ruimtelijk-economisch
toekomstperspectief?
Bij deze analysevraag gaat het vooral om de mate waarin deverschillende functies
ineen gebied ruimte voor ontwikkeling krijgen. Per gebied isdevraag toegespitst;
vaak terugkerende thema's zijn voornemens ten aanzien van natuurontwikkeling,
de vraag in hoeverre er maatregelen genomen zullen worden om verbreding van
de landbouw (recreatie, natuur/landschapsbeheer) te stimuleren, en inwelke mate
grootschalige functieveranderingen aan de orde zijn.
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5 Is er sprake van een duidelijke concretisering van het beleid in vergelijking met
de VINEX, als het gaat om de afstemming ruimte-water-milieu?
Bij dit onderdeel is aansluiting gezocht bij het ideeëngoed van het programma
'Ruimte, water en milieu' 3 , waarin drie hydrologische ordeningsprincipes voor
de afstemming van ruimte, water en milieu (watersysteembenadering) worden
geschetst. Daarbij wordt een plangebied opgedeeld in hydrologische eenheden;
per deelgebied worden combineerbare functies ontwikkeld. De deelgebieden en
dus ook elkaar bijtende functies beïnvloeden elkaar niet. Er isnagegaan op welke
manier afstemming van ruimte, water en milieu heeft plaatsgevonden (variërend
van nauwelijks tot integrale aanpak) en de voornemens met betrekking tot het
verbeteren van demilieukwaliteit ten behoeve van specifieke functies zijn zo goed
mogelijk in beeld gebracht.
6 Wordt aangegeven welke maatregelen en welk instrumentarium men denkt in te
(kunnen) zetten ter uitvoering van de geformuleerde beleidslijnen?
Inzet van instrumentarium vormt de verbinding tussen de aanwijzing van
specifieke gebieden en de gewenste ontwikkelingen in de ruimtelijke structuur
in deze gebieden. Onderscheid kan worden gemaakt in het eigen roinstrumentarium, financieel instrumentarium en sectorale instrumenten, waarbij
ook indirecte instrumenten zullen worden beschouwd. Per gebied is getracht een
zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de voorgenomen inzet van
instrumenten.
7 Wat is het draagvlak voor de beschouwde beleidsvoornemens!plannen?
Deze onderzoeksvraag is toegevoegd na een bespreking over de kernachtige
typering. De nadruk ligt hierbij niet (alleen) op draagvlak voor het HAV-beleid
als zodanig, maar op draagvlak — maatschappelijk en bestuurlijk — voor de
onderzochte beleidsvoornemens endeveranderingen die daarmee gepaard zullen
gaan.
De vierde stap van Herweijer e.a. (1990) omvat het daadwerkelijke empirische
onderzoek. Uitwerking is geschied door analyse van het meest recente en meest
relevante plandocument per gebied. De aandacht ging vooral uit naar de uitwerking
op provinciaal niveau (ROM/NU's, streekplannen, waar relevant provinciale
waterhuishoudingsplannen, milieubeleidsplannen en gebiedsperspectieven).
Aanhangsel 2 geeft een overzicht van de beschouwde plandocumenten per HAVgebied. Aanvullend op het planvergelijkend onderzoek is door middel van korte
vraaggesprekken nagegaan wathet oordeel van met name provinciale actoren is over
de beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden: wat zijn de belangrijkste problemen
in hetbetreffende gebied,hoeverloopt debeleidsontwikkeling, leeft deHAV-gedachte
en zo nee, waarom niet? Aanhangsel 3 geeft een overzicht van de geïnterviewde
personen.
Onderzoeksvragen 1en 2worden per gebied in de vorm van tekst beantwoord. Voor
de beantwoording van de onderzoeksvragen 3 t/m 7 is gezocht naar een meer tot de
verbeelding sprekende presentatievorm. Geïnspireerd op AMOEBE-aanpak, de

3

Zie RPD, Plannen met Stromen, VROM/Cenrale Directie Voorlichting en Externe
Betrekkingen, 1995
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Figuur 1: Presentatie onderzoeksresultaten
De vijf segmenten betreffen een beoordeling van 1) handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing
van de ruimtelijke structuur 2) het ruimtelijk-economisch toekomstperspectief, 3) de afstemming
ruimte-water-milieu, 4) de inzet van instrumentarium en 5) draagvlak voor beleid.
De cirkel is onderverdeeld in drie deelcirkels (A, Ben C),waarmee een duiding van de 'score' per
segment wordt voorgestaan. Integenstelling totdegangbare invullingvaneen amoebe ishiergekozen
vooreenvlakvullende aanduiding vandescore,omelkesuggestie vankwantitatieve benadering weg
te nemen.
De score per segment is toegekend op basis van de volgende richtsnoer:
1) handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing van de ruimtelijke structuur:
A: als formele doelstelling/beleidsuitgangspunt, nog niet ver uitgewerkt;
B: als streven;
C: als operationeel doel
2) het ruimtelijk-economisch toekomstperspectief:
A: als formele doelstelling;
B: als streven;
C: als operationeel doel
3) de afstemming ruimte-water-milieu:
A: als formeel doel/uitgangspunt voor beleid;
B: procedurele afstemming (haasje over)
C: daadwerkelijke integratie
4) de inzet van instrumentarium
A: beperkt; alleen gangbaar, generiek instrumentarium;
B: ad hoc combinatie van generiek en gebiedsgericht instrumentarium
C: doelgerichte combinatie van gebiedsgericht instrumentarium
5) draagvlak voor beleid:
A: beperkt, vooral bestuurlijke aangelegenheid
B: matig tot goed, belangengroepen sectoraal betrokken
C: groot, o.a. tot uiting komend in lokale initiatieven
Bijdepraktische toepassing vandezerichtsnoer bleek het soms nodig een cirkel nogweer intweeën
te delen. Dit om aan te geven dat het beleid zich wel ontwikkelt richting score C - als voorbeeld maar slechts vooreen van debeschouwde sectoren of thema's. Het beleid isalshetwarenog opweg
naar de volgende cirkel, maar is de vorige horde al duidelijk gepasseerd.
Bij debeschouwing van deze 'amoebes' past een duidelijke waarschuwing. In deeerste plaats staan
de vragen slechts een kwalitatief oordeel toe; in de tweede plaats is het oordeel zeer subjectief en
afhankelijk van veel toevallige, aan het HAV-gebied gelieerde factoren (aanwezige informatie,
bekendheid e.d.),waardoordeonderlingevergelijkbaarheid vanamoebesvermindert. Waar mogelijk
zijn de amoebes voorgelegd aan de betrokken provinciale medewerkers.
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stedentypologie NEI wordt een in vijf segmenten verdeelde cirkel gehanteerd: zie
figuur 1.
De vijfde stap van het onderzoek betreft de conclusies met betrekking tot de
doorwerking vanhetHAV-beleid.Deze stapisopgedeeld intweedelen.Eerst isde
standvanzakenvandebeleidsontwikkeling indeHAV-gebieden opeenrijtje gezet:
pergebied,percategorie (Handhaving,Aanpassing,Vernieuwing) envoorhetHAVbeleid in het geheel. Het gaat hierbij om de vragen:
— Heeft in de afzonderlijke HAV-gebieden voldoende beleidsontwikkeling
plaatsgevonden?Zonee,watzijn algemeneoorzakenenwelkeoplossingen lijken
denkbaar? idem voor inzet instrumentarium;
— Conclusie: Wat lijken op basis van de onderzoeksresultaten de succes- en
faalfactoren van het HAV-beleid. Aandacht zal worden besteed aan de
inhoudelijke aspecten(aansluitingbijgebiedsspecifieke problemen, mogelijkheden
vooractievehandhaving,vernieuwing,e.d.,tijdstip), sturingsaspecten (bekendheid,
draagvlak) en de inzet van beschikbaar instrumentarium.
Het tweede deel van de vijfde onderzoeksstap betreft de beoordeling van deze
voortgang in de beleidsontwikkeling, vanuit het perspectief van het nationaal
ruimtelijk beleid.Daarbij staat devraag centraal:Hoeverder met het HAV-beleid?
Op welke punten/ in welke gebieden is eennadere inzet van derijksoverheid nodig
en op welke punten/ in welke gebieden kan de uitwerking van het beleid mogelijk
aan andere overheden worden overgelaten?
Deze vraag is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
— Opwelkepunten enhoekandebeleidsontwikkeling worden gestimuleerd indie
HAV-gebieden waar deze nog onvoldoende vorm heeft gekregen?
— Aan welke (extra) inzet van de zijde van de Rijksoverheid is op provinciaal
niveau behoefte?
— Welke HAV-gebieden verdienen daarbij prioriteit?
— Hoe kan vanuit het ruimtelijk beleid een gerichte, gecombineerde inzet van instrumentarium worden bevorderd?
— Waar is behoefte aan aanvullend (financieel) instrumentarium?
Workshop
Deovergang tussen fase I(beschrijving stand van zaken) enfase II (hoeverder met
het HAV-beleid?) is vormgegeven in een workshop met betrokken provinciale
beleidsmedewerkers, RPD-medewerkers en onderzoekers (op 22 februari 1996;
aanhangsel 4bevateen verslag van dezeworkshop). Met deworkshop werden twee
doelennagestreefd: indeeersteplaatstoetsingvandebeschrijving per HAV-gebied,
in de tweede plaats een discussie over de gewenste rol van de rijksoverheid bij de
voortgaande beleidsontwikkeling. Tijdens de workshop gaven twee provinciale
beleidsmedewerkers eenreactie ophetonderzoek, toegespitst ophet gedachtengoed
van het HAV-beleid en de voor de betreffende gebieden geschetste 'amoebe' van
beleidsontwikkeling. Dit deel werd afgesloten met een schrijfsessie, waarbij de
deelnemers wordt gevraagd commentaar en aanvullingen te geven opde conclusies
en de geschetste amoebe voor elk van de HAV-gebieden: is de voortgang van de
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beleidsontwikkeling in de betreffende gebieden volledig in beeld gebracht, zijn de
conclusies juist en volledig?
Hetaldusverkregen commentaar isverwerkt indebeschrijvingen per HAV-gebied.
Bij het discussiegedeelte van deworkshop lag een sterk accent opinvulling van het
begrip 'facilitering' doorderijksoverheid enopwensentenaanzienvan (aanvullend)
instrumentarium. Dit gedeelte werd ingeleid door twee inleidingen over de
verschuivingen in de verhouding tussen rijk en provincies, toegespitst op het
ruimtelijk beleid.
Diepte-interviews
Aansluitend op de discussie tijdens de workshop zijn vijf diepte-interviews met
provinciale beleidsmedewerkers en medewerkers van IRO-Oost gehouden (namen
opgenomen in aanhangsel 3), teneinde de conclusies uit zowel het werkdocument
als uit de discussie tijdens de workshop verder uit te werken en te onderbouwen.
Deresultaten vanzoweldeworkshopalsdediepte-interviews wordenbesproken aan
de hand van drie thema's:
— Waar is extra aandacht van rijkszijde nodig en waarom?
— Welkerol(len)kanderijksoverheid spelenbijbeleidsontwikkeling opprovinciaal
niveau?
— Welke behoeften hebben de provincies ten aanzien van het instrumentarium?
1.4 Leeswijzer
In het voorgaande zijn de verschillende onderzoeksstappen uiteengezet. De
inventarisatie van de voortgang van beleidsontwikkeling per gebied vormt een
belangrijk enomvangrijk deelvanditrapport. Tenbehoevevandeleesbaarheid van
het geheel worden in hoofdstuk 2 en 3 respectievelijk eerst de conclusies van de
inventarisatie en deresultaten van de workshop en de diepte-interviews besproken.
De beschrijving van de beleidsontwikkeling per HAV-gebied is opgenomen als
hoofdstuk 4.

28

2 Conclusies van de inventarisatie

Indithoofdstuk wordendeconclusiesuitdeinventarisatievande beleidsontwikkeling
in de 27 HAV-gebieden geschetst. Paragraaf 2.1gaat inop de doorwerking van het
HAV-beleidinalgemenezin;inparagraaf 2.2komen deconclusiesuitdeantwoorden
opdeonderzoeksvragen 3totenmet7(zoalspergebied samengevat ineen amoebe)
aan de orde.
2.1 Doorwerking van het HAV-beleid
Deze paragraaf betreft de beantwoording van de onderzoeksvragen 1 en 2 zoals
aangegeven in hoofdstuk 1. Hierbij gaat het om de vragen:
— Wordtindenageschakeldeplanvormingverwezennaardebeleidscategorie 'HAVgebied' uit de VINEX
— Zo ja, op welke wijze en in welk verband?
— Worden de betreffende gebieden nader begrensd als HAV-gebied?
In het Integraal Beleidsplan Voordelta 'Vorm in verandering' (Bestuurlijk Overleg
Voordelta, mei 1993)enhetBeleidsplan Oosterschelde (1995)wordt verwezen naar
de aanwijzing als HAV-gebied. Daarbij gaat het vooral om een formele verwijzing
naar de beleidscategorie 'HAV-gebied' als onderdeel van vigerend beleid. In de
beschouwde streekplannen wordt decategorie niet als zodanig overgenomen. Inde
overige plandocumenten die in de analyse betrokken zijn wordt niet expliciet
verwezen naar het HAV-beleid. Ook het merendeel van de geïnterviewde
beleidsmedewerkers/projectleiders op provinciaal niveau was niet bekend met het
HAV-beleid. Begrenzing van gebieden opbasis van deaanduiding als HAV-gebied
heeft niet plaatsgevonden.
Conclusie:Erisgeensprakevandoorwerkingvandeaanwijzing hetHAV-beleid.
Intermenvanhettheoretischkaderisernauwelijks totgeen sprakevanovername
van de betreffende termen uit de VINEX: Er is geen sprake van formele
conformiteit.
Dit sluit aan bij de conclusies van De Lange (1995) dat van doorwerking van het
koersenbeleid in brede zin naar strategisch beleid op provinciaal niveau en in gebiedsgerichte projecten niet of nauwelijks sprake is.
Waar het de HAV-gebieden betreft is op basis van de korte vraaggesprekken met
provincialebeleidsmedewerkers deindrukontstaandatditdeelssamenhangt methet
ontbrekenvan 'eigen' HAV-instrumentarium endanmetnameinfinanciële zin.Een
andere reden voor de slechte doorwerking van het HAV-beleid in de plannen van
denageschakeldebeleidsmakersisdestapelingvanbeleidscategorieën.Ditprobleem
staat reeds geruimetijd inde aandacht; alseerste stapnaarvereenvoudiging is door
DGM en RPD een 'gebiedenatlas' gemaakt (op basis van een RIVM-rapport).
Hiermee is het mogelijk per gebied alle relevante beleidsaanduidingen te overzien.
Figuur 2 (pag. 30) geeft de situatie in de verschillende HAV-gebieden weer: de
meeste HAV-gebieden zijn belegd met zo'n 8 tot 11 beleidscategorieën.
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Aantal Gebiedscategorieën
per HAV-gebied
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Het maximum bij dehier uitgevoerde analyse bedroeg 11categorieën. De stapeling
van beleid is vooral een probleem in combinatie met het ontbreken van eigen
(financieel) instrumentarium.InhetkadervanPlattelandsvernieuwing wordtditverder
onderzocht en worden voorstellen voor verbetering gedaan.
Conclusie:Beleidscategorieën alsStrategische Groenprojecten, WCL-gebieden,
Ecologische Hoofdstructuur en ROM/Nadere Uitwerking zijn veel sterker
richtinggevend voor de nageschakelde planvorming dan het HAV-beleid.
Al eerder is aangegeven dat doorwerking van het ruimtelijke beleid inhet SGR een
belangrijke drijfveer voor het aanwijzen van de HAV-gebieden was. Met de
gebiedsaanduidingen uithetSGRkanfinancieel instrumentarium wordeningezetvoor
hetrealiseren vanhet gewenste gebruik. Het succes van dedoorwerking inhet SGR
kan als een van deoorzaken worden aangewezen voor het feit dat aan doorwerking
van het HAV-beleid in de plannen op andere overheidsniveau's relatief weinig
aandacht is besteed door de RPD.
Vanhetnalevenvantaakstellingen inoperationelebesluitenenfeitelijke handelingen
— conformiteit in termen van Herweijer e.a (1990) — is als zodanig geen sprake,
gezien de voorgaande conclusies. Daarbij speelt echter ook de fase waarin de
beleidsontwikkeling zichbevindt een cruciale rol.Niet allebeschouwde plannen en
beleidsvoornemens zijn reeds in een operationeel stadium.
2.2 Voortgang van beleidsontwikkeling in de verschillende HAVgebieden
Bijdeanalysevandebeleidsontwikkeling indeverschillendeHAV-gebieden isnietalleengekekennaarovernamevandeHAV-aanduiding sec.Daarnaastisookdevraag
gesteld of de opgetreden beleidsontwikkeling in overeenstemming is met de
doelstellingen en het gedachtengoed van het HAV-beleid. In het theoretisch kader
werdditbenoemd alsmateriëleconformiteit (invullingbegrippen DeLange, 1995).
Conclusie: In veel gebieden is— gezien de onbekendheid met het HAV-beleid
sprakevantoevallige materiële conformiteit methetVINEX-gedachtengoed,dit
in tegenstelling tot bewust gekozen materiële conformiteit.
Hieronderwordendeconclusiesperonderzoeksvraag behandeld.Figuur3(pag33-34)
geeft een overzicht van alle gebiedsamoebes, onderverdeeld naar Handhavings-,
Aanpassings of Vernieuwingsgebied.
3. Is sprakevan beleidgericht op handhaving, aanpassing of vernieuwing vande
ruimtelijke structuur?
Het streven naar vernieuwing van de ruimtelijke structuur lift vooral mee met de
uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten (Gelderse Poort, Ronde Venen), de
herstructurering van de glastuinbouw (driehoek Zoetermeer-Gouda-Rotterdam) en
de herstructurering van de Peel en de Gelderse Vallei in ROM-verband. In de gele

Fig 2 (links)

Aantal gebiedscategorieën per HAV-gebied

Fig 3 (rechts) Voortgang van de beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden

koersgebiedenwordthetondersteunen/versterken vandedynamiek indelandbouwals
de belangrijkste motor achter de vernieuwing van de ruimtelijke structuur gezien.
Dit moet ondermeer leiden tot verplaatsing van agrarische bedrijven van de
natuurgebieden af. In de Gelderse Vallei zal natuurontwikkeling aansluitend op
bestaande bos-ennatuurgebieden in de zogenaamde blauwe zones plaatsvinden; in
de Peel wordt natuurontwikkeling geconcentreerd in de Peelvenen. Realisatie van
de algemene milieukwaliteit blijft in beide gebieden het belangrijkste knelpunt.
De beleidsontwikkeling voor het grootschalige natuurontwikkelingsproject van de
Ronde Venen heeft ernstige vertraging opgelopen door gebrek aan (bestuurlijk)
draagvlak;voordeGeldersePoortzijn degewenstefunctieveranderingen aangegeven
ineenOntwikkelingsvisie. Inbeide gebieden gaathetvooral om functieverandering
van landbouw naar natuur.
Conclusie:Vooral indegebieden waarvernieuwing vanderuimtelijke structuur
wordtnagestreefd, isdebeleidsontwikkeling expliciet inderuimtelijke veranderingen die worden voorgestaan. Dit geldt ook voor sommige 'aanpassings'-gebieden. Voorbeelden zijn de herstructurering van de landbouw in de Gelderse
Vallei en de plannen voor natuurontwikkelingsgebieden en de Strategische
Groenprojecten.
Hetstrevennaaractievehandhavingeninsommigegebiedenookactieve aanpassing
van de ruimtelijke structuur lijkt wat moeilijker te concretiseren en komt dan ook
wat minder expliciet tot uiting in de betreffende plannen.
Zo zou met betrekking tot het streven naar actieve handhaving kunnen worden
aangesloten bij de uitwerking van de beschermingsformules uit het SGR4. In veel
streekplannen ontbreekteenverwijzing ofuitwerkingvanditbeleid,terwijl hetjuist
in gebieden waar sprake is van sluipende veranderingen in deruimtelijke structuur
eenbelangrijke rolkanspelen.Voorbeelden vaneenuitgewerkt afwegingskader zijn
te vinden in de PKB-Waddenzee, het Integraal Beleidsplan Voordelta, het
Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer en in het Beleidsplan Oosterschelde (alle
handhavingsgebieden). Deze kaders zijn gericht op handhaving van de aanwezige
waarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het voorzorgprincipe en in het
principewaarbijeventuele schadelijke effecten eerstmoetenwordenaangetoond.Het
lijkt of een afwegingskader alleen nodig is voor gebieden waar sprake is van
natuurwaarden in combinatie met zwaarwegende economische waarden (visserij,
gaswinning).Voordeandere 'groene'handhavingsgebieden alsdeDuinen,deVeluwe
en de Utrechtse Heuvelrug geldt de 'gangbare' planologische bescherming; in de
praktijk is die bescherming niet altijd even stringent, juist om het maatschappelijk
draagvlaknietonnodigaantetasten.Handhavingvandebestaandekwaliteiten wordt
vooralgezochtineenzoneringvandeverschillende activiteiten (metnamelandbouw
en recreatie).
In handhavingsgebieden als Twente, Mergelland en de Achterhoek gaat het vooral
ombehoud enversterking vandekleinschalige landschapsstructuur endebestaande
verweving van functies. In Twente is een project gestart om de planologische

De RPC-notitie over toepassing beschermingsformules is bijna afgerond, A. Littel, UCB/afdeling LG.
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Voortgang van beleidsontwikkeling inde HAV-gebieden
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bescherming van natuur- en landschapswaarden op gemeentelijk niveau beter op
elkaar af te stemmen. Verder wordt handhaving vooral gezocht in (versterkte) inzet
van het natuur- en landschapsinstrumentarium.
Degebiedenwaarinactieveaanpassing vanderuimtelijke structuurwordt nagestreefd
verschillen sterk. Centrale thema's zijn (relatief kleinschalige) natuurontwikkeling
alsonderdeel vanrealisatievandeEcologische Hoofdstructuur enontwikkeling van
de recreatie (ondermeer door bosaanleg). In sommige gebieden, als bijvoorbeeld
Midden-Brabant, Waterland enZuidoost-Friesland, lijkt debeleidsontwikkeling sterk
in de richting te gaan van die in kleinschalige handhavingsgebieden.
In andere aanpassingsgebieden zoals Noord-Drenthe, Noordwest Overijssel en de
gebiedenindestedelijke invloedssfeer vandeRandstad leuntde beleidsontwikkeling
dicht aan tegen vernieuwing van de ruimtelijke structuur. Opvallend is dat de
beleidsontwikkeling voordegebieden indestedelijke invloedssfeer vandeRandstad
gericht is op aanpassing van deruimtelijke structuur. In deze gebieden gaat hetom
de inpassing van stedelijke functies, recreatie- en bosgebieden in het kader van de
Randstadgroenstructuur. Bij een beschouwing van de afzonderlijke Strategische
Groenprojecten blijkt dat ook indeze gebieden veelal sprake isvaneen omvangrijk
areaal waarvoor functieverandering is gewenst.
Een ander voorbeeld van actieve aanpassing betreft de beleidsontwikkeling in de
binnenduinrand vanZeeland,waarhetgaatomruimtebiedenvoornatuurontwikkeling
in gebieden met een grote recreatieve druk. De aanpassing van de ruimtelijke
structuur die de opstellers van de VINEX voor ogen stond was gericht op het
gedeeltelijk verplaatsen van de recreatieve druk naar het achterliggende agrarische
gebied. Hoewel dit streven wordt ondersteund door de Provincie Zeeland, lijkt het
realiseren ervan — via landinrichting en gebiedsgerichte processen — nog niet
eenvoudig te zijn. Gebrek aan draagvlak op lokaal niveau en gebrek aan sturingsmogelijkheden lijken hier de belangrijkste knelpunten te vormen.
Conclusie: Het streven naar actieve handhaving en aanpassing vraagt om meer
beleidsmatige ondersteuning, bijvoorbeeld door een verdere uitwerking van het
achterliggende idee gekoppeld aan het beschikbaar instrumentarium.
4. Wordt een ruimtelijk-economisch toekomstperspectief geschetst?
"De vermenging van het economisch proces en het ruimtelijk proces is de
afgelopen jaren heel duidelijk geworden. Waarbij het economisch proces voor
de sturing nogveel belangrijker is inhet ruimtelijk proces dan deplanologie op
zich.Insamenhangsturenkanvooralmetdeintegraleafweging inhet streekplan".
Als instrumenten voor het realiseren van het ruimtelijk-economisch toekomstperspectief wordt soms een zonering van functies gehanteerd (bijvoorbeeld
zonering van recreatie in de binnenduinrand, op de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug); soms het bieden van verplaatsingsmogelijkheden aan met name
intensieve/ruimtevragendelandbouw (intensieveveehouderij,bollenteelt)enrecreatie.
Dit laatste is niet alleen invernieuwingsgebieden als het gebied tussen RotterdamGouda-Zoetermeer, de Gelderse Vallei en de Peel het geval, ook voor de Duinen
(handhavingsgebied), debinnenduinrand vanZeeland (aanpassing), Noord-Drenthe
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(aanpassing),Noordwest-Overijssel (aanpassing)endeuiterwaardenen aangrenzende
gebieden (aanpassing) wordt verplaatsing van economische activiteiten (vooral
landbouw) voorzien.
In veel plannen wordt ook ingegaan op mogelijkheden voor verruiming van het
perspectief binnendesector.Verbredingvandeeconomischebasisvandelandbouw
wordt vooral gezocht in productdifferentiatie, het ontwikkelen van streekeigen
producten en het onderhoud van natuur en landschap door boeren. In Friesland is
men echter van mening dat verbrede economische ontwikkeling voor
landbouwbedrijven, anders dan in de vorm van agrarisch natuurbeheer, nog geen
realistisch perspectief is.Erzijn geeninstrumenten omverbrede plattelandsontwikkeling te stimuleren en de Friese landbouw wordt 'te gezond' gevonden om zelf op
zoek te gaan naar een verbrede economische basis.
Agrarisch toerisme krijgt relatief weinig aandacht; op provinciaal niveau wordt
verbreding indezevormtochvooral gezienalseenideevanhetrijk. Verbreding van
deeconomischebasisvanderecreatiewordtmeestalgezochtinkwaliteitsverbetering;
het hoe daarvan is nog niet uitgewerkt (provincie Zeeland is wel bezig).
Waar het gaat omgrote wateren zijn devisserij, winning vanenergie en delfstoffen
enderecreatiedebelangrijkste economische activiteiten.Ruimtebieden aaneconomische activiteiten in de grote wateren terwijl kwetsbare functies zoveel mogelijk
wordenontzien,heeft veelaldevormvanhetinstellenvaneenzonering (Waddenzee,
IJsselmeer).InhetInterprovinciaal BeleidsplanWaddenzeewordtaangekondigd dat
een evaluatie van de effecten van deze geleding van het gebruik zal plaatsvinden,
daarmee impliciet verwijzend naar de twijfels over het instrument van zonering.
Veelal zit men opprovinciaal niveau niet te springen om grootschalige, industriële
ontwikkelingen als gasboringen en locaties voor windturbines (provincies rond de
Waddenzee,provinciesrondhetIJsselmeer,provincieZeeland).Echter,deprovincies
zitten vast aanhetrijksbeleid indeze.Zozijnbijvoorbeeld delen vande Waddenzee
reeds in concessie uitgegeven.
Detoekomstperspectieven voordefunctie natuurhangen samenmetderealisatievan
eventuele natuurontwikkeling, de aanleg van verbindingszones als element in het
opheffen vanversnippering enderealisatievanhet strevennaarbehoud vannatuuren landschapswaarden in de zogenaamde 'witte gebieden'. Het meest belangrijke
knelpuntinderealisatievannatuurontwikkeling isdenoodzakelijke grondverwerving:
soms is er onvoldoende financiële dekking (ROM Drenthe), soms is de gronddruk
te hoog om de grond te kunnen verwerven op vrijwillige basis (uiterwaarden). De
meestenatuurontwikkelingsprojecten hebbeneenplanningstermijn vanzo'n 30jaar.
Deaanlegvanverbindingszones —zowelbinnen eengebied alstussen gebieden —
komtnietvaakexpliciet aandeordeindebeschouwdeplannen.Uitzonderingen zijn
ROM Drentse Aa-Elperstroom en Noordwest-Overijssel,
Maatregelen omdebestaande versnippering alsgevolgvanmetname infrastructuur
opteheffen, hebbentotnutoenauwelijks concreteinvulling gekregen (ROMDrentse
Aa-Elperstroom, Veluwe, Utrechtse Heuvelrug).
Conclusie: In de meeste gebieden is sprake van voldoende tot ruime aandacht
voordeperspectievenvoorderelevanteeconomische activiteiten.Naastnatuurbe36

houd en/of -ontwikkeling staat in de plannen met betrekking tot het landelijk
gebied het zoeken naar perspectieven voor de landbouw centraal. Daarnaast is
veel aandacht voor recreatie en natuur- en landschapsbeheer.
Opvallend is de trend naar gebiedsgerichte integrale projecten op een kleiner
schaalniveau daneenHAV-gebied alsgeheel.ZowordtdeopsplitsingvanhetNUBLprojectindeelprojecten alsdereddingvanhetproject gezien.Maarbijvoorbeeld ook
inZeeland (Kop van Schouwen),Drenthe (Oude Diep) wordt steedsmeer verwacht
van kleinschalige projecten in samenwerking met de betrokken groeperingen en
gericht op uitvoering. In Noord-Holland heeft men gekozen voor concentratie van
de integrale aanpak van met name de veenweideproblematiek in een aantal
zogenoemde Strategische Uitvoeringsprojecten.
5. Opwelkewijzewordtdeafstemming tussenruimte,waterenmilieu vormgegeven?
Inveel van debeschouwde, gebiedsgerichte plannen heeft afstemming, inde ideale
betekenisvaneenintegralebenaderingvanfuncties, locatiesenkwaliteiten,nietsterk
de aandacht gekregen. De afstemming blijkt veelal nog de vorm van procedurele
afstemming tehebben:het 'haasje-over' principe.Uitzondering vormtdelocalisering
van natuurontwikkeling, waarbij de hydrologie een belangrijke rol speelt. De
planvorming is vaak vooral gericht op versnelde en gecoördineerde uitvoering van
reeds bestaand beleid, zoals neergelegd in de provinciale waterhuishoudings- en
milieubeleidsplannen.
Een voorbeeld waar op kleinere schaal de afstemming tussen ruimte-water-milieu
integraalisvormgegevenbetreft despuitvrije zonesinROMDrentseAa-Elperstroom.
Hettoekennenvanfuncties opbasisvaneenwatersysteembenadering isin sommige
gebieden wel expliciet als streven geformuleerd (bijvoorbeeld in de Paraplunota
Beerzedal);hetkomtechternognietzogoeduitdeverf (ZuidoostFriesland, Gelderse
Vallei,B-E-S:scheidingbollenteeltennatuuropbasisvanwatersystemen).Ookhet
Integraal Gebiedsperspectief voor het Oude Diep in Zuidwest Drenthe heeft als
expliciete doelstelling te komen tot integrale planvorming.
In Zuidoost Friesland, in de Gelderse Vallei en in de Peel is realisatie van deEHS
sterk gekoppeld aan het realiseren van een vermindering in de ammoniakreductie.
Omdat dit in samenhang moet gebeuren metdetoepassing van deInterimwet levert
dit vooral in Zuidoost Friesland problemen op in de verdere uitwerking.
Waar het zoneringsprincipe wordt toegepast, gaan de plannen vaak uit van het
bestaande gebruik; de lokatie van nieuwe functies lijkt vooral af te hangen van de
beschikbaarheid van ruimte.
Conclusie:Inveelvandebeschouwde,gebiedsgerichteplannenheeft afstemming,
in de ideale betekenis van een integrale benadering van functies, water- en
luchtkwaliteit, niet sterk de aandacht gekregen.
6. Wordt aangegeven welk instrumentariumzal worden ingezet?
De beschouwde nageschakelde plannen laten een waaier van ingezet/ in te zetten
instrumentarium zien.Handhaving vanderuimtelijke structuur komtvooreengroot
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aantal van de betreffende gebieden vooral neer op bescherming van de grote
bestaande natuurgebieden. Dit vindt ondermeer plaats door toepassing van de
Natuurbeschermingswet, waarmee gebiedentevens alsstiltegebied worden aangewezen."Helaasisditinstrument nietinzetbaarvoordegrootstegeluidsbron,hetmilitair
gebruik. Ditdoet insterkemate afbreuk aan dewaardeervan" (IBWaddenzee: 51)5.
Uiterlijk 1988 moet het gehele Nederlandse duingebied onder de natuurbeschermingswet zijn gebracht. Veel aanwijzingen zijn echter nog niet gerealiseerd.
Ten aanzien van behoud van de natuur en landschap in de witte gebieden is veel
behoefte aan flexibele inzet van de Relatienota door middel van 'ruimejas'benadering/vliegendehectares.Interessanteonderdelenuitdeoplossingsrichtingen
inhetGebiedsperspectief Winterswijk zijnhetpleidooivooralternatievevormenvan
beheersovereenkomsten (waaronder landschapsonderhoud valt), de aandacht voor
resultaatmeting endenoodzaak van meer samenhang inhet beheer van landschapselementen. Als alternatieve vormen van beheersovereenkomsten wordt gedacht aan
zogenaamde servituten6 en aan flexibele inzet van het Relatienota-instrumentarium
(zwevende hectares, ook voor reservaatsgronden; bredere inhoud van pakketten).
Wat echter wel opvalt is dat de relatie tussen gewenste ontwikkelingsrichting
(handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke structuur) met de inzet
van een specifieke mix van instrumenten erg onduidelijk is.
Conclusie: Het lijkt erop dat per gebiedsgerichte uitwerking het totale scala van
(toevallig?) beschikbaar instrumentarium wordt ingezet; met andere woorden:
onder verschillende vlaggen wordt dezelfde lading aangevoerd. Een hypothese
isdatvanuithetruimtelijk beleiddaarineensterkerecoördinatieen differentiatie
gewenst is.
Uit fase 1kan worden geconcludeerd dat slechts in beperkte mate de behoefte aan
nieuwdanwelaanvullendinstrumentarium naarvorenkomt.Welwordthardgewerkt
aan de 'ontschotting' van het bestaand instrumentarium, veelal op het niveau van
degebiedsgerichteprojecten. VaakwordtdaarbijverwezennaarhetkadervanSUGM
(Subsidie Uitvoering Gebiedsgericht Milieubeleid).
De beschikbaarheid van financiële ondersteuning — bijvoorbeeld in het kader van
Nadere Uitwerkingen en WCL-beleid — is een belangrijke impuls voor met name
uitvoeringsgerichte planvorming. Het enige signaal van behoefte aan aanvullende
financiering komt uit gebieden waar een grote oppervlakte natuurontwikkeling is
voorzien, zoals Gelderse Poort en Drentse Aa-Elperstroom en uit de Strategische
Groenprojecten. Degereserveerde gelden zijn onvoldoende omhet gewenste aantal
hectares aan te kopen.

Zie ook het RPC-rapport 'Bevlogen stilte': de controverse speelt al geruime tijd.
6

De bedoeling van servituten is dat door middel van het vestigen van een zakelijk recht op
gronden voor een lange periode (20jaar) tegen een vergoeding natuur- en landschapsdoeleinden
wordengerealiseerd.Doordelangetijdsduur iservoordeboeren sprakevaneenhogecontinuïteit
endoordezeopzetishetnietnodigomeenbestemmingsverandering doortevoeren.Hetisnamelijk
debedoelingdatdezezakelijkrechtenopreservaatsgebiedengevestigdzullengaanwordenenboeren
vinden bestemmingsveranderingen (van agrarisch gebied naar natuurgebied) zeer discutabel.
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7. Wat is het draagvlak voor de beschouwde

beleidsvoornemens/plannen?

Inhet onderzoek lag het accent op het bestuurlijk/ambtelijk draagvlak voor uitwerking
van het ruimtelijk relevant beleid. Een signaal dat heel duidelijk naar voren komt
uit de gesprekken op provinciaal niveau is de behoefte aan 'beleidsrust' 7 : de
provinciale beleidmakers zijn aanhet werk en hebben geen behoefte aannieuw beleid
vanuit Den Haag. De uitvoering van bestaand beleid samen met de betrokken maatschappelijke groeperingen vraagt alle aandacht. Daarmee wordt dus de rol van het
rijk in de beleidsontwikkeling ter discussie gesteld. Regelmatig geven provinciale
ambtenaren aan het gevoel tehebben 'tussen twee vuren te zitten': enerzijds de directives vanuit het rijk, anderszijds de wensen en ideeën van de bevolking. "Je doet het
als provincie snel helemaal nooit meer goed".
Niet alleen derol van het rijk is onderwerp van discussie, ook de provincies zelf zijn
zoekende naar verschillende invullingen van hun rol.Het meest uitgewerkte voorbeeld
van differentiatie komt uit de Provincie Zuid-Holland (Lagerwey et al., 1995). Men
onderscheidt vier mogelijke rollen, afhankelijk van wat men per thema wil bereiken
en afhankelijk van de fase waarin het planningsproces verkeert: rol alsregisseur, als
katalysator, als initiator en als begeleider. Het Oude Diep-project in Zuidwest-Drenthe
is uitdrukkelijk ook bedoeld als experiment in het kader van de bestuurlijke
vernieuwing, als afbakening van de rollen van respectievelijk de streek en de
provincie.
Voor HAV-gebieden als de Waddenzee, de Voordelta, Oosterschelde en IJsselmeer
zijn integrale beleidsplannen opgesteld, in onderlinge samenwerking tussen
verschillende overheden. De coördinatie van deze integrale aanpak in bestuur en
beheer vraagt nog steeds de aandacht, evenals vaak debehoefte aan vereenvoudiging
van de planstructuur. Daarnaast fungeren de beleidsplannen nog niet altijd als
uitgangspunt voor de dagelijkse beleidspraktijk van de betrokken overheden.
Met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak voor debeleidsontwikkeling in de
onderzochte gebieden komen inveel gebieden protesten van de zijde van de landbouw
naar voren. Soms leidt dat het toe dat de beleidsontwikkeling stil komt te liggen
(Zuidwest Friesland, Ronde Venen), soms ook komen de betreffende groepen met
een eigen plan (boeren in Bergen-Egmond-Schoorl, Jong Agrarisch Peel Initiatief,
VEL) datvervolgens in debeleidsvorming wordt meegenomen. Inhet algemeen zijn
er grote verschillen in draagvlak bij de landbouw. Opvallend is dat er slechts in
enkele gevallen sprake is van initiatieven van onderop (zie hierboven).
Conclusie: Draagvlak voor doorwerking van het ruimtelijk beleid blijft de
aandacht vragen, met name inhet licht van deveranderende verhoudingen tussen
rijk en provincie.

7

Zie ook het verslag van de koersenworkshop 'Afstemming ruimte, water, milieu', 1-11-1995
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2.3 Succes- en faalfactoren van het HAV-beleid
Een belangrijke 'succesfactor' voor het gedachtengoed van het HAV-beleid lijkt de
gebiedskeuze te zijn. Voor een groot deel betreft het gebieden waarvoor reeds veel
aandacht bestond, als de Waddenzee, de Gelderse Vallei en de Achterhoek. Deze
aandacht wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in aanwijzingen als ROM- of WCL-gebied.
Voor deze gebieden is de beleidsontwikkeling als voldoende te beoordelen, ook al
is geen sprake van formele conformiteit met het HAV-beleid. De doorwerking in
het Structuurschema Groene Ruimte heeft de beleidsontwikkeling in de betrokken
gebieden dus een goede impuls gegeven.
Aan de andere kant vormt de stapeling van beleid voor deimpact van het HAV-beleid
als beleidscategorie juist een faalfactor, andere aanduidingen waren sterker
richtinggevend en het HAV-beleid als zodanig vormde geen zelfstandige
inspiratiebron voor de nageschakelde planvorming.
Een van de meest richtinggevende plannen is het Natuurbeleidsplan: realisatie van
de Ecologische Hoofdstructuur is een belangrijk item, soms zelfs de belangrijkste
aanleiding voor veel plannen. Zoals een van de geïnterviewden zei: "de ecologische
hoofdstructuur is een duidelijk voorbeeld van bruikbaar beleid."
Een groot verschil bestaat tussen plannen waarbij de provincie de begrenzing van
de EHS heeft uitgevoerd (zoals in Zeeland) en plannen waarbij die begrenzing in
het gebiedsgerichte planvormingsproces nog moet worden uitgewerkt. In het laatste
geval treden regelmatig conflicten op, soms van dien aard dat de hele planvorming
stil wordt gelegd (Zuidwest Friesland). Het geringe draagvlak voor grootschalige
natuurontwikkeling speelt de beleidsontwikkeling in algemene zin parten.
De meest belangrijke faalfactor van het HAV-beleid is de geringe aansluiting bij
gebiedsspecifieke problemen. Het is echter teeenvoudig om het ontbreken van eigen
instrumentarium alsenige oorzaak aantewijzen. Het uitgangspunt van de ruimtelijke
ordening in algemene zin en daarmee ook van het HAV-beleid is dat dit met
bestaande instrumenten moet worden verwezenlijkt. Blijkbaar biedt de aanduiding
HAV-gebied en dedaaraan ten grondslag liggende filosofie ten aanzien van gewenste
handhaving, aanpassing ofvernieuwing van deruimtelijke structuur de nageschakelde
planvorming te weinig aangrijpingspunten voor concrete plannen en biedt de
aanduiding als HAV-gebied geen— aanvullende — argumenten bij het kiezen tussen
bepaalde ontwikkelingsrichtingen. De aanduiding HAV-gebied blijkt in die zin geen
gewicht in de schaal teleggen; deprobleemdefinitie met betrekking tot de ruimtelijke
structuur stemt niet overeen met de probleemdefinitie van de nageschakelde
planvorming: het haakt niet aan bij de behoeften op provinciaal niveau. Het geeft
slechts indirecte aanknopingspunten voor instrumenten vanuit andere beleidsterreinen.
Conclusie: Ook voor het HAV-beleid zou beter naar maatwerk kunnen worden
gestreefd.
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3. Hoe verder met het HAV-beleid?

3.1 Inleiding
In hoofdstuk 2kwam naarvoren dat deaanduiding als HAV-gebied vaak onbekend
is bij de provinciale beleidsmakers en dat het HAV-beleid niet richtinggevend is
geweest voor de nageschakelde planvorming. Er is dus geen sprake van formele
planconformiteit. Dat de aanduiding als HAV-gebied op nationaal niveau een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de aanwijzing van met name WCL-gebieden en
Strategische Groenprojecten — succesvolle categorieën uit het SGR — is op
provinciaal niveau onbekend.
Erbleekwelsprakevantoevalligemateriëleconformiteit:deinteresse voorplannen
gericht op lange-termijnperspectieven is toegenomen en zeker in gebiedsgerichte
projecten wordt creatief gewerkt aan maatwerk. In dit hoofdstuk staat de vraag
centraalopwelkepuntenen/ofinwelkeHAV-gebieden eennadereinzetvanderijksoverheid nodig is.
Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven is hiertoe een workshop met provinciale
beleidsmedewerkersbelegdenzijneenzestalaanvullendediepte-interviews gehouden.
Indevolgendeparagrafen wordenderesultatenvanzoweldeworkshopalsdediepteinterviews besproken aan de hand van drie thema's:
1 Waar is extra aandacht van rijkszijde nodig en waarom? (paragraaf 3.2)
2 Welkerol(len)kanderijksoverheid spelenbijbeleidsontwikkeling opprovinciaal
niveau? (paragraaf 3.3)
3 Welke behoeften hebben de provincies ten aanzien van het instrumentarium?
(paragraaf 3.4)
De thema's/paragrafen beginnen steeds met een inleiding waarin een voorzet voor
de discussie wordt gegeven. Deze inleiding is een korte weergave van de teksten
waarmeedeworkshop-discussie isvoorbereid.Ditisaangevuldmet aandachtspunten
uit de interview-vragen. Daarna volgt een samenvatting van de resultaten van de
discussies tijdens deworkshop en debevindingen uit de diepte-interviews. Waar in
het volgende wordt ingesprongen en de tekst tussen aanhalingstekens is geplaatst,
is sprake van citaten uit hetzij de workshop, hetzij de diepte-interviews.
De onderzoekers willen er nadrukkelijk op wijzen dat alles dat in de discussie is
weergegeven, de meningen zijn van workshop-deelnemers en geïnterviewden. De
mening van de onderzoekers is in dit gedeelte niet aan de orde.
3.2 Waar is extra aandacht van het rijk nodig en waarom?
Totnutoeishetrijk terughoudend opgetreden inderichting vandeHAV-gebieden.
Deaanduiding HAVheeft ineersteinstantie tot doel gehad debetreffende gebieden
in het SGR te laten overnemen. Behalve in grote bestuurlijk complexe gebieden
(Waddenzee, Voordelta, IJsselmeer) heeft het rijk zich niet actief bemoeid met de
beleidsontwikkeling. De vraag is of er aanleidingen zijn daar verandering in te
brengen en zoja, waarom, en op welke punten.

De redenen achter de aanwijzing van de verschillende HAV-gebieden waren zeer
divers; in het rapport zijn ze ingedeeld in oude stress, nieuwe stress en nieuwe
kansen.Dezeindelingkanookwordengebruikt alszoeklicht omteachterhalen waar
extra beleidsaandacht in de handhavings-, aanpassings- en vernieuwingsgebieden
gewenst is.
Uit het werkdocument komt naar voren dat het draagvlak voor plannen, zowel
bestuurlijk alsmaatschappelijk draagvlak,ineengrootaantalgebiedenpuntvanzorg
blijft.
Indediscussiekomeneenaantalpuntennaarvorendiebetrekkinghebbenofdevraag
of erbehoefte isaan extra rijksaandacht. Puntsgewijs worden zehier aangeduid, en
vervolgens uitgebreid en met citaten toegelicht.
— specifieke HAV-gebieden die extra aandacht nodig hebben;
— draagvlak in algemene zin;
— gebrek aan financieel instrumentarium;
— specifieke problemen zoals verstedelijking en conflicterend rijksbeleid.
Gebieden waar extra aandacht nodig is
Hoewel er geen specifieke HAV-gebieden worden genoemd die dringend extra
aandacht van de zijde van het rijk behoeven, bestaat er het algemene gevoel dat er
altijd problemen en gebieden zullen blijven die opnationaal niveau moeten worden
opgelost respectievelijk aangewezen. De Waddenzee is en blijft een duidelijk
voorbeeldvaneengebied,waarhetlandelijk belanghetprovinciaalbelang overstijgt.
In de interviews worden ook niet-HAV-gebieden genoemd waar extra aandacht
gewenstkanzijn,bijvoorbeeld deVeenkoloniën. OokvoorNederland uniekenatuurwaarden of landschappen kunnen extra aandacht nodig hebben. Voorbeelden die
worden genoemd zijn het Drents Plateau en het Barkerveen, een hoogveengebied.
Waar sprake is van doelstellingen die op nationaal of op internationaal niveau
geformuleerd zijn, of van problemen die gebieds- of grensoverschrijdend zijn, c.q.
waareennationaalbelang aandeordeis,iseentaakvoorhetrijk weggelegd. Vanuit
dehuidigepraktijk zalhetdaarbij waarschijnlijk omminderproblemen en gebieden
gaan dan nu het geval is. Het rijk moet daar ook duidelijk haar eigen
verantwoordelijkheid hebben en houden.
De Waddenzee is een verhaal apart. Hier is wel duidelijk dat het rijk het heft in
handen heeft, maar het blijkt onduidelijk wievan het rijk. Hier laat de coördinatiestructuuroprijksniveau tewensenover.VROMisverantwoordelijk voordecoördinatie, LNV is verantwoordelijk voor de internationale contacten en Verkeer &
Waterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden.
"Dankrijgjedusdathetrijk daareenbepaalde verantwoordelijkheid heeft, maar
voorts weer niet duidelijk is wie binnen het rijk. Dat is ook nog een probleem".
Alsvoorbeeld vaneenprovincialegrenzenoverschrijdend probleemnoemdeéénvan
derespondenten derecreatievetoervaart.Hetrijk isdaarbij somsookbeheerder van
de vaarwegen.
"Dathetrijk dattoteen puntvan zijn beleid vanhetlandelijk gebied maakt vind
ikprima. Endat zedaar dan ook instrumenten bij ontwikkelt en toepast vind ik
ook prima. In die sfeer zou je dat moeten zoeken".
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Problemen dieopprovinciaal enopgemeentelijk niveau naarboven komen, kunnen
het best op dat niveau worden aangepakt. Soms is daar nog wel een rol voor de
rijksoverheid weggelegd.
Gebieden aanwijzen kan wel, maar daarmee moet niet worden uitgesloten dat ook
in de overige gebieden geld beschikbaar kan komen:
"Alsjeeenaandachtsgebied maakt,kunjedaarprioriteit aangeven,dusje uiterste
best doen om daar watterealiseren. Maar sluit dan niet uit dat ineen gebied dat
niet inzo'n prioritair gebied ligtook watkan gebeuren. Wantdaar gebeuren dus
ook hele goede dingen.... Die scheiding tussen witte gebieden en niet-witte
gebieden moet je niet aanhouden."
Ieder gebied blijft in feite vragen om extra aandacht:
"Ieder gebied heeft extra aandacht nodig. Die extra aandacht blijft nodig omdat
jealtijd weernieuweoplossingenmoetverzinnen.Eriseeninitiatief endanmoet
je kijken wat je daarmee wil."
Draagvlak
Er zijn voorbeelden waarbij ondersteuning door het rijk gemist werd, bijvoorbeeld
bij het uitwerken van een SGPof bij het opstellen van een gebiedsperspectief voor
een WCL-gebied. Hier hadden provincies behoefte aan steun van het rijk bij haar
overleg met belangengroepen.
Gebrek aanfinancieel instrumentarium
Gebrekaanfinanciële middelenkomtvooralnaarvoreninHAV-gebieden waarsprake
isvangrootschalige functie-veranderingen, bijvoorbeeld inZoetermeer Zuidpiasen
Haaglanden:
"Eigenlijk iseraltijd geldtekort.DeGroenblauwe slingerinZuid-Holland iseen
stadsrandsituatie waaringlastuinbouw staat,endiewiljedaarweghebben,vanuit
de kwaliteit maar ook vanuit het isolerende en vervuilende karakter. Die krijg
jedaarnietweg,omdatjedaarnietgenoeg geldvoorhebt.Datsoortproblemen,
milieu-investeringen. Wiebetaaltdat?Eenrecreatiegebied:jekoopeenstukgrond
enje plant er wat bomen op en voor 40.000 gulden ben je klaar. Maar ga een
even een voormalig glastuinbouwgebied voor dat doel bestemmen, dan ben je
2 miljoen kwijt. Daar is het instrumentarium niet op afgestemd".
Eénrespondent bracht naarvoren dathetrijk ook aandacht zalmoetenbesteden aan
dewijze waarop dedoor haargefinancierde plannen indetoekomst beheerd, endus
gefinancierd zullen moeten worden.
"Hetbeheersinstrumentarium isnogweinigduidelijk. Hetrijk zegtdit doenwij,
weleggen groenprojecten aan,maarderegio moet het maar beheren. Deregio's
zien nog niet in waarom zij zouden moeten betalen voor de recreatieve
voorzieningen vandestedelingenuitDenHaagenRotterdam.Datisdusnogniet
helemaalopelkaarafgestemd. Datisdanopeensgeen rijksverantwoordelijkheid
meer, dat is moeilijk uit te leggen. Het rijk moet zich niet alleen voor het groot
groen opafstand van destad, maar ookvoorhetregionaal groen dichtbij destad
blijven interesseren ennietzeggen,datmoetdeprovincie danmaartrekken,want
de provincie kan dat soms helemaal niet".
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Specifieke problemen
IneenaantalHAV-gebieden isuitdrukkelijk ookdeverstedelijking eenpuntvanzorg:
"De maatschappelijke ervaring leert dat alleen dehele intensieve investeringen,
glastuinbouw, sierteelt sterkelandelijk gebied functies zijn diewatkunnen sturen.
Watje bijvoorbeeld metdeakkerbouwgebieden indebuurtvandeRandstad maar
ook veenweiden merkt, dat zijn toch gewoon reservelocaties voor uitdijende
verstedelijking. Ikhebabsoluut niet het idee datdievoldoende gestuurd kunnen
worden. Al zet je daar een planologische bescherming op. Je kunt zeggen dan
stapelikeenaantallandelijk gebiedfuncties, natuurwaarden,agrarische waarden,
recreatievewaarden,ikdenkdatje daneenstukje verderkomt,maartenopzichte
vanhet verstedelijkingsgeweld zulje altijd ten onder gaan.Het maatschappelijk
en economisch proces is dermate sterk dat dat nooit voldoende zal zijn om
daarmee het landelijk gebied te sturen".
Recreatie is nu nog vooral een onderdeel van de beleidsterreinen van LNV en
Economische zaken. VROM zou volgens een van de respondenten ook hierbij een
rol kunnen spelen:
"DeRPDkanaansturen doortekomenmetontwikkelingsmodellen, door bijvoorbeeld studies teverrichten naar toeristisch-recreatief gebeuren. Welke kant gaat
dat op in ons land? VROM kan sturen als het gaat om ruimtelijke kwaliteiten,
kwaliteiten van de leefomgeving".
Aandacht voor conflicterend rijksbeleid zou er ook moeten zijn:
"Bijdetaakstelling voorPPSlopen wetegenhetprobleem aandateen toepassing
vaneenperspectiefrijke oplossing zoalsnieuwelandgoederen nietmag vanwege
hetrestrictief beleid.Hetrijk zoumeerkunnen ondersteunen bijhetoplossenvan
knelpunten waarwijindepraktijk tegenaan lopen.Inhetgebiedsperspectief voor
het Bentwoudgebied is aangegeven dat 400 ha PPS moet worden gerealiseerd.
VROMenLNV stellenechterdatdatbinnenhetbestaandebeleidmoet gebeuren.
Dat kan dus niet".

3.3 De rol(len) van de rijksoverheid
Deeigenverantwoordelijkheid vanhetrijk indebeleidsontwikkeling voordeHAVgebieden wordt in de VINEX geformuleerd als: "het actief ondersteunen van de
gekozen strategie" van handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke
structuur. Uit het onderzoek blijkt dat de beleidsontwikkeling niet in alle HAVgebieden even goed uit de verf komt. Eén van de conclusies uit fase 1 van het
onderzoek is dat het rijk door deprovincies echter vooral wordt gevraagd 'faciliterend' optetreden,waarbij vaakonduidelijk blijft hoediefacilitering invulling moet
krijgen. De wijze van faciliteren hangt af van derollen die het rijk ende provincies
ten opzichte van elkaar innemen. De keuze voor een specifieke rol door het rijk is
ondermeer afhankelijk van wat men per thema wil bereiken, van de fase waarin de
beleidsontwikkeling zich bevindt en de mate waarin bijvoorbeeld provincies een
actieve rol spelen. Daarmee is de roltypering geen statisch gegeven, maar aan
verschuivingen onderhevig. De manier van faciliteren behoort doorgaans mee te
veranderenmetdeverschuiving inrollen.Infiguur 4wordtingegaanopdevijf meest
genoemde rollen (Lagerweij et al., 1995; Wielenga, 1994) van de overheid.
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Mogelijke rollen van de rijksoverheid
Het rijk als regelaar of initiator (sterk sturend in taak, weinig in relaties)
Hetrijk neemt zelfhet heft inhanden omdat hetnoodzakelijk isenvan 'onderop' niet (ofniet
altijd) kan/mag worden verwacht dat handhaving, aanpassing en vernieuwing van gebieden
voldoende worden geëffectueerd. Het rijk signaleert problemen, vertrouwt op de eigen
deskundigheid bij het ontwikkelen van oplossingen. Het rijk eist de leidersrol op. Wanneer
de provincies die rol niet erkennen, is sprake van een legitimiteitscrisis.
Het rijk als regisseur (sterk sturend in taak en in relaties)
Het rijk draagt zorg voor het samenspel tussen het rijk ende andere actoren diebij het HAVbeleid betrokkenzijn.Hetrijk signaleertproblemenenrealiseert zichdatzonderreëeldraagvlak
er weinig van de uitvoering van het HAV-beleid terecht zal komen. Het rijk doet haar best
om de provincies bij het HAV-beleid te betrekken.
Het gevaar kan zijn dat de legitimiteitsvraag vooral wordt afgewenteld opde provincies. De
provincies kunnen het gevoel krijgen tussen hamer en aambeeld te zitten: enerzijds het rijk
dat ongeduldig wordt en anderzijds de wensen en eisen vanuit de maatschappij.
Het rijk als bemiddelaar en begeleider (niet sturend in taak, sterk in relaties)
Het rijk stuurt op hoofdlijnen; het rijk bepaalt de doelen en niet de middelen. Zowel het rijk
alsdeprovincies signalerenproblemen enkansen.Hetonderhandelingsproces moetleidentot
een verdeling van de verantwoordelijkheden en middelen. Het idee wordt losgelaten dat
problemen inééngemeenschappelijk aangestuurd procesopgelostkunnen worden.Alleproblemendiebekendzijn bijonderhandelingen kunnen aandeordezijn: veelofweinig vertrouwen
tussen partijen, het zorgvuldig zoeken naar win-win situaties, etc. Om een gevoel van
gelijkwaardigheid te waarborgen is er vaak behoefte aan een onafhankelijke deskundige.
Het rijk als onderhandelaar of katalysator (matig sturend in taak en relaties)
Het rijk neemt het initiatief om verschillende betrokkenen bijeen te brengen, gericht op het
bereiken van gemeenschappelijke oplossingen. De nadruk ligt in deze rolopvatting op de
verantwoordelijkheid van provincies in het oplossen van problemen. In gedrag vergt dit van
hetrijk intensief contactmetdeprovincies,omtewetenwaarblokkades optreden,watbelangen
en onderliggende waarden van deprovincies zijn, en welke bemiddelende interventies effect
kunnen sorteren. Het vertrouwen van de provincies in het rijk hangt af van de mate waarin
het rijk hieraan meerwaarde kan geven.
Het rijk als dienaar (niet sturend in taak en relaties)
Het rijk geeft in het geheel geen sturing. Zij volgt en administreert de uitkomst van
maatschappelijke enpolitieke besluitvorming. Deprovincies beschikken over een hoge mate
van zelfregulering. De provincies dragen hun eigen verantwoordelijkheid, er is geen sprake
van ondersteuning vanuit het rijk.

Fig. 4 Mogelijke rollen van derijksoverheid

45

Inéénvandeinleidingentijdens deworkshopkwamalseenmogelijke metafoor voor
hetrollenspeltussenhetrijk endeprovincies deestafetteloop naarvoren.Toegespitst
op het ruimtelijk beleid: de RPD en de provincies verkennen samen de baan en
denken samen na over de toekomst. De RPD zet in op de gewenste richting van de
estafette; dit wordt ook verwacht van het Rijk. Het moment waarop het stokje
overgegeven wordt, moet wellicht dichter bij de startstreep plaatsvinden dan tot nu
toe het geval is.
DeRPD gaat misschien alshet stokje overgedragen ismet de stopwatch inde hand
staan, om te kijken of deplanuitwerking en -uitvoering op schema blijft. Als coach
kandeRPDdehandenomhoogofomlaag doen,ofhetharderofzachterzoumoeten.
De RPD heeft daarnaast nog een groot aantal taken: faciliteren, zorgen dat de
beleidsuitvoering niet stokt, zorgen dat er goede instrumenten zijn. Er lijkt een
uitgesproken wens vanuit de provincies te liggen richting RPD om niet alleen zorg
te dragen voor het beschikbaar stellen van RPD-instrumentarium, maar ook om het
mobiliserenvaninstrumentariumvananderedepartementen zodatdatinverbindende
engeconcentreerdevormingezetkanworden:deRPDalsintermediairrichtingandere
departementen. Tot slot kan de RPD kan ook een schakelfunctie vervullen bij het
afstemmen vanhetEU-beleidenhetregionale beleid.Eenreactie vanRPD-zijde op
dezeestafette-metafoor wasdatdeRPDhierbij weleenhelezwaretaakwordttoebedeeld. De RPD moet selectief zijn.
In dediscussie over degewenste rol van derijksoverheid komt ook aan de orde aan
welktypebeleidervanuitdeprovinciesbehoefte is.Dediscussiebeweegtzichlangs
de volgende lijnen:
— Welke rol zien de provincies voor de rijksoverheid?
— Aan welk type beleid hebben de provincies behoefte?
— Communicatie: Hoe zou het rijk de provincies moeten betrekken bij de
beleidsvorming op rijksniveau?
Rol van het rijk
Faciliteren betekent ondersteunen, het vergemakkelijken door hulpmiddelen ter
beschikking te stellen of diensten te verlenen. Veel respondenten wijzen erop dat
hetrijk eenrolzoumoetenaannemenalsdegenediedehoofdlijnen uitzet,de daarbij
horende doelstellingen scherp formuleert en dat op een heldere manier overdraagt
aan deprovincies.Eén respondent noemde dit de 'gidsfunctie' van hetrijk. Dit kan
als faciliteren worden aangemerkt:
"Daar moet het rijk een duw geven met de bedoeling om zich terug te trekken.
En als dan eenmaal het stokje over is, laat het rijk zich dan terugtrekken.
Faciliteren is in dat opzicht altijd tijdelijk".
Uit dediscussiekwameen spanningsveld naarvorentussen enerzijds dewilvanhet
rijk ombij hetgebiedsgerichte proces teworden betrokkenversus de terughoudendheid daarin van sommige provincies:
"Alsdebelangenineengebiedduidelijk zijn, meentdeRPD,hoeft hetrijk alleen
bijdeplanvorming betrokkentewordenwanneerdatnodigis.Indepraktijk blijkt
het rijk echter overal bij betrokken te zijn en daarbij niet altijd een positieve rol
te vervullen. Gezeur over kleine puntjes (zinnen, komma's) werkt door in de
beeldvorming over het rijk. Als het rijk geld geeft, houdt dat vaak in dat er ook
eisen worden gesteld, waardoor het proces gefrustreerd kan worden."
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En:
"Hetgaatomhetlerenmeedenkenvanhetrijk bijmaatwerkoplossingen. Iedereen
zweert bij maatwerk, maar maatwerk betekent ook datje weleens inschikt opje
doelstellingen. Nu worden de doelstellingen vastgehouden."
Faciliteren betekent ookdatvroegoflaatdevraagbovenkomt wiedatmoetbetalen:
"Degenen die de faciliteiten ontvangen? En dan komt de vraag toch wat anders
teliggen danwanneer datzomaar bijje wordt aangeboden enover geld nogniet
gesproken wordt. Opgrond daarvan denk ik dat er wat modieus aan dat begrip
zit. Als je met de harde financiële werkelijkheid van zo'n rol geconfronteerd
wordt, dan is denk ik delust om het rijk te laten faciliteren vrij snel weg bij de
regionale overheden".
Sommige provincies willen toch het rijk bij het denkproces blijven betrekken.
"Jemoetalsprovinciedaarbijhetrijk welinzichtverschaffen inwatdandelange
termijn zaken zijn die je gaat aanpakken. Bijvoorbeeld het aanleggen van
fietspaden is geen einddoelstelling op zich, nee, met de aanleg van fietspaden
zetten wij het hele proces anders aan. Het geven van doorkijken moetje opeen
goede manier presenteren. Een doorkijk moetniet deindruk wekken datje weet
wat erover 30jaar aan de hand is".
Het rijk als 'controleur' of 'zeurpiet overpunten enkomma's wordt weinig op prijs
gesteld. Deterugkoppeling vanuitgewerkteplannennaarhetrijk omgeldte krijgen,
blijkt ook niet altijd makkelijk te zijn. Het rijk laat de planvorming over aan de
provincie,maarwilvervolgens tochtotindedetails opdehoogteworden gebracht.
"Wanneermisje hetrijk hetmeest?Wanneer zenietbijhetdenkproces vooreen
bepaald gebied betrokken zijn, terwijl je voor het realiseren van bepaalde
activiteiten wel weer bij het rijk terug moet komen omdat het rijk als financier
optreedt. En wanneer het rijk dan niet bij dat denkproces betrokken is geweest,
dan krijg je per definitie een enorme vertraging. Je mist het rijk dan omdat ze
gaan tegenwerken".
Veel respondenten zouden graag zien dat de provincies meer eigen
verantwoordelijkheid hebben en dat het rijk hun meer vertrouwen geeft bij de
uitwerking van de uitgezette hoofdlijnen.
"Ik vind dat ze de oplossingen aan ons moeten overlaten. Wij verzinnen die
oplossingen niet alleen. Wij zullen altijd met zo'n gebied aan de praat gaan en
samen met het gebied een oplossing maken. Als er dan iets uitrolt, moeten we
dat gewoon kunnen realiseren."
Daarnaast wordt door één van de respondenten nog een andere mogelijke bijdrage
vanhetrijk gezien,waarbij hetaccentligtophetverkennen vannieuwe ontwikkelingen:
"Hetrijk isbeter daniedere individuele provincie of ieder individueel regionaal
orgaan in staat om een gidsfunctie te hebben, gewoon omdat het een beter
overzicht heeft, meer kan waarnemen en ook een apparaat heeft dat een aantal
dingen beter kan of meer kan dan de regionale overheden dat kunnen. Als het
rijk vindt dat er een bepaalde nieuwe ontwikkeling gesignaleerd moet worden
en onder de aandacht gebracht moet worden als een potentieel beleidselement
voor lagere overheden, laat dan het rijk die gidsfunctie maar nemen. En als het
aantalpotentiëleonderwerpen watdaarondervaltrelatief grootis,presenteerdat
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dan ook als een begin van iets en dat je later bewust wil overlaten aan anderen.
En niet als een onderdeel van gebiedsdekkend beleid. Dat moet het rijk niet
willen".
Volgens sommige respondenten blijft dus de rijksoverheid een belangrijke taak
hebben, eenvoudig omdat ze daar de meest geschikte organisatie voor heeft, beter
dan de provincies.
"Ik denk dat het sturen op hoofdlijnen nog steeds een goede rol van de
overheid kan zijn. Dat zijn dan hoofdlijnen voor het hele land. Hoe goed
provincies ook samenwerken, zij kijken toch ineerste instantie naar hun eigen
provincie. Ik denk dat het rijk er per uitstek is om Nederland in een breder
kader teplaatsen. Sturen op hoofdlijnen betekent ook toetsen op hoofdlijnen."
De rol van de RPD (VROM) wordt door sommige respondenten toegespitst op
enerzijds het actualiseren enbijstellen vanbeleid, anderzijds hetuitdragen van ideeën:
"bijvoorbeeld door initiëren van onderzoek, prijsvragen vernieuwende ideeën
aandragen zonder dat daar dan meteen een verplichting aan zit van zo moet het,
een zekere vrijblijvendheid".
"Er is behoefte aan inspirerende ideeën over hoe het ook zou kunnen vanuit de
problematiek. Ik denk dat de rol van de overheid hierin ook zou kunnen bestaan.
Nu is de RPD natuurlijk wel bezig geweest met scenario's. Scenario's die heel
sprekend zijn. Pak eens een gebied onder de loep. Wat zieje nu voor tendensen?
Welke kant gaat het uit? Wat zijn denkbare scenario's welke richting het uit zou
kunnen? En dan niet om het dictaat op te leggen, maar als inspiratiebron?"
Bij het actualiseren en bijstellen van beleid zal het rijk goed moeten aansluiten op
wat er in de gebieden leeft:
"Ik denk dat het rijk in het algemeen terughoudend moet zijn en bij de stappen
die zij doetzich ernstig moet afvragen watdetoegevoegde waarde van haar beleid
is. Ook moet het rijk er oog voor hebben, dat zij met haar eigen thema's het
beleid in de gebieden niet frustreert."
"Wat ik slecht vind oprijksniveau is datmen zichvoorneemt allerlei beleidsnota's
te maken, waarbij het de vraag is of de regio, het land, de provincies en de
maatschappelijke organisaties daar op zitten te wachten."
Aan welk type beleid is behoefte
De ideeën ten aanzien van sturen op hoofdlijnen of meer gedetailleerde sturing
wisselen. Over het algemeen is de mening dat het rijk zou moeten sturen op
hoofdlijnen, en dat de provincies het daarna zelf wel kunnen uitwerken. Sommige
respondenten wezen erop dat er door het rijk alleen op hoofdlijnen gestuurd zou
moeten worden. Anderen hadden geen problemen met meer gedetailleerd beleid
wanneer het om zaken van nationaal belang gaat.
"In die gebieden kan het rijk best een gedetailleerd beleid voeren, zowel op het
punt van doelstellingen als van instrumenten. In het kader van verstedelijking
heeft het rijk bijvoorbeeld gekozen voor normering van woningdichtheid. In het
kader van infrastructuur voor een vrij scherpe norm op het punt van mobiliteitsstijging. Dat is toch een betrekkelijk gedetailleerde vorm van normstelling, die
dan veronderstelt dat daarna andere overheden en de particuliere sector er ook
aan werken om datbetrekkelijk gedetailleerde, inieder geval nauwkeurige beleid,
gestalte te geven. Dat kan ook in het landelijk gebied, dat is best voorstelbaar".
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"Meer gedetailleerd moet meer het gevolg zijn van discussies in het gebied dan
daterbehoefte isdaterbovenaf gedicteerd wordthoejehetallemaalmoetdoen."
Andere respondenten willen juist helemaal geen detaillering door het rijk:
"We hebben een aantal keren gehad dat het rijk heel gedetailleerd voor de
ontwikkeling van bepaalde gebieden richtlijnen en randvoorwaarden gaf, waar
we vanuit ons eigen ruimtelijk beleid, streekplannen en ander gebiedsgericht
beleid,echt voordevoetenwerdengelopen doorhetdetailleringsniveau. Enook
gebeurt het dat bij de bewaking van de hoofdlijnen alsnog in details wordt
getreden. Monitoren op hoofdlijnen blijkt dus heel moeilijk."
Voorbeelden van hoofdlijnen waarop het rijk zou kunnen aansturen zijn de
Ecologische Hoofdstructuur en het voormalige instrument Nationaal Landschap:
"Eengoedvoorbeeldvaneenhoofdlijn washetinstrument 'NationaalLandschap'
dat destijds doorhetrijk isontwikkeld. NationaalLandschapbetekende datelke
activiteit dieje opdeVeluwe wildeuitvoeren kónuitvoeren, wanneerje delink
maar legde naar de hoofddoelstelling voor het Veluwse gebied. En of dat dan
was het meebetalen aan het uitvoeren van een motorcross-terreintje, omdat je
daarmee motorcrossers uit een gebied kon halen doordat je ze op één plek zet.
Of dat je een bos ging omvormen, of heidebeheer ging toepassen omdat er
achterstallig beheer was,of fietspaden ging aanleggen. Als het maarpaste in de
geest van NL Veluwe was het goed."
Er blijkt ook behoefte te zijn aan flexibel beleid: het generieke beleid moet ruimte
latenvooreengebiedsgerichteinvulling.Maatwerkdus.Datditjuridischgezieneen
moeilijke zaak is wordt wel erkend:
"Erisvooral behoefte aanflexibel beleid. Dieflexibiliteit betekent eigenlijk dat
je maatwerk moet leveren per gebied. Datje in de Enclave een andere situatie
voor landbouwers krijgt dan in de Gelderse Vallei of in Groningen of Limburg.
...je hebt die afwijkingen nodig om een meerwaarde te kunnen geven aan zo'n
gebied.Alsjediemeerwaardemaarweettedefiniëren, alsjemaarzegthetwordt
beter ophet gebied vanlandbouw, natuur enmilieu.Jemoet vantevoren zeggen
— dat iswaarom ik vind dathetrijksbeleid zoflexibel zou moeten zijn — alles
wat meer oplevert moet mogelijk zijn."
Bij het aangeven van de hoofdlijnen, past dat het rijk ook toetst op hoofdlijnen en
dus kijkt naar het globale resultaat:
"Het rijk kan op alle terreinen waar wij bezig zijn aansturen. Als zij de grote
lijnen aangeven van wat zij willen bereiken, kijken naar de output, dus als zij
inderdaad aan output-planning doen, dan mogen ze op alles aansturen. Als ze
maar kijken naar wat het resultaat is."
Dedecentralisatie vaninstrumenten ophet gebied vanlandinrichting, grondverwerving, richting een aantal andere zaken die het landelijk gebied aangaan, is in volle
gang. Daarmee heeft het rijk zich teruggetrokken op een positie van algemene
regelgever en van een geldschieter op een deel van de financiële behoefte.
"Dankrijgjeveelmeersturingophoofdlijnen viamacro-budgetten, budgetgericht
metverantwoordingsplicht opbudgetennietopprojectdeel gericht.Zo'n rolvan
de rijksoverheid heb ik altijd goed en duidelijk gevonden. Ik denk dat je voor
veelvrageninhetlandelijk gebiedwaarjulliemeebezigzijnnaareen soortgelijk
modelzoukunnen.Alshetgaatomregelgeving inhetlandelijk gebied magvoor
sommige dingen, zoalsdeEHS,deregelgeving wel scherpen gedetailleerd zijn,
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maar laat dat voor andere dingen alsjeblieft open. Geef daar lagere overheden
alle ruimte om regionale, lokale afwegingen te maken. Wanneer je financieel
regime zo maakt: met een macro-budget en met eenvoudige, duidelijke
verdeelsleutels envoor het overige defeitelijke besteding ter invulling laat, met
behoud van eenjaarlijkse verantwoordingsplicht, dan komje al een heel eind".
De IRO's spelen in de visie van de meeste respondenten een heel belangrijke rol.
Ze hebben een andere positie dan het provinciaal bestuur en gemeentebestuur: zij
moeten de hand te houden aan de uitvoering van het rijksbeleid. Daarnaast wordt
van hen verwacht dat ze beleidsvragen en moeilijkheden uit hun gebied goed
doorspelen richting Haagse beleidsmakers. DeIROis voor deprovincie meestal de
gesprekspartner.
"Wij gebruiken hier in huis weleens de begrippen 'oog en oor'".
DeIRO'skunneneenbelangrijke taakblijvenhoudenalstoetser,maarinaansluiting
op de vraag om beleid op hoofdlijnen zou ook deze taak meer gericht moeten zijn
op resultaat-toetsing dan op naleven van regeltjes:
"Ik vind dat ze meer zouden moeten kijken naar de resultaten dieje boekt, dan
naar de regeltjes. Als blijkt dat bij de gebiedsgerichte invulling het generieke
beleid niet op alle punten even hoog scoort, stel dat er zelf iets is dat achteruit
isgegaan, dannogmoetje afwegen ofdatwatje ermeebereiktniettochpositief
is."
Debehoefte aanbeleidsrust betreft vooral debehoefte aan geen nieuw beleid. Door
de vele veranderingen van beleidscategoriën is er onder de bevolking wantrouwen
ontstaan over de betrouwbaarheid van het rijk. Het belang van de continuïteit van
rijksbeleid kwam diverse malen naar voren:
"In Noordwest Overijssel heeft het rijk tot twee keer toe beleid ingezet en van
de ene op de andere dag gestopt. Dat heeft ontzettend kwaad bloed gezet. Als
er dan een keer sprake is van het veranderen van de financiële regelingen, zorg
dan dat dat heel ruim van tevoren bekend is, zodat het regelmechanisme zich
daarop kan aanpassen. Zorg altijd voor overgangmaatregelen".
Beleidsrust is ook noodzakelijk omdat dat duidelijkheid verschaft naar lagere
overheden; deze moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemaakte afspraken
nagekomen worden:
"Steeds bestaat de onweerstaanbare neiging om iets nieuws te verzinnen, maar
wij hebben toch te maken met een democratie, want wij rekenen als provincies
de gemeenten en de waterschappen af ophet goedkeuringsbeleid en de toetsing
vanhet streek- en het waterhuishoudingsplan. Nuhebje dadelijk een streekplan
buitengebied eneen waterhuishoudingsplan en dan worden delokale overheden
weermetnieuwedingen geconfronteerd. Danbenje alsoverheden slechtbezig."
"Zohebben wij in Drenthe vier nationale parken vastgesteld. Eenpaarjaar later
gaat men oprijksniveau opnieuw bedenken hoe met de nationale parken verder
moet.Dandenkik:wijhebbentocheensoortcontract, danmoetje tochnietweer
iets nieuws gaan bedenken."
De stapeling van beleid wordt ook vaak als een probleem ervaren, het rijk zou bij
het vaststellen van thema's of gebieden de provincies meer kunnen betrekken:
"Erisnueenoverkill aanbeleidsetiketten. Datkanje aandebuitenwachtnauwelijks uitleggen. Metthema's moethetrijk terughoudender zijn. Dethema's moet
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je uit de regio laten komen: bijvoorbeeld de veenkoloniën. Het uitstrooien van
de thema's over deregio's dat werkt niet. Het is toch schandelijk dat ertien tot
vijftien etiketten van het rijk over een gebied geplakt zijn. Alsje draagvlak wil
creëren dan is dit ook niet verkoopbaar.
Eén respondent stelt een extra etiket juist op prijs:
"Gebieden als de binnenduinrand met Kop van Schouwen, de Voordelta en de
Oosterschelde haddentochwelaandachtgekregen,maareenextra stempeltje kan
geen kwaad".
Nieuw beleid kan echter wel alshet beleidsruimte geeft, voorbeelden komen uit de
Gelderse Vallei en ROM Zuid-West Friesland. In de Gelderse Vallei is geen geld
gegeven,maariswisselgeldbetaalddoorhetvormenvannieuwbeleid.OokinROM
Friesland isdoorhetaanpassenvandebeleidsdoelstellingen vanhetrijk hetvastgelopen planproces open getrokken.
Communicatie
Tijdens deworkshopkwam naarvoren dathetinderelatie tussenrijk en provincies
niet alleen draait om geld.
"Geld is wel belangrijk, met geld kan je wel een hoop doen en geld werkt wel
mobiliserend",
maar veel belangrijker werd gevonden dat rijk enprovincie het eens moet zijn over
dedoelstellingen. Daarbij is communicatie van cruciaal belang is:de diagonale lijn
vanrijk, provincieengemeenten moetcontinue stromendewordengehouden.Vanuit
hetrijk moeten signalen worden afgeven, maar andersom moeten ook de provincies
aangevenwaarmenondersteuning wil.Samenwerken, dusdebereidheid omteluisteren, is een belangrijke rol die aan het rijk wordt toebedeeld.
"Als het rijk met nieuw beleid komt, dan is het niet voorgelobbied. Je moet het
beleidéénopéénvoeren.Samenwerkingenvertrouwenkrijgjealleenmaardoor
er tijd in te investeren. Alsje dat niet doet enje wordt iedere vier jaar bij een
nieuweregeringmetnieuwebegrippengeconfronteerd, danwordthetvertrouwen
nietgroter.Wanneerjemetbeleidbegintmoetje beginnen meteenenormelobby
richting lagere overheden, zodat het beleid daar ook tussen deoren gaat zitten."
"Bij iedere beleidsnota willen wij betrokken zijn. Iedere beleidsnota heeft een
conceptstadium, maar dat is te laat! Bij de ideeën over de hoofdlijnen van het
beleid willen wij betrokken worden. Welke ideeën hebben zij en welke wij? Ik
vind een workshop per provincie hier goed voor."
Er zijn nu voorbeelden dat het kan:
"JezietnuindeGroenHart-gesprekken vanministerDeBoerdathetookbottom
up, ennietalleen maartopdownis,dusdathet een soortvermenging krijgt. Het
moet niet zo zijn dat het rijk zegt dat er iets moet gebeuren binnen bepaalde
randvoorwaarden. Hetbeleid moet ook gevoed wordenvanuit de mogelijkheden
van de gemeenten en de provincies. De minister moet dat afwegen op nationaal
niveau.Deministervoeltwelaanoflagere overheden zichaangesproken voelen
daar iets over te zeggen, of ze daar menskracht voor hebben, geld, of ze zelf
kunnen sturen. Dat bepaalt ook de beleidsruimte die het rijk overlaat, en wat
anderen kunnen en mogen".
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Mogelijkheden voorverbeteringvandecommunicatieinsamenhangmethetvergroten
vanhetdraagvlak voor beleid werden daarnaast vooral gezocht induidelijkheid van
de besluitvorming met veel aandacht op alle cruciale momenten van het proces:
"Eén van de eerste beslismomenten is de start van een project: daar moeten de
rollenenverantwoordelijkheden duidelijk wordengemaakt.Endaarookglashelder
over zijn. Als eréénpartij een bevoegdheid heeft endie wilhouden en mogelijk
wil gebruiken, dan moet hij daar mee komen. Het tweede moment is uiteraard
dat van de beleidsvorming zelf. Het derde moment is het vormgeven van de
uitvoeringsorganisatie. Datzijn alledriemarkante momenten, dieverschillen op
hetpuntvanpotentiële actoren,ookindeaardvandecommunicatie.Daarliggen
mogelijkheden dieverder gaan danwetotnu toeindepraktijk hebben gebracht.
Daar zit ook meteen de beperking aan: het gaat vaak om beleid met potentiële
belangentegenstellingen. Daar waar dat zo is weetje zeker datje niet iedereen
volledig tevreden kunt stellen. Wek ook niet de illusie datje dat kunt. Zorg wel
voor een aantal ruil- en mitigatiemiddelen ten opzichte van partijen die zullen
moetenbloeden,enhouderbijje instrumenten rekening meedatje daareenstuk
van de investeringen moet besteden, dus niet aan de primaire doelen van je
project".
Als voorbeeld van een gebied waar de rol van het rijk niet zo gelukkig werd
gevonden werd het gebied De Venen genoemd. Het rijk heeft in dit gebied een top
down-benadering gevolgd (Nadere Uitwerking Groene Hart) en heeft niet met
gemeentenenboerenoverlegd. Deplanvormingishieruiteindelijk vastgelopen.Door
detopdown-benadering enhet feit dat erteveel beleidscategoriën zijn, isde onderhandelingsruimte geminimaliseerd. Hetvertrouwen inhetrijk ishierdoor afgenomen
en er is een spanningsveld ontstaan. Het rijk kan beter samen met de streek kijken
waar problemen liggen en welke problemen dat zijn (identificatie van problemen).
Rijk en Provincie bekijken dan samen welke rol zij zullen innemen en welke
instrumenten/middelen kunnen worden ingezet. Het vandaaruit opstarten van een
gebiedsgericht proces zal vanzelf maatwerk opleveren, afstemming volgt dan ook.
Het rijksbeleid is gericht op het nationaal belang, en dat houdt in dat niet iedereen
tevreden gesteld kan worden. Net als de provincie zal het Rijk moeten bepalen in
welke gevallen het mogelijk is om op een andere wijze te sturen. Veel belangengroepen erkennen de problemen van de overheid niet, en zijn daardoor niet bereid
tot een oplossing te komen.
"Een voorbeeld hiervan is de bosaanleg op de Kop van Schouwen ten behoeve
van de verblijfsrecreatie. De recreatiesector zag dit echter niet zitten. Om dit
probleemoptelossenismenovergegaantoteenstreekplanuitwerking, waarvoor
de recreatiesector met een visie is gekomen. Het gevolg hiervan is dat de
recreatiesector zichnu achter zaken stelt waarzij eerder tegen was.De overheid
heeft inditproceseenrolgespeelddoorgeldbeschikbaartestellen (faciliterende
overheid). De provincie heeft een rol gespeeld bij het zoeken naar
oplossingsrichtingen, kansen en mogelijkheden".
Deprovincie kannet alshetrijk verschillende rollen aannemen ten opzichte van de
gemeenten en belangengroeperingen.
"Eenrolvandeprovincieisweerhetfaciliteren: omeenstudietelatenverrichten,
een visie te laten ontwikkelen, een sector zich te laten bundelen."
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InGelderlandprobeertdeprovinciedemensenteprikkelentoteigenvisiesenideeën,
dooropeenstimulerende wijze presentatiesendiscussies tehouden.Voorhetcreëren
van draagvlak moet de tijd en de ruimte worden genomen:
"Jemoetmensendekansgeventeonderhandelen.Mendenktdatalsje draagvlak
heb, dat alles dan grijs wordt. Afgezien dat grijs een hele mooie kleur kan zijn,
is dat dus niet zo. Het karakter van de gebieden verschilt sterk. De vrijheid om
teonderhandelen meteenmaximaalresultaat,datlevertechtnietoveral hetzelfde
op.Dedoelstellingenpergebiedmoetengenoegverschillen.Jemoetalleenbereid
zijn om in te schikken".
InhetgevalvandeNadereUitwerking BrabantLimburgishetinitiatief overgenomen
door deregio.Debelanghebbenden/bewoners hebben hierdoor meer vertrouwen in
het planningsproces, met name naar de lagere overheden. Het blijkt dus belangrijk
een diagonale probleemdefinitie op te stellen rond een aantal thema's. Daarnaast
zoudenzoveelmogelijk bevoegdhedengedecentraliseerd moetenworden: zelfsturing
waar mogelijk of netwerksturing. Het gaat daarbij om een proces van hoor en
wederhoor.
Depotentiële rol van de provincie is inprincipe breed: het hangt van de situatie in
een deelgebied af wat gaat overheersen.
"Vrijwel iedergebiedsgerichtprocesdraagteensterkonderhandelingselement in
zich. Ik vind dat een provincie, die bij zo'n beleid meestal een hoofdrol speelt,
bij zo'n proces hoort te onderhandelen. De provincie beschikt tevens over een
aantalmachtsmiddelen omzaken eenwendingtelatennemen,waaranderen niet
over beschikken. Bijvoorbeeld de stok achter de deur van de aanwijzing
ruimtelijke ordening of het kunnen hanteren van de financiële kraan".
Meerdere respondenten zagen vooral voor de provincies een regisserende rol
weggelegd:
"Regisseren is wat anders dan makelen. Een regisseur heeft fundamenteel veel
invloed opdeconceptie dieuiteindelijk ophettoneelkomt.Alsergespeeld wordt
zie je hem niet meer, maar daarvoor heeft een regisseur alle machtsmiddelen
ingezetomdieconceptiealshetwareaftedwingenvandespelers,die misschien
zelf wat anders wilden. Bij regisseren hoort macht. Een ervaring van de laatste
vijf tot zeven jaar is dat wanneer de provincie de indruk heeft gewekt alles in
overeenstemming met anderepartijen tot standtewillenbrengen,je alshetware
eendeelvanjeregieroluithandenhebtgegeven.Danbenjenogmaar facilitator.
Ophet moment datje daarna zegt 'nu wilikditenditdoen want andersdan gaat
het niet zoals ik het hebben wil', dan zeggen de andere partijen 'ho, ho, ho, je
hebt gezegd datje per consensus wilde meeregeren, dan moetje niet iets anders
doen'. Ik denk dat we nu op dat punt de rollen wat scherper in beeld zouden
brengen dan vijf of zes jaar geleden".
De keuze voor een specifieke rol is situatie-afhankelijk van het karakter, zoveel is
duidelijk:
"Het heeft te maken met wat wilje, wat is het onderwerp. In de glastuinbouw,
waar een groot maatschappelijk draagvlak is vanuit de streek spelen wij een
duidelijk andererol danbijvoorbeeld bij hetBentwoud waar wegewoon het rijk
en provinciaal beleid proberen 'door te drukken' — oneerbiedig gezegd. Daar
speel je een hele andere rol vanuit de haalbaarheid, de inschatting van het
maatschappelijk veld.Afhankelijk vanhoesterkjewilinzettenenwaarvoor,kies
je de rol. Die is dus niet eenduidig. De rol hangt ook af van of het een
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beleidsvoorbereiding ofbeleidsuitvoering betreft. Opeengegevenmomentdragen
wij ook het stokje over aan de regio. Daar moetje niet dezelfde fout maken als
het rijk. Wij moeten ook durven zeggen, nu is het aan de regio om het verder
uit te voeren".
Belangrijk is ook de communicatie tussen belangenvertegenwoordigers en hun
achterban:
"Mensen moeten met mandaat werken en het vertrouwen van hun achterban
hebben. Dat betekent dus ook in de zin van de politieke besluitvorming, dat bij
deprovincie derolvanProvinciale Staten eerderratificerend wordtdanklassiek
vaststellend".
Het isvoor deprovincies vaak een spanningsveld tussen het willen bereiken vande
doelen en het krijgen van draagvlak. Eén respondent geeft aan dat de provincie er
niet onderuit komt om steeds weer een bottom up benadering te volgen.:
"De knelpunten liggen dus niet in het beleid, maar in hoeje dat in de gebieden
moet aanpakken. Wij pakken dat allemaal aanvia diebottom-up processen. Het
is een spanningsveld tussen het bereiken van je doelen en het hebben van
draagvlak. Wij koersen, als je daar een lijntje tussen zou spannen, meer in de
richtingvandraagvlak.Hetisnietzodatwezeggenwegaanpuurvoor draagvlak
en laat die doelstelling maar zitten."

3.4 Inzet van instrumentarium
Een van de conclusies uit fase I van het onderzoek is dat in de onderzochte HAVgebieden een breed scala van instrumenten wordt ingezet. Het lijkt er echter op dat
dekeuze voor instrumenten in belangrijke mate 'toevallig' isen niet of nauwelijks
wordtaangestuurd vanuitdedoelstellingen vanhetHAV-beleid.Metanderewoorden:
onder verschillende vlaggen wordt dezelfde lading aangevoerd. Er is geen behoefte
aanaanvullend instrumentarium; eriswelbehoefte aanbundelingopgebiedsniveau.
In verschillende HAV-gebieden is hard gewerkt aan de 'ontschotting' van het
bestaand instrumentarium, veelal op het niveau van de gebiedsgerichte projecten.
Er zijn verschillende ideeën en initiatieven op het vlak van integratie van sectoraal
instrumentarium.
De discussie over instrumentarium spitst zich toe op drie punten:
— het eigen RO-instrumentarium;
— ontschotting en ontpotting;
— flexibilisering van bestaand instrumentarium.
RO-instrumentarium
Tenaanzienvandemogelijke rolvanhetruimtelijk beleidbijdeinzetvan instrumentariumkwambijverschillenderespondentenhetontbrekenvaneenmarkant financieel
RO-instrumentarium voor het landelijk gebied naar voren. Verwezen werd naar het
verstedelijkingsbeleid en het infrastructuurbeleid, die duidelijk (mede) vanuit de
ruimtelijke ordening worden aangestuurd.
"Dat betekent dus dat het inderdaad kan, als de minister of staatssecretaris van
ruimtelijke ordening zelf instrumenten hebben om die aansturing te verrichten,
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óf zichtbare invloed op de andere beleidsterreinen hebben, bijvoorbeeld via een
bijdrage aan hun begroting".
VROM hoeft niet perse over eigen instrumentarium te beschikken, maar moet wel
zo goed mogelijk de instrumenten van de andere departementen zien toe te laten
passen. VROM zou het instrumentarium van andere departementen beter kunnen
benutten.Derelatie tussen het VROM-instrumentarium enhet instrumentarium van
LNV is nu nog één van de knelpunten:
"Hetschottussen deVROMlocatie-subsidiegelden voornieuwe woonwijken en
het groene geld dat vooral bij LNV zit, moet weg. Ook bij water, milieu,
bodemsanering endat soortgelden vanVROMzouden schottenwegkunnen.Of
zou er wat meer integraal gedacht kunnen worden. De RPD zou vanuit haar rol
vanuit kwaliteitszorg hiertoe een aanzet kunnen geven".
Uitgaande van deverantwoordelijkheid van deprovincies om het grootste deel van
de problemen in het landelijk gebied aan te pakken, is het van groot belang dat de
provincieshetinstrumentarium endemiddelenkrijgen omditvoorelkaarte krijgen.
Dat is momenteel nog niet zo, er wordt toch nog veel gewerkt met regelingen
waarvan de inhoud landelijk is vastgelegd. De departementen proberen wel het
instrumentarium, de middelen te integreren.
"Waar men daarbij op moet passen is dat het niet op een nieuwe manier wordt
geïntegreerd waardoor het niet meer aansluit bij de praktijk. Vandaar dat het
proces zoals dat gaande isvanuit deplattelandsvernieuwing, heel belangrijk is".
Op zich is er weinig vraag naar nieuw instrumentarium:
"Ik zou niet weten wat voor instrumentarium je er nog bij zou moeten hebben.
Er is geld zat, er zijn instrumenten zat. Het gaat erom datje met elkaar besluit
omergensaantegaantrekken.Endaarbijisiederepartij zelf welcreatief genoeg
om te bepalen onder welke instrumenten dat dan valt. Als je gezamenlijk
doelstellingen voor eengebied hebtbepaald, problemen hebtverkend, deoplossingsrichtingen hebt aangegeven en de oplossingen hebt aangedragen dan zijn
er geen problemen meer."
Ontpotting en ontschotting
Het blijkt dat de schotten en potten van het instrumentarium veel knelpunten
opleveren:
"Knelpunten zijn: het flexibeler om willen gaan met het instrumentarium, het
ontschotten. Op het moment dat je iets groots toch wil aanpakken dan moet er
vanallesgeregeldworden.Alsjehetdanhebtoverco-financiering danmoetalle
toezeggingenprecies optijd binnenkomen, deverplichtingen aangegaan worden
en moet de uitvoering op schema zitten. Als een toezegging niet op tijd binnen
is dan valt je plan in duigen. Dat maakt dat je toch voorzichtig wordt met het
opstarten van projecten en dat is natuurlijk eeuwig zonde."
Eenprobleem bij deinzetvan instrumenten isdatbepaalde geldenvooreen bepaald
aantal jaren wordt verstrekt en niet worden gekoppeld aan een specifiek project.
"Het zou natuurlijk aardig zijn alsje het geld over kan maken naar het project
zodat het geld niet weg is voor het project als de regeling verstreken is". "Dat
gebeurt nu wel voor het Groene Hart".
Ontschotting moet zowel op rijks- als op provinciaal niveau plaatsvinden, en
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"Alsjekiestvoorontschotting opprovinciaalniveau,danhoevenLNVenVROM
hier geen discussie meer over aangaan."
InBrabant wordenermomenteel vooreenaantalprojecten coördinatoren aangesteld,
die het loket vormen voor alle regelingen die er zijn richting deregio. Vooral voor
gebieden die niet aangewezen zijn als SGP of WCL is het erg moeilijk om
financiering rond te krijgen.
"Wanneer een project past binnen een landinrichtingskader en je hebt hier
overeenstemming over dankomen hierook flinke potten geld voor beschikbaar.
Maar op het moment dat je in de voorfase of de aftastende fase zit en er doet
zich ergens eenkans voor enje wil die benutten dan ishet ergmoeilijk om daar
geld voor beschikbaar te krijgen".
Landinrichting is in veel van de HAV-gebieden een belangrijk instrument, dat in
toenemendemategedifferentieerd wordtingezet:afhankelijk vanhetdeelgebied wordt
het ene of het andere deel van het landinrichtingsinstrumentarium ingezet.
"Dankrijgjeduseerdereensoortlandinrichtingsprogramma daneen landinrichtingsproject".
Ook de ingewikkeldheid en veelheid aan regelingen werd als knelpunt ervaren:
"Je hebt eigenlijk een rijkssubsidioloog nodig".
Vooral behoefte dus aan ontpotting en ontschotting van instrumentarium.
"Alserdanmotieven zijn omrijksgeld te steken inonderdelen van het landelijk
gebied en alsje weet dat dat in de regel gestoken zal worden in gebieden waar
cumulatie van dingen is, zoals in de stads- en dorpsvernieuwingsgebieden,
globaliseer danje financiële structuur heel duidelijk door een stads- en dorpsvernieuwingsachtige constructie".
Eenmogelijkheid hiertoewordtgezieninverbredingvanhetGroenfonds, datnunog
beperkt is tot landinrichting engrondaankoop. Belangrijk iswel dater inDen Haag
één centrale eenheid is
"waar de regie van zo'n stelsel gevoerd wordt en waarje dan de rapporteringen
heen doet, waar het centrale informatiepunt is, waar ook het centrale regelpunt
is".
Bij gebiedsgericht beleid zou het zomoeten zijn dat het hele scala van maatregelen
dieonderdeeluitmakenvanhetnagestreefde perspectief uitéénfinanciële potzouden
moeten komen.
"Alsjekijkt watwijbereikthebben doorhetaanleggenvanfietspaden wat betreft
denatuurgebieden, dankan ikstellen datwij ditnooitbereikt hadden zonder die
fietspaden. En dan krijg je dus terug te horen dat hoort niet bij landbouw, dat
hoortbijopenluchtrecreatie.Endathooriknualtienjaarlang:"nee,hetisonderdeel van". Het verven van bruggetjes is ook zoiets. Voor de echte 'die hards'
onder ons wordt dit afgeschilderd als futiel en belachelijk. Maar deze kleine
dingetjes maken uiteindelijk wel de groepen enthousiast".
Vooral richting uitvoering van beleid is ontschotting gewenst bij grondverwerving
en inrichting:
"Het rijk heeft vanuit openluchtrecreatie een PPO,vanuit bosbouw de Stichting
Staatsboswachterijen, vanuitnatuurnatuurontwikkelingsinstrumentarium, terwijl
ik voor sommige gebieden niet weet of het natuur is of recreatie of bos wat ik
aan het maken ben. Ik zou het liefst alles in een hoge hoed gooien en daar alles
van betalen, maar dat kan dus gewoon niet. Het liefst dus één groenproject, en
danbinnenhetproject zoveelmogelijk binnendenormbedragen diemendaarvoor
56

heeft uitgezet. Er moet dan wel een soort bewaking zijn datje het geld gebruikt
voor dat doel, bijvoorbeeld recreatie, maar iets minder schotterig dan nu".
Deprovincies zouden graag zelf ook meerverantwoordelijkheid krijgen bij deinzet
van instrumenten, vooral met het oog op het soepeler kunnen toepassen van de
regelingen:
"Je moet ruimte geven aan de regio om instrumenten in te vullen. Zeker ook
VROMheeft deneiging ompreciestewillen wetenhoealleszit.Wijhebben wel
eensvooreenbepaalderegelingvanenkeletienduizenden guldenshelebouwtekeningen moeten doorfaxen. Dan denk ik: 'in wat voor termen denken zij daar?'"
Flexibilisering bestaand instrumentarium
In algemene zin is de behoefte aan flexibel instrumentarium mogelijk punt van
aandacht. Ineenaantal gebieden, zoalsZuidwest Friesland pleiten deagrariërs voor
zgn. vliegende beheershectares, in plaats van het begrenzen van de EHS. Ook in
Winterswijk blijkt behoefte te zijn aan meer alternatieve vormen van
beheersovereenkomsten. Versoepeling van instrumenten op rijksniveau zoals
landinrichting, isvolgenséénrespondentnietgewenst.Ookhierwordteropgewezen
dat er meer behoefte is aan regio-specifieke oplossingen dan aan een versoepeld
generiek instrument:
"Eris geenbehoefte aannieuw instrumentarium. Wel aanbetere afstemming en
meerinvullinginderegio.Instrumenten moeten slagvaardiger worden toegepast.
Neem de landinrichting. Landelijk wordt dan geconstateerd dat een instrument
te star is, dan heeft men de neiging om op landelijk niveau te zoeken naar hoe
het anders moet.Ikdenk datje diteigenlijk meerregiospecifiek moet oplossen."
Doorinitiatievenvanonderopwordtookinanderelandenveelbereikt (bijvoorbeeld
inAustralië).In Nederland zou men ookveel structureler met geldstromen bijvoorbeelddeinitiatievenvanmilieucoöperatieskunnen aanmoedigen.Nukomtgeldvaak
pas beschikbaar als er aan heel specifieke, vaak sectorale doelstellingen wordt
tegemoet gekomen.
"Hetisheelessentieeldatinitiatievennietgesmoordwordendoorhele stringente
criteriavanbijvoorbeeld geldverlening.Zorgdatje intermenvanbudgetmanagement altijd een soort speelgeld hebt, waarmeeje initiatieven kunt belonen, ook
alsdatniet striktvaltonderdenormendieaaneenregelingtengrondslaghebben
gelegen. Of dat uit de landbouworganisaties komt of uit de natuurbeschermingsorganisaties of uit recreatie-organisaties, dat doet erniet zoveel toe.
Het goodwill-element is heel belangrijk hierbij".
Ook andere respondenten laten dat geluid horen:
"Je moet financiële middelen vrijmaken om sectoren met beleid te laten
meedenken en met oplossingen te laten komen. Het is nu dat de overheid de
oplossingen aandraagt,terwijl oplossingen vanonderaf aangedragenindepraktijk
het beste blijken te werken. Maar dat is een nieuwe cultuur die zich moet
ontwikkelen, het is geen vanzelfsprekendheid."
Alsvoorbeeldwerdhetzogenaamde 'stap-vooruit-principe' uithetgebiedsperspectief
voor Noordwest-Overijssel genoemd:
"Dat wil zeggen dat het niet uitgesloten is datje een keer een recreatiebedrijf
ruimte biedt waar het volgens de algemene regels niet mogelijk is, onder
voorwaarde dathij onderdeelisvaneenpakket datpersaldodenatuur verbetert.
Dat is een soort flexibilisering van je ruimtelijke regelgeving. Daar laat je het
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initiatief aan een aantal recreatiebedrijven, toonje ook bereidheid om soepel met
regels om te gaan, wanneer zij kunnen aangeven dat per saldo de zaak verbetert.
Het is een vorm van ontstarring".

3.5 Conclusies van de workshop en diepte-interviews
In hoofdstuk 1zijn de centrale vragen voor de tweede fase van het onderzoek naar
de voortgang van de beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden aangegeven. In deze
paragraaf lopen we de conclusies per vraag na.
1 Op welke punten en hoe kan de beleidsontwikkeling worden gestimuleerd in die
HAV-gebieden waar deze nog onvoldoende vorm heeft gekregen ?Welke gebieden
verdienen hierbij prioriteit?
Tijdens de workshop en in de interviews is weinig behoefte aan extra aandacht en
inzet van de zijde van de rijksoverheid bij de beleidsontwikkeling in de HAVgebieden gebleken. In de ogen van de provinciale beleidsmedewerkers is de
beleidsontwikkeling voldoende opgang gekomen; waar die stagneert wordt dat vooral
als een provinciale aangelegenheid gezien. Dat wil niet altijd zeggen dat de
rijksoverheid daarbij geen ondersteunende rol kan spelen. Met name ondersteuning
van rijkswege bij het overleg met belangengroepen wordt op prijs gesteld.
Een betere communicatie tussen rijk en provincies, hetzij over de uitvoering van
beleid, hetzij over toekomstig beleid, wordt door alle respondenten van groot belang
geacht. Voortdurende communicatie - tussen rijk en provincies, maar ook tussen
provincies onderling -noodzakelijk om (nieuwe) kennis enideeën zobreed mogelijk
uit te wisselen. Er kan nog veel van elkaar worden geleerd waar het gaat om werken
aan deruimtelijke kwaliteit vanhet landelijk gebied. DeRPD beraadt zich in overleg
met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de
wijze waarop zij decommunicatie kan bevorderen over verschillende ervaringen met
de uitwerking van het rijksbeleid voor het landelijk gebied in verschillende regio's.
2 Aan welke (extra) inzet van de zijde van deRijksoverheid is opprovinciaal niveau
behoefte?
Het voorgaande moet worden gezien tegen de achtergrond van de veranderde relatie
tussen rijk, provincies en gemeenten. In algemene zin wordt van het rijk gevraagd
het streven naar sturing en toetsing op hoofdlijnen vorm te geven. Het rijk blijft een
eigen verantwoordelijkheid houden waar het gaat om nationale en provinciegrenzen
overschrijdende belangen en problemen. Daarbij is wel duidelijkheid gewenst ten
aanzien van de verdeling van verantwoordelijkheden over de verschillende departementen. Vanuit de provinciale beleidsmakers wordt aangedrongen op een betere
integratie van rijksbeleid: conflicterend rijksbeleid bemoeilijkt het zoeken naar
regionaal maatwerk.
Waar niet direct sprake is van (inter)nationale belangen, wordt de gewenste rol van
het rijk samengevat in het begrip 'gidsfunctie': vooral de richting van de
beleidsontwikkeling aangeven en de uitvoering overlaten aan de provincie en
gemeenten. Nieuw nationaal beleid moet hier een duidelijke toegevoegde waarde
hebben.
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Daarnaast vragen de provincies het rijk vooral de ruimte om gebiedsspecifieke
oplossingen te realiseren, waarbij het 'over-all'-resultaat en draagvlak voor de
voorstellenvooropstaan.Hierkomteenspanningsveld naarvorenmet doelstellingen
in het kader van generiek beleid.
Algemene waardering is er wel voor het rijk als inspiratiebron, als leverancier van
sprekende voorbeelduitwerkingen, nieuw ideeën en strategieën.
3 Welke gebieden verdienen daarbij prioriteit?
Hoewel er geen specifieke HAV-gebieden worden genoemd die dringend extra
aandacht van de zijde van het rijk behoeven, bestaat er het algemene gevoel dat er
altijd problemen engebieden zullen blijven die opnationaal niveau moeten worden
opgelostrespectievelijk aangewezen.Metnameideeënenvoorbeelden van rijkswege
voor de aanpak van thema's die zich in verschillende gebieden voordoen worden
gewaardeerd. Voorbeelden van dergelijke thema's zijn ondermeer het behoud van
cultuurlandschappen, hetomgaanmetgrotetoeristisch-recreatieve druk, uitplaatsing
glastuinbouw, omgaan met sterke verstedelijkingsdruk e.d.
Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de "witte gebieden": gebieden dieniet met
financieel ondersteund beleid (als SGP of WCL) zijn belegd.
Waar deprovincies expliciet om vragen is "beleidsrust": geen nieuw beleid als het
geentoevoegdewaarde (indevormvanextrainstrumentarium ofextrabeleidsruimte)
heeft. Veel provincies zijn druk bezig om— samen met de betrokken gebieden —
beleidsdoelstellingen uit te werken en in praktijk te brengen.
4 Hoe kan vanuit het ruimtelijk beleid een gerichte, gecombineerde inzet van
instrumentarium worden bevorderd?
Hetontbreken vaneenfinancieel onderbouwdruimtelijke ordenings-instrumentarium
voor het landelijk gebied werd door verschillende respondenten als een belangrijk
gemis genoemd, naast deknelpunten wat betreft de vele verschillende 'schotten en
potten' inhetbeschikbare instrumentarium. Vanuitdezorgvoorruimtelijke kwaliteit
zou VROM/RPD een sturende rol kunnen spelen bij het ontschotten van
instrumentarium ten behoeve van gebiedsgericht maatwerk. In een aantal
gebiedsgerichte projecten wordt veel aandacht besteed aanbundeling van mogelijk
instrumentarium,doorhetaanstellenvangebiedscoördinatoren en/of gebiedsgerichte
loketten. Hierbij neemt de provincie een faciliterende rol op zich.
Flexibiliteitbijtoepassing vanhetinstrumentarium staatdaarbijvoorop.Bij "sturing
op hoofdlijnen en toetsen op resultaat" hebben de provinciale beleidsmedewerkers
vooraloverkoepelende doelstellingen voorogen,waaronder ookkleineprojecten en
maatregelen op zijdelings betrokken aspecten kunnen vallen. Het einddoel moet
richtinggevend zijn voor de tussenstappen en niet de herkomst van een
subsidieregeling. Metname initiatieven vanonderopmoetenniettesnel afketsen op
stringentecriteriavoorinzetvaninstrumentarium.Alsvoorbeelden werden genoemd
het Nationale Landschappen- beleid en het 'stap-vooruit-principe' van Overijssel.
Hetspanningsveld datkanbestaantussengebiedsgericht maatwerkenop rijksniveau
vastgestelde doelstellingen wordt door velen wel onderkend; vaak wordt dan toch
gevraagd om flexibiliteit van die doelstellingen en de bijbehorende normen. De
provincies vragen hiermee vooral om vertrouwen van het rijk.
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5 Waar is behoefte aan aanvullend (financieel) instrumentarium?
Op zich is er weinig vraag naar nieuw instrumentarium. Gebrek aan financiële
middelenkomtvooralnaarvoreninHAV-gebieden waarsprakeisvangrootschalige
functie-veranderingen enwaarmetname geld voorgrondverwerving nodigis.Door
sommigen wordt ook aandacht gevraagd voor een verdere financiële ondersteuning
vanhetbeheersinstrumentarium, metnameinhetkadervandeaanlegvanrecreatieve
groengebieden.
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4 Inventarisatie van de afzonderlijke HAV-gebieden

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de beleidsontwikkeling per HAV-gebied
geïnventariseerd. De onderzoeksresultaten worden per gebied via de zeven
onderzoeksvragen uithoofdstuk 1 (ziepar. 1.3) gestructureerd weergegeven. Hieraan
vooraf wordt per gebied aangegeven wat het ministerie van VROM met het gebied
wil:Handhaven, aanpassen ofvernieuwen? Verderwordtonderhetkopje 'kern' een
precisering van de doelstelling gegeven. Iedere inventarisatie per gebied wordt
afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste knelpunten en conclusies.

4.2 De Waddenzee
Doelstelling:Handhaving groenekoers,gericht opbehoudenversterking vande
natuurwaarde,incombinatiemetnatuurontwikkeling indekustzone (VINEX,deel
4: 44).
Kern: Behoud, waar nodig versterking van natuurwaarden met behoud van
mogelijkheden als randvoorwaarden voor andere maatschappelijke functies.
Bij de aanwijzing van de Waddenzee als HAV-gebied ging het vooral om de
internationaalbelangrijke natuurwaardenvanhetgebiedinrelatietot maatschappelijke
activiteiten als visserij, gaswinning, militair gebruik, scheepvaart, recreatie en
kustverdediging. In de Waddenzee is vooral 'oude' stress van belang, waarbij de
waterkwaliteit centraal staat.
In 1993 is een Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee opgesteld die het
uitgangspunt vormt voor het beleid van Rijk, provincies en gemeenten (PKB
Waddenzee, deel 3a: Kabinetsstandpunt; herziening van de Nota Waddenzee uit
1980)). Deze PKB heeft ook betrekking op ontwikkelingen buiten de Waddenzee,
diedewaardenvandeWaddenzee (negatief) kunnenbeïnvloeden. Hoofddoelstelling
van de PKB is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied. Binnen deze randvoorwaarden zijn economische en recreatieve
activiteiten mogelijk.
In april 1994heeft eenpartiële herziening van dePKBWaddenzee plaatsgevonden,
in verband met mijnbouwactiviteiten (met name gaswinning). Op 10januari 1994
liephetgeldendemoratorium af. Indeinconcessieuitgegeven gebiedenkunnengeen
nieuwe exploitatie-installaties worden toegestaan; exploratieboringen mogen alleen
wordenverrichtalsdezevanbuitenhetPKB-gebied danwelvanaf delocatieZuidwal
kunnen worden geëxploiteerd. Exploratie is niet toegestaan in permanent gesloten
gebieden.
EenPlanvanAanpak,optestellendoordemijnbouwmaatschappijen ende rijksoverheid, werd aangekondigd, als basis voor op te stellen MERs.
De PKB wordt in 1999 geëvalueerd en waar nodig herzien.

De drie waddenzeeprovincies hebben geconstateerd dat in de loop der jaren de
samenhang tussen de drie afzonderlijke streekplannen steeds meer onder druk is
komen te staan. Vanuit de provinciale behoefte aan een meer integrale benadering
van ruimtelijk, water, milieu- en natuurbeleid hebben zij de PKB-Waddenzee
uitgewerkt ineenontwerp-InterprovinciaalBeleidsplan Waddenzeegebied (februarimaart 1995). Dit moet de status krijgen van een gezamenlijk streekplan. Hierna is
ditontwerp-Interprovinciaal Beleidsplan (IBW)alshetmeestrelevanteplandocument
beschouwd.
4.2.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
Hoe wordt de gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking!
toepassing beschermingsformules uit SGR?
In de PKB Waddenzee is een eigen afwegingskader uitgewerkt, om voorgenomen
economische en recreatieve activiteiten te toetsen aan het streven naar behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden. Dit afwegingskader is bedoeld om de
maatschappelijke noodzaakvaneenbepaalde activiteitindeWaddenzee aantetonen
(wat is het maatschappelijk belang en moet het in de Waddenzee of kan het ook
elders?)énomeventuelenegatieve gevolgen vandeactiviteitophetecosysteem aan
te geven. Toepassing ervan in de praktijk loopt niet altijd even soepel, zoals
bijvoorbeeld in het geval van Port Poseidon.
Het IBW bestrijkt het plangebied van de PKB aangevuld met de binnen de
provinciegrenzen vallende delen van de Noordzee. Deze gebieden zijn toegevoegd
vanwege ondermeer de sterke relatie met de Waddenzee (: 9).
Het afwegingskader stemt grotendeels overeen met dat uit de PKB Waddenzee:
gebruik maken van de best beschikbare informatie, aantonen maatschappelijke
noodzaak en de noodzaak voor locatie in het Waddenzeegebied, hanteren
voorzorgprincipe, inzet best beschikbare technieken (: 15-16). Er is een verschil
tussen de afwegingskader met betrekking tot het meewegen van compensatie.
Behoud en herstel van de natuurlijke waarden van de Waddenzee wordt vooral
gezocht in het ongehinderd laten verlopen van de waterbewegingen en de daarmee
samenhangende sedimentologische processen. Uitzonderingen zijn de actieve
handhaving van het kwelderareaal, op grond van het criterium diversiteit, het
kunstmatig in stand houden van het eiland Griend en het bevaarbaar houden van de
vaargeulen.
Ruimtelijk toekomstperspectief
ƒ*een integraal beheersplan opgesteld?
Er is een integraal gebiedsgericht plan opgesteld: Het Interprovinciaal Beleidsplan
Waddenzee (1995).
Planningstermijn: Periode van 10 jaar. Na vijf jaar zal een evaluatie worden
uitgevoerdenzalwaarnodigherzieningplaatsvinden. Bijgevoegd bijhetIBWiseen
actieprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Tevens is er een gebundeld
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ontwerp-beheersplan Waddenzee opgesteldvoordeperiode 1996-2001,metdaaraan
gekoppeld een ontwerp-Maatregelenprogramma Waddenzee.
In hoeverre wordt daarin een (nieuwe) zonering van verschillende functies
voorgesteld? Op welke basis is dit gebeurd (bestaand gebruik, watersysteem)?
De hoofddoelstelling van het IBW is dezelfde als die van de PKB Waddenzee:
DuurzamebeschermingenontwikkelingvandeWaddenzee,deNoordzeeendeEemsDollard als natuurgebied, als randvoorwaarde voor economische en/of recreatieve
activiteiten. Deze hoofddoelstelling is uitgewerkt in een aantal meer concrete
beleidslijnen (: 14), gericht op een natuurlijke autonome ontwikkeling van het
Waddenzeegebied. Het beleid voor de verschillende waarden en activiteiten wordt
in afzonderlijke paragrafen beschreven.
Het gebied is van economisch belang voor activiteiten verbonden met de havens:
Visserij,Koninklijke Marine,overslagvangoederen,scheepsbouwe.d. (:39).Kansen
worden vooralgezien indeontwikkeling van zeehavengebonden activiteiten inDen
Helder,Harlingen,EemshavenenDelfzijl, metalsrandvoorwaarden datonherstelbare
schadeaandeWaddenzeemoetenwordenvoorkomen,hettoteenminimum beperken
van verontreinigingen, aansluiten bij bestaande concentraties.
Plaatsing van windturbines is niet toelaatbaar in het plangebied en ineen zone van
twee kilometer van de gebiedsgrens alleen dan als het vanuit ornithologische
overwegingen aanvaardbaar is. De provincies streven naar afbouw van militaire
activiteiten.
Waar zinvol en mogelijk, moet volgens het IBW gebruik gemaakt worden van het
zoneringsprincipe. Dit wordt eigenlijk vooral uitgewerkt voor de recreatie,
bijvoorbeeld voordewatersport.Voordeoverigeactiviteiten,zoalsbijvoorbeeld voor
devisserij (garnalen,kokkelsenmossels)wordeninhetIBWvooral randvoorwaarden
(voor inpassing in de hoofddoelstelling) aangegeven.
Recreatie: In hoeverre is beleid gericht op natuurvriendelijke recreatie tot stand
gekomen/'geïmplementeerd?
Uitgangspunt voordeinpassingvanrecreatieindenatuurfunctie iseenzoneringvan
het gebied (:49), gebaseerd opde aanwezige natuurwaarden. Uitgegaan wordt van
een driedeling in 'zone recreatief medegebruik', vooral de zone langs dekust en in
dehoofdvaargeulen, een 'zonebeperktrecreatief medegebruik', vooralde gebieden
metbelangrijke natuurwaarden en 'zone geenofnauwelijks recreatief medegebruik',
deafgesloten beschermdeenstaatsnatuurmonumenten. Dezeglobalezonering wordt
nader uitgewerkt voor de specifieke situatie. "Alnaar gelang de ontwikkelingen in
de toeristenstroom en hun recreatiegedrag in relatie tot de kwetsbaarheid van de
waddennatuur daar aanleiding toe geven zal de zonering en de daarbij behorende
regulering moeten worden aangepast" (: 51). Met name de watersport wordt
nauwlettend in de gaten gehouden (streven naar stabilisatie).
In 1994 is een project 'Recreatie-onderzoek Kustwateren' van start gegaan, ten
behoevevanuitwerking enhandhavingvanhetrijksbeleid inzakerecreatie.Nagegaan
zal worden of deresultaten aanleiding geven tothet bijstellen vanhet IBW. "Indien
mochtblijken dat deinzet vanhetbestaand instrumentarium onvoldoende isomhet
gewenste watersportbeleid te effectueren, dan zullen wij het initiatief nemen om te
komen tot een meer integrale regeling van de watersport in de Waddenzee" (: 74).
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Worden effecten van bijvoorbeeld gasboringen goed gemonitored? Hoe wordt
compensatie ingevuld?
"De meningen over de eventuele schadelijke gevolgen van gaswinning zijn niet
eensluidend" (: 43). Discussiepunten: maatschappelijke noodzaak, gevolgen van
bodemdaling en mogelijke calamiteiten. "Het opsporen en winnen van diepe
delfstoffen als aardgas zijn geen activiteiten die van nature passen in het
Waddenecosysteem. Evenmin voldoen deze aan de hoofddoelstelling voor het
plangebied" (:43).Echter, deprovincieszittenvastaanhetrijksbeleid indeze.Delen
van de Waddenzee zijn reeds in concessie uitgegeven. De provincies zijn niet
gelukkig metdepartiële herziening vandePKB ophetpuntvandegaswinning,met
name op de punten maatschappelijke noodzaak en risico-analyse. In het Plan van
Aanpak (ziehiervoor) zullen nadere afspraken worden opgenomen over de fasering
in ruimte en tijd, monitoring, begeleidend onderzoek, en te nemen mitigerende,
fysieke enwaarnodigcompenserende maatregelen.DitPlanvanAanpakzalwellicht
leiden tot wijziging van het IBW.
Strevennaareenzonatuurlijkmogelijkeontwikkeling:Aanwijzingalsstiltegebied/
rustgebied?Welkemaatregelenterbeschermingfouragerendetrekvogels,broedende
dieren?
Als meest kenmerkende eigenschap van het Waddenzeegebied wordt in het IBW
gewezen op de dynamiek: "Het is een van de weinige gebieden waar natuurlijke
processen zichvrijwel ongestoord kunnen afspelen. Wij kiezen er daarom niet voor
dit gebied te werken met referentie- of streefbeelden" (: 14). IBW streeft naar
integratie van "autonomie (natuurlijke ontwikkeling),bioregime (samenhang tussen
ecosysteemennatuurlijk storingsregime)endiversiteit (verscheidenheid aansoorten
en leefgebieden)".
Opgrond van deWetlandstatus endeaanwijzing als Natuurbeschermingswetgebied
is de Waddenzee aangewezen als stiltegebied (samen in verordening
milieubeschermingsgebied). "Helaasisditinstrumentnietinzetbaarvoordegrootste
geluidsbron, het militair gebruik. Dit doet in sterke mate afbreuk aan de waarde
ervan" (: 31).
Natuurontwikkeling indekustzonekomtslechtsaandeordewaarhetgaatomactieve
handhaving en waar mogelijk vergroting van het kwelderareaal.
Afstemming water-ruimte-milieu
"HetIBWvervulteenzelfstandige functie naastdeandereprovinciale beleidsplannen,
zoals streek-,milieu-enwaterhuishoudingsplannen. Alleplannen zijn nevengeschikt
en bevatten geen onderlinge strijdigheden" (IBW: 7). Het beleidsplan is echter
uitdrukkelijk gericht op uitvoering en kan daardoor worden opgevat als een
gebiedsgerichte uitwerking van genoemde plannen. Het Rijk iswaterbeheerder, dus
provincies hebben deels slechts indirect invloed.
Welkeinspanningen zijn erombijzondere milieukwaliteit terealiseren? Iserbeleid
om met name zware metalen en pcb's terug te dringen?
In het Watersysteemplan Noordzee 1991-1995 is de Waddenzee aangeduid als
milieuzone met relatief hoog gehalte aan voedingsstoffen, die een bijzondere
beschermingkrijgt tenbehoevevanbodemleven enkinderkamerfunctie voorvissen.
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Een van de hoofddoelstellingen van het IBW ishet terugdringen van systeemvreemde
invloeden (: 14).De waterkwaliteit is een van de hoofdaandachtspunten als het gaat
om beoordeling van mogelijkheden voor maatschappelijke medegebruik. De
Waddenzee is een verplicht milieubeschermingsgebied (: 26): Dergelijke gebieden
krijgen een grotere bescherming dan de amk (algemene milieukwaliteit) (: 27).
Ten aanzien van de milieukwaliteitsdoelstelling conformeert het IBW zich aan het
generieke beleid: aankoersen op streefwaarden dan wel lagere achtergrondwaarden.
Ook verwijst het IBW naar internationale afspraken (Rijn Actieplan, Noordzee
Actieplan, trilaterale Waddenzeeconferenties).
Op eventuele voorzuivering van het water uit Friesland en Groningen gaat het IBW
niet in.
Inzet instrumentarium
In het IBW wordt regelmatig verwezen naar reeds ingezet dan wel nog in te zetten
instrumenten, als:
— aanwijzing als wetland (Conventie van Ramsar)
— aanmelding als beschermingszone (EG-vogelrichtlijn)
— aanwijzing van ongeveer 60% van het gebied als natuurmonument (1988); in
principe decentralisatie van uitvoeringsbevoegdheden naar waddenprovincies
(1993); Aanwijzing Waddenzee II (1993):95%van de Waddenzee valt onder NBwet
— Provinciale MER-verordening in aanvulling op landelijke verordening. Deze omvat
een uitgebreide MER-plicht: In een aantal gevallen worden lagere drempels
gehanteerd en er zijn meer activiteiten MER-plichtig dan elders.
— Provinciale verordeningen stiltegebieden (verwerkt in provinciale
milieuverordeningen).
— Beheersplan Buitendijkse Gronden
— betonning, bebakening, dan wel afsluiting zones voor recreatie
— actualisering bestemmingsplannen (wenselijk geacht: 65)
— beheersplannen: Bestaande vervangen door één gebundeld beheersplan: Ontwerpbeheersplan Waddenzee 1996-2001
— provinciale wadloopverordeningen (worden herzien).
Daarnaast wordt in hoofdstuk 6expliciet ingegaan op de uitvoering en doorwerking
van het geformuleerde beleid en het daarvoor beschikbare instrumentarium. Sectorregelingen die een adequate toetsing aan het pkb-beleid niet toestaan (bijvoorbeeld
de Luchtvaartwet) zijn aangepast.
Geen verwijzing naar soortbeschermingsplannen. Opgemerkt wordt dat de
Natuurbeschermingswet in de Waddenzee "gaat functioneren als vangnet": Indien
regulering op basis van andere regelgeving onvoldoende is, wordt het vergunning/ontheffingenspoor van de NB-wet toegepast (: 74).
Draagvlak
"Essentieel voor het Waddenzeebeleid is een goed maatschappelijk draagvlak. Bij
de uitvoering van beleid wordt daarom veel waarde gehecht aan de samenspraak met
de maatschappij" (: 16). Belangrijke overlegorganen zijn onder andere de
Interdepartementale Waddenzee Commissie, de Stuurgroep Waddenprovincies, de
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Federatie van Waddenzeegemeenten, de Waddenadviesraad, het Regionaal
Coördinatiecollege Waddenzee, het Provinciaal Overleg Kustbeheer. De
Waddenadviesraad (WAR) wordt gezien als een representatieve spreekbuis van de
maatschappij (: 64).
In hoofdstuk 4 van het IBW pleiten de provincies voor vereenvoudiging van de
coördinatiestructuur envandeplanstructuur. Verder iseenverdere uitbouw vanhet
samenwerkingsverband vanindeWaddenzee werkzamerijksdiensten ophetterrein
van inspectie en beheer gewenst (: 66).Er zal een Wadden Milieu-Overleg worden
ingesteld, in aansluiting op het Provinciaal Milieu-Overleg.
4.2.2 Samenvatting De Waddenzee
4.2.2.1 Grootste knelpunten
Complexe organisatie en coördinatiestructuur; verschil van mening tussen Rijk en
provincies wat betreft gasboringen; militair gebruik.
4.2.2.2 Conclusies
Handhaving ruimtelijke structuur: Handhaving structuur rust op een uitgebreid
afwegingskader gericht op behoud en herstel natuurwaarden. Waar mogelijk wordt
een zonering toegepast, dit vooral voor de afstemming recreatie-natuur.
Natuurontwikkeling indekustzonekomtslechtsaandeordewaarhetgaatomactieve
handhaving en waar mogelijk vergroting van het kwelderareaal.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Vooral recreatie en activiteiten
gekoppeld aandehavens (visserij,scheepvaart)vormendebelangrijke economische
activiteitenwaarvoorkansenworden gezien,binnenderandvoorwaarde vanduurzaam
behoud van denatuurwaarden. Gasboringen en plaatsing van windturbines worden
als ongewenst beschouwd.
Afstemming ruimte-water-milieu: Hoofddoelstelling van het Interprovinciaal
Beleidsplan Waddenzee is het terugdringen van systeemvreemde invloeden. De
waterkwaliteit heeft aandacht vanwege hetmaatschappelijk medegebruik. Erwordt
verwezennaarafspraken opinternationaalniveauenbestaandeprovincialeruimtelijke,
waterhuishoudings- en milieubeleidsplannen. Het IBW probeert ruimte, water en
milieu te integreren.
Inzetinstrumentarium:Gangbaargeneriekinstrumentarium (natuurbeschermingswet,
milieubeschermingsgebied, enz),gebiedsgerichte uitwerkingen (bijvoorbeeld MER)
Draagvlak: Veel aandacht voor maatschappelijk draagvlak via verschillende
overlegorganen (vooralWaddenadviesraad).Inschattingdraagvlak:Redelijk totgoed.
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4.3 De Duinen
Doelstelling: Handhaving groene koers, gericht op het versterken van de
natuurfunctie, mededoornatuurontwikkeling aanderanden(VINEX,deel4:44).
Kern: Behoud, waar nodig herstel van het natuurlijke karakter van de duinen.
Inde duinen isvooral sprake van 'oude stress':recreatiedruk, verstedelijkingsdruk,
verdroging o.a. alsgevolg van (drink)waterwinning enpeilverlaging in omringende
polders; mogelijke nieuwe stress kan voortkomen uit maatregelen ten behoeve van
dekustverdediging,landaanwinningsplannen (o.a.uitbreidingMaasvlakte,Kustlocatie
tussen Scheveningen en Hoek van Holland), en wellicht klimaatsverandering.
DeduineninNederland strekkenzichuitvanhetpuntje vanWestZeeuws Vlaanderen
(het Zwin) tot aan de duinen van Rottum. Dekustlijn is tegenwoordig min of meer
gefixeerd; de dynamiek vanzee, strand en duinen iswel getemperd maar zeker nog
aanwezig. Voor deZeeuwsekust ontwikkelt zicheenvoordelta. Onderscheid wordt
gemaaktineenwaddenkust,eenstrandwallenkust (Hollandsekust)en estuariumkust
(Deltagebied),elkmetspecifieke ruimtelijke kenmerken.Deduinenzijn internationaal
van belang vanwege de ecologische kwaliteit en de kustverdediging: p.53.
Kustlandschappen trekken ontwikkelingen aan, hetgeen tot uiting komt in de grote
verscheidenheid aan functies: zeewering, natuur, waterwinning, industrie, wonen,
landbouw en recreatie.
De beleidsontwikkeling voor de duinen is verspreid over een groot aantal nota's.
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In de 3eNota Waterhuishouding wordt als streefbeeld voor duinen aangegeven het
herstelvandenatuurlijke dynamiekvankwelstromen enwaterretentie; geentoevoer
van gebiedsvreemd water. In het Natuurbeleidsplan zijn alle als zodanig nog
herkenbare delen van het duingebied aangewezen als kerngebied in de ecologische
hoofdstructuur (NBP:67).Versterkingvandenatuurlijke processen wordt nagestreefd.
Langs de binnenduinrand worden kansen voor natuurontwikkeling gezien. Ook het
NBP dringt aan op het terugdringen van de actieve duinwaterwinning om de
verdroging te herstellen en op omschakeling naar diepinfiltratie (NBP: 68).
In het Structuurschema Groene Ruimte is de binnenduinrand van Bergen-Schoorl
aangewezen alsstrategisch groenproject. Een grootdeelvandebinnenduinrand van
Noord- en Zuid-Holland behoort ook tot het werkgebied van de
Randstadgroenstructuur; een groot deel kustzone is inrichtingsbehoeftig vanuit
recreatief-toeristisch oogpunt. De kust tussen Schoorl en Den Helder is
inrichtingsbehoeftig vanuit natuur: afsluiting van natuurstranden is gewenst. Ten
aanzien van de landbouw in de binnenduinrand wijst het SGR drie internationale
centra voor bollenteelt aan en een internationaal centrum voor de glastuinbouw
(Westland).
Hetbeleiduitdenota 'Kustverdediging na 1990'isgerichtopdynamisch handhaven
van de huidige kustlijn. De kustachteruitgang wordt tot staan gebracht, maar op
zodanige wijze, dat de dynamiek van zand, water en wind zo goed mogelijk intact
blijft.
Indeconcept-Kustnota 1995(MinV&W)wordthetbeleidvandynamisch handhaven
geëvalueerd en wordt vooruitgekeken naar mogelijke bedreigende ontwikkelingen.
Deconcept-Toekomstverkenning Kust(1995,MinLNV/IKC)iseenregionaleuitwerking van de Nota Landschap met als doel de ontwikkelingsmogelijkheden van het
landschap in beeld te brengen.
Andererelevantedocumenten:IntegraalBeleidsplan Voordelta,PKBWaddenzee (zie
aldaar). Belangrijke vraag bij dit alles is in hoeverre het geformuleerde beleid
doorwerkt in de nageschakelde planvorming. Hierna zijn het streekplan NoordHolland-Noord (1994) en de plannen voor de herinrichting Bergen-Schoorl nader
geanalyseerd.
4.3.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
Hoe wordt de gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking/
toepassing beschermingsformules uit SGR?
In het NBP wordt gesteld dat om hetperspectief van versterking van de natuurlijke
processenterealiseren,debegrenzingvanhetduingebiedinplanologische zinruimer
zoumoeten,dusinclusief binnenduinrand, voormalige strandvlakten enoudeduinen.
Inhet beleid van deprovincie Zeeland isdatook gebeurd (ziecase Binnenduinrand
Zeeland). In het streekplan Noord-Holland-Noord vallen grote delen van de
binnenduinrand endestrandwallen en-vlakten onder dePEHS (Beleidsnota Natuur
en Landschap in Noord-Holland, 1988). Echter, "voor delen van de PEHS in de
strandvlakte en de binnenduinrand, de bollenconcentratiegebieden, hebben wij
prioriteit gegeven aan het landbouwbelang" (: 55):Deze gebieden zijn aangegeven
als bollenconcentratiegebieden (met name rond Egmond).
68

Aparte aandacht krijgen de consolideringsgebieden: Waardevolle graslanden die
dreigenomgezettewordeninbollengrond. "Omzettingenvoorpermanente bollenteelt
zijn in deze gebieden verboden" (: 57),deprovincie streeft naar het handhaven van
het areaal grasland.
Een van de instrumenten om de gewenste ruimtelijke hoofdstructuur te realiseren
islandinrichting,zoalsbijvoorbeeld deherinrichtingBergen-Egmond-Schoorl.In1991
verscheen een streekplanuitwerking voor het gebied en de Nota Overwegingen en
Uitgangspunten (min LNV). "Na parlementaire goedkeuring van het SGR kan het
landinrichtingsplan B-E-S versneld worden uitgevoerd (Streekplan NHN: 74)8.
Behoud,versterkingenontwikkelingvaneengevarieerd (binnenduin)landschap staat
daarbij centraal: 675 ha natuurontwikkelingsgebied (vooral in de binnenduinrand)
en 850harelatienotagebied isaangewezen.Intotaal moetinhetkadervandeherinrichting 920 ha nieuwe natuur worden gerealiseerd. Er ligt een voorontwerp-mer;
dePCBL werkt aan de begrenzing van de eerste tranche Relatienota/natuurontwikkelingsgebied (460 ha).
In 1993kwamdelandbouw meteeneigen 'Gebiedsvisie Land-enTuinbouwB-E-S',
waarin voor 460 ha natuurontwikkelingsgebied een alternatieve invulling wordt
gezocht: beheer door boeren in overleg met natuurbeschermingsorganisaties. De
provincieverwijsthiernaarinhetstreekplan:alsuitonderzoekblijkt datditalternatief
tot vergelijkbare natuureffecten zal leiden, dan is de provincie bereid dit plan over
te nemen (: 75). Men is in werkgroepsverband doende om ondermeer een meetlat
hiervoor te ontwikkelen.
Ruimtelijk toekomstperspectief
Centraal staatdenatuurfunctie vandeduinen.HiertoeiseenEcosysteemvisie Duinen
opgesteld, welke richtinggevend is voor gebiedsvisies. De mogelijkheden voor
natuurontwikkeling in binnenduinrand omvatten vooral de duinrelsystemen en het
herstel van landschapselementen in duinzoom.
In totaal zal volgens het streekplan NHN 1500 ha in de binnenduinrand en
binnendijks langsdegrotewaterenwordenbegrensd als natuurontwikkelingsgebied
(Streekplan NHN: 57). Het streekplan stelt voor het hele duingebied de Natuurbeschermingswetvantoepassingteverklaren,metprioriteitvoordeHors,deMokbaai,
de Hanenplas9 en de duinen bij Cocksdorp. Ook zal de provincie meewerken aan
deoprichtingvandenationaleparken 'DuinenvanSchoorl-Wijk aanZee' en 'Duinen
van Texel'.
Inhoeverre isbeleidontwikkeld voorhetterugdringen vangrondwaterwinningin
infiltratiegebieden? Wordtgestreefd naar diepinfiltratie?
Herstel en ontwikkeling van het natuurlijk karakter van de duinen staat centraal in
het streekplan NHN.Daarbij streeft men naar vermindering van de onttrekking van
natuurlijk grondwater,herstelvannatteduinvalleienenomvormingvannaaldbosnaar
loofbos (Streekplan NHN: 58) Verwezen wordt naar de beheernota van het
waterleidingbedrijf Noord-Holland.
8

9

Goedkeuring heeft plaatsgevonden in de zomer van 1995.
Aanwijzing heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Terreinen voor diepinfiltratie in de binnenduinrand moeten worden ingericht als
overgang tussen de duinen en het achterland (: 59).
In hoeverre is beleid ontwikkeld voor geleiding van recreatief medegebruik,
respectievelijk sanering waar nodig?
InhetSGRwordtnieuwvestiging vanverblijfsrecreatie geweerd,alsditde wenselijke
kenmerken en waarden van het duingebied aantast.
InhetstreekplanNHNwordthetrecreatief gebruik vandeduinengezoneerdenwordt
gestreefd naarsaneringen/of verplaatsing vanindeduinen gelegen verblijfsterreinen.
Metname indekustgemeenten vanNoord-Kennemerland (Schoorl, Egmond) iseen
herstructurering nodig.Daartoeiseenproject gerichtopkwaliteitsverbetering gestart.
De provincie ziet ook een relatie met de ontwikkeling in het HAL-gebied
(Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk: 75): Ontwikkelingen in het stedelijk gebied
kunnen de druk op de binnenduinrand verlichten.
Hoe wordthet streven naar natuurlijkeprocessen afgestemd op/met de noodzaak
voor kustverdediging?
Een van de methoden om de kustlijn dynamisch te handhaven is zandsuppletie.
Onderzoek naar de ecologische effecten daarvan zijn nog niet volledig afgerond
(concept-Kustnota: 15); het lijkt erop dat er geen aantoonbare gevolgen zijn voor
de begroeiing van de duinen. Het handhaven van de kustlijn heeft mogelijkheden
geschapen voor herstel en ontwikkeling van natuurlijke verstuiving en sluftervorming. Verdere natuurwinst kan worden geboekt door extensivering van het
onderhoud vandezeereep,alleen inbrededuingebieden. Deconcept-Kustnota geeft
14lokaties aanvoorherstelenontwikkeling vandenatuurlijke dynamiek (waaronder
Bergen-Schoorl).
In het Streekplan NHN wordt ingestemd met de eventuele aanleg van kunstmatige
riffen in de Noordzee ten behoeve van kustverdediging, natuurbouw en recreatie.
Welk beleid is ontwikkeld ten aanzien van landbouw? Eventueel plannen voor
uitplaatsing?
InhetstreekplanNHN(: 17)wordtgeconstateerd datNoord-Holland zichontwikkelt
toteentuinbouwprovincie: Demelkveehouderij wordtverdrongen doordebollenteelt
en de (glas)tuinbouw. De grote opgave voor het landelijk gebied betreft het in
evenwicht brengen van de agrarische dynamiek en de belangen van natuur, milieu
enlandschapenhetontwikkelenvaneenaantrekkelijk recreatief/toeristisch product.
Debollenteeltzalworden geconcentreerd inbollenconcentratiegebieden (o.a.Noord
Kennemerland), en ook het beleid voor de glastuinbouw is gericht op concentratie
(inWervershoof/Andijk enHeerhugowaard).InAnnaPaulownaiseen projectontwikkelingsgebiedvoorpermanentebollenteeltvan800haaangegeven,onderanderevoor
verplaatsing van bollen uit de binnenduinrand (Streekplan NHN: 154).
Demelkveehouderij wordt echter beschouwd als van groot belang voor het instand
houden van het landelijk karakter van Noord-Holland. Deze tak zal daarom goede
ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden (: 55).
In 1991 iseenstreekplanuitwerking voorlandinrichting Bergen-Schoorl vastgesteld.
Verlies vanbollengrond doornatuurontwikkeling indebinnenduinrand kan worden
gecompenseerd door ruimte in de bollenconcentratiegebieden, afhankelijk van het
plan van toedeling (: 75).
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Afstemming ruimte-water-milieu
Het streekplan NHN vormt samen met het provinciaal milieubeleidsplan en het
provinciaalwaterhuishoudinghetstrategischkader. "De3strategischeplannenworden
inhoudelijk op elkaar afgestemd. Wordt 1van de 3 herzien dan worden de andere
tweegelijktijdig daarmeeinovereenstemming gebracht (streekplan NHN: 13).Voor
de bollenteelt en de glastuinbouw worden ingrijpende milieumaatregelen voorzien.
Waarnodigzullen landbouwennatuurruimtelijk worden gescheiden, "met inbegrip
van hun watersystemen" (: 23). Dit zal worden uitgewerkt in het volgende
waterhuishoudingsplan.
Handhaving vande amkisdeondergens voor alleontwikkelingen, veiligstellen van
debmk(bijzondere milieukwaliteit) zalgeschiedendoorgescheiden watersystemen.
Hetbodembeschermingsbeleidisnietvantoepassingopdebollenconcentratiegebieden
(: 55).
In het kader van de herinrichting B-E-S wordt in het voorontwerp-MER een aantal
globale thematische verkenningen uitgevoerd, waaronder een verkenning naar de
zoneringvanwatersystemen voorbollenennatuur,hetvasthoudenvangebiedseigen
water en het tegengaan van verdroging.
Welkevoorzieningenzijngetroffenomhetgebruik vangebiedsvreemd waterterug
te dringen? Idem voor herstel natuurlijke kweldynamiek?
Dewensvoorhetvasthoudenvaneigenwater,aanlegvanbufferzones enherstelvan
kwelsituaties wordt in het streekplan NHN wel uitgesproken (: 58), maar de
uitwerking hiervan is nog niet duidelijk?
Inzet instrumentarium
— uiterlijk 1988 moet het gehele Nederlandse duingebied onder de
natuurbeschermingswet zijn gebracht. Veel aanwijzingen zijn echter nog niet
gerealiseerd.
— doorwerking in streek- en bestemmingsplannen: Stagneert
— versterking interdepartementale samenwerking (concept-Kustnota).
— doorwerkingvanhetstreekplaninbestemmingsplannen (GroeneCirculaireNoordHolland); handhaving bestemmingsplannen
— afspraken inhetkadervanhetdoelgroepenbeleid bollenteelt (milieuvriendelijker
telen) en glastuinbouw (landschappelijke inpassing); voor de bollenteelt is een
Plan van aanpak voorzien (: 155).
— Bijdrageregeling Bodembescherming Noord-Holland; uitwerking in
gebiedsovereenkomsten (ook voor consolideringsgebieden); SUGM.
— Provinciale regeling Ecologisch Beheer voor gebieden buiten EHS.
— inzet Relatienota met 'ruime-jas'benadering. Pilot-project.
— aanwijzing van delen van de duinen als milieubeschermingsgebied (o.a.
stiltegebied).
— herinrichting wordt ook overwogen voor de kustzone in de kop van NoordHolland (Polder Koegras, Callantsoog/Petten).
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Draagvlak
Er zijn -naast verschillende rijksdiensten, provinciale diensten en de betreffende
gemeenten- ook een andere groepen actief rondom de kust: Stichting Duinbehoud,
Provinciale Overlegorganen voor de Kust, Werkgroep Bergen-Schoorl (plan van
aanpak voor herstel dynamiek; natuurlijk kustbeheer wordt gecombineerd met
natuurgerichte recreatie).
Deherinrichting Bergen-Egmond-Schoorl heeft tot veel protest bij deboeren inhet
gebied geleid. Daarbij speelde twijfel aan de beschikbaarheid van voldoende
financiële steun een belangrijke rol, ook bij de provincie Noord-Holland zelf. De
boeren kwamen in 1993met een eigen visie (zie boven).Deideeën daaruit worden
momenteel onderzocht door de provincie en een sub-commissie van de PCBL. De
provincie vroeg zich ook af of aankoop en beheer van de ehs door natuurbeschermingsorganisaties altijdnodigis(Notitieaankoopbeleid, 1994)ensteuntdaarmee
het initatief van de boeren.
4.3.2 Samenvatting De Duinen
4.3.2.1 Grootste knelpunten
Ten aanzien van de duinen zelf blijft de regulatie van de recreatieve druk en de
afbouw van de grondwaterwinning de aandacht vragen.
Debinnenduinrand, als lokatie voor natuurontwikkeling, isook van belang voor de
recreatieendelandbouw.InhetStrategischGroenProject B-E-Swordtgezochtnaar
eenalternatieve invullingvannatuurontwikkeling, insamenwerking metboeren. Bij
natuurbeschermingsorganisaties bestaatgrotetwijfel overdeeffectiviteit hiervan.De
scheiding van natuur en bollenteelt op basis van watersystemen moet veelal nog
plaatsvinden.
4.3.2.2 Conclusies
Handhavingruimtelijke structuur:Hetovergrotedeelvandeduinenisaangewezen
alsnatuurgebied en wordt planologisch beschermd. Debinnenduinrand staat echter
nog onder grote druk door met name de bollenteelt.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Denatuurfunctie van deduinen blijft
centraal staan. Hiertoe is terugdringen van de grondwaterwinning een belangrijk
aandachtspunt. Saneringen/of verplaatsing vanverblijfsrecreatie uitdeduinen wordt
nagestreefd. Kwaliteitsverbetering wordtnagestreefd. Indelen vandebinneduinrand
en de strandvlakten krijgt de bollenteelt in concentratiegebieden prioriteit.
Melkveehouderijkrijgt extraaandachtvanwegehetbehoudvanhetlandelijk karakter
van het gebied.
Afstemmingruimte-water-milieu: Vooralprocedurele afstemming; voordeduurzame
ontwikkeling van zowel de landbouw (bollenteelt) als de natuurwaarden wordt
gestreefd naar scheiding opbasisvan watersystemen; ditmoetnog gestalte krijgen.
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Inzetinstrumentarium: Generiekengebiedsgerichtinstrumentarium; Bergen-EgmondSchoorl pilotproject 'ruime-jas'-benadering Relatienota.
Draagvlak:Draagvlak voorhandhavingnatuurfunctie vandeduinen groot; draagvlak
voorgrootschaligenatuurontwikkeling inbinnenduinrand gering.Boereninitiatief voor
agrarisch natuurbeheer in de binnenduinrand; draagvlak voor natuurbeheer in
samenwerking met boeren ook bij provincie groot.
Duinen
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4.4 Kleinschalig landschap in het noorden
Doelstelling:Handhavingblauwekoers,gerichtopbehoud,herstelenversterking
van delandschapsstructuur mededoornatuurontwikkeling; ookkantoerisme en
recreatie worden bevorderd (VINEX, deel 4: 44).
Kern:Behoud, waarnodigversterking ruimtelijke verwevenheid van landbouw,
natuur en recreatie
Inhetkleinschalig landschap vanhet noorden speelt oude stress eenrol in devorm
vanbedreiging van dekarakteristieke kleinschalige landschappelijke structuur door
schaalvergroting enintensivering indelandbouw. Ineen deel vanhet gebied liggen
nieuwe kansen in de vorm van natuurontwikkeling.
Voor een deel van het kleinschalig landschap van het noorden, het gebied tussen
Leeuwarden en Drachten, ook wel de Blauwe Zone genoemd, is door de provincie
Friesland een streekplanuitwerking gemaakt (vastgesteld oktober 1995).DeBlauwe
zone omvat een deel van het Friese kleinschalige veenweidegebied rond de Oude
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Venen eneen deel van de Friese Wouden. Dit project vloeit voort uit de Ontwikkelingsvisie Stadsgewest Leeuwarden en uit de aanvraag om uitvoering van
landinrichtingsprojecten. De Blauwe zone is tevens aangewezen als proefgebied in
het kader van de VINEX, voor uitwerking van de blauwe koers/ verbrede
plattelandsontwikkeling.
Aandachtspunten indestreekplanuitwerking zijn ondermeer deontwikkeling vande
waterrecreatie insamenhang metnatuurontwikkeling enlandschapsbouw, begrenzing
van de EHS,perspectieven voor de blijvende landbouwgebieden, de benutting van
demogelijkheden voorwonenaanhetwaterendeproblematiekvandewaterwinning.
4.4.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
Voor detoekomstige ruimtelijke ontwikkeling vanhet gebied wordt aangesloten bij
het huidigeruimtelijke patroon vanhet gebied: inhet centrum weinigbebouwd, een
extensief grondgebruik en een grote oppervlakte natuurgebied. Naar deranden van
het gebied toe wordt de dynamiek groter, uitmondend inde stedelijke gebieden van
ondermeer Leeuwarden en Drachten. In het gebied worden behoorlijke
functieveranderingen voorgesteld (985 ha natuur, 525 ha recreatie/wonen, 200 ha
beheersgebied, 100 ha natuur wordt recreatie).
Hoe wordt gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking
beschermingsformules uitSGR? Welkbeleidisontwikkeldomkarakteristiekelandschappelijke structuur te handhaven?
De wens voor behoud van het karakteristieke kleinschalige landschap wordt
uitgesproken, maarniet geconcretiseerd inmaatregelen.Inhet grootste deelvanhet
oostelijke zandgebied isdebergboerenregeling vantoepassing.Erwordt voorgesteld
om een hoofdstructuur van elzensingels in stand te houden, maar er wordt in de
streekplanuitwerking niet aangegeven op welke wijze. Er wordt zelfs aangegeven
dat schaalvergroting in de landbouw ook in dit gebied mogelijk moet blijven.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
De landbouw blijft de belangrijkste economische activiteit in het gebied. In delen
van het gebied, het oostelijke zandgebied en het Zwette-gebied, dienen de externe
productie-omstandigheden worden verbeterd om de concurrentiepositie voor de
landbouw teversterken.Inhethartvanhetgebied zaluitbreidingvandeoppervlakte
natuur plaatsvinden. Er is ruimte voor verdere ontwikkeling van de watersport, de
dagrecreatie en deverblijfsrecreatie, omopdie wijze een bijdrage televeren aande
economische ontwikkeling van het gebied (werkgelegenheid). De verbetering van
recreatieve verbindingen zal veel aandacht krijgen. In de stedelijke kernen aan de
randen van het gebied zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de woonfunctie,
waarbij kwaliteitlokaties een bijzondere plaats innemen.
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In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
Het kleinschalige gebied met houtwallen en elzensingels leent zich vooral voor
routegebonden recreatie. Veel aandacht voor fiets-, wandelpaden en vaarroutes. In
aansluitingdaaropzijn ermogelijkheden voorverblijfsrecreatie, waarbij ookagrariërs
een beheersrol kunnen hebben (kamperen bij de boer). Om dit mogelijk te maken
zullen planologische maatregelen genomen moeten worden (bestemmingsplan
buitengebied).
Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren?
Erlopen verschillende projecten gericht opdeproductverbreding vande landbouw.
Specifieke aandacht voor streekeigen producten komt niet sterk naar voren.
Wordennogandere maatregelen gebruikt omperspectieven voorde landbouwte
verbreden'0? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota?
Met name inhet houtwalllen- enelzengebied ziet deProvincie mogelijkheden voor
verbreding vandelandbouw.Deontwikkelingsperspectieven voordelandbouw zijn
inditgebiedheelgevarieerd. DeProvincie wilruimtebieden aandeze verschillende
richtingen. Schaalvergroting moet de ruimte krijgen, maar ook moeten de
mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeheer worden uitgebreid en activiteiten
die direct buiten de landbouwsfeer liggen (planologisch) mogelijk gemaakt worden
(Streekplan Friesland: 68).DeProvincie sluitmethaarideeën aanbijeen onderzoek
naarbedrijfsstijlen enbijdeinitiatieven diezijngenomendooragrariërsuitdestreek
(oa. Vereniging Eastermar's Lânsdouwe). De Provincie is van mening dat de
perspectieven van met name de melkveehouderij in dit gebied gunstig zijn, en dat
daarop dan ook het accent moet liggen.
In natuurgebieden zijn, afhankelijk van de doelstellingen mogelijkheden voor
agrarisch medegebruik, zoals rietteelt en inscharing van vee.
Verbredeplattelandsontwikkeling zietdeprovincie alshetinonderlinge samenhang
metelkaar ontwikkelen van meerdere functies, zoals landbouw, natuur enrecreatie.
Een belangrijk element is de verweving van natuur/recreatie met landbouw op
agrarisch bedrijfsniveau. Volgens de provicie zijn de mogelijkheden voor deze
verweving beperkt aanwezig in de Blauwe Zone. De invulling van deze verweving
zal van onderop, vanuit de boeren zelf moeten komen. De overheid zal hiervoor de
mogelijkheden moeten bieden middels nieuwe instrumenten (bijvoorbeeld vrij
inzetbare beheershectares voor weidevogelbeheer/ perceelsrandenbeheer).
Afstemming water-ruimte-milieu
In de streekplanuitwerking wordt erop gewezen dat bij de ontwikkeling van natuur
de grootste winst gehaald kan worden wanneer duidelijk rekening wordt gehouden
met de invloeden van grond- en oppervlaktewater. De "onderlegger" van dit gebied
bestaat uit drie waterhuishoudkundige systemen: een deel van het friese
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Onder verbreding van de landbouw wordt in dit onderzoek verstaan het gegeneren van
inkomsten door agrariërs uit agrarisch natuur- en landschapsbeheer en recreatie alsmede
productverbreding zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van streekeigen producten.
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Boezemkomplex, een deel van het noordelijk komplex van poldersystemen en een
deel van het noordelijk Woudensysteem. De problemen van wegzijging van water
uithetnatuurgebied OudeVenennaardeomliggende landbouwpolders,kan opgelost
worden door een bredere buffering te realiseren. In de afgelopen jaren zijn er al
maatregelen genomen omdeinvloed vanvoedselrijk boezemwater terug te dringen,
zodat de natuur kan profiteren van meer regen- en grondwater. De uitbreiding van
het natuurgebied Oude Venen naar het oosten is gebaseerd op de
waterhuishoudkundige situatie, namelijk de aanwezigheid van kwel.
In de polders kan de waterhuishouding geheel ten dienste staan van de landbouw.
Inzet instrumentarium
— Een groot deel van deBlauwe Zone komt in aanmerking voor landinrichting op
basis van de rijksnota Landinrichting in de jaren '90. Er zijn 3
landinrichtingsprojecten in verschillende stadia.
— Om de afstemming natuur-recreatie te geleiden is een beheersprogramma voor
deOude Venen opgesteld, met een aantal concrete maatregelen: voorlichting en
overleg,totstandbrengen voorlichtingscentrum/informatiepunt, intensiveren van
toezicht en controle, proefproject vuilwatertanks voor watersport.
— provinciale middelen, zoals economisch structuurfonds en fonds sociaaleconomisch beleid, fonds recreatiebelangen en TROP-fonds, aktiefonds kleine
kernen en stadsvernieuwingsfonds, milieufonds, fonds aankoop natuurterreinen
en relatienotagebieden en fonds ecologische hoofdstructuur.
— 5B-gelden; in het kader van dit programma lopen al diverse concrete acties.
— Bergboerenregeling, Beheersovereenkomsten
Draagvlak
In een deel van de Noordelijke Wouden is de Vereniging Eastermar's Lânsdouwe
(VEL) actief. VEL is opgericht met als doel de landbouw in de eigen streek te
verweven methetbeheervandestreekeigennatuurenhetkarakteristieke landschap.
Er lijkt dus veel draagvlak voor agrarisch natuur en landschapsbeheer. Het Rijk en
deProvincie staanpositief tegenover deideeën,watblijkt uithetfeit datmeerruimte
wordtgegeven aanlokale zelfregulering vanhetnatuur-enlandschapsbeheer (Henk
Renting, 1994: 3).
Al in 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Landbouwschap en rijk en provincie
over de invulling van deEHS in deBlauwe Zone.Debegrenzing van deEHS heeft
in dit gebied inmiddels plaatsgevonden, zij het met zeer veel discussie. Vanuit de
landbouwsector waren veel bezwaren over de grote hoeveelheid grond die aan
natuurontwikkeling zou moeten worden opgeofferd.
Over de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied zijn de meningen zeer
verdeeld: sommigen vindenderuimte diewordt geboden aanrecreatie veeltegroot,
anderen vinden juist dat er meer moet worden geboden.
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4.4.2 Samenvatting Kleinschalig landschap in het noorden
4.4.2.1 Grootste knelpunten
Aanvankelijk verwachttemenproblemenindeomgevingvandeOudeVenen,omdat
de boeren niet wilden vertrekken. Een plotselinge verandering in de opstelling van
deboeren heeft ertoe geleid datopdeplaatsen waarnatuurontwikkeling gewenstis,
hetmerendeelvandeboeren alwegis.Hetbelangrijkste knelpunt heeft zichzelf dus
al opgelost.
4.4.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Gewenste ruimtelijke structuur sluit aan bij de
huidigekleinschalige ruimtelijke structuur. Inaansluiting ophetnatuurgebied Oude
Venen zal natuurontwikkeling plaatsvinden. De handhaving van de kleinschalige
structuur wordt niet specifiek beschermd.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Veel ruimte voor de verschillende
ontwikkelingsperspectieven voordelandbouw.Eriszowelruimtevoor intensivering
en schaalvergroting als ruimte voor verbreding (elzen/houtwallengebied). Ook
mogelijkheden voor verbreding van de landbouw naar kleinschalige vormen van
verblijfsrecreatie.
Afstemming ruimte-water-milieu: Hydrologische relaties worden vanbelang geacht
voordeplanningvanmetnamenatuurontwikkeling.Devoorgesteldeuitbreidingvan
de Oude Venen is gebaseerd op de waterhuishoudkundige situatie.
Inzetinstrumentarium:Generiek engebiedsgericht instrumentarium. Mogelijkheden
voor samenwerking op basis van convenanten ed. zal meer plaats gaan vinden.
Draagvlak: VerenigingEastermar'sLânsdouwezetlocaleinitiatieven op:Draagvlak
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer lijkt groot. Draagvlak voor recreatieontwikkeling varieert sterk.
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4.5 Noord-Drenthe
Doelstelling: Aanpassing groene koers, gericht op natuurontwikkeling en
landschapsbouw in samenhang met landbouw, bosbouw, recreatie en toerisme
(VINEX, deel 4: 44)
Kern:Ruimtebiedenaannatuurontwikkeling enlandschapsbouw,naastperspectieven voor landbouw, recreatie en bescherming waterwinning.
In Noord-Drenthe is vooral sprake van nieuwe kansen voor nieuwe kwaliteit door
eenbetere onderlinge afstemming vanruimte,water enmilieu endoorhet scheppen
van ruimte voor natuurontwikkeling. Het beekdalsysteem van de Drentse Aa en de
aangrenzende Elperstroom is een van de meest gave beekdallandschappen, ook in
internationaal opzicht. De milieukwaliteit is relatief goed, ook mede door geringe
invloeden van buitenaf. Met geringe inspanningen kan in dit gebied de bijzondere
milieukwaliteit wordengerealiseerd. Datvereistwel "datiedereenmeewerkt" (:18).
Noord Drenthe maakt deel uit van het Drents Plateau dat aangewezen is alsROMgebied. Het ROM-project is grotendeels gericht op invulling van de actie
'Actualisering Bestemmingsplannen Buitengebied'; voor het gebied Drentse AaElperstroom is een verdergaande invulling nagestreefd. Tevens is Noord-Drenthe
aangewezen als WCL-gebied: "het gaat om versterking van de samenhang tussen
landbouw, recreatie, waterhuishouding, bosbouw, natuur en landschap" (Plan van
Aanpak: 5).HetROM-gebied Drentse Aa-Elperstroom valt samen methet oostelijk
deel van het WCL-gebied. Voor dit gebied is een gezamenlijk Plan van Aanpak
78

ROM/WCLDrentseAa/Elperstroomopgesteld.InhetPlanvanAanpakROM/WCL
Drentse Aa-Elperstroom wordt niet verwezen naar de aanwijzing als HAV-gebied,
wel naar de groene koers (: 11).Voor het westelijk deel van het WCL-gebied ishet
Plan van Aanpak Noord-Drenthe opgesteld.
4.5.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
Beleid voor ontwikkelingfuncties gedifferentieerd naardeelgebieden/'deelwatersystemen?
InhetPlanvanAanpakROM/WCLwordentweewatersysteemeenheden onderscheiden:DrentseAaenElperstroom. Optweebeleidskaarten (nr. 1 en2)wordendeaan
het gebied toegewezen functies aangegeven. Centraal uitgangspunt vormen de
waardevollenatuurgebieden, zowelbestaandalspotentieel.Vrijwelhetgehelebeekdal
met een strook aangrenzende gronden wordt aangewezen als natuurbehoud- en ontwikkelingsgebied; het accent wat betreft nieuwe natuurontwikkeling ligt in de
middenstroomse gedeelten. Voor debovenlopen, dievoor een belangrijk deel reeds
bebost zijn, wordt de functie bos met accent op natuur nagestreefd. De gebieden
'natuur, landschap, cultuurhistorie, openluchtrecreatie en landbouw gelijkwaardig'
grenzen aan het beekdal; het beleid is daar gericht op terugdringing van de
beïnvloeding van natuur.
De inrichting van het noordelijk deel is sterk gericht op bescherming van de
waterwinning (tenbehoevevanstadGroningen).Alsvoorbeeldvanhet bufferprincipe
kan realisering van spuitvrije zones worden genoemd.
Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken?
Om de spanningen tussen landbouw en natuur met name voor de bovenlopen van
het Amerdiep en het Andersch Diep en tussen Deurze en Ekehaar te verminderen,
worden ondermeer oplossingen gezocht in landinrichting en kavelruil. "Ook
verplaatsing van landbouwbedrijven kan daarbij in beeld komen" (: 13). De
wenselijkheid voor het op gang brengen van een landinrichtingsproject voor het
gebied Amen-Schoonloo(herinrichting metadministratief karakter)blijft nogopen:
dit hangt af van dediscussie overbenodigde hectaren voor natuur (:47).Vanuit het
landbouwbelang is er geen behoefte aan.
Op welke termijn wordtaanpassing vanruimtelijke inrichting voorzien, gebeurt
er ook daadwerkelijk iets?
Wat betreft het tijdspad voor landinrichting wordt verwezen naar de gangbare
procedures in dit kader. De stuurgroep ROM/WCL heeft een voorstel voor
verplaatsing vanenkelebedrijven uitgebracht.Demeesteprojecten zijn geplandvoor
1995 en 1996 (relatie met looptijd WCL).
Welk beleid is ontwikkeld om de karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Erworden drieprojecten meteenlandschappelijk karakter genoemd inhetplanvan
Aanpak:Eénproject ishetopstellen vaneenlandschapsplan opagrarische bedrijven
moet nog worden uitgewerkt (bijvoorbeeld via uitwerking plan Drentécole); Een
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tweedeproject islandschapsontwikkeling gerichtopherstelkarakteristiekebeekdalenesrandbeplanting(Staatsbosbeheer, boermarkenenparticulieren; 1995-1996).Het
derde project is het stimuleren van ROL in het hele gebied - moet nog worden
uitgewerkt.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
Er is een Gebiedsvisie Landbouw opgesteld waarin het streven naar duurzame
landbouw met economische toekomstwaarde centraal staat: terugdringen
milieubelasting, zoeken naar nieuwe perspectieven ter behoud van inkomen en
"verminderen van de spanning tussen de landbouw en andere aanwezige functies"
(: 13). Toekomstperspectieven worden vooral gezien voor de melkveehouderij.
Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur?
Ja,deze isneergelegd ineengebiedsvisie Natuur, BosenLandschap.Prioriteit voor
uitbreiding vanbeschermdenatuur-enlandschapswaarden krijgen de middenstroomse
gedeelten rond het Balloërveld en de Gasterense Duinen. Ontwikkeling van
ontbrekende schakels inhetbeekdalsysteem zalplaatsvinden in opeen beleidskaan
aangegeven landbouw- en bosgebieden, ondermeer in bovenlopen.
Geld voor aankoop vrijgemaakt?
Staatsbosbeheer koopt al sinds enkele tientallenjaren grond in het gebied aan, met
nameinboven-enbenedenlopen.Hetbeschikbaarkomenvanvoldoende relatienotaennatuurontwikkelingshectares kanoplangeretermijn echterproblemen geven(:46).
Men is hierbij afhankelijk van de grondmarkt. Een gat van 1.000 ha tussen
beschikbareenbenodigdehectaresisvoorzien (:49).PCBLmoetbezieninhoeverre
gat kan worden gedicht.
Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan!opheffen versnippering)?
Versterkingvansamenhanginhetbeekdalstelsel DrentseAa-Elperstroomiséénvan
de belangrijke doelen van het Plan van Aanpak, evenals herstel en versterking van
derelatiemetdeoorspronggebieden. Metnamewordtgenoemddeontwikkeling van
eenecologischeverbindingszone vanhetBalooërveldnaarboswachterij Grolloover
het Rolderveld of langs de randzone van het Andersche Diep (: 14).
De versnippering van de huidige natuurgebieden is deels ook het gevolg van
doorsnijding door infrastructuur. Maatregelen: vermindering toegankelijkheid van
natuurgebieden voorauto's,extravoorzieningen voorwandelaars enfietsers. Echter,
dezemaatregelen "hebbentotnutoenauwelijks concrete invulling gekregen" (:63);
er zijn in de stiltegebieden nog geen wegen afgesloten.
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
Accentligtvooralophetstimulerenvannatuurgerichterecreatieindenatuurgebieden
enhetsanerenvanintensieverecreatie in/bijkwetsbarenatuurgebieden.Welworden
mogelijkheden voor de opzet van kampeerboerderijen genoemd.
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Afstemming ruimte-water-milieu
In hoeverre is water- en milieubeleid anders dan in PMP en provinciaal
Waterhuishoudingsplan isneergelegd?Metandere woorden:In hoeverre issprake
van integrale afstemming vanfuncties, lokatie en kwaliteit?
Het plan van aanpak ROM/WCL is vooral gericht op versnelde en gecoördineerde
uitvoering vanreeds bestaand beleid: "Een sprongvoorwaarts bijrealisering vande
gewensteruimtelijke, waterenmilieukwaliteit inhetgebied" (:7).Voorbeelden zijn
projecten voor verbetering water- en bodemkwaliteit in het kader van
stimuleringsbeleid bodembescherming. "Deelgebieden dienen zo veel mogelijk
begrensd te worden door middel van een stroomgebiedbenadering".
Welkbeleidisontwikkeld voorhetherstelvandewaterhuishouding inkwantitatieve
zin (kwel)?
Hetplanvan aanpak streeft naarherstel vanverdroogde gebieden enhet voorkomen
vanverdroging.Alsdoelenwordenonderanderegenoemd:Vergrotingvandeinterne
buffercapaciteit en ontwikkeling van en binnen beheersbare eenheden (: 12). De
verminderde kwelintensiteit heeft bijgedragen aandevegetatiekundige veranderingen.
Ook een te lage grondwaterstand heeft geleid tot verdroging. Het waterbeheer van
het beekdal wordt afgestemd op kwelafhankelijke vegetaties en op natuurlijke
beekontwikkeling; de van daaruit gewenste grondwaterstanden voor deelgebieden
binnen het beekdal worden aangegeven.
Maatregelen: o.a. verhoging grondwaterstand, waterconservering met name in
gebiedendieinWaterhuishoudingsplan alsverdroogd zijn aangeduid, waterinfiltratie.
Welk beleid isontwikkeld voorhetherstel vandewaterkwaliteit; streven naarbmk
in beekdalen?
Inhetalgemeen streeft mennaarterugdringen vandemilieubelasting vanhetwater.
"Voorhetmilieubeleid, waaronderdebodembescherming, gaathetomderealisering
van een bijzondere milieukwaliteit in de in het PMP aangeduide
milieubeschermingsgebieden".
Knelpunten zijn vooral debelasting vanhet oppervlaktewater door delandbouw en
door rioolwaterlozingen en -overstorten.
Maatregelen: sanering alleregenwateroverstorten, aanpak puntlozingen rioolwater,
o.a. rioleringsmaatregelen in Rolde, vermindering belasting met meststoffen en
bestrijdingsmiddelen, ondermeerdoorinrichten spuitvrije zonelangsdebeek,opvang
vanvervuild spoelwateropverschillende lokaties(vulplaatsen,was-enspoelplaatsen).
Inzet instrumentarium
Een combinatie van ROM-beleid en WCL-beleid stuitte op fase-verschillen: In het
ROM-gebied wordt alsinds 1992gewerkt aan eenplan van aanpak; voor hetWCLgebied is de planvorming pas in 1994 van start gegaan. Er blijft voorlopig sprake
vantweedeelprojecten: ROM/WCLDrentseAa-ElperstroomenWCLwestelijk deel
Noord-Drenthe.StuurgroepROM/WCL-projectbestaatuitvertegenwoordigersVROM,
LNV, provincie, gemeenten Vries, Anloo, Assen, Rolde, Westerbork en Beilen,
waterschappen enhetZuiveringschap Drenthe.DestuurgroepWCL Noord-Drenthe
kenteenvergelijkbare opzet,maarmetvertegenwwordigers vandegemeentenVries,
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Roden,Norg,EeldeenPeize.Daarnaast isvoorbeideprojecten een klankbordgroep
ingesteld van belangengroepen. In beide projecten ligt het accent op de versnelde
en gecoördineerde uitvoering van reeds vastgesteld beleid.
Als mogelijkheid om het streven naar een duurzame landbouw te realiseren wordt
genoemd de inzet van het stimuleringsbeleid voor de bodembescherming voor het
hele gebied. Daarnaast:
— water-enbodemkwaliteit: Uitvoerenrioleringsplannen, aanwijzing spuitvrije zones
alsgrondwaterbeschermingsgebied, bodemsanering,verbod opvullenen spoelen
van spuitapparatuur met water uit waterlopen, opzet bodemkwaliteitsmeetnet;
Planning en fasering: Zwaartepunt realisatie in 1995-1996;
— waterkwantiteit: Waterconservering door onder ander aanpassen onderhoud
beeklopen,aanpassingprofiel, herstelmeandering,omvormingvannaaldbosnaar
loofbos, stimuleren infiltratie in keileemgebied (o.a. door graven zakputten),
verminderen drainage (o.a. invoeren vergunningenbeleid door waterschap).
— duurzamelandbouw:Kavelruil,opstellenARPdoorgemeenten, stalaanpassingen,
bedrijfsverplaatsingen, milieuvriendelijke maatregelen op akkerbouwbedrijven;
Planning en fasering: 1995-1997;
— Het Landbouwschap is bezig met een communicatieproject gericht op invulling
toekomstmogelijkheden door de landbouw zelf.
— natuur:Landinrichting (herinrichting metadministratief karakter),herstelmeandering van de beken, aanleg bodemverhogingen, anti-verdrogings- en
buffermaatregelen op bestaande natuurterreinen.
— Planning en fasering: De aankoop van gronden is niet op jaarbasis geprogrammeerd (afhankelijkheid van grondmarkt); het geld isniet gereserveerd, wel
is er een garantie dat de benodigde financiën zullen worden opgenomen in de
begroting (LNV, vanaf 1996 provincie).
— Inrichtingvannatuurontwikkelingsgebieden: Startnietteverwachtenvoor2000,
financiering nader te bezien (: 50)
— Landinrichting is een belangrijk instrument voor de realisering van de
doelstellingen ophetterreinvanlandbouw-,natuur-,landschaps-enmileubeleid.
Draagvlak
Belangengroepen zijn ineenklankbordgroep vertegenwoordigd. Eris samenwerking
met Drentse boermarken.
4.5.2 Samenvatting Noord-Drenthe
4.5.2.1 Grootste knelpunten
Deverwachtingen/ wensenbij destartvanditproject metbetrekking tot samenhang
van alle beleidsonderdeln zijn hoog. Het ambitieniveau van het Plan van Aanpak is
lager komen te liggen, er is nl. een zgn. B-lijst convenant gesloten, waarover wel
bestuurlijk accoord is, maar waarvoor vanuit het rijk geen financiële middelen
beschikbaar zijn. Grondverwerving voornatuurontwikkeling kenteengatvan 1.000
ha tussen beschikbare en benodigde hectares die zijn voorzien. De
verplaatsingsregeling voorlandbouwbedrijven wordtnietfinancieelondersteund door
LNV.
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In westelijk Noord-Drenthe zijn geen ROM-gelden beschikbaar, hoewel er een
vergelijkbare problematiek is. Dit valt in het gebeid niet uit te leggen.
4.5.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aankoop van landbouwgrond door
natuurbeschermingsorganisaties en verplaatsing van landbouwbedrijven, kavelruil
gericht op herstel en ontwikkeling van het beekdalsysteem.
Ruimtelijk-economischtoekomstperspectief: Veelaandachtvoornatuurontwikkeling
in het beekdal. Er is een heel scala van maatregelen nodig om de landbouw zowel
inecologische alsineconomische zineenduurzaamperspectief tebieden.Perspectief
wordtgezochtingebiedseigenproducten,verbreding naarmilieuvriendelijke teelten,
bevorderen biologische landbouw en beheer van landschapselementen. Agrarisch
toerisme krijgt relatief weinig aandacht.
Afstemmingruimte-water-milieu: Dezeafstemming krijgt vormviaverplaatsing van
bedrijven, het instellen van bufferzones en door in natuurgebieden de natuurlijke
beekdynamiek te herstellen.
Inzet van instrumentarium: Gecombineerde inzet van generiek en gebiedsgericht
instrumentarium.
Draagvlak: Redelijk tot goed; samenwerking met Drentse boermarken.
Noord-Drenthe
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4.6 Zuidwest-Drenthe
Doelstelling:Aanpassing groenekoers,deelsbruin11,gerichtopnatuurontwikkeling in beekdalen, bosgebieden en heideterreinen en duurzame economische
ontwikkeling van de grondgebonden landbouw (Vinex, deel 4: 45)
Kern:Ruimtebiedenvoornatuurontwikkeling inbeekdalenenperspectievenvoor
grondgebonden landbouw
InZuidwest-Drenthe isdeelssprakevan 'oudestress'waarbij hetgaatomde effecten
vandelandbouw opdenatuurwaarden; deelsis sprake van 'nieuwe stress' vanwege
demoeilijkheden indelandbouw (vooral indeakkerbouw issprakevan afname van
het aantal bedrijven) en het effect op de daaraan gerelateerde bedrijvigheid.
Het streekplan Drenthe dateert van 1990; het waterhuishoudingsplan van 1992 en
het Milieubeleidsplan van 1995.Deze strategische plannen vormen het kader voor
de beleidsontwikkeling op gebiedsniveau (zie ook de Lange: 49).
Het gebied van Zuidwest-Drenthe - bestaande uit de gemeenten Beilen, Diever,
Havelte,Nijeveen,Ruinen,Ruinerwold,Vledder,deWijk,ZuidwoldeenWesterbork,
maarmetuitzondering vandekernenHoogeveenenMeppel-isaangewezen als5Bgebied, waarvoor het programma voor plattelandsontwikkeling van de Europese
Commissie 'Leader' vantoepassing is (looptijd 1994-1999).Ditprogramma legtde
nadrukopeenbottom-upbenadering.Verdermoethetgaanominnovatieve projecten
met een voorbeeldfunctie. De regionale LEADER-groep12 heeft in juni 1995 een
ontwikkelingsplan uitgebracht, de 'Leader Leidraad voor Zuidwest Drenthe'.
Daarnaast is voor een deel van het gebied -het beekdalsysteem van het Oude Diep
dattenoostenvanWesterbork ontspringtenbijHoogeveen indeHoogeveense Vaart
uitmondt - een integrale planvorming in gang gezet (februari 1995) gericht op de
uitvoering vanhet gebiedenbeleid. DitIGOD(Integrale Gebiedsontwikkeling Oude
Diep)maaktdeeluitvanhetEU-programma LIFE.Doormiddelvaneen vergelijking
van een opte stellen ontwikkelingsplan voorhet Oude Diep meteen -reeds lopendDuits project (het Rheiderland-project) wil men komen tot richtlijnen voor een
effectieve aanpak van integrale gebiedsontwikkeling. De bedoeling is dat er een
ontwikkelingsplan wordtopgesteld metuitvoerbare, gedragenprojectvoorstellen. Het
IGOD-project gaat injanuari 1996van start, en heeft alsplanningstermijn ±2jaar.
Het volgende is gebaseerd op het startdocument.

1

' Oorspronkelijk zou ZOFriesland samen metZWDrenthe een ROM -gebied worden, maar
deprovincialebesturenkondenzichdaarnietinvinden.HetROM-gebiedvoorDrentheisnugelegen
in Noord-Drenthe/Drents Plateau
12

Bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, recreatie en toerisme,
landbouworganisaties,natuurorganisatie,BredeOverleggroepKleineDorpen,gemeentenenprovincie.
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4.6.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
EengrootdeelvanhetgebiedvaltonderdeEcologischeHoofdstructuur; daaromheen
is een deel van de cultuurgrond aangewezen als Relatienota- en
natuurontwikkelingsgebied. Inhet gebied liggen hetnationale park Dwingelderveld
en het potentiële nationale park het Drents-Friese Woud.
Beleid voorontwikkelinglandbouwgedifferentieerd naardeelgebiedenldeelwatersysternen?Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken?
HetOudeDiep-project behelsteenintegraalontwikkelingsplan enhetvaststellenvan
uitvoeringsmaatregelen voor het beekdalsysteem; bedreiging is onder andere het
intensief agrarischgebruikvankwetsbaregebiedsdelen.Hetontwikkelingsplan moet
echter nog worden opgesteld.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
In de 'Leader Leidraad voor Zuidwest-Drenthe' staat de ontwikkeliing van nieuwe
of deversterking vanbestaande economische activiteiten centraal. Uitgegaan wordt
vanbestaandeplannen engegevens (:5).Kansen worden gezieninde aanwezigheid
van veel natuur met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Uitgewerkt worden
mogelijkheden op het gebied van agrarische productdifferentiatie, toerisme en
kleinschalige bedrijvigheid.
Het economisch draagvlak van de landbouw kan worden verbreed door o.a.
streekeigen producten met een natuurlijk imago te ontwikkelen, ontwikkeling van
nieuwe teelten als bollen, sierheesters, door agritoerisme en door natuur- en
landschapsbeheer doordeboeren.Aanknopingspunten voorconcreteprojecten bieden
het uitbouwen van de boomteelt bij Frederiksoord, verbeteringen binnen de keten
van bloemen- en bollen, en het gebruik maken van restwarmte van de VAM.
Kansen voor het toerisme worden vooral gezien in het inspelen op bijzondere
regionale aspecten als natuur, landschap en cultuurhistorie.
Prioriteit krijgen projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van het
natuurlijk imago van het gebied, met een integraal karakter en in ieder geval geen
negatief effect ophetmilieuhebben.Inhetontwikkelingsplan iseenlijst met projectideeën bijgevoegd, waaronder een coöperatief milieu project en een Drentse
paardrijvierdaagse.
InhetIntegraalGebiedsontwikkeling OudeDiepstaatduurzameontwikkeling inhet
Oude Diep centraal. De natuurlijke en landschappelijke kwaliteit van dit
beekdalsysteem worden onder meer bedreigd door versnippering, vermesting,
verdroging, expansie en landschappelijke inpassing VAM, riolering, toenemende
recreatieve druk (: 2).
Belangrijke thema's voor het IGOD zijn:
— natuurontwikkeling enverbetering vandemilieukwaliteit. Bovenstrooms vanhet
OudeDiepbevindtzicheengoed,hydrologisch ontkoppeld landbouwgebied waar
echter een grote natuurclaim op rust (relatie met plan Goudplevier);
— expansie VAM, op grens beekdal;
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— uitbreiding gemeente Hoogeveen, eventueel over beekdal heen;
— in het zuiden van het gebied (bij Echten); behoud landgoedkarakter.
Afstemming ruimte-water-milieu
Met name het IGOD in het kader van het EU-programma LIFE heeft als expliciete
doelstelling te komen tot een integrale planning van ruimte, water en milieu, met
een sterk accent op samenhangende uitvoering van beleid (: 1). De verschillende
sectorale plannen hebben een geringe effectiviteit (zie draagvlak) en zijn soms ook
onderling strijdig. Integrale planning kan leiden tot 'win/win'.
Zuidwest Drenthe is vooral in gebruik bij de melkveehouderij en kent een relatief
hoge ammoniakdepositie. Reductie kan plaatsvinden door de ontwikkeling van
regionale ammoniakplannen (prov. MBP).
Welkbeleidisontwikkeldvoorhetherstelvandewaterhuishoudinginkwantitatieve
zin?
Waterhuishoudingsplan Drenthe:In2000moethetoppervlakaanverdroogdegebieden
meteenkwart zijn verminderd. Voor sommige gebieden betekent dit een verplichte
verhoging van de grondwaterstand.
Welkbeleidisontwikkeld voorhetherstel vandewaterkwaliteit; streven naarbmk
in beekdalen?
Een deel van het gebied is in het provinciale Milieubeleidsplan 1995-1998
aangewezen alsmilieubeschermingsgebied: deVledderAa(onderdeel Nationaalpark
Drents-Friese Woud i.o),het gebied Dwingelderveld-Ruiner Aaeneen deelvan het
OudeDiep watbetreft bodemkwaliteit enstilte.Daarbij wordt onderscheid gemaakt
in 'aangeduidemilieubeschermingsgebieden' (stimulerenbeschermende maatregelen,
geen extra regels) en 'aangewezen milieubeschermingsgebieden' (algemene13 en
speciale regels). In 1998 moet in de aangewezen millieubeschermingsgebieden de
evenwichtsbemesting zijn bereikt.
Inzet instrumentarium
In Zuidwest Drenthe zijn de afgelopen jaren verschillende landinrichtings- en
ruilverkavelingsprojecten uitgevoerd. De landbouwkundige situatie is daarmee in
principe goed (Leader: 14).
HetIGOD-project sluitnauwaanbijhetzgn.SUGM-beleid(Stimulering Uitvoering
Gebiedsgericht Milieubeleid),waarinmenstreeft naar 'ontschotting' van instrumenten,
regelingen en subsidies.
Draagvlak
Zowel in het Leaderprogramma als het IGOD streeft men naar het verkleinen van
de afstand tussen plannenmakers en betrokkenen (draagvlakontwikkeling).
"Beleidsinstanties zijn op zoek naar de meest effectieve planvorm en een

13

Provinciale Milieuverorderning
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organisatiestructuur dieeen optimale betrokkenheid enmedewerking van deburger
garandeert" (IGOD: 1).Voor beide projecten is een specifieke projectorganisatie in
hetlevengeroepen.Degebiedsontwikkeling inhetOudeDiepkenteenzwareaanpak
op het niveau van de werkgroep: Een 'ultra platte taakgerichte projectorganisatie'
(IGOD:6).Daarnaast streeft men naarhet opzetten vaneenregionaal contactennetwerk/regioplatform. Deprovinciezietditproject ookalseenexperiment inhetproces
vanbestuurlijke vernieuwing:hoekrijgt destreekeenmondenhoevultdeprovincie
haar regisseursrol in deze in? Uit de evaluatie zal de meerwaarde van deze aanpak
wordenonderzocht,zodatdezewellichtookvooranderestroomgebiedenkanworden
gevolgd.
Bij de vergelijking van twee pilotprojecten van het Rheiderland-plan en het
ontwikkelingsplan voor het Oude Diep zullen de volgende criteria gelden:
— inhoeverre mondthetproject uit intastbare enrealiseerbare projectvoorstellen?
— wat was de effectiviteit van projecten?
— inhoeverrezijn delokalebetrokkenen daadwerkelijk geraadpleegd bijdeplannen?
(IGOD: 3)
4.6.2 Samenvatting Zuidwest Drenthe
4.6.2.1 Grootste knelpunten
Hetafstemmen vandeverschillende sectoraleplannen toteenintegraalplan zalveel
inspanning vragen.
4.6.2.2 Conclusies
De beleidsontwikkeling in Zuidwest Drenthe richt zich vooral op het zoeken naar
perspectieven vooreconomische activiteiten (o.a.delandbouw) enderealisatie van
natuur- en landschapsbeleid. In het IGOD zal de afstemming van ruimte, water en
milieu vorm krijgen. De verschillende ideeën/initiatieven moeten echter nog hun
beslag krijgen. Daardoor is het nog moeilijk debeleidsontwikkeling te beoordelen.
Invulling van de AMOEBE voor Zuidwest Drenthe is dan ook achterwege gelaten.

4.7 Het veenweidegebied van Zuidwest Friesland (Gaasterland)
Doelstelling:Aanpassingmetblauwekoers,gerichtopnatuurontwikkeling ende
stimuleringvanrecreatie entoerismeincombinatiemetlandbouw (VINEX,deel
4: 44)
Kern: Verbreding economische basis landbouw, oa. door verdere ontwikkeling
recreatie .
Hetveenweidegebied vanZuidwestFrieslandomvateendeelvanGaasterland enhet
Merengebied. Het veenweidegebied heeft over het algemeen een goede landbouwstructuur. Oude stress komt voort uit de gevolgen van peilverlaging, zoals daling
maaiveld, verdrogingseffecten en toenemende verzilting. Nieuwe stress komt voort
uit de wens voor natuurontwikkeling en daarmee samenhangend verminderen van
depeilverlaging.Hierdoorwordtdetoekomstvandelandbouw inditgebied onzeker.
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IndeVINEX wordt aangekondigd datrijk enprovincie inhetkader van NederlandWaterland een studie zullen doen naar de toeristisch-recreatieve potenties en de
mogelijkheden voornatuurontwikkeling inhetFrieseMerengebied (VINEX,deel4:
40).Zuidwest-FrieslandisinhetStructuurschema GroeneRuimte(1994) aangewezen
als waardevol cultuurlandschap (WCL).Dit isuitgewerkt inhet Gebiedsperspectief
waardevolcultuurlandschapZuidwest-Friesland (1994).Hetgebiedsperspectief geeft
eenvisieopdekomende 5-10jaarengeeft aanwelkeinrichtingsactiviteiten gewenst
zijn.Hetvormtdebasisvoordeuitvoeringvanprojecten van '95-'98.De aanwijzing
tot WCL-gebied is in de plaats gekomen door de nominatie voor Nationaal
Landschap. De begrenzing is overgenomen van het Productontwikkelingsplan
Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland.
Het Streekplan Friesland is in 1994 gereed gekomen. In dit plan wordt een
ontwikkelingsperspectief voordekomende 10jaargepresenteerd.Eenlangere termijn
visieontbreekt. VoorZuidwest-Friesland iseen streekplanuitwerking aangekondigd.
Bijdezeuitwerking dieeind 1994isgestartzijn gemeenten,georganiseerde landbouw
(FLTO),natuur-enrecreatie-organisaties betrokken. Dooreenconflict tussen boeren
en de FTLO over de uitwerking van de EHS (de boeren willen geen EHS, maar
vliegendebeheershectaren),isdestreekplanuitwerking stilkomenteliggen.Deboeren
hebben zich hierna georganiseerd in de initiatiefgroep IVG.
4.7.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
Dein het Gebiedsperspectief gepresenteerde streefbeeld 2000 is opgesteld op basis
van het vastgestelde rijks-, provinciale enregionale beleid14. Er wordt dus niet een
nieuweruimtelijke visievoorhetgebied ontwikkeld.Voorhetruimtelijk perspectief
is het Streekplan 1994 uitgangspunt.
De nadere begrenzing van de EHS vindt plaats in de streekplanuitwerking voor
Gaasterland enniet inhet Gebiedsperspectief. In het Streekplan wordt onderscheid
gemaakt in stabiele gebieden (EHS en bestaande natuurterrienen buiten EHS) en
dynamische gebieden (landbouw, wonen/werken insteden/dorpen, infrastructuur en
(intensieve)recreatie). Een groot deel van Zuidwest-Friesland is onderdeel van de
EHS.
Beleidvoorontwikkelinglandbouwgedifferentieerd naardeelgebieden!deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw?
In de dynamische gebieden is het beleid gericht op voortzetting van de
landbouwfunctie. In het noordwestelijk deel van het WCL-gebied (kleigebied) ziet
men mogelijkheden voor inplaatsing van landbouw van elders uit het land. In die
delen van het veenweidegebied waar de waterstand erg hoog is, ziet de provincie
mogelijkheden voor verbreding van de landbouw naar natuur (weidevogelbeheer).

14

VINEX, Structuurschema Groene Ruimte, Streekplan Friesland, Milieubeleidsplan,
Waterhuishoudingsplan, Sociaal-economisch Beleidsplan, Strategisch Groeibeleid voor Recreatie
enToerisme,PlanEcologische Verbindingszones, Productontwikkelingsplan Zuidwest-Friesland.
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Welkbeleidisontwikkeldomkarakteristiekelandschappelijkestructuurtehandhaven?
De karakteristieke ruimtelijke structuur van besloten gebieden op de stuwwal van
Gaasterland en het open omliggende veenweidegebied, zal als gevolg van bos- en
natuurontwikkeling veranderen. Hierzal delandschapsontwikkeling voor een groot
deelvolgenuitdenatuurlijke processen,zoalsextensievebegrazing (streekplan:64).
Hoeweldeontwikkeling vanderecreatie,zoalsuitbreiding van verblijfsaccomodaties,
de openheid kan aantasten, ziet men geen reden hiervoor speciaal beleid te
ontwikkelen.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
Hetruimtelijk toekomstperspectief vandeProvincieFriesland issterkingevuldvanuit
de wensen en invalshoeken van de verschillende sectoren. Hierdoor ontbreekt een
integraal gebiedsgericht perspectief (UU: 62). Binnen het WCL-beleid moet het
economischperspectief vooralgezochtwordenindesectorenlandbouwenrecreatie.
Ontwikkeling van de recreatie kan plaatsvinden in aansluiting op bestaande
complexen, inzgn.recreatieontwikkelingskernen (Bijv. Makkum, Hindeloopen) en
speerpuntkernen (Stavoren en Lemmer). In de VINEX (VROM/RPD, 1993) wordt
voor de landbouw een verbrede economische ontwikkeling geschetst. In Friesland
ismenvanmeningdatverbredeeconomischeontwikkelingvoor landbouwbedrijven
nog geen realistisch perspectief is. Er zijn geen instrumenten om verbrede
platteplansontwikkeling te stimuleren en de Friese landbouw is 'te gezond' om zelf
op zoek te gaan naar een verbrede economische basis.De Provincie ziet dit gebied
meer alseen gebied met 'bruine koers eneen blauwrandje'(UU: 63).Dit isdus een
duidelijke afwijkende opvatting van wat in de Vinex wordt nagestreefd.
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
In het Provinciaal beleid komen geen ideeën naar voren gericht op het samengaan
vanlandbouwenrecreatie.Totdusverishetvooralrijksbeleid waarindit samengaan
wordtnagestreefd. InhetGebiedsperspectief wordthierverderooknietopingegaan,
behalvehetnoemenvandemogelijk omviarecreatietotverbreding vandelandbouw
te komen.
Gebiedsvisieopgesteld/voorgenomenvoornieuwteontwikkelennatuur?Beleidten
aanzien van aanleg van nieuwe bossen?
Voor Gaasterland is in 1994 een streekplanuitwerking gestart, waarin de nadere
begrenzing van de EHS zal plaatsvinden. Ook de mogelijkheden voor uitbreiding
van bossen wordt hierin uitgewerkt. De uitwerking ligt op het moment echter stil
(zie boven). In het streekplan (: 62) wordt aangegeven dat het gewenst is om op
hydrologisch interessante plaatsen (kwel) bos-ennatuurontwikkeling te realiseren.
Voor nieuwe bossen ziet men goede mogelijkheden in de vele enclaves en op de
gradiëntrijke overgangen van de stuwwal naar de lagere delen richting IJsselmeer
en Veenweide/Merengebied. Door deze strategie kan tevens de (negatieve) invloed
van de landbouw worden ingeperkt.
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Welke maatregelenzijngenomen omstreekeigenproducten testimuleren? Worden
noganderemaatregelengebruikt omperspectieven voordelandbouw teverbreden?
Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota?
In het Gebiedsperspectief komt naar voren dat "duidelijk is wel dat voor de meeste
landbouwbedrijven in het gebied het inkomen uit de hoofdtak, de melkveehouderij
dient te komen" (: 6).
DeProvincie isop zoek naar nieuwe vormen van verbreding/verweving, zoals 'vrij
inzetbare beheershectares', vergoeding voor opzetten peil.
Afstemming ruimte-water-milieu
Streekplan Friesland gaat uitvan scheiding van functies indynamische gebieden en
stabielegebieden.Hierbij wordtwelgekekennaargrondwaterstromen, maarvanwege
onvolledige kennis hiervan isnog niet echt sprake van watersysteembenadering. Te
weinig aandacht voor ruimtelijke consequenties milieubeleid (UU: 61).Momenteel
wordt gewerkt aanhetnieuwe waterhuishoudingsplan, waarin deprovincie functies
wil toekennen aan watersystemen15. Dit plan zal in 1999 gepresenteerd worden.
Welkbeleidisontwikkeld omverzuring vanlandschapselementen terugtedringen?
De Interimwet Ammoniak en Veehouderij dient als leidraad bij de vergunningverleningvoorindividuelebedrijven. Het(inter)gemeentelijke ammoniakreductieplan
kan de gemeenten meer laten sturen in het tegengaan van verzuring.
Welke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit? Heeft bevordering
vasthouden gebiedseigen water plaatsgevonden?
In het gebiedsperspectief wordt de wens uitgesproken dat de eutrofiëring van
oppervlaktewateren wordt aangepakt. Dit is nog niet verder geconcretiseerd.
Inzet instrumentarium
— 5B-gelden, dus gebiedsgericht instrumentarium
— landinrichting
— generiek milieubeleid
Draagvlak
Zoals uithetbovenstaande naarvorenkomtiserweinig draagvlak onder boerenom
de EHS te begrenzen. Boeren voelen meer voor de zgn. vliegende hectares. Onder
debeleidsmakers isweinig draagvlak voorhetdoenvanonderzoeknaarof stimuleren
van verbreding van de landbouw.

15

Watersystemen:samenhangendegebiedenwaarvandegrenzenineersteinstantiebepaaldzijn
door het afstromende oppervlaktewater. Verdere criteria: de samenhang tussen oppervlaktewater,
ondiep grondwater, oevers, de planten en dieren die er voorkomen en de directe omgeving die
invloed uitoefent op de kwaliteit van dit geheel. (Van water naar watersytemen in Friesland,
Provincie Friesland, 1995)
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4.7.2 Samenvatting Veenweidegebied van Zuidwest Friesland
4.7.2.1 Grootste knelpunten
Planvorming rond begrenzing EHS en landinrichting ligt stil vanwege
meningsverschillen FLTOendeboeren.Er is onder deboeren geen draagvlak voor
uitvoering EHS.
4.7.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: In stabiele gebieden wordt ruimte geboden aan
natuurbehoud en -ontwikkeling. In de dynamische gebieden aan landbouw en
intensieve recreatie. De aanpassing is vooral van toepassing op de (toekomstige)
stabiele gebieden, waar op grote schaal natuurontwikkeling zal gaan plaatsvinden.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief:Verdere ontwikkelingsmogelijkheden
bieden aan de melkveehouderij. Weinig aandacht voor verbreding naar recreatie,
beetje voor natuur. Grootschalige natuurontwikkeling in een deel van het gebied.
Afstemmingruimte-water-milieu: Scheidingvanfuncties instabieleendynamische
gebieden. Door gebrek aan gebiedskennis nog geen toepassing watersysteembenadering.
Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium.
Draagvlak:Geringonderdeboeren,omdatdezeweinigvoelenvoorbegrenzingEHS.
Vooral provinciale aangelegenheid.
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4.8 Zuidoost-Friesland
Doelstelling: Aanpassing groene koers, gericht op natuurontwikkeling in
beekdalen,bosgebiedenenheideterreinen enduurzameeconomische ontwikkeling
van de grondgebonden landbouw (VINEX, deel 4: 45).
Kern:Ruimtebiedenvoornatuurontwikkeling (metnamebeekdalen); verbinding
tussen grote natuurgebieden (bossen Appelscha/Fochteloërveen met Wieden/Weerribben).
VoorZuidoostFriesland wordtindeVINEX (:45),inhetkadervanhetROM-beleid,
een Plan van Aanpak aangekondigd. Kernpunten hiervan zullen zijn: Ontwikkeling
van een duurzame landbouw, versterking natuurwaarden en verbetering van de
waterhuishouding. Achterliggende gedachte is dit relatief schone gebied schoon te
houden, dusombedreigingen teweren.Deontwikkeling vanderecreatievormtook
eenaandachtspuntvoorditROM-project. Inhetnatuurbeleidsplan zijnvoorZuidoostFriesland specifieke gebiedsgerichte projecten (Tjonger-Linde en Fochteloërveen)
geformuleerd. De begrenzing van het ROM-gebied is grotendeels gebaseerd op de
ondiepe watersystemen. Ten opzichte van de beschrijving in de VINEX is de
begrening van het ROM-gebied gewijzigd, door de toevoeging van een groot deel
van de gemeente Opsterland.
Oude stresskomtvoortuitdenauweruimtelijke verweving vanlandbouw ennatuur
(veel verspreid liggende bos- en natuurgebieden), waardoor de problematiek van
verzuring scherpnaarvorenkomt.Deverwevingvanlandbou ennatuurinhetgebied
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vormtanderzijds eenjuridischebelemmeringvoordenoodzakelijke schaalvergroting
in de landbouw. Ook verdroging van natuurgebieden, als gevolg van drinkwaterwinning, landbouw enbosbouw iseenprobleem.Almetalgaathethieromeenzeer
kwetsbaar gebied. Nieuwe stress komt voort uit de nadere begrenzing en de
realisering van de EHS.
Derelatief geringe milieubelasting inZuidoost-Friesland biedt kansen, doordat het
gebiedisgeplaatstonderdeVINEXenNBPcategorie "schonegebieden".Daarnaast
heeft het gebied hogeecologische potenties,engoede ontwikkelingsmogelijkheden
voor de landbouw.
In 1992 is de start gemaakt met dit ROM-project. Defase van deplanvorming van
hetPlanvanAanpakisnogsteedsnietafgerond. Inmiddelszijn voordeverschillende
sectoren visies opgesteld, die echter op een aantal punten strijdig zijn. In de
integratiefase moet de afstemming van deze visies leiden tot een samenhangende
toekomstvisie.
BuitenhetROM-project omzijn deProvincieenhetLandbouwschap totde afspraak
gekomenderealisatie van2000haEHStekoppelenaaneenvoorhet Landbouwschap
acceptabele uitwerking van het ammoniakbeleid. Omdat de planvorming voor het
ROM-project nog niet zo ver is, is in het onderstaande vooral het Streekplan
aangehouden.
4.8.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
Derealisatie van de EHS vormt de aanleiding tot de aanpassing van de ruimtelijke
structuur. Omdat in dit gebied over het algemeen goed functionerende
melkveehouderij zit, is dit een zware opgave.
Beleidvoorontwikkeling landbouwgedifferentieerdnaardeelgebieden/'deelwatersysternen?Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken?
Het landbouwbeleid zal in het kader van ROM niet worden gedifferentieerd naar
deelgebieden. Mogelijk zullen enkele bedrijven worden verplaatst wanneer dezein
debuurtvankwetsbarenatuurzijn gelegen.InhetROM-project wordtgestreefd naar
hettoekennenvanfuncties aanwatersystemen.Ditverlooptinhetproject echterzeer
moeizaam.
Welkbeleidisontwikkeldomkarakteristieke landschappelijke structuurtehandhaven?
Uitbreiding vanbos-ennatuurgebieden zalplaatsvinden inaansluiting opbestaande
gebieden, daarnaast zullen enclaves worden opgevuld. De landschapsontwikkeling
diehiermeesamenhangt,komtvoortuitdenatuurontwikkeling (extensievebegrazing
bijvoorbeeld).Landschappelijk karakteristiekegebiedenzoalshetlandgoederencomplexOranjewoud zulleninstandgehouden dienenteworden (:53).In Beesterzwaag
zal de relatie met Drachten verstrekt worden via bos- en landschapsbouw.
Inaansluitingopdekarakteristieke landschappelijke structuurzal natuurontwikkeling
indebeekdalenplaatsvinden (:54).Denatuurontwikkeling zalwelvoorverdichting
zorgen in de open gebieden.
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
Gebiedsvisieopgesteld/voorgenomenvoornieuwteontwikkelennatuur?Beleidten
aanzien van aanleg van nieuwe bossen?
Eén van debelangrijkste punten vanhet ROM-project ishetrealiseren van deEHS.
Omdat dit in samenhang moet gebeuren met detoepassing van deInterimwet levert
dit echter problemen op in de verdere uitwerking. In het Streekplan (: 54) wordt
aangegeven watalsbesteplaatsvoornatuurontwikkeling wordtgezien:inkwelzones
langs beken en loodrecht op beken, om de gradiënten te benutten. De Lindevallei
biedt de beste mogelijkheden voor herstel van het beekdalsysteem; hier wil de
provincie een uitbreiding van ca. 700 ha. natuurgebied. Ook de Boorne is geschikt
voorgedeeltelijk herstel vanhet beekdal enkoppeling van debestaande bossen. De
Tjonger heeft een sterk kunstmatig karakter en krijgt daarom geen prioriteit wat
betreft natuurontwikkeling.DeProvincienoemtnadrukkelijk dathetnietdebedoeling
is de beekdalen over de gehele lengte voor natuurontwikkeling te bestemmen.
Ook uitbreiding en afronding van het Fochteloërveen met 400 ha. is een speerpunt
indeinvullingvandeEHS.OokinhetDrents-Friese WoudzalinvullingvandeEHS
plaatsvinden.
Hoewel de ontwikkeling van natuur een zwaar accent heeft in dit ROM-project, is
erweldegelijk veelaandachtvoordeontwikkelingsmogelijkheden vandelandbouw
en de recreatie.
Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)?
Nagestreefd wordtdekoppelingvanbestaandebossen.Verderbeleidopditpuntkomt
niet duidelijk naar voren.
Afstemming ruimte-water-milieu
In het Streekplan (: 52) wordt aangegeven dat voor het ROM-project het realiseren
van de EHS zal moeten samengaan met een gebiedsgerichte invulling van de
Interimwet. Opdezemanierkunnen mogelijkheden worden geschapen voor verdere
agrarische ontwikkeling.
Welkbeleidisontwikkeldvoorhetherstelvandewaterhuishoudinginkwantitatieve
zin(kwel).Welkbeleidisontwikkeldvoorhetherstelvandewaterkwaliteit;streven
naar bmk in beekdalen?
Inhet Streekplan en in het ROM-project wordt ter herstel van de waterhuishouding
gewerkt op twee fronten: De landbouw en de drinkwaterwinning. In het kader van
het ROM-project wordt een anti-verdrogingsprogramma opgesteld. In het ROMproject wordt gestreefd naar het toepassen van gebiedsgerichte normstelling16. De
Provincie wil ZO-Friesland als proefgebied aanwijzen. Voor de Linde en het
Koningsdiep streeft men naarhet terugdringen van de afhankelijkheid van gebiedsvreemd water. De Tjonger behoud een watervoorzieningsfunctie.

16

Gebiedsgerichtenormstelling:natuurdoeltypenzijnbepalendvoordemilieu-enwaterkwaliteit
in het gebied.
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De Provincie streeft het opheffen van de nadelige effecten van de waterwinningen
te Oldeholtpade en Terwisscha na (: 57).
Welkbeleidisontwikkeld omverzuringvannatuur- enlandschapterugte dringen?
Een gebiedsgerichte toepassing van de Interimwet wordt in het ROM-project
nagestreefd (Streekplan: 52), maar deuitwerking hiervan vordert nog niet hard. De
landbouw wil een voor het hele gebied geldende regeling, zodat alle boeren op
dezelfde manier, onafhankelijk van de lokatie, worden aangepakt. Een
gedifferentieerde toepassing wordt door de landbouw tot nu toe afgewezen.
Inzet instrumentarium
— aanpak verzuring via Interimwet Ammoniak en veehouderij in een Regionaal
Ammoniakreductieplan (RARP). Een beheerscommissie (in kader ROM) zal
toezien op de uitvoering van RARP.
— diverse projecten zijn in kader ROM al globaal aangeduid, maar nu nog niet
concreet.
— binnen de EHS zal Relatienota-instrumentarium worden ingezet. De PCBL zal
de exacte begrenzing van de EHS vaststellen. Buiten deEHS wordt geprobeerd
viavrijwillige beheersovereenkomsten metboerentotnatuur-en landschapsbeheer
te komen.
Omdat de onderhandelingen in dit ROM-project nog volop gaande zijn zullen er
waarschijnlijk nog andere instrumenten aan deze lijst toegevoegd worden.
Draagvlak
Vanaf eindjarentachtigzijn voorditgebiedkortnaelkaarnieuweplannenenideeën
verschenen; in deVierde nota R.O.wordt Zuidoost-Friesland aangeduid als gebied
vannationaal belang,Natuurbeleidsplan: EHS,VINEX:Groenekoers.Daarnaast is
er strengere milieuwetgeving van kracht geworden. Onder boeren is hierdoor veel
verwarring en onduidelijkheid ontstaan. Het heeft lang geduurd voordat het
Landbouwschap in het project wilde stappen. Het voor de landbouw verstikkende
ammoniakbeleid isderedengeweestomtochdeeltenemen.Delandbouw wilvooral
snel duidelijkheid over de toekomst. Ondanks dit alles lijkt er toch een redelijk
draagvlak aanwezig.
4.8.2 Samenvatting Zuidoost-Friesland
4.8.2.1 Grootste knelpunten
Doordat de realisatie van de EHS is gekoppeld aan de uitwerking van het
ammoniakbeleid is een zwaar accent gelegd op het oplossen van de
ammoniakproblematiek.HierdoorwordteenvlotteopstellingvanhetPlanvanAanpak
bemoeilijkt.
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4.8.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassing komt voort uit de wens voor
realisering van de EHS. Natuurontwikkeling in beekdalen en handhaving van de
landbouw op de hogere gronden.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Hoofdlijn wordt gevormd door
ontwikkelingvannatuurindebeekdalen.Landbouw-enrecreatie-ontwikkeling spelen
ook een belangrijke rol.
Afstemmingruimte-water-milieu: Erwordtgeprobeerd omdetoekenning van functies
te koppelen aan de deelgebieden die zijn gebaseerd op watersysteemeenheden. Dit
lukt nog niet erg. Accent op ontwikkeling van regionaal ammoniakbeleid.
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium, gebiedsgerichte uitwerking
Interimwet tot Regionaal Ammoniakreductieplan. Proefgebied gebiedsgerichte
normstelling?
Draagvlak: Moeizaam proces. Weinig aanzetten tot consensusvorming vanuit
Landbouwschap.
Zuidoost-Friesland
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4.9 IJsselmeer
Doelstelling: Aanpassing metblauwe koers,gericht opontwikkeling van natuur
en recreatie in relatie tot overige functies, op zonering van functies en op
landschapsbouw langs de oevers (VINEX, deel 4: 45).
Kern: Duurzame afstemming van de verschillende gebruiksvormen van open
water: Natuur, recreatie, visserij, windenergie.
In het IJsselmeer is sprake van 'oude stress' - de waterkwaliteit heeft lang de
aandacht gevraagd, in samenhang met de waterkwantiteit; verontreinigde waterbodems,knelpunteninderelatienatuur-recreatieenoverbevissing;nieuwestresskomt
voort uit de intensivering van het gebruik vanuit meerdere functies. Daarnaast was
hetontbrekenvaneenduidelijke structuurvoordecoördinatieinbestuurenbeheer17
langetijdpuntvanzorg.Kansenwordengezieninnatuurontwikkelingterversterking
van oevers en oeverzones.
In 1993ishet Integraal Beheersplan IJsselmeer en Markermeer opgesteld door Min
V&W,Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, samen methet Ministerie van VROM
en het Ministerie van LNV (reeds aangekondigd in deVINEX).De uitgangspunten
hiervan zijn overgenomen in een Interprovinciaal Beleidsplan (1993) van de
provincies grenzend aan het IJsselmeer. De planperiode beslaat 5 jaar met een
doorkijk naar 10jaar.
De hoofdlijnen van het beheersplan zijn ondermeer verwerkt in het streekplan van
de Provincie Flevoland en in het integemeentelijk bestemmingsplan van de
IJsselmeergemeentes(intentiebestemmingsplan, totstandgekomenna gemeentelijke
indeling).
Eind 1995 verscheen het Beheersplan Nat-IJsselmeergebied van de directie
IJsselmeergebied van RWS,datter commentaar/ter informatie aaneen groot aantal
betrokkenen is toegezonden.
4.9.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
Beleidvoorontwikkeling verschillendefunctiesgedifferentieerdnaardeelgebieden?
In het Integraal Beheersplan van 1993isniet duidelijk sprake van een zonering.De
aanduidingen vanuit de verschillende rijksnota's zijn op kaart aangegeven (o.a.
natuurontwikkelingsgebieden, gebieden met mogelijkheden voor uitbreidingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie). Op basis van huidige en mogelijk
toekomstige aandachtspunten (problemen) worden beheersmaatregelen aangegeven
enwordtopkaart-impliciet-eenfunctie-aanduiding vandeverschillende deelgebieden weergegeven. De basis voor deze aanduiding lijkt vooral gelegen te zijn in de
bestaande situatie (ontzien natuurgebieden?).

17

BetrokkenzijnRijkswaterstaat (directieFlevoland),MinvanVROM,LNV,EZenFinanciën,
deprovinciesNoord-Holland,Friesland,FlevolandendeVerenigingvanZuiderzeegemeenten(25).
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De afstemming tussen natuur en recreatie wordt benoemd als functioneel
aandachtspunt.Negatievebeïnvloeding vandenatuurvindtplaatsdoorrustverstoring
(snelleboten)endoorlozingenvanverontreinigingen. Ruimtelijke concurrentie vindt
vooral plaats in de omgeving van ondiepe oeverzones (delen van de Friese Kust).
InhetInterprovinciaal Beleidsplan IJsselmeerworden deruimtelijke mogelijkheden
voor de verdere ontwikkeling van bepaalde functies selectief aangegeven op de
plankaart. Het overgrote deel van het IJsselmeer is water met multifunctioneel
gebruik. Met name langs de Friese kust worden moerasgebieden aangegeven
(instandhouding enuitbreidingbestaandewaarden);langsdekustvanNoord-Holland
zijn zones waar natuurontwikkeling mogelijk is aangegeven (nieuwe natuur). De
Afsluitdijk is ecologische verbindingszone.
Ookwordenlangsdekust,tussendezoneswaar natuurontwikkeling/moerasgebieden
voorgenomen zijn, zones waar recreatie-ontwikkeling mogelijk is aangeduid.
Ruimtelijk toekomstperspectief
Inhet Structuurschema Openluchtrecreatie ishet IJsselmeer aangegeven als gebied
met uitbreidingsmogelijkheden van aantallen ligplaatsen voor de recreatievaart. In
het NBPen de 3eNota WHH ismet name langs de oevers verder ontwikkeling van
de natuur voorgestaan.
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is de aanleg van windturbineparken in of
aan demeren als mogelijkheid aangegeven. Aan de andere kant stelt deVINEX dat
in blauwe koersgebieden geen grootschalige, industriële activiteiten gewenst zijn.
Tot nu toe is er in het IJsselmeer slechts een proeflocatie.
HetInterprovinciaal Beleidsplan (1993)wileenbasisbiedenvooreen samenhangend
ruimtelijk beleid voor het IJsselmeer. De huidige vorm van het gebied (bedijking,
bodem,water)enhethuidigemulti-functionele gebruik zijn daarbij alsuitgangspunt
gehanteerd.
Deruimtelijke ontwikkelingsvisievoorhetIJsselmeerbevateenstreefbeeld (totcirca
2020) en een beleidsvisie. Het beleid wordt per functie uitgewerkt.
Het streefbeeld is gericht op een goede waterkwaliteit, geschikt voor meerdere
doelstellingen. De ondiepe oeverzones zijn uitgebreid als moeras of grasland met
een natuurfunctie. Op beperkte schaal - in vaargeulen en vaarroutes - wordt zand
gewonnen.Langs dekust speelt derecreatie een belangrijke rol; ookworden enkele
eilanden aangelegd voorrecreatie-ontwikkeling. Deenergievoorziening vindtplaats
via een electriciteitscentrale en windturbines.
In de beleidsvisie wordt vigerend rijksbeleid meegenomen: Met behulp van een
zonering moet het samengaan van functies worden bevorderd. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn ervoor drinkwaterbereiding, natuur, recreatie en toerisme,
transportenenergievoorziening; hetbelangvanhetgebiedvoorzandwinning,visserij,
militaire activiteiten en koelwater blijft gelijk (: 20).
De provincies hebben in dit plan een hard verbod uitgesproken op het boren naar
diepedelfstoffen (:27);dezestellingnameisovergenomen doordegemeentes,maar
strookt niet met het rijksbeleid (met name Economische Zaken).
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Is een begingemaakt met landschapsbouwInatuurontwikkeling langsde oevers?
HetIJsselmeerisvooralvanecologischebetekenisdoordeaanwezigheid vanondiepe
oeverzones. Natuurontwikkeling kan volgens het Interprovinciaal Beleidsplan een
versterking van de functie als broed- en trekgebied voor vogels, paaigebied voor
vissen en groeiplaats voor planten betekenen (: 22). Uitbreiding van de ondiepe
oeverzones met moerasgebieden kan plaatsvinden door de aanleg van voorlanden
en/of eilanden (eventueelinsamenhang metdijkverhoging, vaargeulverbreding e.d.)
De directie IJsselmeergebied heeft - samen met directies Noord en Noordwest van
het Ministerie vanLNV -in december 1995deeindconceptversie van de studienota
'Natuur inhet Natte Hart' uitgebracht, waarin wordt onderzocht welkekansen voor
natuurontwikkeling er in/aan het IJssel- en Markermeer zijn. Het idee is om - na
bespreking indeCommissieIJsselmeer/Markermeer -eenworkshopoverdezevisie
te organiseren met provincies en gemeenten. De publicatie 'Natuur aan het werk'
was bij hen niet zo goed gevallen vanwege het feit dat zij daarbij niet betrokken
waren.
Er zijn reeds wel een aantal projecten in uitvoering (Onderdijk) dan wel in
voorbereiding/studie.
Recreatie: In hoeverre is recreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht
voor natuurvriendelijke recreatie enlofgrootschalige projecten?
Het IJsselmeer is zowel een multifunctioneel watersysteem als kerngebied binnen
de EHS. Het Interprovinciaal Beleidsplan verwacht een toename van de betekenis
voorrecreatieophetwater/gericht opnatuurbeleving.Uitbreiding vandebestaande
recreatieismogelijk mitsnatuurenlandschapgeenbezwarenopleverenofoplokaties
waar eventuele compensatie goed mogelijk is (: 25). In het Integraal Beheersplan
(: 32) worden nieuwelokatiesinbeginsel buiten deEHS gedacht, inieder geval ten
zuiden van de lijn Medemblik-Lemmer; het Interprovinciaal Beleidsplan maakt dit
onderscheid niet. Wel worden zones voor recreatie-ontwikkeling vooral gezocht in
aansluiting opbestaandeconcentraties:Despeerpunten.Erwordengeenkwantitatieve
grenzen gesteld.
Afstemming ruimte-water-milieu
Het IJsselmeer is een rijkswater; als zodanig ligt de bevoegdheid voor
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer bij Rijkswaterstaat. Dit beheer wordt in
het Interprovinciaal Beleidsplan als uitgangspunt gehanteerd.
In het Integraal Beheersplan wordt aandacht besteed aan knelpunten in de relaties
tussenelementenvandewatersystemen (waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem,
oevers (waterkeringen) en ecologie), en in de directe en indirecte relaties tussen
functies (recreatie, natuur, drinkwaterwinning).
Belangrijke biotische relaties (vogels) bestaan met gebieden als Naardermeer,
Waterland,Oostvaardersplassen, Noordoostpolder, overzonesvanNoord-Holland en
Friesland en deWaddenzee. Recent (december 1995)iseen conflict gerezen tussen
devisserij endenatuurbescherming alsgevolgvandegroeiende aalscholverpopulatie
uit de Oostvaardersplassen.
In het Interprovinciaal Beleidsplan wordt een afwegingskader aangegeven (: 21).
Ontwikkelingen zullen worden getoetst aan de effecten op de water- en
bodemkwaliteit, deeffecten opnatuurenlandschap,deeffecten opomliggende grote
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wateren, aan demate van gebiedsgebondenheid van het gebruik en de economische
betekenis vandeontwikkelingen. HetBeheersPlanNat-IJsselmeergebied (RDIJ, 1995)
iseenuitwerking opoperationeel niveau van (ondermeer) het Integraal Beheersplan
IJsselmeer in een regionaal werkdocument gericht op het waterbeheer.
Is zorg voor gewenste waterkwaliteit afgestemd op functie-aanduidingen?
De waterkwaliteit moet in ieder geval voldoen aan de amk en aan de normen voor
specifieke functies als zwemwater, water voor karperachtigen en drinkwater.
Daarnaast is aan het IJsselmeer een ecologische doelstelling toegekend
(Interprovinciaal Beleidsplan: 15).
Het Integrale Beheersplan richt zich vooral op een integratie van waterhuishoudkundige, ruimtelijke en bestuurlijk-organisatorische kwesties.
Eenknelpunt isnog gelegen indeafstemming ruimtelijke ordening en waterbeleid,
in de afstemming tussen de 3e Nota Waterhuishouding en de VINEX. Bepaalde
functie-aanduidingen vanuit het waterbeleid brengen ruimtelijke reserveringen met
zich mee en vragen dus om wijzigingen van bestemmingsplannen. In de 4e Nota
Waterhuishouding zal worden getracht dergelijke knelpunten op te lossen. De
waterkwaliteit is vooral van invloed op het ecologisch functioneren.
Is er beleid om met name zware metalen enpcb's terug te dringen?
De waterkwaliteit wordt met name beïnvloed door de waterkwaliteit van de IJssel
en het aanliggende land. Tevens vindt nalevering vanuit de waterbodem plaats.De
laatstejaren is de waterkwaliteit wat betreft de zware metalen en de zoutbelasting
echter verbeterd: verwezen wordt naar het RijnActieplan. Het voornemen om
verontreiningd slibtebergeninhetKetelmeer (doorvoerbekken) uitde3eNotaWHH
kan mogelijk in de toekomst een negatief effect op de waterkwaliteit hebben.
Inzet instrumentarium
In het Interprovinciaal Beleidsplan komen een aantal mogelijkheden aan de orde:
— adequateplanologischebeschermingvanlandschapennatuurgebieden, aangevuld
met toepassing van de Natuurbeschermingswet en de Relatienota
— win/win natuurbouw met berging baggerspecie e.d.
— ruimtelijke reservering van een aanleg van elementaire voorzieningen voor de
recreatie (: 25);
— restrictief vergunningenbeleid voor de visserij en andere beheersmaatregelen
gericht op verminderen visserijdruk (: 28).
— doorwerking in bestemmingsplannen en inrichtings- en beheersactiviteiten van
anderen (: 37).
— instellen van een overlegstructuur van alle betrokken partijen.
Hoofdstuk 5vanhetIntegraalBeheersplanomvatallemaatregelen diekunnen/zullen
worden ingezet om problemen op te lossen. Ondermeer :
— beheersplan 'nat': uitvoering doelstellingen 3e Nota Waterhuishouding;
— aanwijzing als (staats)natuurmonument: is al gebeurd in delen met hoogste
natuurwaarden;
— onderzoek: bijvoorbeeld naar de draagkracht van de grote meren voor
recreatievaart;
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— voorzieningen voor recreatievaart bij sluizen en bruggen (voorkomen
verontreiniging); vergunnningen in het kader van de WVO voor havens.
— het compensatiebeginsel (voorbeeld IJburg, woonwijk in IJmeer: aanleg dam en
verondieping in ander deel)
Gebiedsgericht worden door LNV en V en W gelden ingezet voor
natuurontwikkelingsprojecten, zoals bij Andijk. In combinatie met dijkverbetering
wordt getracht natuurvriendelijke oplossingen uit te werken, gecombineerd met
vooroeverontwikkeling.
Draagvlak
Is het beleid van verschillende betrokken overheden gecoördineerd!op elkaar afgestemd?
Ja, door middel van het Integrale Beheersplan (coördinatie V&W en Min. VROM),
het interprovinciale streekplan en het intergemeentelijke bestemmingsplan. In 1993
zijn een stuurgroepIJsselmeer-Markermeereneen ambtelijke commissie (op initiatief
van RWS en deprovincies) inhet leven geroepen,juist om deonderlinge afstemming
in de gaten te houden.18
De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer had in 1990 zelf reeds een integrale
beleidsvisie opgesteld omdat men vond dat de overheid niet zo actief was waar het
ging om verantwoord beheer op de langere termijn.
Is duidelijk wie verantwoordelijk is?
De verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Het IJsselmeer is een rijkswater, daarnaast
hebben de betrokken bestuurlijke organen hun eigen autonomie. In het Integraal
Beheersplan wordt het grote aantal verantwoordelijken op het gebied van bestuur
en beheer evenals de onduidelijke coördinatiestructuur als aandachtpunt (probleem)
genoemd (: 29).
4.9.2 Samenvatting IJsselmeer
4.9.2.1 Grootste knelpunten
De relatie natuur-recreatie zal aandacht blijven vragen; evenals het grote aantal
betrokken bestuurders en beheerders en de noodzaak voor een adequate coördinatie.
4.9.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Functieveranderingen zijn vooral aan de orde waar
het gaat om verlies van visserijgronden ten behoeve van natuurbehoud en ontwikkeling. Daarnaast worden voorstellen gedaan om eilanden voor zowel
natuurontwikkeling alsookvoorrecreatie-ontwikkeling tecreeëren.Hetbetreft vooral

18

Het gaat hier om een lichtere commissie dan bijvoorbeeld die voor de Waddenzee; de
onderlinge tegenstellingen zijn in het IJsselmeer niet zo groot. De nadruk lag op het rond de tafel
krijgen van alle betrokken bestuurders.
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nogintenties;metnamevoordeideeënmetbetrekking totnatuurontwikkeling wordt
nog gestreefd naar verbreding van het draagvlak.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Voor sommige sectoren - met name
recreatie en toerisme, zandwinning - worden ontwikkelingskansen gezien en deels
ook geschapen; voor visserij ishet perspectief vooral gericht op een exploitatie die
is aangepast aan een gezonde visstand.
Afstemming ruimte-water-milieu:Vooralprocedurele afstemming: verwijzing naar
de 3e Nota Waterhuishouding en het Rijnaktieplan.
Inzet instrumentarium: Met name generiek beleid.
Draagvlak: Groeiende weerstand tegen top-downbenadering bij provincies; actieve
betrokkenheid van onder andere Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (natuuren milieuorganisatie met aandacht voor recreatie en visserij-belangen).
IJsselmeer
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4.10 Veenweidegebied van Noordwest-Overijssel
DoelstellingAanpassingdeelsbruine,deelsgroenekoers,gerichtopbevordering
van de recreatief-toeristische functie in samenhang met natuurontwikkeling en
recreatie.
Kern: Ruimte bieden voor landbouw en natuur in gescheiden eenheden;
bevordering recreatief-toeristische ontwikkeling.
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InNoordwest-Overijssel spelentalvanproblemen:Achteruitgangvande leefbaarheid,
stress tussen recreatie-ontwikkeling en zeer kwetsbare natuur, minder gunstige
perspectieven voor een deel van de landbouw, kleinschaligheid van de
verblijfsrecreatie, voor delen van natuurgebieden ongunstige waterhuishouding.
Nieuwe kansen werden gezien in een flinke uitbreiding van de natte natuur.
IndeVINEX(deel4:40)wordtgesteld:"Aanhetruimtelijk ontwikkelingsperspectief
voor Nederland -Waterland wordt mede nadere invulling gegeven inde studie van
rijk enprovinciesnaardetoeristisch-recreatieve potentiesendemogelijkheden voor
natuurontwikkeling in het Friese Merengebied en Noordwest-Overijssel....". Het
gebiedisookaangewezen alsprioritairmilieubeschermingsgebied enals Strategisch
Groenproject (SGR, deel 3: 49). In het Streekplan West-Overijssel (1993) en het
Beleidsplan Natuur en Landschap (1993) wordt voor Noordwest-Overijssel
gebiedsgericht beleid aangekondigd. Dit heeft geleid tot de rapportage Perspectief
voor Noordwest-Overijssel, Ontwerp gebiedsgericht beleid (aug 1995). Voor deze
rapportagezijn verantwoordelijk deProvincie Overijssel, MinisterievanLandbouw,
Waterschap Wold en Wieden, Zuiveringsschap West-Overijssel, de gemeenten
Brederwiede,IJsselham,Steenwijk enZwartsluis.Daarnaasthebbenmeegewerkt de
Waterleidingmaatschappij Overijssel, Vereniging natuurmonumenten, Landbouwschap
endeProvincialeVVV.Ditontwerpheeft destatusvanvoorontwerppartiëleherziening streekplan West-Overijssel, voorlopige begrenzing Relatienota en natuurontwikkeling en gebiedsperspectief Strategisch Groenproject.
De presentatie van de ideeën met betrekking tot het gebiedsgericht beleid heeft in
1994tot felle protesten van debewoners en de landbouw geleid. Hierop ishet plan
aangepast: Er zal minder grond aan de landbouw worden onttrokken voor
natuurontwikkeling. In het aangepaste plan is meer aandacht voor verplaatsing van
bestaande recreatiebedrijven, wordtmeerruimte geboden voorverblijfsrecreatie bij
alle kernen, is meer steun voor de beroepsvisserij en de rietteelt.
4.10.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
Deaanpassingvanderuimtelijke structuur sluitaanbijdebestaandestructuur.Nagestreefd wordt:Versterkingvandewoonkernenaanderandvanhetgebiedenontwikkelingvanderecreatie inaansluiting opdewoonkernen, versterking vandecentrale
natuurgebieden de Weerribben en Wieden, verbetering van landbouw, recreatie en
landschap, en ontwikkeling van drinkwaterwinning in het tussengebied (: 27, 28).
Doorhetgelijktijdig aanpakkenvannatuur,landbouw,recreatieen drinkwaterwinning
verwacht men een duidelijke structuurverbetering van het gebied (: 25)
Beleid voor ontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden!deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw?
Door uitbreiding van de natuurgebieden zal landbouwgebied verdwijnen of tot
relatienota-beheersgebied worden aangewezen. Dit gebeurt met name in het
zuidwestelijk deel van het gebied, waar de landbouwstructuur overwegend
kleinschalig is.Ingebieden diegeenfunctionele ofwaterrelatie hebben metdegrote
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natuurgebieden, isverbetering vandelandbouwstructuur (herverkaveling, verbetering
waterhuishouding, enz.) mogelijk.
Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Verbetering van het landschap staat vooral in het teken van het vergroten van de
recreatieve aantrekkelijkheid (: 29). De landschapsontwikkeling gaat gedeeltelijk
samen met de ontwikkeling van natuur. Voor een aantal deelgebieden (langs vaarroutes, polder Geldringen, polder Giethoorn) worden maatregelen voorgesteld om
de landschappelijke aantrekkelijkheid te vergroten, of de karakteristieke
landschapsbouw te herstellen (Hoge Land van Vollenhove).
Ruimtelijk toekomstperspectief
Hoofdlijn 1van het beleid luidt: "Duurzame ontwikkelingen voor de landbouw, de
recreatie, de natuur en de drinkwaterwinning met gunstige effecten voor de
leefbaarheid" (:25).Deverbetering van deleefbaarheid zalvolgen uit de structuurverbeteringen in de landbouw, de toename van de recreatie en de versnelling en
uitbreiding van de woningbouw.
Aanleg verbindingszones
DeWieden endeWeerribben worden onderling metelkaarverbonden. Hierdoor zal
Europa's grootstemoerasgebied ontstaan.Ookzullenverbindingen wordengemaakt
met grotere natuurgebieden in de omgeving, zoals Rottige Meenthe, Oldematen,
ZwarteMeerenZwarteWater (:28).Deverbindingszones wordentotstand gebracht
door aanleg van nieuwe moerasgebieden.
Oppervlaktevergroting moerasgebied: Geld voor aankoop?
In gebieden met een bestemming natuurontwikkelingsgebied of reservaatsgebied,
zullenopvrijwillige basislandbouwbedrijven engronden wordenaangekocht. Voor
de verwerving van deze ca. 1500 hectare is ca. 50 miljoen gulden nodig. Dit geld
is reeds beschikbaar (zie instrumentarium). De PCBL zal een concept beheersplan
eneenconceptbegrenzingenplan opstellen opbasisvanhetontwerp gebiedsgericht
beleid.
Ondersteuninglandbouwalseconomischepijler?SpecifiekeaandachtinProvinciale
landbouwontwikkelingsnota?
Als gevolg van functiewijziging zal ongeveer 2.000 ha landbouwgrond een andere
bestemming krijgen. Voor een aantal bedrijven betekent dat heroriëntatie. In
samenwerking tussen landbouwbedrijfsleven en de betrokken overheden worden
boeren begeleid bij het verkennen en invullen van hun toekomstmogelijkheden. De
blijvende landbouwkrijgtderuimteomzichverderteontwikkelen.Daarvoorworden,
onder meer met een landinrichting, de verkaveling, de ontsluiting en de waterhuishouding aangepastaandeagrarischeeisen(:43).IndenotaGebiedsgerichtbeleid
(:49,51) wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor structuurverbetering
in de landbouw door landinrichting en wat de mogelijkheden zijn voor individuele
bedrijven.
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In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
In de nota Gebiedsgerichtbeleid wordt de ontwikkeling van recreatie en landbouw
los van elkaar gezien, in zoverre dat niet wordt ingegaan op mogelijkheden voor
verbreding van landbouw met recreatie. Het beleid met betrekking tot recreatie is
gericht op aparte recreatieve voorzieningen, in samenhang met natuurgebieden en
woonkernen.
Afstemming ruimte-water-milieu
In het Streekplan West-Overijssel is een zonering opgenomen die is gebaseerd op
afstemming van ruimte, bodem en water (ecologisch-landschappelijke kwaliteiten
in combinatie met landbouwkundige kwaliteiten) en niet op watersystemen. In het
gebiedsgericht beleid wordt wel meer rekening gehouden met grondwaterstromen,
zeker waar het de invloed van drinkwaterwinning op landbouw en natuur betreft.
Het waterbeheer staat inhet gebiedsgericht beleid ten dienste van het gebruik ende
functie van de diverse gebieden (: 50).Het plangebied, met een schil daaromheen,
is onderwerp van een project integraal waterbeheer. Deresultaten zijn gebruikt bij
het gebiedsgericht beleid.
Beleidgerichtopverbeteren waterkwaliteit?Beleidgerichtopwerengebiedsvreemd
water?
Het inlaatregiem zal worden veranderd opzodanige wijze datgebiedsvreemd water
met een slechte kwaliteit wordt geweerd. Hierdoor zal de kwaliteit van het
boezemwaterverbeteren (:50).Dooruitbreidingvannattegebieden aandeoostkant
vandeWiedenendeWeerribbenwordtwegzijging uitdenatuurgebieden voorkomen
en zal de waterkwaliteit dus verbeteren.
Inzet instrumentarium
Erworden veleinstrumenten genoemd dieingezetkunnen worden,maarverdernog
niet zijn geconcretiseerd.
— Een belangrijk deel van de uitvoeringsprojecten komt voor uit financiering uit
5B-programma EU (plattelandsontwikkeling).
— landinrichting (herinrichting, ruilverkaveling). GS hebben in oktober 1995
landinrichting aangevraagd voor Noordwest-Overijssel, mede namens de
gemeentenBrederwiede,Steenwijk, IJsselham,Zwartsluis,WaterschapWolden
Wieden enZuiveringsschap West-Overijssel. NW-Overijssel kan inprincipe op
voorbereidingsschema 1996wordengeplaatst.Erkanmetlandinrichting worden
begonnenalsgebiedsgerichtbeleidisvastgesteld.Vooruitlopend opde eigenlijke
landinrichting kunnen bepaalde maatregelen al in 1996 worden genomen.
— Landbouwbedrijven in gebieden met functieverandering kunnen hun bedrijf
verkopen aanBBL.Inbepaalde situatieskunnenbedrijven inaanmerkingkomen
voor de Regeling verlening hervestigingstoeslag en de Regeling
boerderijverplaatsing.
— aanwijzing als milieubeschermingsgebied
— herziening streekplan en bestemmingsplannen
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— deverblijfsrecreatieve voorzieningen moeten doordeparticuliere sectorworden
gefinancierd. Meerextensieve recreatievoorzieningen worden via landinrichting
aangelegd, of met steun van provincie en gemeenten gerealiseerd (: 64).
Verplaatsing vanbestaanderecreatiebedrijven zalvialandinrichting plaatsvinden.
— Er is een provinciaal project gestart waaarin aandacht is voor de ontwikkeling
van streekgerechten als impuls voor de plattelandsvernieuwing.
— Begrenzingrelatienota-beheersgebieden entoepassing vliegende beheershectares.
Draagvlak
Omdat de verenigingen plaatselijk belang vinden dat het beleid sterk van bovenaf
is ontwikkeld (Rijk, Provincie) en de streek weinig in de planvorming is betrokken
endelandbouw groteploblemenhadmetdevoorstellen voordegebieden metgoede
landbouwgronden, wasdereactievandestreek opdeeersteplannen zeerheftig. Dit
heeft geleid tot vrij grote planaanpassingen.
Draagvlakonderplaatselijke bevolkingenlandbouwisnietbreed.Erisfelle discussie
gevoerd over devraag of het wel verantwoord is om goede landbouwgronden weer
tot natuur om te vormen. Hoewel in het plan wordt aangegeven dat de verbetering
vandeleefbaarheid persaldopositief zaluitpakken,plaatsendeverenigde plaatselijke
belangengroeperingen grotevraagtekensbijhetpositieveeffect daaraandoorrecreatieontwikkeling.Natuurbeschermingsinstanties, riettelers,vissersenrecreatieondernemers
zijn positief over de voorstellen.
4.10.2 Samenvatting Veenweidegebied van Noordwest-Overijssel
4.10.2.1 Grootste knelpunten
Onderdeplaatselijke belangengroeperingen endelandbouw isweinigdraagvlakvoor
de plannen.
4.10.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassing komt voort uit de wens voor
uitbreiding van de Wieden-Weerribben. Ontwikkeling sluit aan op de bestaande
structuur. Aanpassing aansluitend op bestaande natuurgebieden met name waar
landbouw wordt vervangen door natuur.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief:Natuurontwikkeling krijgt sterk de
nadruk.Landbouwkanzichverder ontwikkelen indeoverige gebieden.Delandbouw
zalineendeelvanhet gebied moeten wijken voornatuur. De toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen worden verder gestimuleerd.
Afstemming ruimte-water-milieu: Met name functionele afstemming ruimte-water
vanuit de wens voor natuurontwikkeling en landbouw in gescheiden eenheden.
Planning mbv. ecohydrologische relaties.
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Inzetinstrumentarium:Gebiedsgerichtengeneriekinstrumentarium,belangrijke rol
landinrichting.
Draagvlak: Weinig draagvlak onder plaatselijke bevolking.
Noordwest Overijssel
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4.11 Twente
Doelstelling: Handhaving bruine/blauwe koers, gericht op behoud, herstel en
versterkingvandelandschapsstructuur mededoornatuurontwikkelingengericht
op bevordering van recreatie en toerisme.
Kern: Behoud kleinschaligheid; ontwikkeling van een lange termijn perspectief
voor landbouw en recreatie.
Inhetvolgende wordt dezecase-studie toegespitst ophetgebied Noordoost Twente,
omvattend de gemeenten Losser, Weerselo, Denekamp, Ootmarsum en Tubbergen.
Voor dit gebied isin 1991een start gemaakt met gebiedsgericht beleid (ggb-NOT),
opbasisvanhetMilieubeleidsplan Overijssel 1991-1994.Initiatiefnemer hierbijwas
deprovincie Overijssel. Hetplanvanaanpakdateertvannovember 1992;indecember
1994 is een voortgangsrapportage uitgebracht.
Vanaf 1993 is bij de uitvoering van het WCL-beleid ingehaakt op de al
totstandgekomen organisatiestructuur enprojecten binnenhetggb-NOT.Hetopstellen
van het gebiedsperspectief voor Noordoost Twente is ondergebracht in Project N.
Ditproject heeft ten aanzienvan andereprojecten eenoverkoepelend en aanvullend
karakter gekregen: overkoepelend waar het gaat om een perspectief op de
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ontwikkeling van landbouw, natuur en landschap en aanvullend waar het gaat om
de uit te voeren maatregelen. De WCL-projecten worden binnen al bestaande
projecten geformuleerd en uitgevoerd; de uitvoering van deze projecten ligt stil in
afwachting vanhetdefinitieve gebiedsperspectief (datmedio 1996wordtverwacht).
Onderstaande isgebaseerd ophetconceptgebiedsperspectief WCL(november 1995).
Naast de provincie Overijssel nemen de genoemde gemeenten deel aan de
gebiedsgerichte uitwerking, evenals de Directie LNO, de regionale Inspecteur
Milieuhygiene, waterschap Regge en Dinkel, de Gewestelijke Raad voor het
landbouwschap en uiteindelijk ook Natuur en Milieu Overijssel19.
NoordoostTwenteiseenvoormaligNationaalLandschapenGLE:Hetgebiedwordt
gekenmerktdooreenkleinschalig,gevarieerd landschap,waarinmetnamelandbouwen natuurfuncties en in mindere mate recreatie met elkaar verweven zijn. De
natuurwaarden van het gebied zijn vooral gebonden aan het voorkomen van
stuwwallen en aan de Dinkel met zijbeken; de landschapswaarden zijn verbonden
methet oudekleinschalige cultuurlandschap. InNoordoost Twente isvooral sprake
van oude stress: Vermesting, verzuring, verdroging, verstoring, verspreiding en
versnippering.
4.11.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
In het gebiedsperspectief worden vier ontwikkelingsstrategiën uitgewerkt: Herstel,
behoud en versterking, aanpassing en vernieuwing. Herstel is gewenst voor
waardevolle, kleinschalige oude cultuurlandschappen, vooral langs de flanken van
destuwwallen. Behoud enversterking wordt negestreefd voorhuidige kleinschalige
landschappen inhetbekken van Hengelo.Aanpassing isvantoepassing in gebieden
met een sterke landbouwfunctie; het is gewenst het landschap aan te passen aan de
versterking van delandbouwfunctie. Vernieuwing isvantoepassing opde gebieden
waar een grootschalige functieverandering naar natuur wordt verwacht, zoals inhet
Dinkeldal en langs de overige beken.
De planologische bescherming van natuur- en landschapswaarden verschilt per
betrokken gemeente.Eén van de ggb-projecten ('Afstemming bestemmingsplannen
buitengebied') is gericht op het verkrijgen van meer eenduidigheid in de
planologische bescherming vanhetbuitengebied viabestemmingsplannen, omzowel
de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te vergroten, als om behoud en herstel van
waardevolle elementen te verbeteren.
Voor handhaving van de karakteristieke ruimtelijke structuur worden een aantal
maatregelen voorgesteld. Instandhouding en herstel van het natuurlijk verloop van
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Daarnaast fungeren het Samenwerkingsverband Regio Twente, Vereniging tot behoud van
natuurmonumenten, Stichting Overijssels Landschap, Coöperatieve vereniging bosgroep SallandTwente,Waterleidingsmaatschappij Overijsselnv,(Waterleidingbedrijf Oost-Twente),Staatsbosbeheer
en Stichting coördinatie landschapsonderhoud Overijssel/Oversticht als randpartners in
brainstormavonden enbinnen deverschillende werkgroepen. Menisalleenniet vertegenwoordigd
binnen de stuurgroep.
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beken zal plaatsvinden door aankoop van beekoeverstroken en het opstellen van
onderhoudsbeheersplannen per beek. Er wordt een stimuleringsbeleid voor beheer
van kleine landschapselementen opgesteld (mede afhankelijk van gebiedsgericht
ammoniakbeleid)enerzaleeninventarisatievanwaardevolleelementen plaatsvinden.
Uiteindelijk streven is het instellen van een landschapszorgsysteem.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
Centrale aandachtspunten inhetgebiedsgerichte beleid voorNoordoost Twente zijn
behoud en waar nodig versterking van de natuur- en landschapswaarden en
verbetering van de regionale milieukwaliteit in combinatie met een duurzame
ontwikkelingvandelandbouw.Uitwerkingvandezedoelstellingen vindtplaats aan
de hand van 16projecten, waarvan het opstellen van een gebiedsperspectief in het
kader van het WCL-beleid er dus één is. Het concept-gebiedsperspectief bevat de
deelvisies 'landbouw', 'natuur, bos en landschap', 'recreatie en toerisme' en
'particuliere landgoederen'.
Deelvisie landbouw:
Een visie opde ontwikkeling van delandbouw opprovinciaal niveau is neergelegd
indelandbouwontwikkelingsnota 'Natuurlijk landbouw'.DezenotaisvoorNoordoost
Twente gebiedsspecifiek uitgewerkt in het gebiedsperspectief; gekeken wordt naar
de mogelijkheden van heroriëntering, waarbij onder meer een verschuiving en
hergroeperingvanhetproduktievolumeplaatsvindt.Uitgangspuntenvandevisie zijn
detotstandkoming vaneeneconomisch gezonde en milieuhygiënisch verantwoorde
landbouw. Dit betekent dat bedrijven zich in de toekomst voor de keuze geplaatst
zien om zich te ontwikkelen tot bedrijven, waarbij de milieubelasting aanmerkelijk
isteruggebracht ofwel omteschakelennaareenbedrijfsopzet gerichtopspecialisatie
al dan niet gecombineerd met inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer en/of
recreatie,waarbij demilieubelasting wordt teruggebracht door een meer extensieve
enmineralenefficiëntere bedrijfsvoering. Eenanderemogelijkheid ishetbedrijf geheel
of gedeeltelijk te beëindigen.
De landbouw moet de economische drager van het gebied blijven. Als het gaat om
het realiseren van natuurontwikkeling wordt gesteld dat de ontwikkeling nooit mag
betekenen dat de ontwikkeling van de landbouw stil komt te liggen of dat boeren
gedwongen worden te vertrekken of te stoppen.
Een van de andere ggb-projecten betreft 'Stimuleringsbeleid voor de landbouw in
Twente' (aanvankelijk alleen vantoepassing opbodembeschermingsgebieden, later
uitgebreid naar het hele gebied). Het stimuleringsbeleid is echter alleen
milieuhygiënisch ingevuld (zie hieronder).
Deelvisie natuur, bos en landschap:
Op provinciaal niveau was reeds een visie voor handen met betrekking tot de
gewenste ontwikkeling van natuur en landschap (Beleidplan Natuur en Landschap
Overijssel20). In de deelvisie natuur, bos en landschap van het gebiedspersectief
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DeprovincieOverijssel heeft hetNBPnognietdoorvertaald.De natuurontwikkelingsgebieden
en relatienotagebieden moeten nog worden aangewezen.
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worden deelgebieden onderscheiden met ieder een eigen aanpak met betrekking tot
behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Hierbij is ook rekening gehouden met
de landbouwstructuur van het gebied. Er is aansluiting gezocht bij de nota BNLO,
waarin is aangegeven dat het behoud van het oude agrarische cultuurlandschap
prioriteit heeft. Daarnaast wordt herstel van de dynamiek van beken, waarbij de
Dinkel duidelijk prioritieit heeft, nagestreefd.
Deelvisie Recreatie en toerisme:
RecreatieentoerismeinNoordoostTwentewordenalsnogtekleinschalig,kwalitatief
achterlopend enteindividualistisch ingesteld beoordeeld.Ookdedeelvisie 'recreatie
en toerisme' koppelt de achteruitgang van de agrarische sector aan het behoud van
despecifieke natuur-enlandschapswaarden, die alsbasis geldenvoorhethettoeristisch-recreatief produkt. Oplossingen worden gezocht in het vergroten van de
organisatiegraad van de sector en de ontwikkeling van nieuwe producten: gedacht
wordt aan het uitbreiden van 'bed-and-breakfast' voorzieningen. Men ziet niet veel
heil in uitbreiding van het kamperen bij de boer (te kleinschalig, te marginaal). De
uitgangspunten voorrecreatie entoerisme zijn vantoepassing voorhethele gebied.
Deelvisie Particuliere landgoederen:
Vanwegehetbelangvanparticuliere landgoederen voordeecologische hoofdstructuur
is hier een aparte visie voor opgesteld. Het perspectief voor de landgoederen is
gericht op het handhaven van de flexibiliteit in grondgebruik, zoals dat door de
eeuwen heen gegroeid is. Te strak vastleggen (juridisch) van de functies kan
belemmerd werken op de verdere uitbouw van de veelzijdige functies en waarden
en op de continuïteit van het landgoed. Met name bij landinrichting vragen
particuliere landgoederen om een specifieke aanpak.
Afstemming water-ruimte-milieu
Zowel in het Streekplan als in het Milieubeleidsplan werd in 1990 aan NoordoostTwente prioriteit gegeven voor het voeren van gebiedsgericht beleid. De projecten
zijn opgedeeld in twee clusters, een cluster 'integraal waterbeheer' en een cluster
'milieu en landelijk gebied'.
Het cluster 'integraal waterbeheer' omvat ondermeer:
— wijzigen beheer in brongebieden, oeverstroken en -percelen zodat geen
nutriëntenafvoer naar de beken meer plaatsvindt;
— retentie water in bovenstroomse gebieden vergroten (tegengaan verdroging);
— onderzoek en monitoring waterkwantiteit en -kwaliteit;
— ontwikkeling van een meer natuurlijk grondwaterstandsbeheer (tegengaan
verdroging).
Het cluster 'milieu en landelijk gebied' omvat onder andere:
— stimuleringsbeleid landbouw,gericht opherstelevenwicht vande mineralenbalans
en reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
— gebiedsgericht ammoniakbeleid;
— bescherming van stilte en rust.
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Inzet instrumentarium
In de deelvisie landbouw wordt genoemd:
— voorbeeldprojecten natuurontwikkeling en uitkoop bedrijven;
— stimuleringsbeleidsinstrumenten als subsidies, hulp, versoepelen van maatregelen
en regelgeving;
— actieplan Gebiedsgericht Ammoniakbeleid;
— bijhouden mineralenboekhouding;
—
landinrichting: Weerselo-Dulder (loopt);
De deelvisie natuur wordt genoemd:
— deopstelling van een landschapszorgsysteem met demogelijkheid om agrarische
bedrijven in te schakelen bij het beheer van kleine landschapselementen. Het
stimuleringsbeleid kleine landschapselementen omvat cursussen, voorlichting,
subsidies en assistentie van Stichting Coördinatie landschapsonderhoud
Overijssel);
— opheffen versnippering door aanleg diervriendelijke ecologische verbindingszones
(diertunnels, wildrasters, ecoducten, amfibieënrasters);
— aanwijzing stiltegebieden/mileubeschermingsgebieden met functie stilte (zoals
Springedal en Volthe);
— verbetering handhaving bestemmingsplannen buitengebied.
In de deelvisie recreatie wordt genoemd:
— het aanstellen van twee consulenten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven;
— voorhet samengaan van recreatie en landbouw wordt flexibiliteit in het wijzigen
van bestemmingsplannen en bij het toepassen van de Hinderwet noodzakelijk
geacht.
Daarnaast communicatie en voorlichting door middel van partnerkrant en
gebiedskrant, folders, bijeenkomsten, excursies.
Voor dit gebiedsgericht project heeft de Minister van VROM in het kader van het
objectgerichte ammoniakbeleid gelden beschikbaar gesteld.
Draagvlak
Vanaf het begin is een "van onderop-benadering" gevolgd, waarbij de deelbijdragen
in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken doelgroepen zijn
samengesteld. Particuliere landgoedeigenaren zijn apart bij het overleg betrokken.
4.11.2 Samenvatting Twente
4.11.2.1 Grootste knelpunten
Het opstellen van de deelvisies heeft behoorlijk veel moeite gekost. Uiteindelijk zijn
deverschillende deelvisies inhet gebiedsperspectief geïntegreerd. Een groot knelpunt
betreft (nog steeds) de behoefte aan grond voor zowel landbouw als natuur. De
kansen die door de sterke verwevenheid van functies aanwezig zijn, worden (nog?)
niet door een ieder onderkend.
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4.11.2.2 Conclusies
Handhaven ruimtelijke structuur: Handhaving van het oude waardevolle
cultuurlandschap als streven/doelstelling te realiseren via afstemming bestemmingsplannen buitengebied en het opzetten van een landschapszorgsysteem. Naast
handhaving zijn in dit gebied mogelijkheden voor behoud en herstel, aanpassing en
vernieuwingvoorrespectievelijk nieuwecultuurlandschappen, landbouwgebieden en
beken en beekdalen.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Mogelijkheden voor landbouw
gedifferentieerd naar deelgebieden, weinig aandacht voor nevenactiviteiten als
beheersovereenkomsten/ agrarisch toerisme; perspectief voor recreatie gericht op
streekeigen product, vrij kleinschalig.
Afstemming ruimte-water-milieu: Afstemming van met name landbouwwaterkwantiteit en waterkwaliteit is een van centrale doelstellingen; Aanpassing
waterhuishouding rondom/in natuurgebieden.
Inzet instrumentarium: Uitvoering van de voorgestelde maatregelen moet in
belangrijke mate nog plaatsvinden; beperkte inzet instrumentarium agrarisch
natuurbeheer en toeristisch-recreatief instrumentarium; nadruk ligt nog sterk op
milieuhygienisch instrumentarium. Voornamelijk inzet sectorinstrumentarium.
Draagvlak: Nog matig, sterk vanuit sectorinvalshoek.
NoordoostTwente
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4.12 Achterhoek (Graafschap/Winterswijk)
Doelstelling: Handhaving bruine koers, deels blauwe koers gericht op behoud,
herstelenversterking vandelandschapsstructuur mededoor natuurontwikkeling
en gericht op bevordering van recreatie en toerisme (VINEX, deel 4: 49).
Kern:Handhavingkleinschalig landschap;ontwikkeling langetermijn perspectief
voor landbouw en recreatie.
In de Achterhoek ligt het accent op oude stress: Handhaving van een kleinschalig
landschapincombinatiemetbiedenvaneenduurzaamperspectief voordelandbouw.
Nieuwe kansen liggen in het ontwikkelen van regionale kwaliteiten.
Voor de Achterhoek als geheel geldt het beleid uit het Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief Gelderland (1994).ErzijntweeWCL-gebieden aangewezen:
de Graafschap en Winterswijk.
Voor Winterswijk en omstreken is reeds een gebiedsperspectief opgesteld en
voorlopig door GS goedgekeurd. In de Graafschap is men nog bezig met de
sectorvisies voor de landbouw en de toeristisch-recreatieve en cultuurhistorische
visie21. In het hierna volgende wordt ingegaan op de beleidsontwikkeling voor
Winterswijk. HetWCL-projectwasondergebrachtbijdeStichtingWCL Winterswijk.
Dit Project is echter gestopt, WCL fungeert nu zelfstandig.
Er zijn drie sectorvisies opgesteld. De Landbouwvisie22 is onder andere gebaseerd
op het ARP van de gemeente Winterswijk. In de toeristisch-recreatieve en
cultuurhistorische visie ligt de nadruk op het tot stand brengen van samenhangen.
IndeGebiedsvisieBos,NatuurenLandschapwordtalsdoelaangegeven: "begrenzing
van het Nationale Landschapspatroon, behoud, versterking en/of ontwikkeling van
de landschappelijke structuur, patronen en kenmerken die bepalend zijn voor de
identiteit en landschappelijke kwaliteit van het gebied, inclusief het realiseren van
nieuwe landgoederen, inzet van sectorinstrumenten voor de realisering van de
doelstellingen voor natuur, bos en landschap" (: 8).
Het Gebiedsperspectief WCL, deintegratie van de sectorvisies, is in februari 1996
vastgesteld doorGSen de Stichting WCLWinterswijk. Doelstelling vanhetWCLbeleidinalgemenezin(SGR)betreft behoudenversterkingvandebijzondere kwaliteiten in een gebied in samenhang met een duurzame land- en bosbouw en het
verminderenvandespanningtussenfuncties vanland-enbosbouw,natuur,landschap
en recreatie. Het WCL-beleid in Winterswijk e.o. moet naadloos aansluiten op de
herinrichting van Winterswijk-Oost.

21

De gebiedsvisie Natuur, bos en landschap voor de Graafschap is reeds afgerond.

22

Opgesteld door de lokale landbouworganisaties in samenwerking met het Projectbureau
Buitengebied Winterswijk.
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4.12.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
In het ROP geldt de Gelderse Groene Structuur (GGS) als uitgangspunt voor
ontwikkeling in het landelijk gebied. Deze GGS bestaat uit de Ecologische Hoofdstructuur van het NBP aangevuld met eigen Gelderse Visie hierop (: 26). In het
regioperspectief voor deAchterhoek (:51-54)worden alskarakteristieken genoemd
hetcoulissenlandschap,dekleinschaligheid,hetrijkecultuur-historischerfgoed, grote
landschappelijke encultuurhistorische waarden, sterke agrarische structuuren dicht
netwerk vanwegenenbeeksystemen.Delandschappelijke aantrekkelijkheid fungeert
alsrecreatief-toeristisch visitekaartje (:51).Meer specifiek wordtongeveer driekwart
vanWinterswijk (m.u.v.hetnoordwesten) alséén vandetweegrotere kerngebieden
van de Gelderse Groen Structuur (GGS) aangewezen.
Functieveranderingen inkerngebieden zullengerichtzijnopvooralnatuur (ondersteuning van beheer en onderhoud) en extensieve recreatie. Nieuwe elementen dienen
aansluitend op natuur ontwikkeld te worden (ook bosontwikkeling). Extensieve
vormen van recreatie en bewoning van vrijkomende agrarische bebouwing is
afhankelijk vandeinpasbaarheidinhetkleinschalige landschapendecultuurhistorische karakteristiek (: 51).
Daar waar het gaat om een verwevingsgebied (noordwest hoek van Winterswijk) is
er sprake van een sterke landbouwfunctie waarbij er grote landschappelijke en
cultuurhistorische waardenennatuurwaarden inhetgehelegebiedverspreid aanwezig
zijn.
In het Gebiedsperspectief Winterswijk wordt het behoud en ontwikkeling van het
kwalitatief hoogwaardige en gebiedseigen landschap met behoud van de
cultuurhistorische en aardkundige waarden nagestreefd (: 15).
Welke beleid is ontwikkeld om de karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
In verwevingsgebieden wordt behoud van bestaande waarden en ontwikkeling van
duurzamelandschappelijke structurenvoorgestaan.Natuurontwikkeling isalleenaan
de orde bij realiseren van verbindingszones. Landschappelijke vernieuwing kan
plaatsvinden in samenhang met verbetering van agrarische productiestructuur,
bijvoorbeeld doorverplaatsingvanlandschapselementen. Inhet WCL-jaarprogramma
1995 worden een negental projecten op het terrein van landschapsherstel en onderhoud aangegeven, waaronder: Herstelplan natte landschapselementen (tevens
aanleg),coördinatie landschapsonderhoud, aanleg enherstelvan landschapselementen
(waaronder achterstallig onderhoud) en resultaatcontrole landschapsherstel en onderhoud.
Ruimtelijk toekomstperspectief
In het gebiedsperspectief voor Winterswijk gaat het om het versterken van de
rentabiliteit van de landbouw in combinatie met realisatie van de ecologische
hoofdstructuur, behoud en herstel van het kleinschalige karakter en behoud van de
toeristische aantrekkelijkheid. Hetgebiedsperspectief omvat"geenuitgestippeldeweg,
maareen denkrichting. Hetiseentoetsingskader voor desubsidiëring van projecten
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voor dejaren 1995en 1996"(:3).Trefwoorden zijn draagvlak enmaatwerk. "Erzal
niets veranderen als de betrokkenen er niet achter staan" en "Het maatwerk wordt
door het gebied gevraagd en gemaakt" (: 14).
Naeen beschrijving van dekansen enbedreigingen voorhet WCL-gebied, wordtin
hoofdstuk 6 van het Gebiedsperspectief de toekomstige koers voor het gebied
uitgezet: "Een geïntegreerde, duurzame, streekeigen ontwikkeling van landbouw,
bosbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme" (: 14).
Ondersteuning landbouw als economische pijler?
Zowel in de verschillende doelstellingen als bij de in het Gebiedsperspectief
aangedragen oplossingsrichtingen staatversterking vandelandbouwcentraal.Beheer
vannatuurenlandschapdoorboerenkrijgt veelnadruk,evenalsherstelvandegrote
matevanverwevenheid tussenlandbouw,natuurenlandschap.Aanvullend inkomen
voor agrariërs kan worden gegenereerd door ruimtelijke verweving van functies.
Agrariërskunneningeschakeld wordenvoorhetbeheerenonderhoud vanlandschap.
Eventuele functieveranderingen inhetlandelijk gebied zijn mogelijk alsdit leidttot
een lagere milieudruk en als ze inpasbaar zijn in het landschap.
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
In het ROP worden vooral kerngebieden beschouwd als bij uitstek geschikt voor
recreatief medegebruik met aandacht voor landschappelijke inpassing.
InhetGebiedsperspectief WCLWinterswijk wordteenselectieve groeivanrecreatie
nagestreefd.
Afstemming ruimte-water-milieu
In de sectorvisie Landschap is de functietoekenning van natuur, bos, enz. gebruik
gemaaktvandewatersysteembenadering. Dezegedachteisechterniet overgenomen
in het voorlopig vastgestelde gebiedspersectief.
In Winterswijk is er sprake van een grote afwisseling tussen droge en natte natuur:
voornatuurontwikkeling ishet functionele gebruik vanbovenstroomse gebieden en
beekdalen bepalend en is het nodig meer water benedenstrooms vast te houden.
Problemen bestaan ten aanzien van het bereiken van de amk wat betreft de
nitraatnorm endeammoniakdepositienorm (: 11)entenaanzienvanverdroging.Het
gebiedsperspectief beoogt bij te dragen aan oplossing van deze problemen (: 15).
Verwezen wordt naar het ARP van de gemeente Winterswijk en het provinciaal
milieu- en waterbeleid. Er zijn plannen van aanpak in voorbereiding waarin de
afstemming ruimte-water-milieu wordtgeconcretiseerd,namelijk eenplanvanaanpak
verdroging en een plan van aanpak Winterswijkse beken.
Inzet instrumentarium
— Interessante onderdelen uit de oplossingsrichtingen in het Gebiedsperspectief
Winterswijk zijn het pleidooi voor alternatieve vormen van beheersovereenkomsten (waaronder landschapsonderhoud valt), de aandacht voor resultaatmeting en de noodzaak van meer samenhang in het beheer van landschapselementen. Als alternatieve vormen van beheersovereenkomsten wordt gedacht
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aan zogenaamde servituten23 en aan flexibele inzet van het Relatienotainstrumentarium (zwevende hectares, ook voor reservaatsgronden; bredere inhoud
pakketten);
— deLandinrichting (Herinrichting Winterswijk Oost) moet demogelijkheden bieden
om het streefbeeld uit het Gebiedsperspectief te realiseren;
— opstellen landschapsbeleidsplan: In het kader van de ontwikkelingen van het
Project Buitengebied wilde het Platform Natuur en Landschap dat er voor de
gemeente een Ecologisch Referentiekader zou worden opgesteld. Dit leidde binnen
de gemeente tot het idee dat het goed zou zijn om een gemeentelijk natuurbeleidsplan op te stellen. Er werd besloten dat het een landschapsbeleidsplan
moest gaan worden omdat hiermee (gezien de keuze van denaam) een behoorlijke
subsidie kon worden verkregen: 50% van SLN en 25%van de provincie Gelderland. Door de gemeente wordt hier niet echt hard aan getrokken: driejaar na het
eerste initiatief hiertoe ishetdaadwerkelijk opstellen van het plan nupaseen half
jaar bezig.
— hetAmmoniakreductieplan van Winterswijk 'kan enige dynamiek in de agrarische
sector geven, waarbij de milieubelasting vermindert' (: 12); ook wordt de
mogelijkheid van aankoop van mestrechten door het Projectbureau onderzocht.
Draagvlak
Het WCL-beleid in de Graafschap komt slechts moeizaam van de grond; in eerste
instantie wilden de gemeenten niet samenwerken en ook de landbouw is niet erg
enthousiast. Het is erg zoeken naar een gemeenschappelijke basis voor het opstellen
van een gebiedsperspectief.
Winterswijk kent reeds een lange traditie van overheidsaandacht. In 1975 werd het
gebied rondom Winterswijk aangewezen als proefgebied Nationaal Landschapspark.
Deprovincie kreeg de opdracht het beleid nader gestalte te geven. Bovendien konden
hierdoor in Winterswijk de aanwezige problemen op het gebied van de landbouw,
waterhuishouding en natuur- en landschapsbeheer aangepakt worden en de verdere
uitbreiding van extensieve veehouderij worden tegengegaan. Echter, de aanwijzing
bracht lokaal grote commotie teweeg, met name onder de boerenbevolking, omdat
zij vreesden dat hierdoor landbouwkundige ontwikkelingen tot stilstand zou komen.
Tienjaar later is het experiment afgeblazen. Begin 1992 is het Project Buitengebied
van start gegaan. Het doel van het project was om een betere afstemming en
wederzijds begrip te creëren tussen landbouw enerzijds en natuur en landschap
anderzijds. Dit moest gaan leiden tot een gemeenschappelijke visie op de
ontwikkeling van het buitengebied. Dat de aanwijzing van Winterswijk als WCL
daarbij is gekomen, daar mooi op aansluit en nu een belangrijke rol in dit hele

23

De bedoeling van servituten is dat door middel van het vestigen van een zakelijk recht op
gronden voor een lange periode (20jaar) tegen een vergoeding natuur- en landschapsdoeleinden
worden gerealiseerd. Door de lange tijdsduur iser voor de boeren sprake van een hoge continuïteit
en doordezeopzet ishetnietnodig omeenbestemmingsverandering doortevoeren.Hetis namelijk
debedoeling datdezezakelijk rechtenopreservaatsgebieden gevestigd zullengaanwordenen boeren
vinden bestemmingsveranderingen (van agrarisch gebied naar natuurgebied) zeer discutabel.
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gebeuren speelt,iseigenlijk een toevallige samenloop vanomstandigheden. In feite
kan gesteld worden dat door de aanwijzing van het WCL-gebied de draad van het
Nationaal Landschapspark weer is opgepakt.
In de streek heeft men langzamerhand wel genoeg van het droppen van nota's en
plannen vanbovenaf.Datwaseigenlijk ookderedenvoorhet startenvanhet Project
Buitengebied, dat inmiddels is gestopt. Men wilde eerst onderling proberen of men
het met elkaar eens kon worden over welke richting het nu op moest met het
buitengebied. Er was geen behoefte aan nieuwe richtlijnen van de overheid.
4.12.2 Samenvatting Achterhoek (Graafschap/Winterswijk)
4.12.2.1 Grootste knelpunten
NadrukvanhetWCL-beleidligtinhetoplossenvandeknelpuntenvoordelandbouw,
in samenhang met natuur en recreatie. In de Graafschap ontbreekt nog een
gemeenschappelijke basis;inWinterswijk konhetWCL-beleid aanhakenbijbestaand
initiatief vanonderop.BijderealisatievanhetGebiedsperspectief Winterswijk doen
zich vooral knelpunten voor bij het inzetten van beschikbare financiën (afstemmen
procedures, regels, tijdspaden). Ook is de nieuwe aanpak van het Relatienotainstrumentarium nog niet goedgekeurd door de PCBL.
4.12.2.2 Conclusies
Handhaving ruimtelijke structuur: Zwaar accent op behoud kleinschalige
landschappelijke karakteristiek, enderuimtelijke verwevingvanlandbouw ennatuur.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Versterking van de landbouw staat
centraal. Hetperspectief voor delandbouw wordt vooral gezocht in verbreding met
natuur- enlandschapsbeheer; inveelminderematewordt ook aanrecreatie gedacht.
Daarnaast is veel aandacht voor realisering van de EHS.
Afstemming water-ruimte-milieu: Erisaandacht voorderelatie natuurontwikkeling
en het gebruik van de bovenstroomse gronden en de beekdalen. Het
ammoniakreductieplan speelt een belangrijke rol.
Inzet instrumentarium: Met name inzet van generiek en gebiedsgericht
instrumentarium, waarbij wordt gepoogd om het Relatienota-instrumentarium een
eigen invulling te geven.
Draagvlak: Sterkbeïnvloed doordeaanwijzing alsWCL-gebied ende bijbehorende
financiën en de samenwerking met de Stichting WCL Winterswijk. Er is vanuit de
streek in samenwerking met de Provincie een eigen visie op de ontwikkeling van
het buitengebied opgesteld, als tegenwicht voor alle plannen van bovenaf.
Samenwerking tussen gemeenten verloop moeizaam. De landbouw is niet erg
enthousiast.
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4.13 Gelderse Vallei
Doelstelling: Vernieuwing gelekoers, gericht op herstructurering van de landbouw
naar geconcentreerde vormen van intensieve veehouderij in combinatie met
landschapsbouw en herstel van milieukwaliteit (Vinex, deel 4: 49).
Kern: Verbetering ruimtelijke kwaliteit: ruimtelijke scheiding van landbouw,
natuur, recreatie waar ze elkaar in de weg zitten.
De Gelderse Vallei kent vooral 'oude stress': Verzuring en vermesting als gevolg
van de zeer intensieve landbouw in het gebied, waardoor natuur en landschap sterk
onder druk zijn komen te staan. Omdat het generieke milieubeleid onvoldoende
ammoniakreductie zal kunnen opleveren, is gebiedsgericht beleid noodzakelijk.
De Gelderse Vallei is aangewezen als ROM-gebied. In de Vinex wordt een Plan van
Aanpak aangekondigd. Daarin zal centraal staan:
— het zodanig verminderen van de milieubelasting (met name met betrekking tot
de vermestings- en verzuringsproblematiek) in het gebied zelf (en in de
omringende gebieden voor zover die onder directe invloed staan van het gebied)
dat de belasting niet uitstijgt boven toekomstige normen, dit met het oog op
duurzame ontwikkeling van het gebied en het streven naar een economisch
gezonde en duurzame landbouw.
— het vernieuwen en waar mogelijk herstellen van de landschappelijke en ecologische structuur, mede met het oog op toeristisch-recreatieve potenties van het
gebied (, deel 4: 50).
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Het Plan van Aanpak is in april 1993 vastgesteld. In het nieuwe streekplan zal dit
Plan van Aanpak niet meer ter discussie worden gesteld; een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor Gelderland, opwegnaar 2015 (1994) wordt hier verder
dan ook niet op ingegaan.
In hetROPwordt aandacht besteed aan de 'nieuwe stress' verstedelijking, ditkomt
in het Plan van Aanpak slechts beperkt aan de orde. Het Plan van Aanpak gaat in
op de noodzakelijke vernieuwing van de landbouwstructuur met het oog op
duurzaamheid en de ontwikkeling van natuur en landschap.
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak is de Stichting Vernieuwing Gelderse
Valleiopgericht,welkegehuisvestisinBarneveld.Definanciering vandezeStichting
is voor 5jaar gegarandeerd (tot '98).Voor de 10jaar daarna zullen in '98 opnieuw
afspraken gemaakt worden.
4.13.1 Onderzoeksvragen
Vernieuwing ruimtelijke structuur
Derijksoverheid heeft samen met de provincies Gelderland en Utrecht, gemeenten
en andere betrokkenen uit het gebied (tezamen de Valleicommissie) een Plan van
Aanpakopgesteld,datisgerichtophetopgangbrengenvaneenprocesvanvernieuwing.
HetPlan vanAanpak heeft eenplanningstermijn van 15jaar. In dezeperiode zullen
concrete maatregelen in hun onderlinge samenhang worden opgestart, dan wel
uitgevoerd (: 45).
Herschikking functies op basis van (deel)watersystemen?
Doormiddelvanscheiding ophoofdlijnen vandefuncties landbouw ennatuur,zullen
hinderrelaties wordenweggenomen (PvA: 14)enkandeecologische hoofdstructuur
tot ontwikkeling worden gebracht. In een ruime zonerond de EHS (blauwe zones)
zal extensivering van de landbouw worden nagestreefd, terwijl inde gele gebieden
de landbouw primaat krijgt. De EHS in deze regio bestaat uit het Centraal Veluws
Natuurgebied en de Heuvelrug aan de randen en in het gebied een aantal beken en
delandgoederenzones Putten-Nijkerk enScherpenzeel-Renswoude. Grondwaterrelaties
spelen bij deze herschikking van functies geen rol.
Devernieuwing van deruimtelijke structuur zal moeten gaan plaatsvinden doorhet
op gang brengen en versterken van een dynamiek in de landbouw. Deze dynamiek
bestaat zowel uit een verandering op bedrijfsniveau naar een economisch gezonde
en duurzame landbouwuitoefening, als een verschuiving en hergroepering van
productievolume overdeVallei.Doordezedynamiek indelandbouw verwachtmen
ook herstel en vernieuwing van natuur en landschap te stimuleren.
Natuurontwikkeling zalplaatsvinden aansluitend opbestaandebos-ennatuurgebieden
in de zogenaamde blauwe zones. Daarnaast wordt gekoerst naar versterking en
ontwikkeling van natuurwaarden in belangrijke kwelgebieden en in een aantal
beekdalen.Hiertoezijn eenaantalconcreteprojecten geformuleerd, zoalsherstelvan
deMoorsterbeek. Demogelijkheden voorontwikkeling vanniet-agrarische functies
zoals recreatie en wonen staan in het licht van de bijdrage aan de vernieuwing van
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delandbouw. Voorrecreatie zietmenmogelijkheden inaansluiting opdeEHS,voor
wonen bij bestaande kernen.
Hoe ver is deplanvorming ten aanzien van landinrichting?
OpbasisvanhetPlanvanAanpakwordteenRaamplanLandinrichting (Kadernotitie
Raamplan Landinrichting Gelderse Vallei, Heidemij 1993) opgesteld, waarin de
mogelijkheden voor verschillende vormen van landinrichting nader worden onderzocht.Opditmoment isereentoezegging vandebetrokken Ministersen Provincies
voor twee proefprojecten landinrichting in dit gebied. Welke dit worden isnog niet
bekend.
Ruimtelijk toekomstperspectief
Het ontwikkelingsperspectief dat in het Plan van Aanpak wordt geschetst is gericht
ophet proces van vernieuwing in de landbouw waardoor ook inruimtelijke zin een
dynamiek in gang wordt gezet. Als uitgangspunt voor de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingvandeValleiwordtgekozenvooreengroterematevanscheidingtussen
defuncties landbouw ennatuur (: 14).Waarhetprimaatbijontwikkeling vandeEHS
ligt (blauwe zone),worden voorwaarden gesteld aan de wijze van vernieuwing van
de landbouw.
Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de
landbouwbedrijven?
Het ontwikkelingsperspectief uit het Plan van Aanpak is actie-gericht en moet
aanzetten totinitiatieven bij allebetrokkenen (: 13).InhetPlanvanAanpak worden
vele concrete maatregelen met betrekking tot de landbouw genoemd gericht op
toekomstgericht ondernemen (opstellen bedrijfsplannen, databank, infocentrum,
voorbeeldbedrijven), productvernieuwing (opzettenorganisatiestructuur agri-businesscentrum),opstartenecologischedemonstratiebedrijven,werkgelegenheidsplan, vangnet
potentiële uittreders (arbeidspool, vervroegde uittreding oudere bedrijfshoofden,
herscholing), sloopfonds, haalbaarheidsonderzoek productiemiddelenfonds,
subsidiemogelijkheden voor agrariërs in de Vallei.
Er lijkt onder de boeren redelijke belangstelling te zijn voor de projecten.
Bijvoorbeeld: Aan het (tegen sterk gereduceerde prijs) laten doorlichten van het
bedrijf hebben al 400 agrariërs meegedaan.
Welk beleid is ontwikkeld voor herstel van de herkenbaarheid van de
landschappelijke structuur?
Het beleid in het Plan van Aanpak is gericht op het realiseren van een duurzame
ecologischehoofdstructuur. Daarnaast zalvoorhetoverigegebiedeen landschappelijk
raamwerk worden ontwikkeld. In deze gebieden met primaat landbouw zal een
zodanigecascostructuur wordenontwikkeld dathierbinneneenflexibel functionerende
invulling van de landbouw mogelijk is, terwijl de identiteit en kwaliteit van het
landschapophoofdlijnen gewaarborgd is.Verdereontwerpstudie zalduidelijk maken
waar en op welke wijze instrumenten zoals landinrichting, A-2 werken, ROL/RAL
regeling moeten worden ingezet (: 39).Hoewel landschapsbouw als een belangrijk
aspect van vernieuwing van de ruimtelijke structuur wordt gezien, wordt dit in het
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PlanvanAanpaknognietuitgewerkt.Ineenproject zalhetlandschappelijk raamwerk
verder worden geconcretiseerd.
Herstel landschappelijke en ecologische kwaliteiten mede gericht op verhoging
recreatieve aantrekkingskracht.
InhetPlanvanAanpakwordteensterkekoppeling gemaakttussenontwikkeling van
natuurenlandschapenderecreatieve aantrekkelijkheid vangebieden.Inde 'blauwe
zones' (de ruime zones langs de EHS) ziet men mogelijkheden voor recreatieontwikkeling,vanwegededirectenabijheid vandebossenvanVeluweenHeuvelrug
oflandgoederenzone.Extensieverecreatie-ontwikkeling zietmenalseen mogelijkheid
om aan landbouwbedrijven meer perspectief te bieden.
Afstemming ruimte-water-milieu
De afstemming tussen ruimte en milieu heeft plaatsgevonden via atmosferische
relaties.Grondwaterrelaties hebbenindeplanvorming geenrolgespeeld (UU, 1995).
In de eerste versies van de ontwikkelingsvisie waren aanzetten om op basis van
grondwaterrelaties te plannen. De Gelderse Vallei bleek een te complexe opbouw
te hebben om dit toe te passen. Als gevolg hiervan is de fosfaatproblematiek niet
op dit hogere planningniveau meegenomen. De fosfaatproblemen zouden opgelost
worden door de bouw van twee mestverwerkingsfabrieken. Ook dit gaat niet door.
Nu zoekt men naar kleinschalige mestverwerkingsmogelijkheden op bedrijfniveau.
Inhetbegrenzingenplan voor deEHSisrekening gehouden met grondwaterrelaties,
metnamebij hetopsporen vanpotenties voornatuur, bijvoorbeeld inkwelgebieden.
Welkaanvullend beleid is ontwikkeld voorde realisatie milieudoelstellingen met
name reductie ammoniakuitstoot?
Ten behoeve van een versnelde vermindering van de ammoniakuitstoot is het
Ammoniak-reductieplan opgesteld (1994).Metditplanwilmentevensdemobiliteit
in de agrarische sector vergroten. Het ARP is gericht op het verplaatsen van
ammoniakrechten vanuitkwetsbare natuur-enbosgebieden naar landbouwgebieden
enopverplaatsing van ammoniakrechten binnen entussen landbouwgebieden inde
Gelderse Vallei. Een belangrijk criterium voor verplaatsing is de mate van
zuurgevoeligheid van bestaande omringende natuur.
Inzet instrumentarium
— Verplaatsingsbesluit, Ecologischerichtlijn inHinderwet,AmmoniakReductieplan,
Flexibele toepassing afstandsgrafiek Hinderwet, omdynamiek vande landbouw
te bevorderen (niet te belemmeren)
— Aanpassen Rijksbeleid. Om de dynamiek in de landbouw te vergroten is op
rijksniveau deInterimwetAmmoniakenVeehouderij ontwikkeld.Ditiseendirect
gevolg van de ontwikkelingen in dit ROM-project.
— Streekplan en bestemmingsplannen, om beleid uit Plan van Aanpak te
formaliseren.
— Actie actualisering bestemmingsplannen buitengebied, waarbij tevens wordt
getracht het lange en korte termijn waterbeleid op te nemen in de
bestemmingsplannen. Er is inmiddels een leidraad bestemmingsplannen.
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— Raamplan Landinrichting voor verkenning mogelijkheden landinrichting, twee
proefprojecten landinrichting.
— Doen van nadere uitwerkingen: recreatie-basisplan, ontwerpstudies
landschappelijke structuur.
Draagvlak
Vanaf de start van het ROM-project is veel aandacht voor de betrokkenheid van de
belanghebbenden. Hierdoor lijkt eronderdeagrariërseenredelijk draagvlak te zijn.
Natuur-enmilieubeschermingsorganisaties vindendathetplannietvergenoeggaat.
Het Plan van Aanpak is duidelijk een compromissenplan.

4.13.2 Samenvatting Gelderse Vallei
4.13.2.1 Grootste knelpunten
Realisatie van de milieunormen, met name ammoniak. Fosfaatproblematiek.
4.13.2.2 Conclusies
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Gericht op versterken van de dynamiek in de
landbouw,waardoor natuurgebieden worden ontlastwatbetreft verzuring. Scheiding
van landbouw en natuur op hoofdlijnen.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Veelaandachtvoorperspectievenvoor
de landbouw, uitgewerkt in vele maatregelen en projecten. Recreatie-ontwikkeling
kan perspectieven bieden waar extensivering van de landbouw gewenst is.
Afstemming ruimte-water-milieu: Het Plan van Aanpak concentreert zich op de
ruimtelijke afstemming van landbouw en natuur met het oog op verzuring. Weinig
aandacht voor grondwaterrelaties. Fosfaatproblematiek wordt doorgeschoven naar
uitvoeringsniveau.
Inzet instrumentarium: Zwaar accent opgebiedsgerichte toepassing vandemilieuregelgeving om dynamiek in de landbouw te bevorderen.
Draagvlak: Het plan van aanpak is een compromissenplan waar onder de alle
belanghebbenden wel draagvlak voor aanwezig lijkt te zijn.
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4.14 De Veluwe
Doelstelling: Handhaving groene koers.
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurwaarden.
DeVeluweheeft vooraltelijden van 'oude stress':Recreatievedruk,militair gebruik,
verdroging, intensieve landbouw en versnippering door infrastructuur.
De Veluwe was een van de eerste Nationale Parken in Nederland. Voor het hele
gebied, dat 18 gemeenten omvat, is een beheers- en ontwikkelingsplan opgesteld.
Voor 5 deelgebieden zijn integrale deelplannen opgesteld: Zuidoost-Veluwe,
Noordoost-Veluwe, Zuidwest-Veluwe, Noordwest-Veluwe en Agrarische Enclave
Uddel-Elspeet.
Deze plannen zijn dermate gedetailleerd dat ze in de ogen van de Provincie
Gelderland tevens kunnen fungeren als het gebiedsperspectief voor WCL-Veluwe.
Het Ministerie van LNV is daarmee accoord gegaan met twee aanvullingen: Een
aanvullend onderzoek en visie met betrekking tot een meer natuurlijke
bosontwikkeling (waarisaanvullend instrumentarium nodig?)eneenaanvullingvoor
het gebied vandeIJsselvallei(Dieren-Apeldoorn-Hattum)datbuitende begrenzing
van de Veluwe valt. Voor de IJsselvallei tot aan het Apeldoorns Kanaal is een
werkdocument opgesteld dat momenteel wordt besproken met de streek. In 1996
wordt de bestuurlijke bekrachtiging verwacht. Hierna wordt ingegaan op de
beleidsontwikkeling zoals neergelegd in het Integraal deelplan Noordwest-Veluwe
en Integraal deelplan Agrarische Enclave.
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DaarnaastwordtinGelderland gewerktaannieuwe streekplannen (waarvoorhetROP
de discussienota vormde): De Veluwe valt onder streekplan Veluwe en streekplan
Midden-Gelderland.
4.14.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
Hoe wordt gewenste planologische bescherming vormgegeven?
Erissprakevanuitwerkingvandebeschermingsformules uitSGR,bijvoorbeeld voor
de afweging van intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en
waterwinning versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden (: 56).
Voor de Veluwe geldt in principe een stringente bescherming van natuur en
landschap; het gaat er in de praktijk vooral om maatwerk te leveren en het
maatschappelijk draagvlak niet onnodig aan tetasten. Het middel dat wordt ingezet
omnatuurenlandschaptebeschermenentegelijkertijd mogelijkheden tebiedenaan
andere functies, zoals recreatie en landbouw, is zonering.
Ten aanzien van de ruimtelijke structuur in de Agrarische Enclave Uddel-ElspeetGarderen-Speuld zougesprokenkunnenwordenvanaanpassing.Debedoelingisdat
hier enkele grote melkveehouderijbedrijven verdwijnen, juist om de druk op de
aanwezige natuurwaarden te verlichten.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
Centraal in het beleid voor de Veluwe staan zonering en meervoudig gebruik. Een
zonering vanintensief naarextensief gebruik isopkaart aangegeven; deze zonering
dient als middel om de rust in natuur- en recreatiegebieden mogelijk te maken.
Grote delen van de Veluwe vervullen zowel een functie voor natuur, landschap,
recreatie als voor de houtproductie.
Heidevelden, stuifzandgebieden, vennen, sprengenenbekenhebben defunctie natuur:
niet alleen behoud maar ook ontwikkeling is gewenst. Met name de aanwezigheid
van actief stuifzand is uniek. De provincie wil bevorderen dat de verspreid
voorkomende wildweiden meergebruiktworden alsvoedselgebied voor grofwild24.
De provincie Gelderland stelt voor het militair gebruik van de Westeindsche en
Elspeetsche Heide (integraal Deelplan Noord-West) en het Houtdorper en
Speulderveld,hetElspeeterveldendeKleineKolonie(integraaldeelplanAgrarische
Enclave) te beëindigen.
OokinhetagrarischgebiedindeAgrarischeEnclaveUddel-Elspeet-Garderen-Speuld
wordt een zonering aangebracht: agrarisch gebied Imet hoofdfunctie landbouw en
agrarisch gebied II - in een brede strook langs de Hierdensche Beek - waar naast
gangbare landbouw ook aangepaste landbouw en natuur een plaats krijgen.

24

Edelherten, reeën, damherten, wilde zwijnen en moeflons.
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Beleid voor opheffen en voorkomen versnippering?
De zonering is er op gericht in het noordwestelijk deel van de Veluwe een
aaneengesloten rustig gebied telaten ontstaan van het Speulder- en Sprielderbos tot
aan het Vierhoutensche en Gortelsche Bos.Daarmee wordt ook het leefgebied voor
grofwild beter geschikt.
OpdenduurmoeteropdeheleVeluweééngrootleefgebied voorgrofwild ontstaan;
deprovincie heeft alstussendoel het creëren van twee leefgebieden ten noorden en
tenzuidenvandeAl geformuleerd. Daartoemoetengebiedenworden samengevoegd.
Zover is het nog niet, o.a. als gevolg van de versnipperde eigendomssituatie en het
grote aantal wildrasters. Ook het bosbeheer kan beter op het grofwild worden
afgestemd, door aanleg van open plekken.
Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van geleiding van de intensiteit van
recreatie? Is er beleid voor eventuele sanering intensieve recreatie?
In gebieden waar rust gewenst is ligt het accent voor de recreatie op wandelen en
fietsen: Hier worden (selectief) wegen afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.
In minder rustige gebieden is ruimte voor diverse recreatieve activiteiten.
Verblijfsrecreatie komt vooral voor aan de randen van de Veluwe. Nieuwvestiging
is niet toegstaan; uitbreiding alleen bij zwaarwegende economische belangen. Wel
kunnen in de rustige gebieden natuurkampeerterreintjes worden geprojecteerd,
uitsluitend bereikbaar voor wandelaars en fietsers en met minimale voorzieningen.
Demogelijkheden voorrustigdagrecreatief (mede)gebruik moetenworden verbeterd
metdeaanlegvaneen aantalontbrekende schakelsinhetpadenstelsel. Saneringvan
motorcrossterreinen is voorzien als alternatieve lokaties zijn gevonden (integraal
deelplan Noord-West).
IndeAgrarischeEnclavezullendemogelijkheden voor-kleinschalige -dagrecreatie
worden verbeterd.
Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van sanering intensieve landbouw?
De analyse is toegespitst op het beleid voor de Agrarische Enclave Uddel-Elspeet.
In het plan voor deze enclave wordt voorgesteld een aantal grote (grondgebonden)
melkveehouderij-bedrijven uit tekopen, omdat deze bedrijfstak hier zwak is enhet
moeilijkst de noodzakelijke milieu-investeringen kan opbrengen. Op deze manier
wordtdewerkgelegenheid inhetgebiedhetminstaangetastenkomtdemeestegrond
vrij voor natuur of productieruimte voor de blijvers. De (niet-grondgebonden)
kalverhouderij kan naar verwachting wel de noodzakelijke milieu-investeringen
opbrengen en biedt daarom de meeste perspectieven voor dit gebied (: 6).
Afstemming ruimte-water-milieu
Voor de Agrarische Enclave zijn diverse onderzoeken gedaan naar de
deelwatersystemen nabij de Hierdensche Beek (scenariostudie Grondmij). Het
Integraal Deelplan voordeAgrarische Enclave ismede gebaseerd opdeze scenariostudie,waarmee opdemeestkwetsbare grondenvoornatuureen functieverandering
van landbouw naar natuur zal gaan plaatsvinden.
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Welkbeleidisontwikkeldvoorhetherstelvandewaterhuishoudinginkwantitatieve
zin (kwel)?
Het beleid met betrekking tot het onttrekken van grondwater is gericht op
veiligstelling en herstel van bijzondere natuur. De onttrekking van grondwater op
het centrale deel van de Veluwe en langs de randen ervan is niet langer mogelijk
volgenshetProvinciale Waterhuishoudingsplan. Deonttrekkingen zullen opgrotere
afstand van de Veluwe, met name in de Betuwe moeten plaatsvinden.
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar
BMK?
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren zullen campings,
bungalowterreinen en woningen zonder riolering zo snel mogelijk daarop worden
aangesloten.Eénvuilstortplaats,deKril,zalwordengesloten.Provinciale Staten heeft
inhetvoorontwerp-streekplan dewensgeuitdevuilstortplaats Ullerberg vooralsnog
niet te sluiten, maar zelfs uit te breiden.
Grondwaterbeschermingsgebieden zijn aangewezenbijHarderwijk, Putten, 't Harde
en Wezep.
Welkbeleidisontwikkeldomverzuringvan natuur-enlandschapterugtedringen?
In de agrarische enclave wordt een brongerichte aanpak voor de melkveehouderij
alsbijna onmogelijk gezien;voordezetakwordtdeoplossing danookvooral gezocht
in uitkopen van bedrijven. Voor de kalverhouderij worden stalaanpassingen wel
mogelijk geacht. Daarmee kan aan de generieke reductie-doelstellingen worden
voldaan.
Inzet instrumentarium
— Afsluiten van (zand)wegen voor gemotoriseerd verkeer (kaarten met wegen die
in aanmerking komen);
— aanleg wildwissels;
— aanleg verbindende fietsroutes;
— opstellen beheersplannen/beheersvisies voor natuurgebieden;
— bevordering samenwerking bosbezitters;
— weghalen rasters;
— toepassingRelatienotabijKoudhoorn,Vierhouten,HuizedeVenne,strooklangs
de hoofdtak van de Hierdensche Beek;
— meststoffenwet, wet op de bodembescherming, ecologische richtlijn;
— uitkopen bedrijven;
— voor de Agrarische Enclve is een Leidraad voor de afstemming van
bestemmingsplannen van de vier gemeenten in vooroverleg.
Draagvlak
De provincie heeft veel tijd en energie gestopt in het bottom-up proces bij het
opstellen van de deelplannen; ze hecht veel waarde aan de betrokkenheid van
bewoners en gebruikers. Een deel van de integrale deelplannen gold ook als
streekplanuitwerking, zodat een breed draagvlak ook van belang was voor de
procedure van vaststelling.
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Voor het deelplan 'Agrarische Enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld' is een
startaccoord voor de uitvoering afgesloten met alle betrokken partijen. Het is de
bedoeling dat er een meer gedetailleerd uitvoeringsconvenant wordt gesloten met
bindende afspraken over het tijdsschema van de werkzaamheden.
4.14.2 Samenvatting De Veluwe
4.14.2.1 Grootste knelpunten
VoordeVeluwegeldtweliswaardatdebeleidsontwikkelingreedsgeruimetijdplaatsvindt,toch zou alsgrootste knelpunt 'tijd' kunnen worden aangeduid. Het uitvoeren
van de voornemens, als het afsluiten van wegen, het stopzetten van het militair
gebruik en het uitkopen van melkveebedrijven kost tijd. Meer in algemene termen:
maatwerk leveren en tegelijkertijd het maatschappelijk draagvlak niet onnodig
aantasten vraagt geld, tijd en overleg.
Daarnaast vormt de versnipperde eigendomssituatie van de bos-en natuurgebieden
een belangrijk knelpunt vanuit het streven naar verminderen van de versnippering
van het Centraal Veluws Natuurgebied.
4.14.2.2 Conclusies
Handhaving ruimtelijke structuur: Handhaving gerichtopbescherming vannatuur
enlandschap endebegeleiding vandeoverige functies binnen de randvoorwaarden
daarvan.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Op de Veluwe heeft de bescherming
van natuur en bos een zwaar accent. Daarnaast worden de mogelijkheden voor
recreatief medegebruik zoveel mogelijk benut. De landbouw heeft in dit gebied
toekomstmogelijkheden als aandemileu-eisenkanworden voldaan; datlijkt vooral
mogelijk voor de intensieve veehouderij.
Afstemming ruimte-water-milieu:Vooralprocedureleafstemming: demilieukwaliteit
moet worden afgestemd op de functies natuur en landbouw.
Inzet instrumentarium: Toepassing van generiek en sectoraal instrumentarium.
Draagvlak:Vanafhetbeginiserveelaandachtvoorhetbijdeplanvorming betrekken
van belanghebbenden en het draagvlak is dan ook groot.
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4.15 Uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse gronden langs de
grote rivieren
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers, gericht op natuurontwikkeling en
bevordering vanrecreatievevoorzieningen, incombinatiemetaanpassingvande
landbouwstructuur (VINEX, deel 4: 66).
Kern: Natuurontwikkeling en bevordering recreatieve voorzieningen.
IndeVINEX(deel4:50)wordteennadereuitwerkingvanhet ontwikkelingsperspectief voor het rivierengebied aangekondigd, welke zich ondermeer zal richten op
"natuur- en toeristisch recreatieve ontwikkelingen in deuiterwaarden, mede bezien
inrelatie tot hetrivierbeheer en de agrarische ontwikkeling indekomgebieden". In
1991isdeNadereUitwerkingRivierengebied (NURG)verschenen.Hierinwordteen
samenhangende visie gepresenteerd voor het Rivierengebied. In deze NURG wordt
de Noordoever Nederrijn als een van de stimuleringsprojecten aangewezen.
Nagestreefd zal worden: "Natuurontwikkeling op de noordoever van de Nederrijn
in relatie met de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, door het verbinden van
natuurkernen:BlauweKamer(uitbreidinghuidigproject),Amerongse Bovenpolder,
uiterwaarden bij Doorwerth en Oosterbeek, en enkele kernen op de zuidoever.
Daarnaastwordtookgezochtnaarinpassingsmogelijkheden voorstedelijke uitloop"
(NURG: 10).Hierisdusvooralsprakevannieuwekansen.Redenenvoor aanwijzing
van deNoordoever tot stimuleringsproject zijn ondermeer dehoge waarde/urgentie
van het project in de totaalvisie. De visie is geconcretiseerd door de Stuurgroep
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NoordoeverNederrijn25 indeOntwikkelingsvisie NoordoeverNederrijn (Stuurgroep
NoordoeverNederrijn, april 1993).DezeOntwikkelingsvisie dientalsbasisvooreen
nadere detailuitwerking per uiterwaard. Er worden zes deeluitwerkingen gemaakt
waarin prioriteitstelling/fasering en afstemming in een uitvoeringsgerichte
planuitwerking naar voren moeten komen. Een onderdeel van het plan is reeds in
uitvoering (nevengeul Bovenste PolderbijWageningen).Deprovincie Utrechttreedt
op als trekker van het project.
Andere stimuleringsprojecten zijn ondermeer Fort St.Andries, Gelderse Poort en
Hanzesteden.
4.15.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
De aanpassing van de ruimtelijke structuur is gericht op natuurbehoud en
natuurontwikkeling, waarbij het zogenaamde streefbeeldconcept Kraanvogel als
uitgangspunt dient. In dit concept zijn de potenties voor natuurbehoud en
ontwikkeling gekoppeld aangroteaaneengesloten gradiëntrijke gebieden binnen-en
buitendijks, waarbinnen kwel een belangrijk proces vormt (Stuurgroep Noordoever
Nederrijn: 33).
Beleidvoorontwikkelingfunctiesgedifferentieerdnaardeelgebiedenldeelwatersystemen?
Hetbeleid voordeontwikkeling vanfuncties isineerste instantie gekoppeld aande
rivieren.Vooriederegrotererivier iseenstrategieuitgezet,waarbij de mogelijkheden
voor natuurontwikkeling zijn afgestemd op andere functies zoals recreatie en
transport. Voor de Waal zijn een aantal grote natuurontwikkelingsgebieden
aangewezen.Deuiterwaarden vandeMaaswordenvrijwel allemaalaangewezen als
natuurkerngebied, -ontwikkelingsgebied ofverbindingszone. IndeIJsselkrijgen de
uiterwaardenplaatselijke accentenvoornatuurbehouden-ontwikkeling,vooreendeel
worden ook binnendijkse gronden hierbij betrokken. Langs de noordoever van de
Nederrijn vindt natuurontwikkeling plaats in de uiterwaarden en de aansluitende
overgangszones naar de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De Linge heeft een
belangrijk accent op natuurbehoud en -ontwikkeling (NURG: 8).
Voor Noordoever Nederrijn, op regionaal niveau, hebben de ruimtelijke en
hydrologische relaties die samenhangen met het ruimtelijke patroon van stuwwaluiterwaard-rivier prioriteit (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 33). Op basis van
hydrologisch/ecologisch onderzoek zijneentientalplanningseenheden (bijvoorbeeld
'stroomdalgraslanden', 'kwelmoeras', 'nevengeul') onderscheiden diekarakteristiek
zijn voor natuurbehoud en -ontwikkeling langs de Nederrijn. Uitgangspunt voor
natuurontwikkeling is de variatie in (zoete) kwelwatertypen en in hoogteligging.

25

IndeStuurgroephebbenzitting:UtrechtsLandschap,GelderschLandschap,ProvincieUtrecht,
ProvincieGelderland,MinisterievanLNV,MinisterievanV&WenMinisterievanVROM.Provincie
Utrecht vervult een trekkersrol.
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Welkbeleidisontwikkeldomdekarakteristiekelandschappelijkestructuurtehandhaven?
Inhetproject Noordoever Nederrijn komt delandschappelijke structuurvoortuit de
natuurontwikkeling. Er zal een grootschalige structuur ontstaan van open (natte en
droge) gebieden en bos- en struweelrijke gebieden. Binnen deze grote eenheden is
eenmeerkleinschalige afwisseling mogelijk (StuurgroepNoordoeverNederrijn: 36).
Bijzondere encultuurhistorischeelementen,zoalskerkjes,kastelenen steenfabrieken
zullen zichtbaar gehouden worden. Landschappelijke contrasten (open/dicht en
cultuurlijk/natuurlijk) zullen versterkt worden.
Ruimtelijk toekomstperspectief
Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop?
Zoalshierbovennaarvorenisgekomen,verschilt hetruimtelijk toekomstperspectief
perrivier.VoordeNoordoeverNederrijn ishetruimtelijk toekomstperspectief gericht
op natuurbehoud en -ontwikkeling. Daarnaast is ruimte voor extensieve, op
natuurbeleving gerichte recreatie.
Geld voor aankoop is beperkt voorhanden, uit financiering EHS.
Aanpassing landbouwstructuur: Uitplaatsing?
Voorde landbouw zijn afhankelijk van deplaats verschillende opties:uitkopen van
bedrijven, beheerslandbouw, verplaatsing, (tijdelijk/voorlopig) agrarisch medegebruik
van natuur door inscharing van vee. Verwerving van (vrijwel) alle buitendijkse
gronden, waarbij geen plaats meer is voor agrarische bedrijfsuitoefening is het
uiteindelijke doel (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 77-89). Boeren zijn over het
algemeen bereid uit deuiterwaarden tevertrekken, opvoorwaarde dat vervangende
grond binnendijks wordt aangeboden. Verwacht wordt dat het verwerven van
voldoende binnendijkse landbouwgrond een probleem zal opleveren en dat uitkoop
om die reden noodzakelijk wordt.
Recreatie
In hoeverre is recreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht voor
natuurvriendelijke recreatie en grootschalige projecten?
In Noordoever Nederrijn wordt ervoor gekozen om dmv. ruimtelijke inrichtingsmaatregelen een zonering in de verschillende deelgebieden aan te brengen,
waardoor recreatieve activiteiten als vanzelf in bepaalde gedeelten worden
geconcentreerd (Stuurgroep NoordoeverNederrijn: 71).Ingroteopengebiedenwordt
eentemporele zoneringvoorgesteld, ivm.vogelbroedseizoen ed.Afhankelijk vande
kwetsbaarheid van deflora enfauna wordt de intensiteit van derecreatie aangepast.
De intensiteit loopt uiteen van excursies onder leiding van een gids door kwetsbare
delentotderecreatieveuitloopgebiedenbijv.bijdeBlauweKamerennabijArnhem.
Inhet gebied zalplaats zijn voorwaterrecreatie, routegebonden recreatie over land,
recreatieve ommetjes, oeverrecreatie, stedelijke recreatie en recreatie in relatie tot
landbouw (Stuurgroep Noordoever Nederrijn: 73). Voor alle vormen van recreatie
geldt dat een verschillende mate van intensiteit mogelijk is afhankelijk van de
nabijheid van stedelijke gebieden en de kwetsbaarheid van de natuur.
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Afstemming ruimte-water-milieu
De localisering van de verschillende natuurtypen ("planningseenheden") vindt
hoofdzakelijk plaatsaandehandvandetoestandvanhetabiotischmilieu (voorkomen
van kwel, bodem, hoogteligging). De ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie
hangen nauw samen met de aanwezigheid van stedelijk gebied, maar ook met de
kwetsbaarheid van de (te ontwikkelen) natuur.
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de rivierdynamiek?
Herstel vanderivierdynamiek zal(zoveelmogelijk) plaatsvinden incombinatie met
ontgrondingen. Maaiveldverlaging, aanleg van rivierkwelstrangen, nevengeulen,
moerassen, natte open gebieden en ooiboscomplexen met open water lenen zich
hiervoor.
Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit?
In het plan Noordoever Nederrijn is vooral aandacht voor het herstel van de
waterkwantiteit. Herstel van de kwelstromen is noodzakelijk voor de ontwikkeling
van kwelafhankelijke vegetaties. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden voorverplaatsing vandedrinkwaterwinningen opdestuwwalennaar
oevergrondwaterwinning enoppervlaktewaterwinning alsalternatieven (Noordoever
Nederrijn: 74).
Inzet instrumentarium
Deprojecttrekker (ProvincieUtrecht)verwachtdathet"traditionele" instrumentarium
endedaarbijbehorendefinanciën ontoereikend zullenblijken tezijnbijdeuitvoering
van het project (Bureau SME, 1995).
— Realisering EHS: Verwerving dmv. aankoop natuurgebied, aankoop
reservaatsgebied in Relatienotagebied, aankoop natuurontwikkelingsgebied en
uitkoop/verplaatsing bedrijven;
— inrichting watersystemen in kader van Derde nota Waterhuishouding;
— Provinciale subsidieregelingen voorprojecten diebijdragen aanderealiseringvan
hetnatuurbeleid.Ooksubsidieringmogelijk viawaterschappenengemeenten(A2EHS, Regiwa, provinciale regeling "verbetering leefomgeving");
— recreatieve voorzieningen o.a. in kader van Beleidsnota Openluchtrecreatie,
TROP-gelden;
— veiligstelling via Wet op de Ruimtelijke Ordening: Streekplannen,
bestemmingsplannen, Natuurbeschermingswet, Boswet,Wetland, Vogelrichtlijn.
Draagvlak
Hetdraagvlakonderdebeleidmakers lijkt aanwezig,hoewelvoortdurend bestuurlijke
aandacht nodig is om dit draagvlak te behouden. Het planvormingsproces verloopt
redelijk vlot.
Onderdeboerenisdeanimovoorhetplanwisselend.Overhetalgemeenzijn boeren
bereidtevertrekkenuitdeuiterwaarden alszevervangende grondbinnendijks krijgen.
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De inspraak ophetplan heeft ruim 70bezwaren en reacties opgeleverd die vaak tot
detailsbeperktwaren.Weinigreactieshebbenbetrekking opafwijzing vanhetgehele
plan.
4.15.2 Samenvatting Uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse
gronden langs de grote rivieren
4.15.2.1 Grootste knelpunten
Verwervingvanvoldoendegrondbuitendijks (aankoop)enhetvindenvanvoldoende
landbouwgrond binnendijks voor uitplaatsing landbouw uit uiterwaarden. Er werd
verwachtdatervoorhetheleproject meergeldbeschikbaarzouzijn.Erisvoldoende
geld voor aankoop voorhanden.
4.15.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijkestructuur:Deaanpassing vanderuimtelijke structuur komt
voort uit de wens tot natuurontwikkeling (in de uiterwaarden en gedeeltelijk in de
binnendijkse gebieden).Demogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn afgestemd
op de hydrologische relaties. Aanpassing gaat heel ver, uiteindelijk bijna geheel
functieverandering van landbouw naar natuur.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Voornamelijk aandacht voor
grootschalige natuurontwikkeling. Landbouw zal bijna geheel moeten wijken.
Mogelijkheden voorverschillendevormenvanextensieverecreatieenuitloop stedelijk
gebied.
Afstemming
ruimte-water-milieu:
Ontgrondingen worden benut om
natuurontwikkeling te stimuleren. Vooral aandacht voor herstel waterkwantiteit.
Natuurontwikkeling in binnendijkse terreinen gekoppeld aan hydrologische
gesteldheid.
Inzetinstrumentarium:Voordeuitvoeringisgeneriekinstrumentarium voorhanden.
Gebiedsgericht instrumentarium ad hoc.
Draagvlak: Vooral een bestuurlijke aangelegenheid.
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Uiterwaarden enaangrenzendebinnendijksegrondenlangsdegroterivieren
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4.16 Gelderse Poort
Doelstelling: Vernieuwing groene koers, gericht op natuurontwikkeling en
bevorderingvanrecreatievevoorzieningen,incombinatiemetaanpassingvande
landbouwstructuur.
Kern: Grootschalige natuurontwikkeling in uiterwaarden en aanliggende
binnendijkse gebieden.
In de Gelderse Poort liggen vooral nieuwe kansen ophet gebied van grootschalige
natuurontwikkeling: "Doorhaaromvang enliggingtussen stuwwallen enaandetop
van dedeltaheeft deGelderse Poortkansen omuittegroeien toteenuniek deelvan
hetrivierenlandschap" (Ontwikkelingsvisie deGeldersePoort, Stuurgroep Gelderse
Poort, 1995: 3). In verschillende rijksnota's, en in het provinciaal Beleidsplan
Uiterwaarden isbinnen deGelderse Poorteenproefgebied voor natuurontwikkeling
aangeduid. In het SGR wordt voor het Strategisch Groenproject Gelderse Poort als
taakstelling 1.800 ha nieuwe natuur aangeduid.
Mogelijke ontwikkelingen diehetgewenstetoekomstperspectief kunnen doorkruisen
zijndeverstedelijkingsdruk (KAN),toenamevandeinfrastructuur (Betuwelijn,A15:
vraag is of ook Al5 een tunnel wordt) en toename van de recreatiedruk.
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4.16.1 Onderzoeksvragen
Vernieuwing ruimtelijke structuur
Herschikking bestaandefuncties enpositionering nieuwefuncties op basis van
watersystemen?
IndeNadere Uitwerking Rivierengebied (1991)iseen streefbeeld voorde Gelderse
Poort geschetst: Integrale dijkoverschrijdende vernieuwing van de ruimtelijke
structuur,natuuringrotegradiëntrijke gebiedenbinnen-enbuitendijks. Daarbij wordt
de combinatie van natuurontwikkeling met andere functies benadrukt. Uitwerking
van deze beleidsdoelen vindt plaats inde Ontwikkelingsvisie. Voor het Duitse deel
vandeGelderse Poortiseenhaalbaarheidsstudie uitgevoerd. Overeenstemming over
beide streefbeelden moet nog worden besproken.
In het 'Streefbeeld De Gelderse Poort' (ook op kaart) is de ontwikkelingsvisie
ruimtelijk uitgewerkt per deelgebied. Debinnendijkse delen van de Gelderse Poort
bestaanuittweeafzonderlijke grensoverschrijdende stroomgebieden:DeRijnstrangen
(hoofdafwatering via Oude Rijn) en de Ooijpolder (hoofdafwatering via het Meer).
Men onderscheidt vijf deelgebieden: Uiterwaarden, Rijnstrangen, Ooijpolder Oost
en West en Gelders Eiland.
Uitplaatsing landbouw uit uiterwaarden/aanliggende binnendijkse gebieden:
landinrichting?
VoordeheleOoijpolder endeuiterwaardenlangsdeWaaliseen herinrichtingsproject
in voorbereiding; in het voorontwerp-plan (integraal overgenomen in
Ontwikkelingsvisie) isgekozenvoornatuurontwikkeling indeuiterwaarden.Aande
boeren zal compensatie binnendijks worden geboden. Getracht zal worden om de
landbouwgronden dienodig zijn voor natuurontwikkeling aantekopen: "Om welke
gronden het zal gaan wordt vastgesteld inbeheers-en begrenzingenplannen" (:57).
De verwachte functieveranderingen op basis van het streefbeeld zijn op kaart
aangegeven: Met name in de uiterwaarden wordt uit productie nemen van
landbouwgrond voorzien. De druk op de grondmarkt is echter hoog. Zicht op
uitvoering: Aangenomen wordt datditeenperiode van 15jaar inbeslag zal nemen.
Ruimtelijk toekomstperspectief
In de Ontwikkelingsvisie wordt natuurontwikkeling in onderlinge samenhang met
anderevormenvanruimtegebruik nagestreefd. Daarbij staateenkeuzevoordenatuur
van de rivierdelta voorop, waarbij de natuur zich zo zelfstandig mogelijk moet
ontwikkelen. Voor een volwaardige ecologische ontwikkeling van de rivier, de
nevengeulen, strängenenplassen zijn indeeersteplaatsnatuurlijke oeverzones met
een grote variatie aan leefmogelijkheden een belangrijke voorwaarde.
De ideeën met betrekking tot plaats en aard van de nieuwe natuur steunen sterk op
onderzoek (Harms & Roos, 1994). De voorkeursvariant betreft benutting van
rivierdynamiek voornatuurontwikkeling.Daarvoorismeerruimtenodig,"ruimteom
derivierdynamiek, het toestromende grondwater en deontwikkeling van populaties
op elkaar in te laten spelen. En meer ruimte om ook in landbouwgebieden, langs
oevers,opdijken, inkleiputtenenzandwinplassen haarontwikkelingskracht telaten
manifesteren" (: 13).
134

Het streefbeeld onderscheidt drietypennatuurgebieden: Spontanenatuur, begeleide
natuur en beheerde natuur.
Ruimte voor landbouw wordt vooral gevonden in de beste binnendijkse gebieden,
deOoijpolder enhetGeldersch Eiland (Ossenwaard, DrieDorpenPolder en Spijkse
Polder). Deze gebieden zijn dan ook aangewezen als 'landbouwgebieden' in het
streefbeeld (economisch rendabele, duurzame landbouw, handhaven algemene
milieukwaliteit).Daarnaast zijn gebieden alsbijvoorbeeld deGeldersche Waard,de
Pannerdesche Waard, Babberich, aangeduid als gebieden met 'natuurgerichte landbouw'; hier wordt inzet van de Relatienota nagestreefd.
Bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme zal de specifieke landschappelijke
karakteristiek van het gebied moeten worden benut. Hoofdontsluiting via
'toegangspoorten' aanderandvandestedelijke concentraties,waarmogelijk voorzien
van informatiecentra. Het accent ligt op natuurgerichte recreatie. Voor de
verblijfsrecreatie moet extra ruimte worden geschapen, waarvoor een aantal zones
zijn aangewezen.
Beleid voor inpassing klei- en zandwinning
De Ontwikkelingsvisie richt zich op actieve benutting van de kansen die
(reliëfvolgende) ontkleiingbiedtvoorvormingvannieuwewater-enmoerasgebieden.
Vergunningverlening door de provincie zal voor 90% natuurontwikkeling als
randvoorwaarden stellen (: 23); diepe zandwinning in uiterwaarden zal worden
afgebouwd.
Afstemming ruimte-water-milieu
Beleid gericht op herstel rivierdynamiek?
In de uiterwaarden, op de rivieroevers en in de Rijnstrangen (een ingepolderd
uiterwaardenlandschap:27)zalderivierdynamiekwordenbenut,waarbij als mogelijke
maatregelen voor herstel worden genoemd: Aanleg van nevengeulen en het
verwijderen vanzomerkaden.Erwordentweenieuwenevengeulenvoorgesteld:Eén
in de Huissensche Waard en één door de Oude Waal bij de Bijland (: 35). Om aan
deeisenvandeRivierenwettevoldoenzullenregelbarein-enuitlaatwerken worden
aangelegd. Tevens zal natuurgericht oeverbeheer leiden tot het ontstaan van
zandstranden, aanwassen en natuurlijke wilgensomen.
In deRijnstrangen wordt moerasontwikkeling nagestreefd. Gefaseerd zal een serie
afwateringsdrempels worden aangelegd om de waterschommelingen te vergroten
(: 37). Lokaal worden reliëfvolgende ontkleiingen en stroomgeulverbredingen
toegepast.
Beleid gericht op herstel waterkwaliteit?
Overdewaterkwaliteit wordtweiniggezegdindeOntwikkelingsvisie,alleendat"ook
de waterkwaliteit een punt van zorg zal zijn (: 53)" en dat "de waterkwaliteit de
laatste tien jaar sterk is verbeterd" (: 56). Men gaat er vanuit dat deze trend zich
voortzet. Met betrekking tot grondwaterkwaliteit wordt met de voorstellen voor
moerasontwikkeling ingespeeld ophet optreden van (relatief schone)kwel vanaf de
hogere stuwwallen.
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Inzet instrumentarium
Bestuurlijk motto "Beginnen waar het kan".
— Aanpassing waterbeheer: Instelling nieuwe waterpeilen, verwijdering of juist
verhoging kaden, vasthouden gebiedseigen water, verbetering dijken, inrichting
natuurvriendelijke oevers;
— beheers- en begrenzingenplannen en inzet Relatienota; bijvoorbeeld opstellen
grenzenoverschrijdend ganzenbeheersplan;
— Rivierenwet:juridisch instrument ombinnendijks gebied tegenoverstromigen te
beschermen en veilig scheepvaartverkeer mogelijk te maken;
— in 1994 zijn in de Millingerwaard en de Groenlanden bevers uitgezet; als deze
introductie succesvol is, zal het Rijnstrangengebied volgen;
— Landinrichting: Gelderse Poort mede daarom aangeduid als Strategisch
Groenproject;
— aanleg nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen: Informatiecentra,
pendeldienst, kanoroute, voet-fietsveerverbindingen;
— vertaling ontwikkelingsvisie in het nieuwe streekplan;
— inzet financiële instrumenten voorverwerving, inrichting enbeheer (:78),zoals
bijvoorbeeld het Natuurbeschermingsfonds van de provincie (middelen uit
SubsidieregelingNatuur,bosenlandschap 1991)enhetprovinciale Recreatiefonds
(alleen in landinrichtingsprojecten); ook EU-regelingen bieden mogelijkheen:
Interreg, habitatrichtlijn;
— uitvoering Beleidsplan Uiterwaarden.
Draagvlak
DeStuurgroep GeldersePoortbestaatuitvertegenwoordigers provincie Gelderland,
Ministeries LNV, V&W,VROM (Inspecteur voor de Ruimtelijek Ordening) eneen
aantal Duitse overheidsvertegenwoordigers. Klankbordgroep omvat
vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, recreatie-organisaties,
nutsbedrijven, natuur-enmilieu-organisaties,oppervlaktedelfstofwinnende industrie
en landbouw. De indruk bestaat dat met name de georganiseerde landbouw zich in
de loop van het proces steeds terughoudender is gaan opstellen ten aanzien van het
uit cultuur nemen van landbouwgronden.

4.16.2 Samenvatting Gelderse Poort
4.16.2.1 Grootste knelpunt
Voorsorteren opgrondverwerving tenbehoevevannatuurontwikkeling is uiteindelijk
toch achtergebleven bij de verwachtingen. Tevens is onduidelijk op welke termijn
deaankopengerealiseerd zullenworden.Debeschikbare financiële middelen dekken
slechts 2.100 havan devoorgestelde 3.000ha.Er isnog 35miljoen extranodig.De
landbouw lijkt zich terughoudend op te stellen.
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4.16.2.2 Conclusies
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Met name in de uiterwaarden is sprake van
functieverandering van landbouw naar natuur.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Landbouw krijgt vooral de ruimte in
de landbouwkundig meest geschikte gebieden; het plan spreekt zich verder niet uit
overmaatregelen terondersteuning vandelandbouw,natuurontwikkeling staatcentraal. Verder krijgt het gebied een sterke toeristisch-recreatieve impuls.
Afstemming ruimte-water-milieu: Accent ligt sterk op kwantitatieve
waterbeheersmaatregelen ten einde de invloed van de rivierdynamiek weer tot
uitdrukking te laten komen.
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium, met sterk accent op
sectorinstrumenten natuur.
Draagvlak: Inschatting: Verdeeld, landbouw lijkt zich terughoudend op te stellen.
Gelderse Poort
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4.17 Randzone Veluwemeer
Doelstelling: Aanpassing deels blauw, deels bruine koers.
Kern: Natuurontwikkeling en ontwikkeling recreatie in de polders; landschapsbouw ennatuurbeheer samen met landbouw en toerisme ophet oude land
(VINEX, deel 4: 54).
De verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling in de Randzone van het
Veluwemeer is verdeeld over twee provincies. Het gebied van Nijkerk tot en met
Elburg behoort tot het grondgebied van de provincie Gelderland; de randzone die
zich uitstrekt van Almere tot aan Het Spijk tot het grondgebied van de provincie
Flevoland.EnigejarengeledenisdoordeCommissieintegraalbeheersplan randmeren
IJsselmeergebied (CIBRY)eenintegraalbeleidsplanvoorhet Veluwemeer opgesteld.
Over dit plan bestaat bestuurlijke overeenstemming, en het is als zodanig
overgenomen in de streekplannen.
De provincie Flevoland heeft in 1993 haar eerste streekplan vastgesteld; voor
Gelderland iseenconcept-ontwerp streekplanindemaak/recentverschenen (metals
voorloper het ROP).
In de Randzone liggen nieuwe kansen in de vorm van natuurontwikkeling en
uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden.
4.17.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
In het streekplan Flevoland worden aan de randmeren als geheel de hoofdfuncties
natuur en recreatie toegekend, met het zwaartepunt voor recreatieve ontwikkeling
aan deFlevolandse kant. Eenbelangrijk deel van derandzone van het Veluwemeer
is aangeduid als multifunctioneel bosgebied met een drietal te ontwikkelen/te versterkenrecreatiegebieden (bijHarderhaven/Harderbos,bijBremerbergse Hoekenbij
het Spijk/Flevohof). "In de komende jaren zal het uitvoeringsprogramma voor
bosontwikkeling op grond vanhet inrichtingsplan voor Zuidelijk Flevoland worden
afgerond" (: 59). Het Veluwemeer zelf heeft de aanduiding groot water en deels
natuurgebied. "In het gedeelte van het Veluwemeer en Drontermeer gaat de
recreatiefunctie ongeveertotdegrensvande -1,50NAPdieptelijn meteen zonering
in de tijd. De overige gebieden hebben over het algemeen de hoofdfunctie natuur"
(: 183).VoordelenvanhetVeluwemeer iseenaanwijzing als Staatsnatuurmonument
invoorbereiding. Natuurontwikkeling ophetlandisaandeordeinhet Horsterwold,
waar gestreefd wordt naar ontwikkeling van een natuurlijk loofbos. Tussen de
verschillende bosgebieden en de Oostvaardersplassen worden verbindingszones
aangelegd.
"Hoewel voor de randmeren als geheel wordt uitgegaan van een globale zonering
met scheiding van de hoofdfuncties natuur en recreatie, is op lager niveau sprake
van een combinatie van natuur- en recreatiefuncties bij bepaalde delen van de
voorlanden in de randmeren langs het Nijkerkernauw, het Nuldernauw en het
Drontermeer" (Streekplan Flevoland: 162).
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In het ROP wordt de Randmeerkust grenzend aan de Gelderse Vallei (polder
Arkemheen) een natuurfunctie (weidevogelgebied/vegetatiekundige waarden)
toegekend. Hier streeft men behoud van de openheid en rust na en verbetering van
de waterhuishouding. Metname ten aanzien van dewaterhuishouding wijst men op
de nauwe relatie met het Centraal Veluws Natuurgebied (ROP:41). In dit gebied,
gelegentussenHarderwijk enElburg,kanviahetinstrumentarium vandeRelatienota
natuurontwikkeling plaatsvinden. De zone ten noorden van Elburg is aangewezen
als verwevingsgebied. Het Veluwemeer zelf is in de ROP aangeduid als natte
ecologische verbindingszone. Voor de gehele Randmeerkust ligt het toeristischrecreatief accent op water.
Beleid voorontwikkelingfuncties gedifferentieerdnaardeelgebiedenldeelwatersy'sternen?
Voor de randmeren zijn door de Commissie en Stuurgroep Integraal Beleidsplan
RandmerenIJsselmeerpoldersdeelplannenopgesteld.HetstreekplanFlevoland sluit
daarbij aan. Overkoepelende functie voor het Randmeer Veluwe vanuit provincie
Flevoland is natuur, met in deelgebieden hoofdfunctie recreatie. In het beleid van
de provincie Gelderland geldt dat "als overkoepelend uitgangspunt is de Gelderse
GroeneStructuurinbelangrijke materichtinggevendvoorandereruimtelijke functies
in het landelijk gebied" (ROP: 27). De voorgestelde ontwikkelingen voor natuur
sluiten aan opdebestaande natuurgebieden. Het waterbeheer zal worden aangepast
op de kwaliteits- en kwantiteitseisen van de natuur (ROP: 28).
Ruimtelijk toekomstperspectief
Het gebied istevensvanbelangvoordevisserij (fuikenvisserij): ditbelang dient bij
uitbreiding van de recreatie en/of natuurbouw te worden meegenomen (Streekplan
Flevoland: 158).
De randmeren zullen waarschijnlijk van toenemende betekenis zijn voor de
drinkwatervoorziening (mogelijk door oeverinfiltratieprojecten). In de agrarische
gebieden langs de rand van Flevoland is het beleid mede gericht op behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden (ganzen- en eendensoorten; weidevogels).
De Randmeren hebben een functie als natte ecologische verbindingszone (ROP).
Daarnaastisereenbelangrijke natuurfunctie voorhetaanhetCVNgrenzende gebied.
InhetROPwordteeneventuelerolvandeRandmerenbijdedrinkwaterwinning nog
niet genoemd.
Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop?
In Flevoland is natuurontwikkeling vooral ingevuld als bosontwikkeling in het
Horsterwold (ziehiervoor):dehoofdfunctie natuurindetoekomstigestillekern(circa
1000ha) "moetnogtotontwikkeling wordengebracht"(Streekplan Flevoland: 161).
Tussen deverschillendebosgebieden endeOostvaardersplassen wordenverbindingszones aangelegd.
In de zone grenzend aanhet CVNzalvolgens het ROPextra beleidsaandacht nodig
zijn ten aanzien van water enmilieu om de gewenste natuurontwikkeling mogelijk
te maken. Onduidelijk is nog welke vorm deze extra aandacht zal aannemen.
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Beleid gericht op ontwikkeling recreatie respectievelijk samengaan recreatie en
landbouw?
De aan de randmeren grenzende oevergebieden zijn aangewezen als toeristischrecreatieveontwikkelingszonevanprimairebetekenis(streekplanFlevoland:63).Met
betrekking totdeteontwikkelen/ teversterken recreatiegebieden wordt gedacht aan
ontwikkelingen op het gebied van intensieve dagrecreatie, verblijfsrecreatie en
watersport. Voor deconcentratiegebieden aan desmalle delen vanderandmeren als
het Spijk/Flevohof wordt gestreefd naar ontwikkeling van intensieve recreatie
landinwaarts, gezien de natuurwaarden (: 63).
Het gebied Harderhaven/Harderbos leent zichtot eenontwikkeling "met een zekere
allure", gezien de ligging ten opzichte van Almere. In het gebied bij Bremersberg
dientrekening gehoudentewordenmethetaangrenzende grondwaterbeschermingsgebied.Erworden veelmogelijkheden gezienvoordeontwikkeling van watergerichte
recreatie. Het streekplan Flevoland besteed geen aandacht aan het samengaan van
landbouw en recreatie.
Voor het Gelders gebied langs de Randmeren geldt dat oeverrecreatie en toervaart
verder ontwikkeld zullen worden. Cultuurtoerisme, gekoppeld aan attractiepunten
enhistorischekernen,heeft hiergoedemogelijkheden. Tervermindering vandedruk
op het CVN is in dit gebied een beperkte uitbreiding van de verblijfsrecreatie
mogelijk (ROP:42).InhetROPwordtverdernietingegaanopdemogelijke effecten
vanderecreatieveontwikkeling opdefunctie vanhetRandmeer alsnatte ecologische
verbindingszone.
In het ROP wordt de het samengaan van landbouw en recreatie wel als perspectief
voor de landbouw aangedragen, maar niet in relatie tot de Randzone genoemd.
Beleid ten aanzien van verbetering landschappelijke kwaliteit?
Landschappelijke ontwikkeling wordtinFlevoland vooralgezochtin bosontwikkeling
langs het Veluwemeer. In het ROP wordt niet ingegaan op de landschappelijke
kwaliteit van de Randzone.
Afstemming ruimte-water-milieu
Voor de randmeren zelf - als buitendijkse wateren -wordt het beheer door het rijk
gevoerd.Ditgebeurt opbasisvaneenintegrale aanpak:De watersysteembenadering.
Op basis van de 3e Nota waterhuishouding wordt in het streekplan Flevoland de
relatie tussen functies en gewenste waterkwaliteit aangegeven (: 181).
In het ROP wordt aangegeven dat natuurontwikkeling in de Randzone nauw
samenhangtmetdewaterhuishouding enmilieukundige situatieindeGelderseVallei
en de waterhuishouding van het CVN. In deze gebieden wil de provincie zgn.
strategische beleidsacties ondernemen, om tot versnelde verbetering van het milieu
te komen.
Beleid gericht op realiseren amklbmk
"Denate streven milieukwaliteiten zullen mede in samenhang methet voorgestane
ruimtelijk beleid voor een belangrijk deelnog nader moeten worden bepaald in het
kadervanhetprovinciaalmilieubeleidsplan enhetprovinciale waterhuishoudingsplan;
plannen die nog in voorbereiding zijn" (streekplan Flevoland: 71 - het streekplan
stamt uit 1993).
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In de randzone aan de Flevolandse zijde zijn in het streekplan drie
grondwaterbeschermingsgebieden aangegeven: Bremerberg (operationele drinkwaterwinning), Harderbroek en Oeverinfiltratie Harderdijk (potentiële
drinkwaterwinning). Tevens zijn in het gebied ten zuiden van Zeewolde en in het
gebied van het Spijk verzuringsgevoelige gebieden aangewezen, alwaar de
Ecologische Richtlijn geldt.
De zone tussen Harderwijk en Elburg is milieubeschermingsgebied (bodem).Door
middel van strategische acties streeft men in dit gebied versnelde realisatie van de
algemene mileukwaliteit na (ROP: 38).
Inzet instrumentarium
Natuur- en landschapsbehoud, toeristisch instrumentarium:
— Streekplanuitwerkingen betreffende functietoekenning en inrichting
recreatieconcentratiegebieden, begrenzing ehs, opname nieuwe grondwaterbeschermingsgebieden, bodembeschermingsgebieden en stiltegebieden,
milieuhygiënische zoneringen (streekplan Flevoland: 197);
— milieubeschermingsgebied, relatienota (ROP).
Draagvlak
De planvorming voor de Randzone is nog in zijn geheel een bestuurlijke
aangelegenheid. Ditisnietgeheelonverwacht aangezienhethieromeenwatergebied
gaat waar geen direct belanghebbenden wonen. In de provincie Gelderland wordt
vanuit de gemeenten druk uitgeoefend om de functie natuur om te zetten in
verstedelijking en/of werkgelegenheidslocaties (ofrecreatie).Ditisbijvoorbeeld het
geval bij Elburg-Harderwijk.
4.17.2 Samenvatting Randzone Veluwemeer
4.17.2.1 Grootste knelpunten
Het samengaan van recreatie en natuur in de randmeren blijft de aandacht vragen:
de provincie Flevoland stelt een zonering voor en een verplaatsing van intensieve
recreatielandinwaartsindesmalledelenvanhetRandmeer.DeprovincieGelderland
geeft niet aan hoe de functie als natte ecologische verbindingszone te combineren
is met de uitbreiding van de oeverrecreatie en de toervaart.
Het beleid van beide provincies is op hoofdlijnen op elkaar afgestemd.
4.17.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Gericht op natuurontwikkeling en recreatie,
waarbij natuurontwikkeling alleen door provincie Flevoland expliciet is ingevuld
(bosontwikkeling Horsterwold). In Gelderland ligt een accent op natuurbehoud en
minder op natuurontwikkeling.
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief:De aandacht gaat vooral uit naar de
recreatieveontwikkelingsmogelijkheden enmogelijkheden voordeontwikkelingvan
natuurwaarden. Andere belangen, als devisserij,moeten wel mee worden genomen
in afwegingen; erwordt echter niet aangegeven opwelke wijze. De mogelijkheden
voor drinkwaterwinning worden alleen door de provincie Flevoland genoemd.
Afstemming ruimte-water-milieu: In de Gelderlandse Randzone worden milieu,
waterkwaliteit en -kwantiteit afgestemd op de eisen van de natuur(-ontwikkeling):
hetversneld verbeteren vandemilieukwaliteit wordtnagestreefd doorhetondernemen
van strategische beleidsacties. In Flevoland is sprake van procedurele afstemming
met het milieubeleid en het waterhuishoudingsbeleid.
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium.
Draagvlak: Het beleid voor de Randzone van het Veluwemeer is neergelegd in de
verschillende omgevingsplannen vanFlevolandrespectievelijk devoorlopervanhet
nieuwe streekplan voorGelderland. Hetgaathierbij dusomhetgangbare ruimtelijk
relevantbeleid:Erisgeen sprakevanspecifiek gebiedsgerichtbeleid.Hetdraagvlak
is daarmee voornamelijk (nog?) een bestuurlijke aangelegenheid.
Gezien het uiteenlopende karakter enhet ontbreken van afstemming tussen detwee
provincies zijn ook twee amoebes geschetst. Bij de invulling van de amoebe voor
Gelderland speelt mee dat alleen het ROP in de beschouwing is betrokken.
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4.18 Utrechtse Heuvelrug
Doelstelling:Handhavinggroenekoers,gerichtopversterkingvande natuurfunctie, ondermeer door natuurontwikkeling aan de randen (VINEX, deel 4: 54).
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurfunctie.
VoordeUtrechtseHeuvelrug speeltvooraloudestresseenbelangrijke rolindevorm
vanverzuring,versnippering,militairgebruik,recreatievedruk,enintoenmendemate
ook verstedelijkingsdruk.
De Utrechtse Heuvelrug is een van de potentiële Nationale Parken uit het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (SGR: 107). De meest recente
beleidsontwikkeling voordeUtrechtseHeuvelrug ishetStreekplan Utrechtuit1994.
Uitwerking van het Natuurbeleidsplan in een provinciaal Beleidsplan Natuur en
Landschap (1992) vormt een van de bouwstenen voor het streekplan, evenals het
provinciaal Milieubeleidsplan (Provincie Utrecht, 1994: 15).
4.18.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
Planologisch goed beschermd? Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit
SGR, bijvoorbeeldafweging intensivering vangebruik ten behoeve van extensieve
recreatieenwaterwinning versusnatuur- enlandschap/regeneratiemogelijlcheden
(VINEX: 56)?
InhetStreekplanUtrechtwordteenzoneringvangrondgebruiksvormen voorgestaan.
Zowel door planning in grotere eenheden als door functies met een gelijke
gebruiksintensiteit naast elkaar te situeren, worden conflicten tussen functies
geminimaliseerd (: 88)De eenheden waarvan sprake is zijn 'functionele eenheden'
metoptimalisering van inrichting enbeheer. Dezonering loopt van stedelijk gebied
van landelijk gebied 1,2,3,4 naar landelijk gebied 5 (hoofdfunctie natuur). Het
bosgebied van de Utrechtse heuvelrug is overwegend multifunctioneel; de streekplanaanduidingen zijn 'landelijk gebied 5' (hoofdfunctie natuur), 'landelijk gebied
4' (verweven natuurwaarden en grondgebruik), 'landelijk gebied 3' (intensief
recreatief gebruik)en 'landelijk gebied2' (gebieden metbestaandebebouwing).Het
Streekplan Utrecht (1994) streeft naar behoud en herstel van zo groot mogelijk
aaneengesloten boscomplexen en naar versterking van de ecologische samenhang
tussen de natuur- en bosgebieden (: 107).Hiertoe staat het beleid een zonering van
natuur, recreatie en houtproductie voor.
Hetbestaanderecreatief medegebruik zalwordengehandhaafd. Omhet zuid-oostelijke
deelvandeHeuvelrugtevrijwaren vantehogerecreatieve druk,zaleendagrecreatieconcentratiepunt worden aangelegd in de ontgronding Kwintelooijen. Geen
nieuwvestiging vanverblijfsrecreatie; uitbreiding vanbestaandevoorzieningen alleen
dan als sprake is van kwaliteitsverhoging. Ten behoeve van zowel recreatieve
ontwikkelingalstenbehoevevannatuurontwikkelingzijnkleinschalige ontgrondingen
incidenteel toegestaan.
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Ruimtelijke toekomstperspectief
In algemene zin is de ontwikkelingsgerichtheid van het Streekplan Utrecht gering
(deLange, 1995):Menwilgeen ontwikkelingen aangeven waarover geen zekerheid
bestaat ten aanzien van realisering in de planperiode.
Vooreen deel van de Utrechtse Heuvelrug -debosgebieden ten zuiden van de A12
en ten oosten van de weg Maarn-Doorn - wordt de status van Nationaal Park
overwogen.Echter,hetverlenenvandiestatusachtdeProvincie "alleen verantwoord
alseendergelijke statusverlening inverhoudingtotdehuidige situatieook werkelijk
eentoegevoegdewaardebetekentvoorhetgebied"(: 108).Concreetlijkt deprovincie
twijfels te hebben bij beschikbaarheid van de financiële middelen om een aantal
problemen op te lossen. Daarbij worden genoemd het saneren of verplaatsen van
ongewenste activiteiten, hetopheffen vandebarrièrewerking vande rijksstraatweg,
stimuleringsbeheer, het met prioriteit inzetten van functiebeloning-gelden.
Beleid gericht op opheffen versnippering natuurgebieden
Het realiseren van ruimtelijke samenhang tussen deelgebieden wordt deels
doorgeschoven naarhetinrichtings-enbeheersplan voorheteventueleNationalePark
(: 108). In algemene zin wil de provincie verdere doorsnijding van de Utrechtse
Heuvelrugenvandeovergangen naaraangrenzendelandschappen door infrastructuur
enverstedelijking voorkomen,metnameinreedsbestaandenatuurgebieden. Aanleg
van ecologische verbindingszones wordt voorgesteld voor het gebied tussen Zeist
en Amersfoort.
Voortgang beleid gericht op natuurlijke bosontwikkeling
In een aantal waardevolle gebieden krijgt de natuurfunctie prioriteit (: 107/108).
Natuurontwikkeling aan randen versusbehoud/herstel landgoederenlandschap?
InhetprovincialeBeleidsplanNatuurenLandschapzijn natuurontwikkelingsgebieden
aangewezen conform hetNBP.Debelangrijkste bevinden zich aandezuidrand van
de Utrechtse Heuvelrug, grenzend aan het Kromme Rijngebied.
Natuurontwikkeling krijgtprioriteitingebiedenwaardemilitaireactiviteiten worden
geëxtensiveerd, alsdeLeusderheideendeStompert.Deprovinciezouookgraagzien
datdevliegbasis Soesterbergverdwijnt omdeEHShierteherstellenenaantevullen.
Verbinding met andere grote natuurgebieden (Veluwe, Vechtplassen)?
In het provinciale Beleidsplan Natuur en Landschap zijn ook verbindingszones
aangegeven, ondermeer verbinding Heuvelrug met Veluwe,via de Gelderse Vallei,
en met het Kromme Rijngebied. Uitwerking heeft plaatsgevonden in het
Werkdocument Plan van Aanpak Ecologische Verbindingszones provincie Utrecht
(1993).Hierinwordenrelevantebarrièresengewenstemaatregelen aangegeven.Voor
deuitvoering vanhetbeleidtenaanzienvandeEHSis30jaaruitgetrokken. Realisatievraagtomgebiedsgerichteuitwerkingenconcretisering,metnameinoverlegmet
de landbouw (: 103).
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Afstemming ruimte-water-milieu
Hetstreekplan wordtgezien alshetbelangrijkste integratiekadervoorhet strategisch
beleid ten aanzien van de fysieke omgeving. Milieubeleidsplan en
waterhuishoudingsplan leveren de randvoorwaarden (: 90; zie ook M. de Lange,
1995).
Aan de verschillende zones of categorieën worden algemene kwaliteitseisen ten
aanzien van het water gekoppeld, waarbij het volgens de Lange vooral om
intentionele uitspraken gaat. Om de samenhang in het totale waterhuishoudkundig
systeemnietuithetoogteverliezen,wordteenglobalebeschrijving vandat systeem
gegeven (: 91). Ook worden per zone milieuhygiënische consequenties verbonden
aan de beleidsaanduiding.
Verzuringsgevoelige gebieden zijn nog niet geselecteerd (: 90).
Welkbeleidisontwikkeldvoorhetherstelvandewaterhuishoudinginkwantitatieve
zin (kwel); welk beleid is ontwikkeld om verdroging te herstellen?
Bescherming van het grondwater in de stuwwal heeft de hoogste prioriteit.
Maatregelenzijnvooralgerichtopverhogingvandegrondwaterstand indeUtrechtse
Heuvelrug teneinde de kweltoevoer naar overgangsgebieden te herstellen en waar
mogelijk te versterken (: 109).
Welkbeleidisontwikkeldvoorhetherstelvandewaterkwaliteit;strevennaarbmk?
Bodemlozingen moeten worden beëindigd met het oog op de nitraatuitspoeling
(: 110).
Welkbeleidisontwikkeldomverzuringvan natuur- enlandschapterugtedringen?
Hier verwijst het Streekplan naarhet gebiedenbeleid uithet Milieubeleidsplan. "De
gevoeligheid voor verzuring kan beperkingen aan functies opleggen" (: 110).
Inzet instrumentarium
In het Streekplan wordt het ruimtelijk relevant instrumentarium ter realisering van
de verschillende beleidsdoelen aangegeven (: 145), onder andere:
— Goedkeuring bestemmingsplannen;
— aanwijzing van stiltegebieden, grondwatersbeschermingsgebieden, bodembeschermingsgebieden (provinciaal Milieubeleidsplan);
— goedkeuring waterbeheersplannen en grondwateronttrekkingen (prov. Waterhuishoudingsplan);
— aanwijzing natuurontwikkelingsgebieden en subsidiëring aankoop, aanwijzing
Relatienotagebieden, inzet natuurbeschermingswet, aanwijzing en begrenzing
Nationaal Park (Beleidsplan Natuur en landschap).
Draagvlak
Deplannenmakerij rond de Utrechtse Heuvelrug speelt zich in zijn geheel af bij de
provincie.Binnen deprovinciewilmenalleen accoord gaanmetnieuwbeleid (zoals
aanwijzing Nationaal Park) als daarmee ook voldoende financiële middelen
beschikbaar komen. Het is in zijn geheel een bestuurlijke aangelegenheid.
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4.18.2 Samenvatting Utrechtse Heuvelrug
4.18.2.1 Grootste knelpunten
Voortzetting militairgebruik staatopgespannen voetmetEHS.Deprovincie Utrecht
is in algemene zin pas dan bereid om beleid te accorderen als duidelijk is dat
daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
4.18.2.2 Conclusies
Handhavingruimtelijkestructuur:Handhavingenversterkingvande natuurfunctie
wordt vooral gezocht in het handhaven van het multifunctionele karakter met een
zonering van de recreatieve druk. Natuurontwikkeling krijgt prioriteit in gebieden
waar de militaire activiteiten worden geëxtensiveerd en aan de zuidrand van de
Utrechtse Heuvelrug.
Ruimtelijk-economischtoekomstperspectief: Deprovinciegeeft aandatnatuurbehoud
een belangrijke positie zal hebben in de toekomst. Verbinden van natuurgebieden
enopheffen vanbarrièreswordtnagestreefd. Daaromzoumenvliegbasis Soesterberg
graag zien verdwijnen.
Afstemming ruimte-water-milieu: Graagzoumenlocalisering vanfuncties volgens
functionele eenheden zien, hierbij spelen inrichtings- en beheerseisen een rol.
Afstemming metwaterenmilieukomtnognietnaarvoren. Strevennaar bescherming
van het grondwater. Procedurele afstemming.
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium.
Draagvlak:Gering,ookopbestuurlijk niveau.Voornamelijk bestuurlijke aangelegenheid.
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4.19 Ronde Venen en Nieuwkoopse Plassen
Doelstelling: Vernieuwing groene koers, gericht op grootschalige
natuurontwikkeling (VINEX deel 4: 54).
Kern: Grootschalige moerasontwikkeling, ruimte voor recreatie.
Het gebied van de gemeente Ronde Venen en de Nieuwkoopse Plassen maakt deel
uit van de Nadere Uitwerking/ ROM-gebied Groene Hart. In januari 1992 is een
eindrapportvandestuurgroepGroeneHartuitgebracht,welkeinhetvoorwoordwordt
getypeerd als een 'Visie'. Planhorizon was 2015. Het kerngebied 'De Venen' bij
Nieuwkoop en Vinkeveen is een van de stimuleringsprojecten die de stuurgroep
voorstelde: "Eenkerngebied vornatuur-enrecreatieontwikkeling metalsessentiële
elementen: Moeras- en schraallandontwikkeling, uitbreiding Relatienotagebieden,
verbetering van de water- en milieukwaliteit, aanleg van recreatieve voorzieningen
en verbetering van de landbouw" (: 12). Stimuleringsprojecten betreffen projecten
dienadrukkelijk eenextra stimulansbehoevenomderealiseringopgangof dichterbij
te brengen. Een groot deel van het gebied is in het NBP aangeduid als kerngebied
ofnatuurontwikkelingsgebied. InhetSGRisdeVeneneenStrategisch Groenproject
Vinkeveen-Nieuwkoop (SGR: 165): Het accent ligt op natuurontwikkeling met
inpassing van waterrecreatie (SGR: 71).
Ook de ecologische verbinding tussen de Venen en de Vechtplassen was
stimuleringsproject, gericht ophet opheffen van barrières, en het tot stand brengen
van een verbinding.
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In de NUGH/Plan van Aanpak ROM werd gepleit voor het oprichten van een
Stuurgroep de Venen, die een Actieplan op moest stellen (gepland medio 1993).
Trekker is deprovincie Utrecht. De opdracht voor de gebiedsgerichte uitwerking is
neergelegd in een startnotitie.
Zomer 1995washetplanvanAanpak 'De Venen' bijna afgerond; vaststelling ervan
heeft echter nog niet plaatsgevonden. Het draagvlak werd te beperkt gevonden.
Verbreding wordt nagestreefd door meer belangengroepen in de stuurgroep op te
nemen. Hierdoor moeten een aantal stappen in het planvormingsproces opnieuw
wordengezet(programmavaneisen,aanwijzing lokatiese.d.).Belangrijkste discussiepunten zijn deoppervlakte waaropfunctieverandering zalplaatsvinden, de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer enspecifieke lokaties voor moerasontwikkeling.
Zoals de Lange alaangaf:Deverschillen concentreren zich opde wijze waarop het
einddoelmoetwordenbereikt.Deprovincie Utrecht streeft ernaarbinneneenaantal
maanden te komen tot een nieuw concept-plan van aanpak. Het is echter nog een
spannend proces om met alle partijen te komen tot een goede invulling van de
gewenste veranderingen.
Dit maakt een analyse van de inhoud van de beleidsontwikkeling op dit moment
(december 1995)moeilijk: Eriswelalveelonderzoek gedaan,intechnische zin zijn
de mogelijkheden duidelijk; het geheel wacht echter op politiek-bestuurlijke
overeenstemming en steun.
Daarnaast heeft de gemeente Ronde Venen een eigen ontwikkelingsvisie laten
opstellen.
4.19.1 Onderzoeksvragen
Vernieuwing ruimtelijke structuur
In het Streekplan Utrecht (1994) worden de verschillende droogmakerijen kort
beschreven (: 125) en wordt verwezen de plannen voor natuurontwikkeling. Het
streekplan geeft nauwelijks richting aanhetbeleidvoordeVenen (zieookdeLange).
De opdracht van het plan van aanpak is te komen tot lokaties voor grootschalige
natuurontwikkeling, terwijl rechtwordtgedaanaanallebelangeninhetgebied. Door
de problemen met het draagvlak zijn de lokaties nog niet vastgesteld. Momenteel
wordt ervaren dat er geen evenwicht is in de plandoelstelling; teveel accent op
natuurontwikkeling en te weinig aandacht voorleefbaarheid, wonen en werken.
Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van
watersystemen?
Doel van de NUGH voor het kerngebied de Venen was het tot stand brengen van
'een ruimtelijke eenheid van formaat met een eigen identiteit" (:99), een water- en
moerasgebied alsdeNieuwkoopse Plassen.Hetrecreatief gebruikvanditkerngebied
moet afgestemd zijn op de natuurwaarden.
Hoe ver is deplanvorming ten aanzien van herinrichting?
Herinrichting blijft een belangrijke optie om het wensbeeld ten aanzien van natuur
en landbouw te realiseren. Echter, een aanvraag voor landinrichting moet worden
ingediend doordeprovincie.Dezewachteersteenbestuurlijk accoord overhetplan
van aanpak af.
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Ruimtelijk toekomstperspectief
Indeplanvorming heeft langetijd eenzijdig hetaccentgelegen opde mogelijkheden
voor natuurontwikkeling. De aandacht voor de leefbaarheid, en dan met name de
perspectieven voor de landbouw hebben pas later meer aandacht gekregen.
Gebiedsvisievoornatuurontwikkeling opgesteld?Geldvooraankoop?Gebiedsvisie
inplan van aanpak?
Hetwensbeeld tenopzichtevannatuurontwikkeling isgerichtopmoerasontwikkeling.
Taakstelling is3500hanieuwenatuur.Hetgeldvoorgrondaankoopisgeenprobleem,
knelpunt zit veeleer is het tempo waarin deze aankoop kan worden gerealiseerd
(aankoop geschiedt op basis van vrijwilligheid).
Daarnaast is ook het project Ecologische Verbinding de Venen-Vechtplassen
onderdeel vandeNadere Uitwerking Groene Hart.Deecologische verbindingszone
metdeKrimpenerwaard wordtgerealiseerd inkadervandelandinrichting Driebruggen.
Afstemming ruimte-water-milieu
Bufferbeleid?
In de NUGH/Plan van Aanpak ROM wordt hydrologische buffering van de
Nieuwkoopse Plassen en Botshol-Vinkeveense Plassen voorzien.
Beleid gericht op herstel waterhuishouding?
Vermindering wateronttrekking en verbeteren waterafvoer van de glastuinbouw in
de Noordse buurt wordt noodzakelijk geacht.
Beleid gericht op herstel waterkwaliteit?
Verbetering van de waterkwaliteit noodzaakt oa. tot riolering van woningen en
recreatieverblijven, nazuiveringvandeAWZI's,verbetering vanhet suppletiewater.
Voor Botshol en de Nieuwkoopse Plassen zijn vanaf 1988 integrale eutrofieringsbestrijdingsprojecten uitgevoerd (mndefosfatering); de Vinkeveense Plassen
en Nieuwkoop-Kockengen worden in de 3e Nota WHH genoemd als gebieden die
in aanmerking komen voor dergelijke projecten.
Inzet instrumentarium
— Sector-instrumentarium natuurbeleid, probleem is tijdsduur;
— landinrichting: herinrichting met bijzondere doelstelling (SGR: 168);
— provinciale soortbeschermingsplannen;
— doorwerking in provinciale en gemeentelijke plannen.
Draagvlak
Zoalsindeinleiding reeds is aangegeven werdhetdraagvlak voorhet concept-Plan
van Aanpak beperkt. Met name de landbouw is geen groot voorstander van
grootschalige moerasontwikkeling, zoals qua oppervlakte als qua aanpak. Het plan
van Natuurmonumenten (de Nieuwe Venen, 1992) kan worden gezien als een
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voorschot opdediscussieovernatuurontwikkeling. Ditplanheeft indestreekechter
veelcommotieveroorzaakt; hetisvoorbetrokkenenvaaknieteenvoudig onderscheid
temaken tussen overheidsplannen enplannen vanparticuliere organisaties.Ditplan
heeft veel weerstand opgewekt tegen natuurontwikkeling. De discussie tussen rijk
enprovincie/gemeente spitst zich toe op detoelaatbaar geachte woningbouw in het
gebied.
4.19.2 Samenvatting Ronde Venen en Nieuwkoopse Plassen
4.19.2.1 Grootste knelpunten
Draagvlak op gebiedsniveau voor functieverandering lijkt niet groot; provincie zit
tussen twee vuren.
4.1.9.2.2 Conclusies
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Op zich staat de vernieuwing in de vorm van
moerasontwikkeling nietterdiscussie;deprecieslokatiesentotaleoppervlakte ervan
echter wel.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief:p.m.
Afstemming ruimte-water-milieu: Een aantal integrale projecten gericht op het
tegengaan van verdroging eneutrofiëring lopen al; dezezijn echter geen uitvloeisel
van het plan van aanpak voor de Ronde Venen.
Inzet instrumentarium: Vooral sectorinstrumentarium
Draagvlak: Gering.
NB:Zoals aangegeven ishet slechtmogelijk debeleidsontwikkeling voor deRonde
Venen te beoordelen, gezien het ontbreken van een plan van aanpak. Ook is de
provincie in haar streekplan zeer terughoudend is geweest ten aanzien van
natuurontwikkeling.De'amoebe'moetmetditinhetachterhoofd wordenbeschouwd.
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4.20 Veenweidegebieden van het Groene Hart en ten noorden van het
Amsterdam-Noordzeekanaal
Doelstelling:Aanpassing blauwekoers,deelsookbruinekoers,gericht opnatuurontwikkeling enstimuleringvanrecreatie,insamenhangmetlandbouw (VINEX,
deel 4: 54).
Kern:Ruimte voor natuurontwikkeling, stimulering recreatie in samenhang met
landbouw.
Deveenweidegebieden vanhetGroeneHartomvattenondermeerAlblasserwaard en
Vijfherenlanden. Ten Noorden van het Noordzeekanaal ligt ondermeer Waterland.
Waterland is een relatief uitgestrekt gebied, waarvan het oorspronkelijke
cultuurlandschapnogvooreengrootdeelinstandgeblevenis.Hetgebiedheeft hoge
natuurwaarden (weidevogels, flora). Dehogematevanverweving tussen landbouw
en natuur is bijzonder, maar levert tegelijkertijd een spanningsveld op (oude stress:
verdroging,eutrofiëring). Deconcurrentiepositie vandelandbouw staatonder druk.
De stedelijke druk vormt een 'nieuwe' stressfactor. Waterland heeft in de VINEX
deblauwekoerskleur gekregen.InhetStructuurschema GroeneRuimteisWaterland
aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap (WCL). Eind 1994 is een concept
Gebiedsperspectief gepresenteerd. In het Structuurschema Groene Ruimte is
bijzondere aandacht voor de veenweidegebieden. In Waterland ligt het accent op
uitbreiding van de natuurfunctie op beheersgebieden. Het streekplan Waterland is
in 1991 verschenen. In 1995 heeft de Provincie Noord-Holland een Stappenplan
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(integraal strategisch uitvoeringsproject) uitgebracht voor de Veenweiden in het
Noordhollands-Midden. Inditstappenplan wordt aangegeven hoemendeproblemen
in het veenweidegebied wil aanpakken.
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt in de nota "Beleidskader Groen" van de
Provincie Zuid-Holland (1995)aangewezen tot gebied waarde beleidsinspanningen
op geconcentreerd zullen worden door middel van een integrale en zo mogelijk
gebiedsgerichte aanpak. Het gebied is in deze nota aangeduid als 'levend
cultuurlandschap': Ontwikkelingvandemelkveehouderij ofakkerbouwinharmonie
met de kwaliteiten van natuur en landschap. De landbouw heeft in dit gebied, net
alsinWaterland,eenbelangrijke functie alsdragervannatuur-en landschapswaarden.
Men vindt het dus van groot belang omvoor delandbouw een duurzame, rendabele
bedrijfsvoering mogelijk temaken/tebehouden.Debeleidsinspanningen inditgebied
zullenvooralgerichtwordenophetflexibiliseren vanhetbestaande instrumentarium.
De beantwoording van de onderzoeksvragen is grotendeels gebaseerd op de
beleidsontwikkeling voor Waterland.
4.20.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
In het Streekplan Waterland komt ondermeer naar voren dat gestreefd wordt naar
"het handhaven en waar nodig versterken van het bestaande karakter van gebieden
met een natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische betekenis" en "het
continueren van het beheer door de landbouw in grote delen van Waterland".
In het Gebiedsperspectief (: 8) wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar de
ontwikkeling tot een gebied, waarin de afzonderlijke functies landbouw, natuur,
landschap en recreatie elkaar versterken. Hierbij zou geen sprake van verdringing
moeten zijn. Inhet Gebiedsperspectief worden hiertoe een aantal wensen en ideeën
gepresenteerd. In het Stappenplan wordt als maatschappelijke doelstelling
geformuleerd: Behoud van het huidige hoogwaardige open cultuurlandschap
Veenweide (Stappenplan:5).DoormiddelvanvanéénRegioMarketingModel (een
integrale, allesomvattende aanpak) hoopt de Provincie initiatieven en ideeën uit de
regiodoordemensenzelftelatenuitvoeren.Hetveenweidegebied vanNoordhollandMidden is daartoe ingedeeld in een zestal 'warenhuizen', duidelijk herkenbare
deelgebieden waar alle functies voorkomen. Het idee achter de warenhuizen is dat
functies diegeld opleveren (horeca, recreatie) inhun directe omgeving zorg dragen
voorhetbehoudvanfuncties diegeldvragen (natuur-enlandschap).Waterlandvormt
ookeenwarenhuis.Erzijn bijna zestig concrete projecten geformuleerd omvoor de
verschillende functies inhet gebied tot productverbetering tekomen. Ontwikkeling
vanderecreatie enverbetering van delandbouw spelen hierbij eenzeer belangrijke
rol.
Beleidvoorontwikkelinglandbouwgedifferentieerd naardeelgebieden!deelwatersysternen?Uitplaatsing landbouw?
Het beleid voor de ontwikkeling van de landbouw is gedifferentieerd naar
gebiedsdeel, opbasis van deabiotische enbiotische toestand (vaarpercelen, schrale
graslanden en dergelijke).
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Omdenegatieve spiraal van vertrekken en stoppen van agrariërs te doorbreken ligt
eenaccentophetruimtegevenenperspectief biedenaandeagrarische sector. Hierbij
wordt gedacht aan verbetering van de productieomstandigheden (verkaveling,
bereikbaarheid, waterhuishouding), gebiedsgerichte milieuregelgeving, behoudvan
melkquotum in het gebied (GP: 14).
DeProvincie heeft sinds 1993 investeringsregelingen voor boeren beschikbaar om
milieu-investeringen tefinancieren. OokviahetWCL-beleidisgeldbeschikbaarom
boeren in dit gebied te houden.
Welkbeleidisontwikkeldomkarakteristieke landschappelijkestructuurtehandhaven?
ErisinWaterland een natuurvereniging opgericht (komtvoort uitWCL-beleid) die
contracten metboerenzalgaanafsluiten vooragrarischnatuur-en landschapsbeheer.
Deagrariërszullenviaresultaatbeloning betaaldworden.DeProvincieheeft hiervoor
in Waterland 1,5 milj. gulden beschikbaar gesteld. De warenhuisconstructie zal
moeten zorgenvoorcontinuering vanhetnatuur-enlandschapsbeheer opdelangere
termijn.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
De landbouw kan de specifieke kwaliteiten van het gebied benutten voor de
versterking van de economische basis en vergroot daardoor de bijdrage aan natuur,
landschap en recreatie. De warenhuisconstructie zal op de langere termijn meer
zekerheid moeten geven voor de verschillende functies in het gebied. In de
warenhuisconstructie wordt handhaving van de bestaande functies nagestreefd en
wordt geprobeerd om nieuwe geldstromen, vooral vanuit de recreatie, op gang te
brengen.
Gebiedsvisie?natuurontwikkelingvooralgerichtopagrarischenatuur:Bloemrijke
slootkanten, oevers, weidevogels; reservaten: Vaarlandlriet- en moeraslanden?
MetnameinWaterland-Oost zijn natuurbouwmogelijkheden tevinden inderiet-en
oeverlanden langs met name de grote wateren, gericht op het opheffen van de
barriërewerking van de infrastructuur voor de fauna. De waterrijke vaargebieden
bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur in reservaatsgebieden en
beheersgebieden.
Ondersteuningvoortbestaanlandbouwbedrijvenbijdalendemelkprijs?Stimuleren
specifiekeregionaleprodukten/kwaliteiten?Mogelijkheden vooragrarisch toerisme?
DeProvincie iszeer actief ten aanzien van het ontwikkelen van perspectieven voor
de landbouw in Waterland. Er lopen meerdere projecten gericht op verbreding van
de produktie. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van schapenkaas ism. een lokale
kaasfabriek, het ontwikkelen van veenweidevlees in samenwerking met de (lokale)
horeca.Opditmomentzijn kleinegroepjes boerenbezigmetdeverdere ontwikkeling
vandezeprojecten. Eenkleinaantalboeren gaatdaadwerkelijk hiermee aandeslag.
Deontwikkelingvanrecreatieophetboerenbedrijf wordtgeconcretiseerd inspeciale
brainstormsessies vanboerenensleutelfiguren uitrecreatieentoerisme.DeProvincie
probeert metname de ontwikkeling van accommodatie (niet alleenkamperen, maar
ooklogeren inomgebouwde stallened.)envoorzieningen zoalsaanlegplaatsen voor
153

kano's te stimuleren. Het toeristisch-recreatief produkt krijgt veel aandacht
(arrangementen, ed.). Agrariërs zijn wisselend enthousiast over de plannen, omdat
het zoiets heel nieuws voor hen is.Bovenstaande projecten zijn opgenomen/komen
voort uit het stappenplan.
Beleid gericht op weren verdere verstedelijking?
In het Streekplan (: 16)komt naar voren dat wordt gestreefd naarhetvrijwaren van
het landelijk gebied van nieuwe stedelijke functies.
Afstemming ruimte-water-milieu
— Verbetering waterkwaliteit; met name tegengaan inlaat gebiedsvreemd water.
Bij watersystemen met een natuurfunctie dient de inlaat van gebiedsvreemd water
zoveel mogelijk beperkt te worden. Door een selectief gebruik van water zullen
verdrogingsverschijnselen en deinvloed van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk
wordentegengegaan (GP:7).Opditmomentzijn ernoggeen concreteplannen voor
het weren van gebiedsvreemd water. Er is wel een project 'waterzuivering' om
lozingen van ongerioleerde bedrijven te saneren. Daarnaast zijn er milieuprojecten,
bijvoorbeeld gericht ophetterugbrengen vannitraatoverschotten op bedrijfsniveau.
Inzet instrumentarium
— Delen van Waterland komen in aanmerking voor landinrichting. Landinrichting
Zeevang loopt;
— Ondersteuningvandeagrarischebedrijvigheid indewaterrijke vaargebieden,dmv.
bergboerenregeling en Relatienota;
— gebiedsgericht instrumentarium vanuit WCL-beleid;
— de Provincie heeft specifiek voor veenweidegebieden investeringsregelingen
beschikbaar voor milieumaatregelen op boerenbedrijven.
In het stappenplan worden alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht.
Voorbeelden hiervan zijn:
— Streekbewoners storten geld ineen fonds enkrijgen inruil hiervoor streekeigen
Produkten;
— adoptie van nestbeschermers;
— bij nieuwe bouwlocaties wordt een bedrag in de prijs van de bouwkavel
opgenomen ten behoeve van het instandhouden van de leefomgeving.
4.20.2 Samenvatting Veenweidegebieden van het Groene Hart en ten
noorden van het Amsterdam-Noordzeekanaal
4.20.2.1 Grootste knelpunten
Moeilijkheden liggenvooralophetterreinvanhetconcretiserenvandeperspectieven
voor de boeren. Het is niet altijd even gemakkelijk om de boeren enthousiast te
krijgen en om de verschillende groepen (horeca, boeren, toerisme) op één lijn te
krijgen.
De bestaande regelgeving op RO en Milieugebied biedt niet altijd de ruimte aan
nieuwe ontwikkeling die gewenst is. Er wordt aan gewerkt om Streekplan en
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bestemmingsplannen aantepassenaandegewensteontwikkelingen.Hierbijgaathet
met name om de mogelijkheden van verbreding van de landbouw.
4.20.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Meer gericht op handhaving van de bestaande
verweving van landbouw, natuur en recreatie. Veel aandacht voor behoud van de
landbouw in dit gebied.
Ruimtelijk toekomstperspectief: Gericht opbehoud van delandbouw als beheerder
vannatuurenlandschapinditgebied,doorbiedenvanmogelijkheden totverbreding
naar agrarisch natuur- en landschapsbeheer, recreatie en streekeigen produkten.
Hiertoe is de warenhuisconstructie bedacht, waarbij in een samenhangend gebied
geldvragende en geldopleverende activiteiten elkaar ondersteunen.
Afstemmingruimte-water-milieu: Afstemming infunctionele zin,metnamegericht
op landbouw-natuur.
Inzet instrumentarium: Generiek instrumentarium en gericht inzetten van
gebiedsgericht instrumentarium. Er wordt actief gezocht naar hele nieuwe vormen
van financiering (warenhuis-constructie, fondsen).
Draagvlak:IszeergrootbijdeProvincie,lijkt ookaanwezigonder belanghebbenden
in het gebied.
Veenweidegebied boven Noordzeekanaal
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4.21 Stedelijke invloedssfeer Randstad
Doelstelling: Aanpassing van blauwe, deels bruine koers, gericht op inpassing
stedelijke functies, recreatie enbosgebieden inhetkader vande Randstadgroenstructuur (VINEX, deel 4:55).
Kern: Inpassing verstedelijking, recreatie en aanleg bos.
DestartvanhetRandstadgroenstructuurbeleid werdgegevendoordeNota Landelijke
Gebieden; een uitgewerkte visie werd gegeven in de Nota Ruimtelijk Kader
Randstadgroenstructuur (1985). Op de regiokaart West uit de VINEX (deel 4: 65)
ishetwerkgebiedvandeRandstadgroenstructuur aangegeven.Ditomvatgrotedelen
van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. In de VINEX worden de volgende
functies aan de RSG toegekend:
— Veilig stellen landelijk gebied;
—
geleding ter ondersteuning van de verstedelijking;
—
opnemen stedelijke functies die in groene ruimte passen.
Dezedoelstellingen zijn ookovergenomen inhetSGR(deel 3:56;hetSGRvervangt
de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur); de doelstellingen zijn tevens
verbreedmethetcreërenvaneeninternationaalwervendwoon-envestigingklimaat,
kwalitatieve verbetering van het recreatie-aanbod en nadrukkelijker aandacht voor
het ecologisch functioneren van de RSG. Het werkgebied is verruimd met Almere
(pkbkaart 3). De planperiode loopt door tot na 2000.
Inhet SGR wordt het beleid toegespitst op 'grote groengebieden': multifunctionele
gebieden van 1.000 tot 2.000 ha bestaande uit bos, natuur- en recreatieterreinen.
Limitatief zijn zes zoekgebieden aangegeven, "volledig afgewogen en globaal
begrensd (SGR: 56)".
Dit betreft Zoetermeer-Zuidplas, Noordelijke Vechtstreek, Eiland van DordrechtSliedrechtse Biesbosch, Haarlemmermeer, Utrecht e.o., LandgoederenzoneHaaglanden. De keuze en locatie van de zes gebieden is mede gebaseerd op de
VINEX-lokatiesvoorverstedelijking. Degrotegroengebieden wordenuitgevoerdals
strategisch groenproject. Het SGR geeft per Strategisch Groenproject (SGP) ook
aanvullende aandachtpunten aan (SGR: 167).
In deze gebied is vooral sprake van nieuwe kansen.
Het SGPZoetermeer-Zuidplas (waarvan het Bentwoud deel uitmaakt) komt aan de
orde bij de beleidsontwikkeling voor Zoetermeer-Rotterdam-Gouda (zie verder).
HetSGPNoordelijke Vechtstreekwordtgetrokkendoordeprovincie Noord-Holland:
het SGP is gekoppeld aan het Strategisch uitvoeringsproject Gooi en Vecht van de
provincie.In augustus 1994verscheen eenbeleidsnota 'Gebiedsperspectief voor de
Vechtstreek'; hetgebied iseind 1994definitief geplaatst ophet voorbereidingsschema
landinrichting (als eerste SGP).
VoorhetSGPEilandvanDordrecht-Sliedrechtse Biesboschisin 1993een definitief
ontwerp landschapsontwikkelingsplan verschenen, op basis van een startnotitie uit
1992, waarin het rijk, de provincie en gemeenten besloten samen te gaan werken.
Het plan sluit aan op het beheers- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park de
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Biesbosch i.o.Innovember 1995isdeProjectnota EilandvanDordrecht verschenen,
dietevensdienstdoetalsstartnotitie voordeMERvoorhetstrategisch groenproject.
Voor het SGP Haarlemmermeer is begin 1995 een gebiedsperspectief vastgesteld.
Na goedkeuring door de Ministeries van LNV en VROM is het gebied op het
voorbereidingsschema landinrichting geplaatst. Men werkt aan de conceptprojectnota/startnotitie MER.
Het gebiedsperspectief voor Utrecht e.o. gaat begin 1996 de inspraakprocedure in
(ontwerp eind januari 1996 waarschijnlijk gereed); de verwachting is dat het plan
medio 1996 kan worden vastgesteld.
Ook voor SGP Landgoederenzone-Haaglanden is het gebiedsperspectief nog in de
maak, waarbij debegrenzing wat wordt opgerekt omook het gebied rond Pijnacker
in de planvorming te kunnen betrekken. Het plan van aanpak is in oktober 1995
vastgesteld. Bij het opstellen van het gebiedsperspectief wordt samengewerkt met
het Stadsgewest Haaglanden i.o., datbezig ismeteenregionaal structuurplan. Deze
noodzakelijke afstemming heeft tot wat vertraging geleid, waardoor ook het
voornemen het gebiedsperspectief te verankeren in het ontwerp-streekplan ZuidHolland West niet kon worden uitgevoerd. In dit werkdocument wordt de
beleidsontwikkeling in SGP-Haaglanden verder niet besproken.
Hierna wordt voor deSGP's Noordelijke Vechtstreek, hetEiland van Dordrecht, de
HaarlemmermeerenUtrechte.o.getrachtdeonderzoeksvragen tebeantwoorden.De
vraagnaardeafstemming tussen water-ruimte-milieukomthierbijnietaandeorde;
dit vereist een verdergaande analyse van de betreffende landinrichtingsplannen.
4.21.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
Voor SGP de Noordelijke Vechtstreek is een functieverandering van 1000 ha
voorzien, verdeeld in 200 ha Staatsboswachterij, 120 ha bos/recreatiegebied in de
Diemer-Overdiemerpolder,400hanatuurreservaat ennatuurontwikkeling (wordt485
ha) met een belangrijke kern in de polder bij Ankeveen-Kortehoef, 110 ha bos in
Aetveldsche polder en 120 ha bos in Gemeenschapspolder-Oost bij Weesp26.
EilandvanDordrecht:Hetbeleidiseropgericht 1150halandbouwgrond eenandere
functie te geven : 500 ha reservaatsvorming (Relatienota), 400 ha RSG (250 ha
multifunctioneel bos, 150recreatief groen)en250hanatuurontwikkeling (Sliedrechtse
Biesbosch). De twee belangrijkste structuren worden gevormd door de gewenste
stedelijke ontwikkeling endegewensteecologische ontwikkeling (aansluiting opde
Biesbosch); de centrale planningsopgave is de vraag hoe deze ontwikkelingen ook
in de toekomst ruimtelijk samen kunnen gaan. De oplossing wordt gezocht in

26

De resterende 40 ha mag ingezet worden voor intensivering groen in de
Diemre/Overdiemerpolder, als onderdeel van de tweede fase RSG.
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multifunctionele bufferzones tussendetweestructuren,volgenshetmodelBiesboschKop-peling.
VoorhetSGPHaarlemmermeer iszoweleengebiedsperspectief Westelijke Groenzone
opgesteld als een uitwerkingsplan 'Mainport en Groen" voor de aansluiting met de
ontwikkelingen rondom Schiphol. Voor het gehele gebied wordt in december 1995
eenpartiëlestreekplanherziening 'Haarlemmermeer-Schiphol' vastgesteld.Grootste
puntvandiscussiewasjuistderuimtelijke inpassingvanhetgroenproject tenopzichte
van andere ruimtevragende activiteiten. Gekozen is voor het model met de sterkste
fysieke relatie tussen groen en verstedelijking.
Hetgebiedsperspectief Utrechte.o.isafgestemd opdeuitbreiding Leidschenrijn; het
perspectief zal vooral een kostenplaatje bevatten. Het Groot Groengebied Utrecht
opgedeeld in vier deelgebieden: Noorderpark en Groenraven (voor deze gebieden
was reeds een landinrichting aan de gang, die als uitwerking van het
gebiedsperspectief geldt),Haarzuilens,enhetgebiedvandeHollandschseIJssel.Voor
de laatste twee gebieden is een gebiedsperspectief en een structuurschets met een
globaalstreefbeeld opgesteld.Totaalgaathetom950hectare Randstadgroenstructuur
en recreatiebos, die deels al zijn gereserveerd in het kader van de genoemde
landinrichtingen.
Ruimtelijk toekomstperspectief
Het gebiedsperspectief voor de Vechtstreek is door GS vastgesteld, evenals de
projectnota/startnotitie MERvaneind 1994.Vande 1000haisreeds 350aangekocht.
Door grote problemen met het draagvlak met name de aanleg van het bos in de
Aetveldsche polder bestaat de mogelijkheid dat deze lokatie opnieuw ter discussie
wordtgesteld.DeprovincieNoord-Holland zounamelijk graagbosoverhevelen van
deVechtstreeknaarhetHAL-gebied waarookeenforse functieverandering gewenst
is, maar een tekort aan hectares voor groen.
EilandvanDordrecht:Demultifunctionele bufferzones tussen stadennatuurmoeten
een belangrijke recreatieve functie vervullen voor het stadsgewest Dordrecht en ze
moeten een deelvanderecreatieve druk vandeBiesbosch afleiden. Hetgaat hierbij
om watersport, dagrecreatie en medegebruik van het buitengebied.
Natuurontwikkeling en bosbouw moeten worden afgestemd opde landbouwfunctie
in het gebied. Echter, door de onttrekking van 1150 ha komt de landbouwontwikkeling in deknel. Voor de landbouw in het gebied moet dan ook een afgestemd
uitvoeringsprogramma worden opgesteld.
Opzichstaathetgebiedsperspectief Westelijke GroenzonevoorSGPHaarlemmermeer
niet meer ter discussie, de begrenzing is echter nog voorlopig omdat de
Haarlemmermeer ook in beeld is als mogelijke nieuwe lokatie in de herziening pkb
VINEX. Een ontwikkeling die daar mogelijk al op anticipeert is de aanleg van de
N22 dwars door het groengebied heen (principebesluit van GS Noord-Holland).
InhetSGPUtrechte.o.isdenieuwegroeneruimteondermeerbedoeldalstegenwicht
voordenieuwbouwlocatie LeidscheRijn. HetgebiedHaarzuilensvormt, samenmet
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de zuidelijke Ecologische Verbindingszone Venen-Vechtplassen en met de groene
delen uit het Masterplan Leische Rijn een 'groene wig' van 445 ha die het stedelijk
gebied verbindt met het Groene Hart. Hierbij speelt het landgoed de Haar een
belangrijke rol.TussendeNedereindse PlasendeMeerndijk (Nieuwegein-Harmeien)
komt een groengebied van 230 ha. De structuurschets Groengebieden Hollandsche
IJsselenHaarzuilens zoektnaareennieuwevormgeving vandeovergangszone van
stadnaar landelijk gebied. Uitgegaan wordt van een samenspel tussen de agrarische
gebruiksruimten en de groen in te richten gebieden.
Een landschappelijk raamwerk wordt ontwikkeld, aansluitend op bestaande bos-,
natuur- en recreatiegebieden.
Inzet instrumentarium
Als instrumentarium voor de realisatie van de RSG worden in de VINEX (: 62)
genoemd: Landinrichting, planningsprocedure openluchtrecreatie, bufferzonebeleid,
instrumentarium voor de stichting/uitbreiding van boswachterijen.
HetSGPVechtstreek isreedsgeplaatstophetvoorbereidingsschema alseenalgemene
herinrichting. Erlagreedseenaanvraag uit 1988voorlandinrichting de Vechtstreek
(8500 ha), waar het SGP-gebied deel van uitmaakte. In 1994 is heeft de landbouw
inhetgebiedweliswaardeaanvraagingetrokken,maarGSheeft deaanvraagopnieuw
ingediend.
Bij het SGP Eiland van Dordrecht is gekozen voor een gebiedsgerichte toepassing
van de verschillende vormen van landinrichting, dus sterk maatwerk. Zowel
herinrichting,herinrichtingzonderverkavelingalsruilverkavelingmetadministratief
karakter zijn van toepassing.
VoorhetSGPHaarlemmermeer wordtnogoverwogen ofuitvoeringwelinhetkader
van landinrichting moet geschieden (de PPO-aanpak kan in de praktijk ook goed
werken) en zo ja, of het dan een herinrichting met bijzondere doelstelling moet
worden of een (weliswaar beperkte) herinirchting. Het eindadvies hierover richting
GS wordt in overleg met LBL opgesteld.
Bij het SGP Utrecht e.o. wordt gekozen voor een Herinrichting met Bijzondere
Doelstelling;daarnaast wordtookhetPPO-instrumentarium enhet staatboswachterijinstrumentarium ingezet.Eencreatieve oplossing wordtgezocht voorhet Landgoed
de Haar (grond blijft in eigendom bij eigenaar): gedacht wordt aan een bijgestelde
regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden.
Draagvlak
Debelangrijkste motivatievoordeaanlegvanbos-enrecreatiegebieden inhetkader
van de Randstadgroenstructuur was de grote behoefte aan groen in de stedelijke
invloedssfeer. Bijsommigeprovinciale ambtenarenleeft hetgevoeldatmetdekeuze
voorSGP'sopeenonevenwichtige wijze aandezebehoefte tegemoetwordtgekomen
en dat echte probleemgebieden nog zijn ontweken. De aansluiting tussen de grote
groengebiedenenVINEX-locatiesalsWateringen,Noordrandtweeendrie,Pijnacker159

Zuid wordt slecht genoemd. Het lijkt alsof het rijk voor de makkelijkste weg heeft
gekozen met de aangewezen lokaties. Wel heeft men het idee dat in het kader van
de herziening pkb er meer aandacht is voor deze knelpunten.
OokinSGPNoordelijke Vechtstreekishetdraagvlakvoorfunctieverandering onder
boeren klein: De aanvraag voor landinrichting is ingetrokken. Dit heeft ook geleid
totconflicten tussendelandbouwvoormannen enhunachterban:Eind 1994heeft een
fusie vanonderoptussenverschillende landbouworganisaties plaatsgevonden. Medio
januari 1996wordthetoverlegtussenGSNoord-Holland endenieuwe WLTO-Vechtstreek hervat. Naar verwachting zijn debelangrijkste aandachtspunten daarbij: Het
inbeeldbrengenvandebezwarenvandeboeren,mogelijke nieuwe onderhandelingen
met het rijk over de grootste pijnpunten (o.a. Aetveldsche polder), zoeken naar
modernerevormenvanlandinrichting enhetorganiseren van huiskamerbijeenkomsten
voor meer draagvlak.
In het SGP Eiland van Dordrecht waren de agrariërs aanvankelijk tegen het plan,
nu lijken ze ermee in te stemmen. Bij de uitvoering van het SGP zal een
Gebiedscommissie waarindebelangenvandestreekzijnvertegenwoordigd, worden
betrokken.
InhetSGPHaarlemmermeer speeltvooralhetgebrekaandraagvlakbij delandbouw
eenrol;achtergrondisveelalhetverschilinprijs tussen 'grondvoorgroen' en 'grond
voorrood'.EriseenoverlegoverdegrondaankoopmetLBL,gemeenten, luchthaven
en RWS.
Bij het SGPUtrecht e.o. is de eerste horde nog het bestuurlijk draagvlak: naast het
rijk moeten ook provincie en gemeenten (samengegaan in Recreatieschap Utrecht
Zuidwest) bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren. Naast het bestuurlijk
traject is ook een consultatieronde met belangenorganisaties op het gebied van
landbouw, cultuurhistorie en natuur in gang gezet om het draagvlak voor bos- en
recreatiegebieden (met name in Haarzuilen en Hollandse IJssel) te peilen.
4.21.2 Samenvatting Stedelijke invloedsfeer Randstad
4.21.2.1 Grootste knelpunten
In het SGP Noordelijke Vechtstreek is het probleem met de lage normbedragen
opgelost door de mogelijkheid tot intensivering in de Diemer/Overdiemerpolder.
Grootste knelpunten hier blijven de dialoog met delandbouw en debenarde positie
van de provincie tussen eisen vanuit het rijksniveau en het draagvlak op lokaal
niveau.
Een mogelijk knelpunt voor het SGPEiland van Dordrecht zal zijn de financiering
van het geheel.
UithetSGPUtrechte.o.komtalséénvandebelangrijke knelpuntenhet kostenplaatje
naarvoren.Definanciële aspectenzullenookdoorslaggevend zijnvoorhet bestuurlijk
draagvlak. Doordat de RSG dicht tegen de stadsrand wordt aangelegd zijn de
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grondprijzen hoog,hogerdandelandelijke normbedragen vooragrarischegrond.De
begroting voor RSG bij provincie en gemeenten valt vaak onder Recreatie en
Toerisme, een post waar vaak als eerste op wordt bezuinigd.
In het SGP Haarlemmermeer worden echter de normbedragen in de praktijk niet
gehanteerd; LBL betaalt de marktwaarde.
4.21.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassing ruimtelijke structuur gericht op
realisering grote groengebieden. Belangrijkste instrumenten zijn grondaankoop en
landinrichting. In de meeste SGP's is de toekomstverwachting ten aanzien van
realisatievandegewenste functieveranderingen goed.Definanciële aspecten blijven
punt van zorg.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: In de meeste SGP's neemt het
toekomstperspectief voordelandbouwaf; hetperspectief voorinkomstenuitrecreatie
en bosbouw neemt -gezien de aard van de plannen- toe.
Afstemming water-ruimte-milieu: De verwachting is dat vooral procedurele
afstemming zal plaatsvinden.
Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium.
Draagvlak: Gering bij delandbouw; het bestuurlijk draagvlak hangt samen methet
kostenplaatje.
Zoals blijkt uit het voorafgaande is er voor dit HAV-gebied niet één gezamelijke
amoebetetekenen.Deafgebeelde amoebeisdievanhetEilandvanDordrecht omdat
daar de meest complete informatie voor aanwezig is.
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4.22 Zoetermeer-Gouda-Rotterdam
Doelstelling: Vernieuwing gele, deels bruine, deels blauwe koers, deels gericht
herstructurering vanhetcentrumgebied voordeglastuinbouw rondBleiswijk, en
deelsopdeontwikkeling vangrootschalige bos-enrecreatiegebieden ten oosten
van de Rotte (VINEX, deel 4 :55).
Kern: Herstructurering glastuinbouw rond Bleiswijk en ontwikkeling bos- en
recreatiegebieden.
In het gebied tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer is sprake van voortgaande
'oude stress' waar het gaat om de groei van verstedelijking en glastuinbouw. Ook
tussen deze functies onderling treden spanningen op. Nieuwe kansen komen voort
uitdeplannenvoorgrootschaligebosontwikkelingendeaanlegvanverbindingszones.
Nieuwe stress wordt veroorzaakt door de mogelijke aanleg van de HSL door het
glastuinbouwgebied bij Bleiswijk.
Het glastuinbouwgebied bij Bleiswijk is ook bekend onder de naam 'B-driehoek':
Bleiswijk, Berkel-Rodenrijs enBergsenhoek.Hetgebiedmaaktgeendeeluitvanhet
plangebied van Nadere Uitwerking/ROM Groene Hart. Voor het gebied rondom
Bleiswijk isdeInterim Beleidsnota Rotterdam (ontwerpnota) het meest vanbelang.
Hetzoekgebied voordeaanlegvanbos-enrecreatiegebieden maaktweldeeluitvan
het Groene Hart. Dit maakt ook deel uit van de Randstadgroenstructuur. In 1992
brachtdeStuurgroepGroeneHarteeneindrapport 'NadereUitwerking GroeneHart/
PlanvanAanpakROM'uit;hetgeheelbevindtzichnuindeuitvoeringsfase. Daartoe
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is —ondermeer— een Groene Hartbureau in het leven geroepen. Recentelijk heeft
de Minister een aantal 'Groene Hartgesprekken' gevoerd. Voor de verdere
beleidsontwikkeling rond het Groene hart wordt verwezen naar de werkzaamheden
van de RPD in deze.
In 1994isdoordestuurgroepBentwoud (bestaandeuitbetrokken gemeenten,provincieZuid-Holland en LNV) eenconceptnota Bosplan Bentwoud uitgebracht. Naeen
uitgebreideinspraakronde ishetplan-meteenietsmeergefaseerde aanpak-inmaart
1995vastgesteld doorGSvanZuid-Holland. Waarhetgaat om beleidsontwikkeling
tenaanzienvanbos-enrecreatiegebieden zijn dezedocumenten alsuitgangpuntgenomen. In het streekplan Zuid-Holland (eind 1994) zijn de verschillende ruimtelijke
aanspraken in het gebied reeds op elkaar afgestemd.
Daarnaastbracht deprovincieZuid-Holland begin 1995eenBeleidskader Groenuit,
terversterkingvanhetbestaandebeleidzoalsneergelegd inStreekplan Zuid-Holland
Oost, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan. Centraal staan:
— Realisering provinciale EHS;
— ontwikkeling Randstadgroenstructuur;
— bescherming en ontwikkeling van het Groene Hart.
Eénvandebelangrijke oorzaken isdeveranderdepositievandeprovincie alsgevolg
van de decentralisatie-impuls en de tendens om maatschappelijke groepen bij het
gebiedsgericht beleid te betrekken. De provincie streeft naar een nieuwe invulling
vanhaarrol,variërend inruimteentijd, als 'gebiedsgericht regisseur' (:23),katalysator, initiator of begeleider (: 34). De inspanningen van de provincie worden
geconcentreerd op 11 gebieden, waaronder de Groen-blauwe Slinger (rijks en
provinciale EHStussen MiddenDelfland enhetGroeneHart),Cromstrijen/Westland,
Bentwoud/Rottewig (SGP uit het SGR). Ook dit document is meegenomen in
onderstaande analyse.
4.22.1 Onderzoeksvragen
Vernieuwing ruimtelijke structuur
Niet alleen woningbouw en bedrijfsterreinen leveren een bijdrage aan de verdere
verstedelijking van de Randstad, ook deuitbreiding van de glastuinbouw is daarbij
vanbelang:DeB-driehoek wordt beschouwd alseen overloop vanuit het Westland.
Er wordt nog een verdere groei van de glastuinbouw voorzien. De VINEX streeft
naarhandhaving van degrotecentrumgebieden Westland/B-driehoek en Aalsmeer)
eninruimtevoorverplaatsingnaarbijvoorbeeld HaarlemmermeerenHoekseWaard,
Venlo en Emmen (VINEX, deel 4: 56). Voor een aantal gebieden binnen de Bdriehoek (o.a. Berkel-Rodenrijs) was eenreconstructie oude glastuinbouwgebieden
aangevraagd.Dezereconstructie isechterafgeblazen doordeprovincievanwegehet
gebrek aan planologische zekerheid voor de glastuinbouw in dit gebied. Deze
onzekerheid wordt veroorzaakt door de grote verstedelijkingsdruk in het gebied
(Noordrandplannen Rotterdam).
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Herschikking bestaandefuncties en positionering nieuwefuncties op basis van
(deel)watersystemen?
Herstructurering van deglastuinbouw, nodig omdat deoude glastuinbouwgebieden
zoals het Westland klem komen te zitten zal door deprovincie worden ondersteund
(BeleidskaderGroen:21).Concentratiewordtgestimuleerd,medevanuithetoogpunt
vanmilieu. "Voordeontwikkeling van deGroeneZuidvleugel (hetleefbaar houden
vandezuidvleugelvandeRandstad)isdeelsverplaatsingvanbestaande glastuinbouw
nodig. Deprovincie Zuid-Holland heeft inhet brede kader vande verplaatsingsproblematiek glastuinbouw 165hectareplanologischeruimteaangegeven,onder andere
indeZuidplaspolder en65haindegemeenteBergsenhoek (sectornota Glastuinbouw,
Nota voor deZuidflank). Bergsenhoek wilhierechterniet aanmeewerken, want zij
wil de aangewezen lokatie 'groen' inrichten (in het kader van de Rottewig)27. In
het Beleidskader Groen wordt de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen -zuidelijk deel
van deHoekseWaard- als nieuwe locatie voor glastuinbouw aangeduid. Het besluit
is nog niet definitief; daartoe iseen streekplanherziening nodig (eventueel partieel,
geheel uiterlijk 1999). Voor verplaatsing naar Cromstrijen gelden zware
randvoorwaarden wat betreft compensatie voor het verloren gaan van natuur- en
landschapswaarden (ganzengebied).
In NU/ROM Groene Hart (: 46) wordt gesteld dat de grotere boscomplexen in de
droogmakerijen dievooralvanuitderecreatiewordengemotiveerd,de natuurwaarden
aanzienlijk kunnen vergroten enopeenhoger schaalniveau belangrijke ecologische
verbindingen tot stand kunnen brengen met bossen in de duinzone. Als strategisch
project, passend binnen bestaande kaders, wordt in de NU/ROM Groene Hart
gesprokenvanhetkernbosZoetermeer-Zuidplas,eenbosvancirca2000hatennoordoosten van Zoetermeer. Het gebied isnu nog in gebruik bij de akkerbouw. Het bos
isonderdeelvandeRandstadgroenstructuur. Ditplanislaterbekendgeworden onder
de naam 'Bentwoud'; het plangebied betreft het gebied ten (noord)oosten van
ZoetermeertennoordenvandeA12.Echter,deverbindingszones zijnvooral gelegen
in de Zuidplaspolder (ten zuiden van de A12). In het conceptplan Bosnota wordt
gekozen voor een 'Compact Bos'; dit is uitgewerkt in een bosontwerp.
Ruimtelijk toekomstperspectief
In het Beleidskader Groen wordt het begrip 'leefbaarheid', in de betekenis van
levenskrachtig, centraal gesteld, uiteengerafeld in esthetische, ecologische en
economische leefbaarheid.
Alsvoornaamstebedreigingen vandeleefbaarheid wordengenoemd:Detoenemende
verstedelijking enverkeersdruk, deachteruitgang vandenatuurendemilieukwaliteit
en het sombere toekomstperspectief voor de landbouw.
InhetBeleidkader Groenwordtperdeelgebiedhetcentralethemaaangegeven:Voor
het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer enGouda zijn datkansen voor agri-centra
(de B-driehoek), de Groen-blauwe Slinger (tussen Midden Delfland en het Groene
Hart) en het Bentwoud/Rottewig.

27

Hetconceptvangroenewiggenalsovergangtussenstadenlandisbedoeldomverrommeling
van het landelijk gebied te voorkomen (Beleidskader Groen: 16).
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Ten aanzien van deglastuinbouw wordt gesteld dat, binnen algemene voorwaarden
van ruimte en milieu, deze voldoende mogelijkheden moet krijgen om de
centrumfunctie intevullen (: 13).Metbetrekkingtothetrealiserenvan glastuinbouw
in Cromstrijen is "(in eerste instantie) een initiërende rol van de provincie nodig"
(: 21). Voor het overige ligt het initiatief vooral bij de ondernemers zelf.
Het toekomstperspectief voor het Bentwoud, de omvorming van akkerland tot een
ca 2010 ha groot bos- en recreatiegebied, wordt gezocht in het realiseren van een
drietal doelen:
— Vergroting mogelijkheden natuurgerichte recreatie in de Randstad;
— versterking ecologische bos-infrastructuur;
— weren oprukkende verstedelijking, creëren goed leefklimaat.
1300 ha wordt benut voor de aanleg van een aaneengesloten multifunctioneel bos
meteennatuurkern van400ha; deoverige 800haworden ingezet voorde realisatie
vanrecreatieveenecologischeverbindingszones.Deeerstefase vanhetproject omvat
de aanleg van een aaneengesloten bosgebied van 1000ha, over een periode van 10
jaar. Rottewig -tussen het Bentwoud en de Rotte Meren- is een op het Bentwoud
aanvullende,opdeverstedelijking geëntegroenstructuur, aangeduid inhetontwerpstreekplan Zuid Holland Oost (1994).
Bij datlaatste spelen vooral deverbindingen met andere bossen uit deRSG eenrol:
verbindingszonerichtingVlietland (bossenrondWassenaar),verbindingszone langs
deRottemetdebossenvandeRotte,GroeneZoomenHitland,verbindingszone met
bossen van Gouda en Waddinxveen.
Afstemming ruimte-water-milieu
Het groenbeleid van de provincie Zuid-Holland (Beleidskader Groen: 7) wordt
gepresenteerd alspoging om samenhang tebrengen in alhet beleid ten aanzien van
de leefomgeving (ruimte, water, milieu, maar ook natuur en landschap, recreatie en
cultuurhistorie).Erwordtgesprokenvandewederzijdse afhankelijkheid vanhetbeleid
voor degroene sectoren (landbouw, natuur en recreatie) en water- en milieubeleid;
menstreeft naarstrategische allianties:gebieden meteenbijzondere milieukwaliteit
vragen om schone functies, functies die een schoon milieu nodig hebben moeten
worden beschermd door het milieubeleid (: 12).
Zo worden aandenieuwe locatie voorglastuinbouw Cromstrijen "eisen gesteld aan
het vooraf goed regelen van de inpassing en de milieumaatregelen" (: 21).
Het Bentwoud dient een eigen waterhuishouding te krijgen, waardoor water uit
landbouwgebieden kan worden geweerd. Omvoldoende waterbergend vermogen te
hebben wordt een plas van ca 25 ha aangelegd.
Inzet instrumentarium
VoordeBosnotaBentwoud isvoorzienineenMER.(:6);ditMERwordt gekoppeld
aan de uiteindelijke vaststelling van het landinrichtingsplan Zoetermeer-Zuidplas

165

(herinrichting met bijzondere doelstelling)28. Echter, de noodzaak van een
herinrichting wordt momenteel doordeprovincienader onderzocht: Hetbosplan met
deuitgebreide inspraakronde kan ook worden gezien alseen voorontwerp-plan. De
angst bestaat dat met het instellen van een landinrichting een aantal zaken weer
opnieuw moet gebeuren. Nagegaan wordt of uitvoering kan geschieden door inzet
vanhetbeschikbare sectorinstrumentarium (o.a.SBB-financiën, planningsprocedure
Openluchtrecreatie, Bosnota: 86).
Momenteel wordt passief grond aangekocht door BBL; de provincie is in overleg
met de georganiseerde boeren met grond in het gebied over een aankoopplan. Naar
verwachting zalvoorjaar 1996duidelijk zijn ofmentotovereenstemming kankomen;
daarna zal actieve grondverwerving van start gaan.
Inhet Beleidskader Groen wordtveel aandacht besteed aan mogelijkheden voor het
bundelen van geldstromen ten einde een meer project- of gebiedsgerichte inzet
mogelijk te maken (: 25). Verwezen wordt ook naar de kaderregeling Stimulering
gebiedsgericht Milieubeleid (SUGM).
Overige inzet:
— Investeringen in groen, groenfonds;
— landinrichting;
— stimuleren en ondersteunen van initiatieven van anderen (: 25) o.a.
milieustimuleringsfonds;
— doorwerking Bosnota Bentwoud in streekplan Zuid-Holland West (1996) en in
bestemmingsplannen;
— opstellen gebiedsperspectief.
Draagvlak
De tegenstanders van het Bentwoud hebben hun argumenten duidelijk naar voren
gebracht: Geen akkerbouwgrond opofferen aan bos. Uit een enquête onder
streekbewoners kwam echter naar voren dat 60% wel voelt voor bosontwikkeling.
Het draagvlak bij de verschillende gemeenten was in eerste instantie gering; echter
door de bestuurlijke accordering van GS en door de vaststelling van het SGR is dit
draagvlak nu aan het toenemen.
4.22.2 Samenvatting Zoetermeer-Gouda-Rotterdam
4.22.2.1 Grootste knelpunten
Ruimte-concurrentie tussenmetnameverstedelijking englastuinbouw; deverwachting
is dat de ruimte-behoefte van deze twee sectoren nog zal blijven groeien.
Debereidheid van boeren om grond te verkopen ten behoeve van realsiatie van het
Bentwoud is nog laag; wellicht dat overeenstemming over een aankoopplan daar

28

Voor het strategisch groenproject Zoetermeer-Zuidplas als geheel is een
landinrichtingscommissie in de vorm van een raamplancommissie in het leven geroepen. Deze
commissie voert nietzelf uit. Voorbijvoorbeeld deplannen ten aanzien van de verbindingszones
zullen kleinere deelgebieden in uitvoering worden genomen.
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verandering inbrengt.Determijn waaropdegewenstegrondverwerving kanworden
afgerond is nog onduidelijk.
4.22.2.2 Conclusies
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Herstructurering van het glastuinbouwgebied
tengunstevanverstedelijking; mogelijkeverplaatsingglastuinbouwnaar Cromstrijen.
Vernieuwing door aanleg van Bentwoud, Groene Wiggen en verbindingszones.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Het toekomstperspectief van de
glastuinbouw in gebied rondom Bleiswijk is onzeker als gevolg van oprukkende
verstedelijking en mogelijke aanleg van de HSL.
DeaanlegvanhetBentwoudbetekent afname vanhetperspectief voordeakkerbouw
en vollegrondstuinbouw als gevolg van de directe grondonttrekking; echter de
toekomstperspectieven voor de bosbouw- en recreatiesector nemen toe.
Afstemming ruimte-water-milieu: Door middel van strategische allianties wilmen
bereikendatgebiedenmeteenbijzondere milieukwaliteit schoonblijven. Procedurele
afstemming.
Inzet instrumentarium: Inzet van generiek en gebiedsspecifiek instrumentarium.
Twijfels over de inzet van landinrichtingsinstrumentarium.
Draagvlak: Verdeeld: Draagvlak onder boeren niet zo groot; specifiek voor het
Bentwoud lijkt het maatschappelijk draagvlak wel redelijk tot goed; het bestuurlijk
draagvlak neemt toe.
Zoetermeer - Gouda - Rotterdam
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4.23 Voordelta
Doelstelling:Handhaving groenekoers,gericht opbehoud enversterking vande
natuurlijke waarden, zonderuitsluiting vananderefuncties (VINEX,deel4:66).
Kern: Behoud diversiteit habitats, natuurlijke ontwikkeling in samenhang met
kustverdediging, recreatie en visserij.
In de Voordelta, waar onder invloed van de Deltawerken een veranderingsproces
gaande is, is vooral sprake van 'oude stress' wat betreft de waterkwaliteit en de
onderlinge afstemming van maatschappelijke functies en nieuwe kansen waar het
natuurontwikkeling betreft.
Hetgaatomdebuitendelta's vanSchelde,Rijn enMaas:Hetondiepezeegebied voor
deZeeuwseenVlaamsekustvanafZeebruggetotEuropoort.DeVoordelta staatnog
maar kort in de beleidsmatige belangstelling.
IndeVINEXwerdinhetkadervanNederland-Waterland gesteld: "De rijksoverheid
zal in samenwerkiingmet dedaarbij betrokken overheden eenintegraal beleidsplan
voordeVoordelta opstellen.Ditplanisgerichtophetveiligstellen vande natuurlijke
ontwikkeling inrelatie tot dekustbescherming. Aangegeven zalworden in hoeverre
anderefuncties alstoerisme,recreatie,energie-opslagsystemen envisserij inpasbaar
zijn indevoorgestaneontwikkelingvanditgebied" (VINEX,deel4:39/40).Dit heeft
geresulteerd in een Integraal Beleidsplan Voordelta 'Vorm in verandering'
(Bestuurlijk Overleg Voordelta,mei 1993).Uitvoeringvanhetplanvindtplaats door
doorwerking in nageschakelde planvorming en door een aantal acties op korte en
langere termijn.
InditIntegraal Beleidsplan wordtverwezennaardeVINEX:"Inde gebiedsspecifieke
uitwerking van de groene koers voor de Voordelta wordt gesteld dat de ruimtelijke
structuur gehandhaafd dient te worden en gericht dient te zijn op het behoud en de
versterking van denatuurlijke waarden, zonder uitsluiting van andere functies. Het
gebied wordt begrensd alshet gebied zeewaarts vandeZuid Hollandse en Zeeuwse
Eilanden, tussen de nieuwe Waterweg en de kop van Walcheren. De natuurfunctie
van dit karakteristieke overgangsgebied tussen land en zee is die van kinderkamer
voor vissen, broed-, voedsel- en doortrekgebied voor vogels en leefgebied voor
zeehonden (:5).Hetaangrenzende landbehoorttotdeduinengordel van Nederland.
4.23.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
Planologisch goed beschermd? uitwerking/toepassing beschermingsformules uit
SGR?
In het Integraal Beleidsplan wordt ingegaan op de wijze van belangenafweging,
waarbij twee mogelijkheden worden onderscheiden: Het voorzorgprincipe en het
principewaarbij eventuele schadelijke effecten eerstmoetenwordenaangetoond.Met
beiden wordt rekening gehouden. In het Beleidsplan is een organisatie en een
procedure voor eventuele bijstelling van het plan op genomen. Het Bestuurlijk
overleg, in de gedaante van de Stuurgroep Voordelta zal zorg dragen voor het
bewaken van de planuitvoering, beslissingen nemen over nadere uitwerkingen en
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nieuwe ontwikkelingen toetsen. Daartoe bereidt het ambtelijk overlegplatform
voortgang-enevaluatierapportages voor.Voorwijzigingen inde beleidskernpunten
is overleg en inspraak nodig (: 28/29). In elk geval zal in 1998 een evaluatie van
de economische en ecologische effecten van de afsluiting van gebieden voor de
bodemberoerende visserij plaatsvinden.
Ruimtelijk toekomstperspectief
Is integraal beheersplan opgesteld?
Ja,doordeoverhedenmetbestuurlijke bevoegdheidinhetgebieden overlegstructuren
van aangrenzende wateren. Het Bestuurlijk Overleg bestaat sinds 1989, met als
trekker het Ministerie van V&W, en vormt eenplatform voor beleidsontwikkeling.
Opbasis van het Integraal Beleidsplan wordt een bestuurovereenkomst afgesloten,
wat inhoudt dat de participanten zich verplichten te handelen conform het plan en
hette laten doorwerken indeverdere planvorming onder hun verantwoordelijkheid
(: 8).Alleen de gemeente Westvoorne heeft het plan niet vastgesteld en bindt zich
dus niet aan uitvoering van de geplande acties.
Deplanperiodeloopttot2000.Opdekortetermijn (tot 1995)zijn acties aangegeven,
gericht op het veiligstellen van de natuurlijke ontwikkeling,
natuurontwikkelingsprojecten, behoudenontwikkelingvanderecreatieendevisserij
enalgemeneacties also.a.deimplementatie vanhetIntegraal Beleidsplan in strecken bestemmingsplannen en het opstellen van diverse beheersplannen (: 28). Acties
voor de lange termijn (tot 2000) zijn gericht op het veiligstellen van de natuurlijke
ontwikkelingdoorterugdringenverstoring doormilitairvliegverkeer(zieooknotitie
Bevlogen Stilte) en op behoud en ontwikkeling van de recreatie (in casu aanleg
trailerhelling).Aanbevelingenvooractiesbuitenhetplangebied zijnbijvoorbeeld het
voorstel aan Overleg Orgaan Rijnmond omde spoorlijn naar deMaasvlakte doorte
trekken naar het strand en voor personen geschikt te maken.
Op welke wijze is in het integrale beheersplan gezorgd voor afstemming tussen
natuur en anderefuncties als met name visserij en recreatie?
Door de aanleg van de Deltawerken zijn dediepe geulen aan het verzanden, terwijl
evenwijdig aan de kust nieuwe geulen ontstaan. Het gebied is dus nog in
ontwikkeling. Afstemming tussen functies wordt vooral gezocht in zonering en het
afstemmen van de eisen van verschillende functies op de natuurlijke ontwikkeling.
Naeenanalysevanbestaandeenmogelijke toekomstigefuncties vindteen ruimtelijke
uitwerking van dezonering per deelgebied plaats.Daarbij wordt een functietoekenning aangegeven en worden debeperkingen enmogelijkheden voor andere functies
binnen het gebied aangegeven.
Het veiligstellen van de natuurlijke ontwikkeling staat centraal, in relatie tot de
kustveiligheid. Dit wordt ingevuld als het veiligstellen van de processen tot de
ontwikkeling vanhetreferentiebeeld (: 14)kunnen leiden (zieook Ecosysteemvisie
Delta).Eenvoorbeeld,waarbijhetgaatomhetvoorkomenvanverstoringvanvogels
enzeehonden, ishet streven naaropheffen vanhet autostrand bij Oostvoorne (:21).
Ten aanzien vandevisserij (vooralgarnalen,kokkels,plat- enrondvis, mosselzaad)
wordtgestreefd naarhetbehoud alsrendabelebedrijfstak enhetbenuttenvannieuwe
potenties.Eenaantalvormenwordennadergereguleerdtervoorkomingvanverstoring
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van het bodemleven. Om verstoring van zeehonden en zee-eenden te voorkomen
worden in overleg met de sector gedragsregels opgesteld (: 16).
Ten aanzien van de recreatie wordt verwacht dat deze in betekenis zal toenemen;
ontwikkelingsperspectief wordt vooral geboden aan de kleine recreatievaart en de
strand- en oeverrecreatie. Een aantal potentiegebieden wordt verder ontwikkeld:
Neeltje Jans (een vluchthaven voor de grote watersport) en het gebied van de
Maasvlaktezeezijde,Rockanje enBrouwersdam-zuid. Metbetrekkingtotdeopvang
van de (toename van) derecreatieve druk en dedaarbij mogelijke verstoring van de
rust wordt vooral verwezen naar de zonering; in gebieden met het accent natuur
gelden beperkingen aan toegang en betreding.
Afstemming ruimte-water-milieu
Isbeleidontwikkeldgerichtopherstelwaterkwaliteit(metname ookzwaremetalen,
pcb's)?
Dewaterkwaliteit vandeVoordeltawordt,naastdeuitstromingvandeWesterschelde,
beïnvloed doormetnamedeuitstromingvanRijn enMaasviade Haringvlietsluizen.
Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door een hoge voedselrijkdom, hetgeen van
belang is voor de functie als kinderkamer voor vis en als broed, fourageer- en
doortrekgebied voorvogels.Afname vandezevoedselrijkdom wordtverwacht onder
invloed vanhet Rijn Actieplan (reductie nutriënten encontaminanten met 30-50%).
Ditkaneenafname vandebeschikbaarheid vanvoedselvoorvisenvogelsbetekenen;
echtervoordeterugkeervaneenstabielezeehondenpopulatie iseendergelijke afname
van groot belang.
Denatuurwaarden indemondingvanhetHaringvliet zoudengebaatzijnbijeenander
beheer van de Haringvlietsluizen, waarbij de fluctuaties in zoutgehalte tot een
minimum beperkt worden. Dit wordt uitgewerkt in het Beleidsplan HaringvlietHollandsch Diep-Biesbosch (wijziging beheer sluizen is MER-plichtig).
Voorgebieden methetaccentnatuurwordtgeen specifieke gewenste waterkwaliteit
aangegeven; voorgebieden metaccentrecreatiemoettenminste aandenormen voor
zwemwater worden voldaan; gebieden met het accent visserij moeten voldoen aan
de normen voor schelpdierwater (: 16).
In deNota van Toelichting wordt ingegaan opderelaties tussen deVoordelta ende
Noordzee,debinnenwateren enhetaangrenzendeland,echtervooralin beschrijvende
zin.
Beleid gericht op herstel natuurlijkeprocessen in Voordelta?
Waar mogelijk wordt in het beheer van de waterkering ruimte geboden aan de
natuurlijke dynamiek van de kuststrook, zoals het optreden van verstuiving, het
ontstaan van een gekerfde zeereep of de vorming van slufters. Voor een aantal
locaties wordt de mogelijkheid voor sluftervorming nog onderzocht, o.a. tussen
Brouwersdam en het Westhoofd van Goeree.
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de Voordelta (project 21 uit het NBP)
wordt voorgestaan in het middengedeelte van Neeltje Jans en in brede
aangroeistranden alsdeKwadeHoek, deVerklikkerduinen en Oranjezon/Breezand.
Ook het ophogen van droogvallende zandplaten wordt genoemd (: 46).
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Inzet instrumentarium
In het Integraal Beleidsplan wordt regelmatig verwezen naar mogelijk in te zetten
instrumenten; in hoofdstuk 4 van de Nota van Toelichting worden de relevante
bestuurlijke enjuridische instrumenten perfunctie beschreven. Mogelijkheden zijn:
— Instellen rustgebieden op droogvallende platen ten behoeve van zeehonden en
vogels;
— aanwijzing als beschermd natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet (wordt in NBP overwogen voor het geheel gebied van de
Voordelta; delen zijn reeds aangewezen);
— aanwijzing als wetland;
— aanwijzing stiltegebieden doorprovincies inkadervanWetgeluidshinder; reeds
aangewezen: duinen van Voorne en Kwade Hoek op Goeree;
— gemeentelijke APV's, bijvoorbeeld voor scooters en speedboten;
— opstellen monitoringprogramma's, oa. voor monitoring ongestoorde bodemontwikkeling;
— opstellen calamiteitenplan;
— visserij: EG verordening 170/83; Visserijwet;
— recreatie: AMvB Scheepvaartwet;
— instrumentarium van de ruimtelijke ordening29, oa plaatselijke verordeningen
voor regulering recreatie.
Draagvlak
De doorwerking van het Integraal Beleidsplan in de dagelijkse beleidspraktijk laat
op zich wachten. De betrokken overheden zullen door middel van een
communicatie/voorlichtingstraject geïnformeerd worden.
Op dit moment vindt discussie plaats tussen recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties over de wenselijkheid/noodzaak voor de toepassing van de
natuurbeschermingswet.
4.23.2 Samenvatting Voordelta
4.23.2.1 Grootste knelpunten
InhetIntegraalBeleidsplanVoordeltawordenalsmogelijke nieuwe spanningsvelden
genoemd: detoenamevandekokkel-enmosselzaadvisserij,risico's verbonden met
intensiveringvandescheepvaart,toename zand-en schelpenwinning,uitbreidingvan
het aantal windturbines, olie-en gaswinning, berging van baggerspecie, aanleg van
eenPAC,eventuele landuitbreiding vandeMaasvlakte (: 11/12).Deelswordtinhet
Integraal Beleidsplan wel voorgesorteerd, maar ook niet overal: zo wordt de
mogelijkheid voorolie-engaswinning nogopengehouden (medeopaandringen van
het Ministerie van EZ).

29

"wettelijke regeling inzake vaststelling van provinciale en gemeente grenzen in zee" (dec.
1990): grenzen + 1km uit de kust
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DaarnaastvraagtdedoorwerkingvanhetIntegraalBeleidsplannaardenageschakelde
planvorming nog veel aandacht: Het beleidsplan fungeert nog niet echt als
uitgangspuntvoordedagelijkse beleidspraktijk vandebetrokkenoverheden.Daarom
iseencommunicatie/voorlichtingsproject opganggebrachtonderleidingvandirectie
Noordzee van Rijkswaterstaat, met name bedoeld om het draagvlak onder de
'gebruikers' te vergroten. Wat ook als groot knelpunt wordt gezien is dat de
verantwoordelijke beleidsorganenteweinigactiesookfinancieel plannen, bijvoorbeeld
deaanwijzing volgensNatuurbeschermingswet, maardaaraangeenmiddelenkoppelen
voor uitvoering.
In de Ecosysteemvisie Voordelta (IKC_N, 1994: 137/138) wordt de verwachting
uitgesproken, dat met de zonering in het Beleidsplan "de ontwikkeling van de
gebruiksfuncties in de toekomst afgestemd zal zijn op de draagkracht van het
ecosysteem. Handhaving van de zonering en evaluatie van de effecten zijn daarbij
van groot belang".
4.23.2.2 Conclusies
Handhaving ruimtelijke structuur: Handhaving van de natuurwaarden, waarbij
zonering deonderlingeafstemming tussenfuncties moetreguleren; monitoring moet
aangeven in hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Ruimtelijk-economischtoekomstperspectief: Naastnatuurontwikkeling veelaandacht
voor visserij en recreatie als levensvatbare sectoren.
Afstemming water-ruimte-milieu: Alleen procedurele afstemming.
Inzet instrumentarium: Inzet bestaande mogelijkheden zijn deels nog in discussie
(aanwijzing als natuurmonument).
Draagvlak: Inschatting redelijk op hoger bestuurlijk niveau. Doorwerking naar
dagelijkse beleidspraktijk laat op zich wachten.
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4.24 Oosterschelde
Doelstelling:Handhaving groenekoers,gericht opbehoud enversterking vande
natuurfunctie, incombinatiemetnatuurontwikkeling indekustzone(VINEX,deel
4: 66).
Kern:Behoudwaarnodigversterkingnatuurwaarden (pleisterplaatsvoorwatervogels) in samenhang met/als randvoorwaarden voor mogelijkheden voor visserij
(o.a. schelpdieren), recreatief medegebruik (mn oeverzones) en scheepvaart.
"Met betrekking tot de Oosterschelde is het beleid gericht op het zoveel mogelijk
instandhouden enversterkenvandehuidige,natuurwetenschappelijke waarden bij
het nieuwe, gedempte tij" (VINEX, deel 4: 67). De Oosterschelde maakt ook deel
uit van het ontwikkelingsperspectief 'Nederland-Waterland' uit de VINEX.
Het Oosterscheldegebied is een gebied wat nog in verandering is. Dit brengt een
aantalonzekerheden metzichmee.Door devoltooiingvande Oosterscheldewerken
is sprake van een verandering in de dynamiek van de natuurlijke processen als
stroming en sedimentatie. Inhet Oosterscheldegebied komen een aantal -zeldzamemilieutypen voor,alsdeschorren (hooggelegenrandgebieden vandegetijdezone met
een zilte vegetatie), slikken enplaten (zeer schaars begroeide intergetijdegebieden,
van groot belang als fourageergebieden voor vogels).
In de Oosterschelde is sprake van relatief nieuwe stress, als het gaat om de afname
van het areaal schorren, platen en slikken als gevolg van de aanleg van de
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Oosterscheldewerken ("zandhonger30"), en van 'oude stress' waar het gaat om
knelpunten in de betrekking tussen natuur en visserij, respectievelijk natuur en
recreatie, en in de waterkwaliteit.
In 1977 is de Stuurgroep Oosterschelde in het leven geroepen, ten behoeve van
overleg over de inrichting en het beheer van het Oosterscheldegebied. Hierin zijn
het rijk, de provincies, de aangrenzende gemeenten en de waterschappen
vertegenwoordigd. In 1982 verscheen het eerste Beleidsplan Oosterschelde, dat na
eveluatie in 1992is geactualiseerd en aangepast. Het onderstaande is gebaseerd op
het Beleidsplan Oosterschelde van februari 1995. Dit plan heeft betrekking op de
periode tot 2005.Omwaar nodig bij te sturen zullen tussentijdse evaluaties worden
uitgevoerd.
Ookbinnendijkse gronden (alsbijvoorbeeld karrevelden,kreekrestanten eninlagen31)
maken deel uit van het Oosterschelde-ecosysteem en vallen onder de werking van
dit beleidsplan. Voor eind 1995 wordt een concept-streekplanuitwerking van de
provincie Zeeland verwacht.
Hoofddoelstelling vanhetbeleidvoordeOosterschelde is"hetbehoudenzo mogelijk
versterking van de aanwezige natuurlijke waarden met inachtnemening van de
basisvoorwaarden voor een goed maatschappelijk functioneren van het gebied,
waarondermetnamedevisserijwordtbegrepen" (: 13).Ditallesmagaandeprimaire
doelstelling van de Deltawerken (veiligheid) geen afbreuk doen.
4.24.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
Hoe wordt gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking
beschermingsformules uit SGR?
Het Oosterscheldegebied is aangewezen als kerngebied in de ecologische
hoofdstructuur, evenalseenaantalaangrenzendebinnedijksegrondenenaangrenzende
grote wateren (Zoommeer, Markiezaatsmeer, Grevelingen, Veerse Meer). De
Oosterschelde is onderdeel van het NBP-project "Ecologische Visie Deltagebied".
In 1990 zijn grote delen van het gebied onder de Natuurbeschermingswet gebracht
(beschermd natuurmonument, staatsnatuurmonument); alsgevolgvande aanwijzing
als wetland van internationale betekenis is de Oosterschelde ook stiltegebied en
speciale beschermingszone in het kader van de EG-Vogelrichtlijn.
In het Beleidsplan wordt verder gesteld dat aan de natuurlijke waarden "geen
wezenlijke afbreuk mag worden gedaan" (: 13); daaronder worden ook kenmerken
alsrust enweidsheid vanhetlandschapverstaan.Naastbehoudenbeheerwordtook
natuurontwikkeling nodig geacht. Een extra zorgvuldig beleid is nodig omdat de
30

Door de Deltawerken zijn de geulen te ruim voor het huidige tij en hebben behoefte aan
sediment;destormvloedkeringverhindertechterdeaanvoervansediment.Erosievanoevers,slikken
en platen compenseert dit (Ecosysteemvisie Delta: 133).
31

Ook wel de gouden rand van de Oosterschelde genoemd, gezien de landschappelijke
aantrekkelijkheid en het feit dat ze het zichtbare bewijs van de eeuwenlange strijd tegen de zee
vormen (Oosterschelde nationaal park: 7).
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kwetsbaarheid vanhetecosysteemnaafsluiting istoegenomen (o.a.genoemdeareaalvermindering). "Verdereontwikkelingvananderefuncties dientteworden vergezeld
van onderzoek naar de effecten op het ecosysteem". Bij duidelijke twijfel zal het
voorzorgprincipe worden toegepast. "Dithoudt indat,wanneer opbasis vandebest
beschikbare informatie bij de afweging sprake blijkt te zijn van duidelijke twijfel
over het achterwege blijven van mogelijke belangrijke negatieve gevolgen voor het
ecosysteem, het voordeel van de twijfel dan zal gaan in derichting van het behoud
van de natuurfunctie". Voorlopig lijkt dit voorzorgprincipe voldoende, echter "een
verder toename van de kwetsbaarheid, door bijvoorbeeld voortgaande
areaalverminderingvandelenvanhetecosysteem, vraagtomandersoortigemaatregelen" (: 14).
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief
Naast natuurbehoud en -ontwikkeling zijn vooral de visserij, de schelpdierkweek,
deschelpdiervisserij,derecreatieendescheepvaartbelangrijke functies inhetgebied.
De prioriteitstelling is 1. natuur; 2. visserij, 3.recreatie, scheepvaart.
Eendeelvandekweekpercelen ligtdoordeaanlegvandeOosterscheldekering en/of
doorveranderdekweekmethoden nietmeeropdemeestgunstigelocatie (Beleidsplan
Oosterschelde: 10).Eenoptimalisatievandeliggingvandepercelenzalplaatsvinden
(o.a. verschuiving naar de Prinsenplaat). Vanuit het oogpunt van een duurzame
ontwikkelingvanhetvisbestand wordenbeperkingen opgelegd aandevisserij. Daarbij
wordtgedachtaaneenzonering,gekoppeld aanhetafgeven vanvergunningen (:20);
eventueel worden sommige gebieden afgesloten voor visserij (zoals westelijk deel
van Roggenplaat en noordelijke tak).
Als uitwerking van de aanwijzing als natuurmonument is een toegankelijkheidsregeling ingesteld,waarmeeeenzoneringinhetrecreatievegebruikontstaan
is. Deze zonering beoogt de druk op de natuurwaarden te reguleren (Beleidsplan :
11).Voorhetoverigezullenrecreatieve ontwikkelingen zoveelmogelijk gebundeld
worden rond bestaande complexen/jachthavens. In het Beleidsplan wordt een zeer
beperkteuitbreiding vanverblijfsrecreatie mogelijk geacht.Deaandachtgaatvooral
uitnaarrecreatief medegebruikvanhetwaterennatuurgerichterecreatie (bijvoorbeeld
bij Neeltje Jans).
Zandwinning en berging van baggerspecie zijn in het algemeen beperkt tot het in
standhoudenvanscheepvaartgeulen enhavens.Daarbij isdebergingvanspecieaan
stringente voorwaarden gebonden (:28).Winning vandelfstoffen isniet toegestaan.
HetMinisterievanEconomischeZaken wildemogelijkheid voorgasboringen echter
openhouden.
Visie op natuurontwikkeling aan zuidkust Schouwen en Tholen,Neeltje Jans
In algemene zin is voor de visie op natuurontwikkeling in de Oosterschelde de
'Ecosysteemvisie Delta' vanbelang (MinLNV/ IKC, 1994).Hierin wordt prioriteit
gegeven aan het behoud en herstel van zoute en brakke getijdegebieden (: 125).
"OmdaterbinnendeOosterschelde zelfbeperktemogelijkheden voordeversterking
vandenatuurfunctie aanwezig zijn, zaldeaandacht daarvoor vooralgericht worden
op de binnendijkse gebieden" (Beleidsplan: 16). In de provinciale uitwerking van
hetNatuurbeleidsplan zijn gebieden grenzend aandeOosterschelde aangewezen als
natuurontwikkelingsgebied of Relatienotagebied; er zal een uitvoeringsprogramma
175

natuurontwikkeling worden opgesteld. Verwerving vindt plaats op basis van
vrijwilligheid. Het "Plan Tureluur" van de Zeeuwse Milieufederatie en
Natuurmonumenten heeft daarbij als ideeènvormer gewerkt32.
In 1995 pleit de Stuurgroep Oosterschelde voor aanwijzing als Nationaal park met
alsargumenten eenbeterebescherming vandenatuurwaarden, betere mogelijkheden
voor voorlichting en het beschikbaar komen van meerjarige substantiële rijkssteun
(Oosterschelde Nationaal Park, 1995).
Zoeken naar nieuwefuncties voor havens
Bij een verdere uitbreiding van de jachthavenaccomodatie krijgen Zierikzee en
Wemeldingevoorrang.Daarnaastkrijgen eenaantalhavensaparteaandacht (:30/31).
Als mogelijke nieuwe functies komen bijvoorbeeld aan de orde: geen recreatieve
ontwikkeling maar wellicht natuurontwikkeling in Burghsluis en Schelphoek;
aquacultuur in Zijpe, Anna-Jacobapolder en Haven Grevelingendam.
Afstemming ruimte-water-milieu
Ten aanzien van de waterkwaliteit lopen de belangen van de twee belangrijkste
functies van het Oosterscheldegebied, natuur en recreatie, voor een belangrijk deel
parallel. De kwaliteit van binnendijkse (natuur)gebieden behoeft nog verbetering,
ondermeer aanpassing vanhet waterbeheer. Ditkan worden uitgevoerd inhet kader
van gebiedsgericht milieubeleid (Beleidsplan: 20)
Beleid voor verbetering waterkwaliteit (met name ook zware metalen, pcb's)
Na de afsluiting van de grote rivieren is de belasting met nutriënten afgenomen
(Beleidsplan Oosterschelde: 9).Ook debelasting met zware metalen en organische
microverontreinigingen is verder afgenomen.
Inzet instrumentarium
InhetBeleidsplanwordteenoverzichtgegevenvanhetinstrumentarium datisingezet
om de natuurfunctie van de Oosterschelde veilig te stellen. Daarnaast komen in de
gehele tekst verwijzingen naar mogelijk instrumentarium voor, o.a.:
— Onderzoek naardeverderontwikkeling vanhetecosysteem/ monitoring (Veilig
Tij, 1991); naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de visserij, de ontwikkeling
van het recreatief medegebruik en effecten op het ecosysteem;
— handhaving toegankelijkheidsregeling natuurgebieden;
— Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (lozingen);

32

Plan Tureluur is opgesteld omdat ondanks het centraal stellen van de natuurfunctie in het
Beleidsplan Oosterschelde ertoch ontwikkelingen blijven optreden metnegatieve effecten opdie
natuurwaarden (plan Tureluur, bureau Waardenburg). Het gaat om terreinen rondom rondom de
Oosterschelde waarverhoging vande natuurwaarden/ versterkenfunctioneel-ecologsiche relaties
kanplaatsvinden;deelsgaathetomprojectendiealinontwikkelingzijn,o.a.NeeltjeJans,Gatvan
Schelphoek, Weevers-enFlaauwersinlagen, Lamsoor (3eNWHH), deels om natuurontwikkeling
binnen landinrichtingsprojecten als St Philipsland, St Annaland, Stavenisse- St Maartensdijk,
Poortvliet en Oud-Vossemeer.
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— Structuurnota Zee- enkustvisserij: bescherming bodembiotopen doorhet weren
van mosselzaad- en kokkelvisserij in specifieke gebieden;
— onderzoek naar zinvolheid van schorrandverdediging;
— aanwijzing totRelatienotagebied/natuurmonument vanbinnendijkse gronden als
karrevelden, inlagen;
— Beheersplan Schelpdiervisserij, jaarlijkse visplannen;
— calamiteitenplan voor ongevallen met milieugevaarlijke stoffen;
— effectuering van alternatieve militaire laagvliegroute buiten het
Oosterscheldegebied; verhoging vlieghoogte (Beleidsplan: 29);
— landinrichting Zuidkust van Schouwen (SGR);
— aanwijzing als Nationaal park.
Draagvlak
Desamenwerkingtussendebetrokkenoverheidsinstanties endecoördinatiedaarvan
isvangroot belang (Beleidsplan: 33),metname waarhet gaat omdeuitvoering van
hetbeleidsplan.Daartoe iseenintentieverklaring opgesteld,enondertekend doorde
verschillende overheden (Min.vanEZ,Financiën, LNV,VROMenV&W,provincie
Zeeland, gemeenten en waterschappen). De meeste participanten hebben zich voor
onbepaaldetijd achterhetplangesteld,eenaantalgemeentenvoelenzichvooralsnog
voor één of twee jaar gebonden aan de intentieverklaring. "Voor een effectieve
uitvoering van hetbeleid ishetderhalve noodzakelijk dat iederebetrokken overheid
het beleidsplan als uitgangspunt voor het te voeren eigen beleid hanteert"
(Beleidsplan: 33).Deindruk bestaat dat deze doorwerking voor een belangrijk deel
nog meer vorm moet krijgen.
Deconcretisering vanhetOosterscheldebeleid doorbijvoorbeeld toepassing van de
Natuurbeschermingswet roeptveelweerstandopbijdegebruikers.Hunmeningwerkt
tot in de gemeentelijke politiek.
4.24.2 Samenvatting Oosterschelde
4.24.2.1 Grootste knelpunten
De afname van het areaal schorren, slikken en platen is moeilijk te stoppen. Er is
eenverschilvanmeningtussenhetrijk endeprovincieZeeland overde mogelijkheid
tot boren naar gas.
Belangrijkste knelpunt met betrekking tot het Beleidsplan Oosterschelde is de
doorwerking naar het beleid van de lagere overheden: het beleid moet nog
'geïnternaliseerd' worden.
4.24.2.2 Conclusies
Handhaving ruimtelijke structuur:Operationeel doel met naast natuurbehoud ook
natuurontwikkeling;extraaandachtvoorkwetsbaarheidnatuurlijk systeem; afweging
via voorzorg-principe.
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief:Naastnatuurbehoud en -ontwikkeling
zijn vooral devisserij,waaronder schelpdierkweek enschelpdiervisserij, derecreatie
endescheepvaartbelangrijke functies inhetgebied.Voorrecreatieenvisserijworden
-binnenderandvoorwaarde vandenatuurfunctie -(nieuwe)mogelijkheden gezocht.
Afstemming water-ruimte-milieu: Procedurele afstemming met vigerend beleid,
gericht op verbetering van de waterkwaliteit.
Inzet instrumentarium: Inzet van generiek en gebiedsgericht instrumentarium.
Draagvlak:Redelijk totgoed,hoeweldoorwerkingnaarnageschakeld beleiddeproef
op de som nog moet leveren.
Oosterschelde
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4.25 Binnenduinrand Zeeland
Doelstelling:Aanpassingblauwekoers,gerichtoplandschapsbouw enbevordering
van recreatie en toerisme in samenhang met de landbouw (VINEX: deel 4:66).
Kern: Versterking perspectief voor de landbouw door uitbouw recreatieve
mogelijkheden in het agrarisch gebied als ontlasting voor de duinen.
In de binnenduinrand is vooral sprake van 'oude stress en nieuwe kansen': De
recreatieve druk op de duinen en binnenduinrand heeft reeds negatieve invloed op
de natuurwaarden van deze gebieden, voorzien wordt dat deze druk nog kan
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toenemen;daarnaastiserbehoefte aaneenverbredingvandeeconomischebasisvan
de bedrijven in het agrarisch gebied.
4.25.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
De nadruk in het ruimtelijk beleid ligt vooral op handhaving en/of aanpassing ten
behoeve van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten.
De duinen en de binnenduinrand zijn ondermeer aangewezen als:
— Kerngebieden EHS, lokaal ook natuurontwikkelingsgebied;
— integraal milieubeschermingsgebied respectievelijk stimuleringsgebied;
— aandachtsgebied landschap.
DeNotaRuimtelijk BeleidLandelijke Gebieden(ProvincieZeeland, 1994)-voorloper
vanintegraleherzieningvanhetstreekplan-stelteenzoneringvoor,waarbij deduinen
endebinnenduinrand onderdezone 'ecologische ontwikkelingrichtinggevend' vallen
en de aangrenzende landbouwgebieden onder de zone 'agrarische en specifieke
regionale kwaliteiten richtinggevend'. Belangrijk voor Zeeland als geheel is dat de
begrenzingvandeEHSreedsisgeschied doordeprovincieinhetprovincialeNatuurbeleidsplan.
Debegrenzing vanwatonderbinnenduinrand wordtverstaan lijkt ookte verschillen
van watindeVINEX wordt gesteld.IndeNotaRBLG wordtdebinnenduinrand als
onderdeel van het ecosysteem van de duinen beschouwd; en dan met name als
natuurontwikkelingsgebied (kansrijk voorbosontwikkelingenmoeras).Deaanduiding
als HAV-gebied komt in de Nota niet aan de orde.
Ishetbeleid voordeontwikkelingvanderecreatiegedifferentieerdnaardeelgebiedenldeelwatersystemen? Is beleidgericht op sanering vande recreatie in duinen
en inpassing in polder?
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan 1993-1997 (1993) worden per
deelwatersysteem (dekzandgebied, poelgebied, kreekruggen, jonge schorgebieden,
jongekreekopvullingen,kreekrestantenenduinen)debelangrijkste functies toegekend.
In de Nota Ruimtelijk Beleid Landelijke Gebieden (1994) vindt uitsplitsing naar
gebied plaats op basis van de indeling in eilanden:
Duinen en binnenduinrand van Schouwen: De Kop van Schouwen staat onder druk
door aanwijzing alsEHS incombinatie met derecreatieve functie; oplossing wordt
gezocht in Gebiedsgerichte Uitwerking Schouwen West (mede als vervolg op
proefgebied Koersbepaling- M.deLange, 14533),waarbij onder andere deregulatie
van de recreatieve druk en het versterken van de landschappelijke en functionele
samenhang tussen deKopvan Schouwen enhet agrarisch gebied centraal staan.Dit

33

conclusies uit evaluatie proefgebied Kop van Schouwen:
sanering verblijfsrecreatie in duinen nodig
interessante perspectieven bij ruimtelijke combinatie groene koers en blauwe koers;
draagvlak voor gebiedsperspectief gering: ontzien van akkerbouw
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project is een Strategisch Groenproject34: "De resultaten van dit project dienen
richtinggevend te zijn voor het ruimtelijk beleid" (Provincie Zeeland, 1994: 34).
Met name de wensen ten aanzien van de binnenduinrand zijn veelomvattend:
versterkenlandschappelijke identiteit(beslotenheidvanbinnenduinrand, natuurlijke
gradiënten: ibid), versterking EHS,bosaanleg en lokaal landgoederen nieuwe stijl.
Afleiding recreatieve druk door versterking plattelandstoerisme.
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (1993) wordt ook ingegaan op het
gebiedsgerichte beleid voor de Kopvan Schouwen, gericht op oplossingen voor de
verdroging, infiltratie van gebiedsvreemd water, afname capaciteit waterwinning,
wateroverlast indewinterenafname waterkwaliteit doorderecreatie.Erwordtvooral
verwezen naar de uitwerking van het streekplan.
Duinen en binnenduinrand Walcheren: In binnenduinrand moet dmv bos- en
natuurontwikkeling het duinengebied als geheel worden versterkt, oa. bij WestKappelle- Domburg. Ook hier streeft de provincie naar beplanting en bebossing in
binnenduinrand en naar zonering en regulatie van recreatieve druk;
Duinen en binnenduinrand Zeeuws Vlaanderen: Relatief smalle kustzone; geen
binnenduinrand onderscheiden.Verwijzing naarstreekplanuitwerking KustzoneWest
Zeeuws Vlaanderen: Realisatie van 300 ha bos, onder andere in het kader van de
herinrichting.
Ruimtelijk toekomstperspectief
De zonering in de Nota Ruimtelijk Beleid Landelijke Gebieden geeft de
ontwikkelingsrichting aan voor de langere termijn aan de hand van een
gedifferentieerd kaartbeeld op regionaal niveau. Het ruimtelijk-economisch
toekomstperspectief wordt vooral uitgewerkt voor landbouw en recreatie.
Welkemaatregelenzijngenomenomstreekeigenproductentestimuleren?Worden
nogandere maatregelen gebruikt omperspectieven voorde landbouw (metname
akkerbouw) te verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota?
Alsinvullingvandespecifieke regionalekwaliteitwordtvooralgedachtaanrecreatie
opbedrijven enaannatuur-enlandschapsbeheer doorboeren.Delandbouw verkeert
in onzekerheid, verandering/aanpassing is nodig; de provinciale visie daarop is
neergelegd in de nota "Zeeuwse landbouw in nieuwe banen". Twee belangrijke
perspectievenwordenonderscheiden:flexibele landbouwkundige ontwikkeling gericht
op 'ruimte voor volwaardige agrarische bedrijven' en ontwikkeling van agrarische
enspecifieke regionalekwaliteiten gerichtop'landbouw opeenleefbaar platteland'.
Het laatste perspectief wordt gekozen in de aandachtsgebieden landschap, de
aandachtsgebieden plattelandstoerisme en in randzones rond regionale kernen.

34

De Kop van Schouwen is officieel nog geen SGP, maar LNV heeft provincies wel ruimte
gegeven om zelf SGP's voor te dragen/uit te werken. Het gebeid is echter nog niet op het
voorbereidingsschema geplaatst.
180

Beleid gericht op natuur- en landschapsbehoud op bedrijfsniveau?
Hieroverzegtdeprovinciedatdebestaandemogelijkheden hiertoeverderbenutzullen
worden en dat als zich nieuwe mogelijkheden voor zullen doen, die vooral ingezet
zullen worden in de waardevolle gebieden (Provincie Zeeland, 1994: 15).
Beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en landbouw?
Ja,deontwikkeling vanplattelandstoerisme inhet agrarisch gebied grenzend aande
kust is één van de centrale doelen in het provinciale beleid. In de Nota worden
diverse voorbeelden aangegeven. Verwacht wordt dat de betekenis van de
recreatiesector nog zal toenemen en dat de landschappelijke aantrekkelijkheid van
het gebied daarbij een grotere rol zal gaan spelen. Visie is neergelegd in een
provinciaal beleidplan: "Recreatieentoerismeinevenwicht".Perspectief wordtvooral
gezocht inverbreding vanhetaanbod, "in samenhang en afstemming metnatuur en
landschap, landbouw en cultuurhistorie": Het plattelandstoerisme. Het gaat daarbij
omdagrecreatieve voorzieningen.Hetbeleidvoorverblijfsrecreatie: Inhetalgemeen
geen ongeremdegroei,verderwordtverwezennaarstreekplanuitwerking "Recreatie
en toerisme in evenwicht" en regionale uitwerkingen voor Kust van West Zeeuws
Vlaanderen en Schouwen-West.
Afstemming ruimte-water-milieu
Dedoelstellingen vanhetprovinciaal water- enmilieubeleid zijn "als uitgangspunt,
als kaderstellend voor het ruimtelijk beleid overgenomen" in de Nota Ruimtelijk
Beleid Landelijke Gebieden. Het gaat niet alleen om het integraal nastreven van
dezelfde doelstellingen, maarookomhetgeïntegreerd inzettenvan instrumentarium.
De daadwerkelijke integratie van beleid zal concreet plaatsvinden in het
gebiedsgerichte beleid.
Het provinciale milieu- en waterbeleid staan reeds vast; daardoor is vooral sprake
van procedurele afstemming. De in denota onderscheiden landschapstypen sluiten
"in grote lijnen" aan bij de deelwatersystemen uit het provinciaal waterbeleid. Een
benaderingviagrondwatersystemen isvoorZeeland ondoelmatig (ziedeLange:141).
Relatie tussen blauw engroen viawater?
In waterhuishoudingsplan 1993-1997 zijn rond een aantal natuurgebieden
hydrologische bufferzones aangegeven; o.a. voor de landbouwgebieden binnen het
watersysteem van de duinen. Hier wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk
waterpeileneenzodanigpeilbeheerdatinhetnatuurgebied natuurlijke peilfluctuaties
mogelijk zijn. "Nieuwe ontwikkelingen indeze gebieden dienen getoetst te worden
aan hun consequenties voor de waterhuishouding" (provincie Zeeland, 1994: 24)
Beleid voor terugdringen zoute kwel?
Het beleid ten aanzien van de zoute kwel is neergelegd in het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan 1993-1997 (1993).Zoutekwel speelt eenbelangrijke rolin
depoelgebieden doordelage ligging ten opzichte van het grondwater. Het verschil
tussen het peil buitendijks en het oppervlaktewaterpeil en de grondwaterstand
binnendijks veroorzaakt een zoute grondwaterstroming vanaf het buitenwater naar
de poelgebieden. Het oppervlaktewater is hierdoor brak; de voor akkerbouw
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ongeschiktepoelgebieden herbergden veelnatuurwaarden. Indejonge schorgebieden
speeltzoutekweleen minder groterolen isvooral gericht ophet oppervlaktewater.
De zoute kwel kan worden beïnvloed door de ontwateringsdiepte en het
oppervlaktepeil te wijzigen, en door het plaatsen van kwelschermen.
Het beleid staat tegengaan van verzilting van het ondiepe grondwater en de
zoetwatervoorkomens voor,met uitzondering vanbepaalde natuurgebieden meteen
brak karakter. Dit moet vooral gestalte krijgen door het opstellen van peilbesluiten
enlandinrichtingsplannen (ProvincieZeeland, 1993:29).Echter,erismeeronderzoek
nodig naar de kwantitatieve aspecten van zoute kwel.
Inzet instrumentarium
Uitwerking van de Nota Ruimtelijk Beleid voor de Landelijke Gebieden zal
plaatsvinden via gebiedsgerichte projecten en landinrichting en uitwerking in
bestemmingsplannen (o.a. zonering recreatie);nieuwe landgoederenregeling (:22);
boerenboscampings (: 24), bufferbeleid (: 25); WRO, Natuurbeschermingswet,
landschapsverordening en boswet (: 28), opstellen landschapsbeleidsplan, VOLregeling, Relatienota (: 28), verordening grondwaterbeschermingsgebieden (: 29);
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan komen mogelijke instrumenten en
maatregelen in het kader van het waterbeheer, zoals een aantal proefprojecten
(waaronder REGIWA-projecten), grondwatermeetnetten, Infiltratiebesluit
bodembescherming.
Terverbetering van deleefbaarheid inhetplatteland inZeeuws Vlaanderen worden
projecten opgezetinhetkadervan "hetRegionaalOntwikkelingsplan endeEuropese
structuurfondsen"(: 39);
hoofdstuk 6van deNota (Uitvoeringsaspecten) verwijst naar deactie Actualisering
bestemmingsplannen en naar het sectorbeleid en gebiedsgerichte uitwerkingen.
Draagvlak
Er isveel onenigheid over de wijze waarop de afleiding van derecreatiedruk opde
binnenduinrand moet plaatsvinden. De boeren in het gebied zijn het niet eens met
de voorgestelde bosontwikkeling.
4.25.2 Samenvatting Binnenduinrand van Zeeland
4.25.2.1 Grootste knelpunten
Gevecht om deruimte in de binnenduinrand, hoe de afleiding van de recreatiedruk
vanuit de binnenduinrand naar het achterliggende agrarische gebied (met stimulans
van het plattelandstoerisme) te realiseren; bosaanleg stuit op verzet bij boeren.
Nudestreefdoelen zijn geformuleerd wachteenprobleem: Hoeallesindeuitvoering
op elkaar af te stemmen, zowel in instrumentele zin als bestuurlijk.
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4.25.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Aanpassingvanderuimtelijke structuurmoetnog
zijn beslag krijgen, waarbij landinrichting en gebiedsgerichte projecten de belangrijkste instrumenten zijn.
Ruimtelijke economisch toekomstperspectief: Er wordt een tweedeling in
landbouwgebieden gemaakt:Gangbare,marktgerichte landbouwenlandbouwverbreed
met plattelandstoerisme en natuur- en landschapsbehoud.
Afstemming ruimte-water-milieu: Procedurele afstemming: Bestaand provinciaal
water-enmilieubeleid alsuitgangspunt genomen.Eenaantalnatuurgebieden zaldoor
hydrologische bufferzones beschermd worden.
Inzet instrumentarium: Gangbaar generiek instrumentarium, gebiedsgerichte
uitwerkingen voor nieuwe elementen als boerenboscampings.
Draagvlak: Inschatting:Redelijk, boerenenrecreatie-ondernemers ziennietzoveel
in bosaanleg.
Binnenduinrand Zeeland
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4.26 Midden-Brabant
Doelstelling: Aanpassing groene/bruine koers, gericht op natuurontwikkeling,
recreatie en toerisme, in combinatie met bosbouw en landbouw (Vinex deel 4:
66).
Kern: Behoud kleinschalig karakter, ontwikkeling recreatie.
Actieve handhaving van deruimtelijke structuur wordt voorgestaan met het oog op
detoeristischrecreatievepotentiesvanMidden-Brabant; aanpassingvande ruimtelijke
structuur is vooral aan deorde vanuit deoptiek van de algemene milieukwaliteit en
de prioriteit voor vermindering van de ammoniakuitstoot in dit verband (VINEX,
deel 4: 69).
Midden-Brabant is als ROM-gebied aangewezen. Ter verwezenlijking van het
ontwikkelingsperspectief voor Midden-Brabant, Oost-Brabant en Noord Limburg
wordt een Nadere Uitwerking opgesteld (NUBL, zie ook de Peel). Het plan van
Aanpak voor Midden-Brabant is gericht op een versnelde verbetering van de
milieukwaliteit methetoogopdegrotelandschappelijke, ecologischeentoeristischrecreatieve betekenis van dit gebied binnen de Stedenring Centraal Nederland
(VINEX, deel 4: 69). In het SGR is de Meierij in Midden-Brabant aangewezen als
WCL-gebied en als recreatief-toeristisch gebied van nationale betekenis. Voor dit
gebied is in oktober '95 het Gebiedsperspectief Waardevol Cultuurlandschap de
Meierij gereed gekomen. In dit Gebiedsperspectief wordt geen nieuw beleid, maar
een geïntegreerde versie van bestaand beleid gepresenteerd.
Voor de stroomgebieden van Beerze en Reusel zijn in het kader van de herziening
bestemmingsplannen buitengebied zogenaamde paraplunota's opgesteld. De
paraplunotaProefregio nieuwbeleidSamenwerkingsverband Midden-Brabant omvat
degemeentenMoergestel,Hilvarenbeek,Diessen,Oost-,WestenMiddelbeers,Hooge
en Lage Mierde en Reusel. Deparaplunota Beerzedal omvat de gemeenten Bladel,
Hoogeloon, Vessem, Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers. De analyse van de
beleidsontwikkeling inditHAV-gebied concentreert zichopeen analysevan deten
behoeve van deze paraplunota's opgestelde Beleidsvisie, respectievelijk Integrale
visie35 (Van der Windt, 1995).
InMidden-Brabant ginghetindeeersteinstantieomhetbehoudvanhetkleinschalig
karakter in het licht van 'oude stress' als met name de landbouwkundige
ontwikkeling; later kwamen ook nieuwe kansen in het vizier, gericht op
natuurontwikkeling in de beekdalen met behoud van kleinschaligheid.

35

De Integrale visie voor het Beerzedal zal nog afgezet moeten worden tegen het beleid van
rijk, provincie en gemeenten, enzal dientengevolge nog sterk veranderen. Hetkan tot nu toe dus
slechts als indicatie worden gezien.
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4.26.1 Onderzoeksvragen
Aanpassing ruimtelijke structuur
In de Beleidsvisie voor hetReuseldal wordt, voortbouwend op het Streekplan NoordBrabant, een zonering voorgesteld waarbij een agrarische hoofdstructuur en een
groene hoofdstructuur worden onderscheiden. Verweving van landbouw en natuur
is aan de orde als in de gebruiksruimte (AHS) zowel landbouw als natuur van belang
zijn én er geen zicht op aanvullende financiën voor functieverandering is. De
voorgestelde zonering komt niet veel verder dan het vastleggen van de status quo:
alleen gebieden waar geld beschikbaar isvoor functieverandering worden aangewezen
als groene hoofdstructuur. Gebieden met hoge natuurwaarden waar geen geld voor
is, krijgen de planologische basisbescherming 36 . In de Integrale Visie voor het
Beerzedal wordteen zonering voorgesteld dieuit een aantal gebiedscategoriën bestaat,
variërend in de mate van scheiding/verweving. Wanneer voor de functies natuur en
landschap of vanuit het belang van milieu en water geen extra aandacht nodig is,
wordt voorgesteld om de agrarische functie verdere ontwikkelingskansen te bieden,
zonder extra voorwaarden. Waar inhet agrarisch gebied natuur- en landschapswaarden
zijn of waar kansen liggen voor recreatieontwikkeling wordt verbreding van de
agrarische functie voorgesteld.
Beleid voor ontwikkeling natuur en waterwinning gedifferentieerd naar deelgebieden!deelwatersy sternen? Uitplaatsing landbouw?
Uit het bovenstaande komt al naar voren dat de twee paraplunota's een zeer
verschillende aanpak kennen. In deparaplunota Reuseldal ishet plangebied opgedeeld
in een groot aantal, relatief kleine deelgebieden, gebaseerd op de bestaande situatie
(verschijningsvorm en huidig gebruik).Indeagrarische hoofdstructuur krijgen bedrijven meer mogelijkheden vooruitbreiding dan inhetprovinciale beleid wordt voorgestaan. Functieverandering (uitplaatsing landbouwbedrijven) wordt alleen mogelijk
geacht in het kader van landinrichting en in gebieden die als Ecologische
Hoofdstructuur zijn aangewezen. Landinrichting de Hilver is daar een voorbeeld van.
In de paraplunota Beerzedal wordt voorgesteld om op basis van de deelwatersysteembenadering aan functies ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Uitplaatsing
van de landbouw gebeurt op basis van deze deelwatersysteembenadering in
deelgebieden met veel waterafhankelijke natuur.
De grote verschillen tussen dewijze vanplanning tussen de paraplunota's komt voor
een belangrijk deel voort uit de werkwijze/filosofie van de adviesbureau's die de
plannen opstellen en de werkwijze van degene die het project leidt (Van der Windt,
1995)

36

Planologische basisbescherming houdt in dat dmv. planologische maatregelen gebieden met
actueleofpotentiëlenatuur-enlandschapswaarden wordtbeschermd tegen onomkeerbare aantasting.
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Welk beleidisontwikkeld omkarakteristieke landschappelijke structuur te handhaven?
Inhetstreekplan(1992)wordtaandegemeentengevraagdomin bestemmingsplannen
eenvisieophetbehoudendeontwikkeling vanhetlandschaptegeven.Debeekdalen
in Midden-Brabant worden aangeduid als aardkundig aandachtsgebied landschap;
tevens komen besloten gebieden en cultuurhistorische aandachtsgebieden voor.
Prioriteitvaninzetvanhetinstrumentarium t.b.v.landschapsbehoud en ontwikkeling
en bosbouw wordt ook van belang geacht voor de versterking van de toeristischrecreatieve kwaliteit. Voor het Reuseldal wordt in de paraplunota voorgesteld de
bestaande landschappelijke structuur te versterken. Gemeenten zullen dit in een
landschapsbeleidsplan verderuitwerkenenconcretiseren.Indeparaplunota Beerzedal
wordtvoorgesteld delandschappelijke structuur insamenhangmetdedynamiekvan
de functies te laten ontwikkelen. Zowel in het Reuseldal als het Beerzedal streeft
men ernaar de samenhangende structuur van de beekdalen te versterken.
Ruimtelijk toekomstperspectief
De beleidsvisie voor het Reuseldal is gebaseerd op een viertal sectoranalyses en streefbeelden, teweten de sectoren 'bos,natuuren landschap', 'land- en tuinbouw',
'toerisme en recreatie' en 'milieu'. Confrontatie van deze streefbeelden geeft aan
waarruimtelijke keuzen gemaakt moeten worden. Demeeste aandacht gaatuitnaar
conflicten tussen landbouw ennatuur. Deconfrontatie vanwensen speeltzichbinnen
dedeelgebiedjes af, hierdoorwordenmetnameconflicten 'opafstand', dusviawater
en lucht tussen deelgebieden genegeerd. In de Integrale visie voor het Beerzedal
wordt dooruittegaan van depositioneringsbenadering eenruimtelijk toekomstperspectief voorgesteld.
Versterking toeristisch-recreatieve functie
Midden-Brabant heeft reeds een aantal belangrijke, verschillende recreatieve
kwaliteiten(bos,attractieparken,verblijfsrecreatie); erzijnechternog mogelijkheden
voor kwaliteitsverbetering van bestaande voorzieningen. In het Streekplan NoordBrabant(1992)wordthetnoordelijk deelalstoeristisch-recreatief ontwikkelingsgebied
aangeduid.Hetbeleidishiergerichtopversterking vandeattractieparken endeverblijfsrecreatie en op een zonering van intensieve vormen van recreatie op de lijn
Rosmalen -Tilburg -Hilvarenbeek. Tevens zaldeaandacht voor openluchtrecreatie
ronddestedenendorpenmoetentoenemen.Hetzuidelijk deelisaangeduid alstoeristisch-recreatief gebied; hier is plaatselijke uitbreiding van de verblijfsrecreatie
voorzien. In de Beleidsvisie voor het Reuseldal wordt daarnaast het recreatief
medegebruik - met name ten behoeve van de regionale bevolking- benadrukt. De
Beleidsvisie besteed relatief weinig aandacht aanrecreatie entoerisme:De concrete
wensenuithet streefbeeld zullenophetniveauvandebetreffende bestemmingsplannenwordenuitgewerkt.Indeparaplunota Beerzedalisvooralaandachtvoorrecreatie
vanuit het perspectief voor mogelijkheden tot verbreding van de landbouw. Ook in
deze paraplunota wordt aangesloten bij het streekplan. Veel belang wordt gehecht
aan het vergroten van de mogelijkheden voor fuctieverandering in het algemeen.
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Beekherstel: Aankoop, relatienota?
De ruggegraatfunctie van het beeksysteem is voor een groot deel verloren gegaan
doorhet verleggen enrechttrekken van debeken. Metname in debeekdalen zullen
keuzen gemaakt moeten worden tussen natuurontwikkeling of landbouwkundige
ontwikkeling. Vooral in het zuidelijk deel van het Reuseldal ontbreekt de
mogelijkheid om met landinrichting de gewenste functieveranderingen te
bewerkstelligen.Hierwordtvoorverwevinggekozen,echteronderrandvoorwaarden
voor het agrarisch gebruik.
Afstemming ruimte-water-milieu
Het Streekplan (1992) verwijst naar de ecobeekstroomgebieden uit het provinciaal
waterhuishoudingsplan.
In de paraplunota voor het Reuseldal wordt nauw aangesloten op het huidige
grondgebruik. Alleen in situaties waar zich conflicten voordoen tussen het huidige
landbouwkundige gebruikengewenstnatuurontwikkelingwordenruimtelijke keuzes
gemaakt.Voorafstemming vanruimteenmilieuwordtwatbetreft verzuringverwezen
naarhetARP.Indeintegrale visie voorhet Beerzedal wordt nadrukkelijk gestreefd
naareenafstemming vanruimte,waterenmilieu viade deelwatersysteembenadering.
In "gevoelige"deelwatersystemen isdenatuurrichtinggevend, inminder gevoelige
de landbouw.
Versnelde verbetering milieukwaliteit -> bmk?
Het streekplan verwijst naar het Plan van Aanpak ROM waar het gaat om de
versnelde verbetering van demilieukwaliteit. Een instrument opprovinciaal niveau
isdeLeidraad Veehouderij enMilieu: Detotale ammoniakedepositie opallebinnen
eengemeenteliggendeverzuringsgevoelige gebiedengezamenlijk moetafnemen. Dit
kan echter lokaal leiden tot een toename van de depositie. Uit debeleidsvisie voor
het Reuseldal komt naar voren dat het streven is gericht op een zo laag mogelijke
belasting voorhethelegebied. Dereductiedoelstellingen volgenhetgeneriek beleid
en deLeidraad Veehouderij enMilieu; echter voorvermesting worden geenreductiedoelstellingen aangegeven. IndeIntegrale visie Beerzedal wordt aangegeven dat
in sommige (gevoelige) gebieden extra aandacht nodig is voor de milieukwaliteit,
zowel met het oog op vermesting als op verdroging. Deze extra aandacht zal zich
moeten vertalen in een aanpassing van het grondgebruik, bijvoorbeeld door
functieverandering van landbouw naar natuur of verbreding van de landbouw naar
natuur of recreatie.
Beleid gericht op tegengaan verdroging!hersteleffecten?
Het streekplan streeft voor Midden Brabant naar het vasthouden van gebiedseigen
water en naar handhaving van de kweldruk, teneinde verdroging van natuur tegen
te gaan. Ook beperking van de grondwaterwinning is een mogelijkheid; dit vereist
wel een verbetering van dekwaliteit van het oppervlaktewater. In de paraplunota's
wordt aangesloten bij het streekplan om voor verdroging gevoelige gebieden met
eerste prioriteit aan te pakken. In de beleidsvisie Reuseldal wordt het
vergunningenbeleid vandegemeentengenoemd alsinstrument omverdroging tegen
te gaan. Aan de paraplunota Beerzedal zijn concrete uitvoeringsprojecten voor het
terugdringen van verdroging verbonden.
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Inzet instrumentarium
— Het streekplan noemt: Landinrichting, prioritaire inzet bodembeschermingsinstrumentarium (mn. voor fosfaatverzadigde gronden), sectoraal natuuren landschapsinstrumentarium, landschapsbeleidsplannen en 'bufferzoneinstrumentarium';
— Handleiding bestemmingsplannen Buitengebied Provincie Noord-Brabant;
— indeParaplunotaReuseldalwordenrichtlijnen voorhetinstrumentarium gegeven,
waarbij thema's uit de Handleiding Bestemmingsplannen buitengebied een
gebiedsgerichte invullingkrijgen. OokdeLeidraad Veehouderij enMilieu wordt
naderuitgewerkt, waarbijeenversneldereductievandeammoniakemissiewordt
voorgesteld;
— IndeBeerzedal-visiewordenconcreteanti-verdrogingsmaatregelenvoorgesteld:
peilverhoging, verfijnd stuwbeheer);
— Daarnaast staat in de Paraplunota natuurlijk doorwerking naar de betreffende
bestemmingsplannen centraal: wet- en regelgevingsinstrumenten;
— in het Gebiedsperspectief de Meierij worden een aantal thema's aangedragen,
waarvan menverwacht dat zebij dedoelgroepen totuitvoeringsplannen worden
uitgewerkt.Dedoelgroepenzijn:(georganiseerd ofindividueel)land-entuinbouw,
natuur-enbosbouw,toerismeenrecreatie,gemeenten,intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en waterschappen.
Draagvlak
De betrokken gemeenten zagen veel voordeel in samenwerking, met name op het
gebied van eenduidigheid in rechtszekerheid, handhaving, gezamenlijk onderzoek
ten behoeve van nieuwe bestemmingsplannen en financiële voordelen. Teneinde
voldoende draagvlak en vertrouwen te krijgen is voor beide paraplunota's een
organisatiestructuur opgezet,waarbij ookbelangengroepenuitderegiozijn betrokken
(o.a. landbouwschap en Brabantse Milieufederatie).
4.26.2 Samenvatting Midden-Brabant
4.26.2.1 Grootste knelpunten
Gebrek aan financiële middelen voor functieveranderingen in gebieden die wel in
degroenehoofdstructuur liggen,maarnietindeEHSofineen landinrichtingsgebied.
4.26.2.2 Conclusies
Aanpassing ruimtelijke structuur: Voorgestelde zonering voorhetReuseldal ende
daaraan ten grondslag liggende keuze voor verweving of scheiding lijkt vooral
ingegeven te zijn door het al dan niet beschikbaar zijn van financiële middelen.
Vooral vastleggen status quo,niet erg opontwikkeling gericht. Voor het Beerzedal
wordtvoorgesteld deruimtelijke structuur opbasisvandewater-en milieucondities
aan te passen. Hierbij spelen de mogelijkheden voor verbreding van de landbouw
een belangrijke rol.
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Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: Voor Reuseldal wordt onderscheid
gemaakt in agrarische en groene hoofdstructuur; verdeling van milieugebruiksmogelijkheden door doelgroep landbouw door het al dan niet bieden van
mogelijkheden voor uitbreiding, nieuwvestiging en omschakeling in relatie met
zonering.Deontwikkelingsmogelijkheden voordelandbouw inBeerzedalinnauwe
relatiemetmilieuenwaterrandvoorwaarden. Mogelijkheden voorverbredingvande
landbouw naast verdere (intensieve) ontwikkeling.
Afstemmingruimte-water-milieu:Reuseldalvooralprocedurele afstemming: nationaal
enprovinciaalbeleidalsuitgangspuntgehanteerd.Debelangentegenstellingen tussen
landbouwennatuurzijn beperktgebleventotspecifieke deelgebieden. Geenintegrale
aanpak van ruimte-water-milieu. Voor Beerzedal is gebruik gemaakt van
deelwatersysteembenadering.
Inzetinstrumentarium:Inzetinstrumentarium ophetniveauvanhet bestemmingplan
staatcentraal;aantalkansenvanparaplunota'szijnblijven liggen,zoals gezamenlijke
inzet waar het gaat om toeristisch-recreatieve ontwikkelingen of het opstellen van
een landschapsstructuurplan.
Het Gebiedsperspectief geeft veel suggesties voor maatregelen, maar nog geen
concrete instrumenten.
Draagvlak: Inschatting: redelijk, zowel op bestuurlijk niveau als bij landbouw- en
natuurorganisaties.

Midden-Brabant Reuseldal
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4.27 De Peel en omgeving
Doelstelling:Vernieuwing gelekoers,gerichtopherstructurering vandelandbouw
naar geconcentreerde vormen van landbouw zoals intensieve veehouderij en
(glas)tuinbouw, alsmede veiligstelling vannatuurgebieden en ontwikkeling van
recreatieve functies door landschapsbouw en herstel van de milieukwaliteit.
(VINEX, deel 4: 66).
Kern: Strikte scheiding landbouw -natuur in ruimtelijke eenheden.
De Peel is aangewezen als ROM-gebied. Ter verwezenlijking van het ontwikkelingsperspectiefvoor Midden-Brabant,Oost-BrabantenNoord-Limburg wordtinde
VINEX een Nadere Uitwerking aangekondigd. In het SGR is het Peelvenengebied
(GrootePeel,Mariapeel-Deurnse Peele.o.) aangewezen alsStrategisch Groenproject,
teneinde de beoogde grote functiewijzigingen en ingrijpende wijziging van de
ruimtelijke structuur te realiseren. In september 1995 verscheen een conceptstartnotitie voor het project Peelvenen, met als doel het op gang brengen van een
proces met en in de streek, gericht op het oplossen van knelpunten op het gebied
vanruimte-water-milieu (concept-startnotitie:2).Hetproject wordtalsonderdeelvan
het project NUBL (Nadere Uitwerking Brabant Limburg).
InitieelwerdentweePlannenvanAanpakvanuithetROM-beleidvoorzien.Hetplan
van Aanpak voor de Peel moest zijn gericht ophet bereiken van een daling van de
totale milieubelasting met stoffen envormen van verstoring enhet mogelijk maken
van een vernieuwing van de ruimtelijke structuur in het Peelgebied (VINEX, deel
4: 69).
Het NUBL-project heeft echter één Plan van Aanpak voor het gehele gebied van
Midden- enOost BrabantenNoord- enMiddenLimburg uitgebracht (voorafgegaan
door een Integrale Visie van 1993). Het volgende is gebaseerd op de versie van
October 1995.
Uit zorg voor de ontwikkelingen in de Peel in het algemeen en over het NUBLproject in het bijzonder, achtte Gedeputeerde Staten van Limburg het noodzakelijk
eenaanzettoteensamenhangende visieopdeontwikkeling indePeeltegeven.Deze
is neergelegd in de nota 'Plattelandsvernieuwing in de Peel' (GS Limburg, 1995).
In de Peel isvooral sprake van 'oude stress': Verzuring, verdroging en vermesting
als gevolg van de omvang van de intensieve veehouderij belemmeren het behoud
endeontwikkeling van deecologischeentoeristischekwaliteitvanhetgebied.Ook
de waterwinning staat onder druk.
InhetStreekplan Noord-Brabant (juli 1992)wordt verwezen naardeVINEX alshet
gaat om de noodzaak van een vernieuwing van de ruimtelijke structuur van OostBrabant (: 158) omdat een goede functievervulling voldoende ruimtelijke kwaliteit
vereist.
Nieuwe stress:Verstedelijkingsdruk, ruimtenodigvoorduurzame landbouwsystemen,
natuur en landschap vragen meer ruimte.
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4.27.1 Onderzoeksvragen
Vernieuwing ruimtelijke structuur
In het Streekplan Noord-Brabant wordt de nadruk gelegd op het realiseren van
ruimtelijke voorwaardenvooreenblijvende agrarischefunctie vandePeel;prioritaire
inzetvaninstrumenten isgerichtopverbetering vandeagrarische productiestructuur.
InhetPlanvanAanpakNUBLisaangegevendathetsamenwerkingsverband NUBL
(provincies en Ministeries VROM, LNV, V&W) zich richt op ondersteuning en
stimulering van derealisatie van bestaande beleidsdoelstellingen ophet terrein van
regionale economie, ruimte en milieu.
Planningstermijn plan van aanpak: 2000; evaluatie van uitvoeringsfase in 1997.
Herschikkingfuncties opbasisvan(deel)watersystemen;verplaatsingveehouderijbedrijven? positionering nieuwefuncties op basis van (deel)watersystemen?
Voor het gebied 'de Peelvenen' is een gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap
opgesteld (SC_DLO & Habitat-Ecoplan, 1994), zoals reeds was aangekondigd in
onder andere het SGR (Strategisch Groenproject). Deze gebiedsvisie is ondermeer
bedoeld als bouwsteen voor de NUBL-planvorming. Voor de planvorming om tot
een geïntegreerd strategisch project tekomen iseen Streekcommissie samengesteld
uit lokale samenwerkingsverbanden (Stichting Peelland, Milieucoöperatie, JAPIWerkgroepbehoud Peel).Behoud,herstel enontwikkeling vandehoogveen-, veenen moerasnatuur staat centraal. De basis vormen de waterscheidingen, voor zover
die uit het isohypsenpatroon van het eerste watervoerend pakket zijn af te leiden.
Ruimtelijke relatieszijninkaartgebrachtteneindebeschermingszones te identificeren.
De verschillen tussen de Centrale Slenk en de Peelhorst worden benadrukt. Op de
peelhorst worden watersystemen kwantitatief enkwalitatief integraalhersteld; inde
Slenk is dat opkorte termijn niet mogelijk enkrijgen half-natuurlijke landschappen
prioriteit. Verwerving van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling heeft dus
prioriteit in de Peelhorst.
Ruimtelijk toekomstperspectief
Inhet streekplan wordt inontwikkelingsgebieden eenversterking van de agrarische
complexen van intensieve veehouderij, champignonteelt en rundveehouderij onder
de voorwaarde van een verminderde milieubelasting voorgestaan. Verweving met
andere functies is moeilijk. Men voorziet geen toename van de productie in de
intensieve veehouderij, wel een behoefte aan schaalvergroting en ontwikkeling om
aan milieurandvoorwaarden te voldoen,
De bedrijfsomvang zal toenemen, het aantal bedrijven zal dalen.
In het NUBL-project wil men de economische perspectieven voor de landbouw
vergroten en "de dynamiek van het landelijk gebied herstellen" (: 5): Efficiënter
produceren, innovatie, wegnemen belemmeringen in regelgeving, vergroten
(internationale) concurrentiekracht.HetplanvanAanpak wordtgekarakteriseerd als
een uitvoeringsprogramma: Men wil nu aan de slag. Eén van de vervolgactoies is
"de uitwerking van een middellange termijnperspectief voor de economische
ontwikkeling van het NUBL-gebied en deprojectmatige uitwerking daarvan (: 10).
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Het realiseren van de gewenste ruimtelijke en milieukwaliteit is afhankelijk van
versterking van de dynamische ontwikkeling in het gebied (: 9); alleen bij een
verantwoorde economische basis voor de functies zijn de benodigde investeringen
in de aanpak van milieuproblemen te realiseren. Het plan van aanpak gaat in op de
mogelijkheden van dynamische ontwikkeling voor de landbouw en voor recreatie.
Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de
landbouwbedrijven?
Versterking van de dynamiek in de agrarische sector richt zich op herstructurering,
niet-agrarische nevenactiviteiten enontwikkelingnieuweeconomische dragers (:19).
Alsaangrijpingspunten voorherstructurering wordengenoemd:Nieuwelokatiesvoor
glastuinbouw, omschakeling naar biologische landbouw en vooral de ontwikkeling
vanmilieuvriendelijke streekproducten.Alsniet-agrarische neventakken wordtgedacht
aan natuur- en landschapsproductie, agrotoerisme en plattelandstoerisme. Nieuwe
economische dragers kunnen wonen, bedrijvigheid, bosbouw, recreatie omvatten.
Projecten omvattenversterking vandesamenwerking inagribusiness, ontwikkeling
lokaties voor glastuinbouw, ontwikkeling agrarische bedrijventerreinen
(voorbeeldprojecten inHorstenGemert),herbenuttingbedrijfsgebouwen buitengebied,
stimulerenecologische landbouw,inzetvanagrariërsbijnatuurproductie (experiment
in De Peel) en bij onderhoud landschapselementen37, opzet agrotoerisme.
Ruimtelijke voorwaarden voor mestopslag en -verwerking
Waar het streekplan (1992) nog streefde naar de realisering van mestverwerking en infrastructuur in de Peel, zegt het Plan van aanpak NUBL hier niets over.
Afstemming ruimte-water-milieu
Het streekplan (1992) streeft voor de Peel naar een productiemilieu met
toekomstwaarde. Daartoe moeten de afvalstromen worden gereguleerd en moet de
amk worden bereikt. Het streekplan verwijst hierbij naar de ecostroomgebieden uit
hetprovinciaal waterhuishoudingsplan. Hetgebied wordtgekenmerkt dooreenzeer
hoge milieubelasting.
In NUBL wordt afstemming tussen verbetering van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving enlandbouweconomische ontwikkeling gezochtindeopzetvangeïntegreerdestrategischeprojecten. Hetgaatzoalsaangegevennietomnieuwbeleid,maar
om (versnelde) uitvoering van bestaand beleid. Daarbij is men vooral gericht op
gebiedenwaargebiedsgerichte projecten succesvolzoudenkunnen zijn. Degebieden
— waaronder Beerze-Reusel, Meijerij en Peelvenen — zijn begrensd op basis van
(deel)watersystemen (: 13).
Deverbetering vandefysieke leefomgeving toegespitstopmestenammoniak, water
en verdroging en natuur- en landschap.

37

Dit loopt nog geen storm vanwege de angst voor planologische schaduwwerking (NUBL:

25).
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Waterpeil afstemmen op natuur
Het streekplan is gericht op het optimaliseren van de waterhuishouding voor de
landbouw, rekening houdend met effecten op bos en natuur. Water van goede
kwaliteit moet worden vastgehouden; in de omgeving van grondwaterafhankelijke
natuurgebieden mag geen aanvoer van gebiedsvreemd water plaatsvinden.
Ook wordt verwezen naar het uitbreidingsplan grondwaterbeschermingsgebieden.
Nieuwe wingebiedenkunnen evt.indegroenehoofdstructuur worden gelokaliseerd,
"als nieuwe waterwingebieden op een geschikte plek t.o.v. natuurgebieden kunnen
worden gesitueerd, kunnen ze een bufferende werking hebben". Wel moet hier aan
strenge milieuhygiënische eisen worden voldaan.
Realisatie milieudoelstellingen
Amk,metnamewatbetreft ammoniakemissie:Alleprojecten inhetkadervanNUBL
die zijn gericht op versterking dynamiek van de agrarische sector, hebben een
explicietemilieudoelstelling,zoalsclusteringvanagrarischebedrijventerreinen (gezamenlijk investeren), herbenutting bedrijfsgebouwen buitengebied vooral in de
nabijheid van EHS,omschakeling naar ecologische landbouw. Ten aanzien van het
mest- en ammoniakbeleid wordt gewerkt aan een regionale uitwerking van de
IntegraleNotitieMest-enAmmoniakbeleid: Uitgaandevanhettaakstellend generiek
beleidwilmenderegioderuimtevooreigenoplossingen bieden.Demeeste aandacht
gaat uit naar bedrijven met hoge milieurisisco's. Er zijn voor 1996 en 1997 zes
projecten geformuleerd die worden gemonitored wat betreft inspanningen en
resultaten. Onder andere wordt onderzocht hoe verplaatsingen van bedrijven uithet
NUBL-gebied naar niet-overschotgebieden kan worden gestimuleerd.
Beleid gericht op herstel verdroging?
In het streekplan wordt -om verdroging tegen te gaan- een verschuiving van
grondwateronttrekking naardiepinfiltratie enoppervlaktewaterwinning voorgesteld
(: 77).
Het plan van Aanpak NUBL streeft expliciet naar het oplossen van de
verdrogingsproblematiek. Alsmogelijkemaatregelenwordengenoemd:Vasthouden
gebiedseigen water, structurele brongerichte maatregelen, vermindering
grondwatergebruik voor laagwaardige doelen, alternatieve winmethoden,
gebiedsgerichte geïntegreerde aanpak in hele stroomgebieden (: 43).
Bufferbeleid voor natuurgebieden?
Rond de Peelreservaten worden hydrologische bufferzones aangelegd (streekplan).
In het kader van het NUBL zijn de projecten 'objectgericht ammoniakbeleid' en
'sanering van ammoniakdepositie rondom natuurgebieden van belang', naast de
projecten 'versterking aanpak verdroging natuurgebieden', vernieuwing aanpak
waterbeheerinlandbouwgebieden'.Eenaantalanti-verdrogingsprojecten enherstelprojecten zijn reeds gestart (GEBEVE-regeling).
Inzet instrumentarium
— Streekplan: Instrumentarium uit NMP, extra leidraad veehouderij en milieu
Provincie, agrarisch vestigingsbeleid (:228),gerichtopondersteuning gewenste
functionele ontwikkelingen en ondersteuning water/milieubeleid;
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— discussie metallebetrokken partijen (NUBL:20).Veelnadruk wordt gelegd op
hetrealiserenvandedoelstellingen insamenwerkingmetdestreek: Ontwikkeling
in het landelijk gebied is een zaak van alle betrokken partijen;
— subsidie omlokale initatieven uittebouwen totprofessionele samenwerking: In
het NUBL-gebied ontstaat een groot aantal lokale initiatieven die goede kansen
biedenvooreensnelleuitvoeringvanprojecten, zoalsondermeer milieucoöperatie
de Peel, Overlegplatform Duinboeren, omgevingsbeheer LSV moergestel/Oisterwijk;
— EU-regelingen als 5b programma (ontwikkeling en diversificatie productie) en
doelstelling 2-programma (innovatie productiekolom);
— GeBeVe-regeling, verbrede toepassing grondwaterheffing;
— aanvullend instrumentarium aanpak verdroging wordt ontwikkeld;
voorbeeldprojecten vernatting landbouwgronden;
— inzet kavelruil voor versnelde realisatie EHS;
— beheersovereenkomsten, aankoop gronden, opstellen gebiedsvisies;
— convenanten en contracten voor landschapsonderhoud;
— inhet kader van deGebiedsvisiePeelvenen (: 158ev)worden talvan mogelijke
instrumenten genoemd, o.a.: Natuurbeschermingswet (metvoorrang inte zetten
in nog niet aangewezen gebieden), Waterstaatswetgeving, Wet op de RO, Wet
Milieubeheer,Boswet,schadevergoedingsregelingen,Regiwa-projecten, aankoop,
beheersovereenkomsten, landinrichting, regeling Bijdragen Bos- en
landschapsbouw;
— LBL Noord-Brabant was in november 1995 nog op zoek naar veehouders aan
derandvandePeeldiegesubsidieerd willenverplaatsen. Totnutoehebben zich
10boerenaangemeld. "Financiëleensocialeargumenten warenvoorveelboeren
reden om zich terug te trekken" (Agrarisch Dagblad, 1-11-1995).
4.27.2 Samenvatting De Peel en omgeving
4.27.2.1 Grootste knelpunten
Realisatie amkwaarhet gaatomvermesting,verzuring,verdroging; metname waar
het gaat om 'mest en ammoniak'. Tekort aan middelen voor aankoop EHS (ook in
GebiedsvisiePeelvenenkomteentekortaanverwervingsareaalnaarvoren)-ditloopt
echter niet via NUBL.
4.27.2.2 Conclusies
Vernieuwing ruimtelijke structuur: Vooral gericht op verplaatsing agrarische
bedrijven van natuurgebieden af; clustering agrarische bedrijventerreinen. Inzet
landinrichting is nog niet aan de orde, alleen in het kader van de Peelvenen wordt
landinrichting/experimenten metlandinrichting alsmogelijk instrument beschouwd.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief:Brede aandacht voor levensvatbare
landbouwenrecreatie;geoperationaliseerd intalvanprojecten.Nietaltijd is duidelijk
of het om 'gebiedsdekkende' projecten gaat. De bedoeling is dat er een debat in de
regio wordt opgezet over mogelijkheden voor economische vernieuwing van het
landelijk gebied.
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Afstemming ruimte-water-milieu:Vooralprocedureleafstemming:Erwordtuitgegaan
van de gewenste functies en ruimtelijke structuur uit het streekplan en de daarbij
benodigde milieukwaliteiten.
Onderscheid milieuherstructurings- enmilieubasisgebieden uitvoorlopige integrale
visie niet overgenomen in plan van aanpak, prioritaire gebieden op basis van
deelwatersystemen wel.
Inzetinstrumentarium:Gebiedsgerichteinzet,maarsterkaccentopmilieuhygienisch
instrumentarium.
Draagvlak: Aan opbouw van het draagvlak in de streek wordt nog steeds gewerkt;
idee is wel dat er sprake isvaneenpositieve lijn. Deverwachting isdat deze wordt
versterkt bij het uitbrenegen van het Plan van Aanpak (verschaffen duidelijkheid).
De Peel
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4.28 Mergelland
Doelstelling:Handhavingblauwekoers,gerichtopbehoud,herstelenversterking
vandestructuurdoornatuurontwikkeling engerichtopbevorderingvantoerisme
en recreatie (VINEX, deel 4: 66).
Kern:Verbeteringperspectief landbouw,inafstemming metnatuur (krijthellingen,
kwelzones, bronnen), recreatie, waterwinning en ook verstedelijking, behoud
karakteristieke landschappelijke kwaliteit.
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IndeVINEX (deel4:70)wordt aangekondigd datrijk enprovincie inhetkader van
hetROM-beleid "een plan van aanpak opstellen, dat dekwaliteit van het leefmilieu
beschermt en dat gelegenheid schept voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
Belangrijke elementendaarbij zullenzijn:Deverbeteringvandewaterkwaliteit (zowel
grond- als oppervlaktewater) en natuur- en landschapsontwikkeling (mede met het
oogoperosiebestrijding)". Dit Plan vanAanpak ROM-Mergelland isinmaart 1995
gereed gekomen. Het is richtinggevend voor de nieuwe streek- en bestemmingsplannen. De uitvoering van het Plan van Aanpak is veiliggesteld tot hetjaar 2000,
daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. HetROM-project Mergelland richt zich
op de integratie van het bestaand beleid en de afstemming van de daaruit voortvloeiende maatregelen.
DestartvanditROM-project isvrij moeizaam gegaan,doordatdegemeenten, LNO
en in mindere mate de waterschappen van mening waren dat zij te weinig bij de
voorbereidingen waren betrokken en overvallen werden. Zij vreesden dat deROMbenadering een bedreiging zou vormen voor de uitvoering van bestaand beleid.
Uiteindelijk hebben zij ingestemd met het meewerken van het Plan van Aanpak.
Mergelland kent 'oude stress' doordat het karakteristieke landschap en de natuur
worden bedreigt door verstedelijking, landbouw, toenemende recreatie en
waterwinning. De landbouw staat onder druk. Het behoud van werkgelegenheid en
leefbaarheid maken het nodig dat kansen in de landbouw en de recreatie worden
benut.Nitraatuitspoeling vormteenbedreigingvoornatuurengrondwater(-winning).
4.28.1 Onderzoeksvragen
Handhaving ruimtelijke structuur
In het Plan van Aanpak wordt aangesloten op de beleidslijnen die zijn aangegeven
in het Streekplan Zuid-Limburg (1987): Streven naar duurzaamheid en naar
meervoudig gebruik (meervoudige benutting en verweving van functies). Op dit
moment is een nieuw streekplan in voorbereiding.
Hoe wordt de gewenste planologische bescherming vormgegeven? Uitwerking!
toepassing beschermingsformules uit SGR?
Dit moet naar voren komen uit het nieuwe streekplan.
Welkbeleidisontwikkeldomkarakteristiekelandschappelijkestructuurtehandhaven?
Hetherstel enbeheer van natuur en landschap iséén van de aandachtsvelden die in
het Plan van Aanpak naar voren worden gebracht. Naast pogingen om de EHS
versneld tot stand te brengen, worden maatregelen voorgesteld gericht op het
realiseren van natuurdoelstellingen via landbouwbeheer (: 47). Daartoe worden de
mogelijkheden omagrariërsbijnatuur-enlandschapsbeheer tebetrekken uitgebreid.
Er is in het kader van het Plan van Aanpak geen beleid ontwikkeld om de
karakteristieke landschappelijke structuur tehandhaven; gemeenten zullen dit doen
via landschapsbeleidsplannen.
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Ruimtelijk toekomstperspectief
Welkeplannenvoornatuurontwikkeling? gebiedsvisieopgesteld!voorgenomen?geld
voor aankoop?
InhetPlanvanaanpak wordt aangeslotenbij bestaandeplannen vooruitvoeringvan
deEHS.VersneldeuitvoeringlijktinMergellandnietmogelijk vanwegedeschaarste
aangoedegrondendegrotedrukvanuitverschillendefuncties ophet ruimtegebruik.
Geprobeerd wordtviavoorfinanciering uithetROM-project versneld landinrichting
en daarmee natuurontwikkeling te realiseren (: 47, 48). De uitvoering van het
natuurbeheer in Mergelland verloopt moeizaam, daarom is het Plan van Aanpak
vooral gericht op het op gang brengen daarvan.
In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
In het Plan van Aanpak komt geen speciaal beleid naar voren gericht op het
samengaan vanlandbouw enrecreatie.Degemeenten hebbenhierin een belangrijke
taak, met name waar het gaat om kamperen bij de boer. De gemeenten verschillen
veel in aanpak (stimulering/handhaving). De Provincie stimuleert de
professionalisering vanrecreatiebedrijven (waaronder kamperen bij deboer) vanuit
het streven om tot duurzame omgang met natuur, landschap en milieu te komen
(: 67).
Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren?
De aandacht voor productie van streekeigen producten komt voort uit de noodzaak
om te schakelen naar een milieuvriendelijker landbouw. Door het LandbouwEconomisch Instituut wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een
professionele afzetstructuur. Er iseenproef gedaan naar demogelijkheden voor de
vermarkting van milieuverantwoorde streekproducten. Men probeert niet alleen
groenten en fruit, maar ook 'bulk'producten als granen, suikerbieten, maïs en melk
als milieuvriendelijk streekeigenproduct te gaan produceren. De trekker achter dit
project is het Ministerie van LNV (: 37). Onder de verwerkers van agrarische
producten blijkt bij een aantal bedrijven concreet belangstelling te zijn voor de
verwerkingvanstreekeigenproducten,metnamevoorfruit en akkerbouwproducten.
Ookonder deagrariërs isbelangstelling.LNVprobeert agrariërs concrete projecten
op dit gebied te laten oppakken. Projecten die winst voor het milieu opleveren en
een gunstig toekomstperspectief voor de producent laten zien zullen gestimuleerd
worden. Inhoudelijk verloopt hetLNV-project gunstig,deconcrete uitvoering loopt
minder goed doordat er te weinig mankracht beschikbaar is bij LNV.
Wordennog andere maatregelengebruikt omperspectieven voorde landbouw te
verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota?
Boeren die geen normale mogelijkheden voor uitbreiding hebben, kunnen in
aanmerking komen voor een startsubsidie om om te schakelen naar melkgeitenhouderij (: 37). Het inzetten van agrariërs bij natuur- en landschapsbeheer zal
gestimuleerd worden.Hiertoe wordteenaantalvoorbeeldprojecten opgestart (:38).
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Welk beleid ten aanzien van waterwinning?
Omverdrogingsverschijnselen tegen te gaan zal de winning van grondwater opeen
aantal plaatsen worden verminderd. Gebiedseigen water zal zoveel mogelijk
vastgehouden moeten worden.
Afstemming ruimte-water-milieu
Met het Plan van Aanpak wordt een integrale uitvoering van maatregelen uit het
ProvinciaalMilieubeleidsplan (1991/1995herz.),Waterhuishoudingsplan (1991/1995
herz.) en Streekplan nagestreeft. Het Plan van Aanpak geeft ook een verdere
concretisering van die plannen.
Beleid gericht op verbetering milieukwaliteit, met name waterkwaliteit?
In het Plan van Aanpak is veel aandacht voor het herstel van de waterkwaliteit. De
voorgestelde maatregelen sluiten aan op de maatregelen uit het Integraal
waterbeheersplan Zuidelijk Zuid-Limburg. Veelaandacht voordebeperking vande
nitraatuitspoeling, omdatdenitraatuitspoeling zowelnatuurwaarden alshetgrondwater
bedreigt. Eén van de maatregelen is gericht op gebiedsgericht nitraatonderzoek,
waarbij waterrelaties tussen inzijgings- en kwelgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden centraal staan. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld op
landbouwbedrijfsniveau, omdenitraatgift endaarmeede-uitspoelingteverminderen.
Omdat denitraatproblematiek erg gevoelig ligt zijn vooral maatregelen voorgesteld
op het terrein van onderzoek.
Specifiek grondgebruik, gericht op erosiebestrijding?
In 1990ishetzgn.erosienormeringsonderzoek gestart. Hieruit zijn voorstellen voor
natuur-, teelt-, cultuur- en civieltechnische maatregelen voortgekomen. Daarnaast
wordt gestreeft naar het bevorderen van de infiltratie van regenwater, zodat de
afspoeling verminderd. In een aantal proefprojecten rond bestaande en nieuwe
woningbouw wordt dit verder uitgewerkt.
Inzet instrumentarium
— Landinrichting: 4 lopende landinrichtingsprojecten. Er wordt vanuit het ROMbeleid gestreeft naar versnelde uitvoering van deze projecten;
— Generiekmilieu-instrumentarium: HeelMergelland bodembeschermingsgebied,
7 stiltegebieden, 9 grondwaterbeschermingsgebieden (40% van Mergelland);
— nitraatproblematiek: verder onderzoek;
— agrarischnatuurbeheer:uitbreidingROL-Limburg,Instellenrandenbeheer.Erlijkt
onder agrariërs veelbelangstelling tezijn voor deROL-regeling.De uitbreiding
van de ROL hangt nauw samen met het bieden van bredere perspectieven voor
de landbouw;
— Landschapsbeleidsplannen: een knelpunt wordt gevormd door het feit dat
gemeentelijke landschapsbeleidsplannen vaak verder gaan dan de
landinrichtingsplannen. Geen formele status.
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Draagvlak
Aanvankelijk verliep deplannenmakerij voor het ROM-project zeertraag. Doordat
daarnabesloten isomheeluitvoeringsgericht aandeslagtegaan-vooral afstemmen
envoortbouwen oplopendezaken-isallesvlotter gegaan.Erlijkt onderdeagrariërs
en verwerkende industrie animo voor het oppakken van vernieuwende projecten.
Vanwege capaciteitsproblemen in invoerende instanties (provincie, LNV) lijkt de
uitvoering van het ROM-project weer te vertragen.
4.28.2 Samenvatting Mergelland
4.28.2.1 Grootste knelpunten
Het tot stand brengen van duurzame landbouw en het verminderen van de
nitraatuitspoeling. Erzijn veelprojecten opgestart maardeuitvoering verloopt traag
door te weinig capaciteit bij de uitvoerende diensten (m.n. streekeigen
produktontwikkeling).
4.28.2.2 Conclusies
Handhaving ruimtelijke structuur: Doormiddelvannatuurontwikkeling streeft men
versterkingvandelandschappelijke structuurna.Versneldelandinrichting zal hierbij
een belangrijke rol spelen. Duurzame ontwikkeling en verweving van functies.
Verweving meer in ruimtelijke zin dan functioneel.
Ruimtelijk-economisch toekomstperspectief: De landbouw moet nieuwe wegen
inslaan gericht op duurzaamheid (wo. milieuvriendelijk produceren streekeigen
Produkten).Verdereontwikkelingvanrecreatie.Verwevingvanlandbouwenrecreatie
in economische zin wordt niet bewust gestimuleerd.
Afstemming ruimte-water-milieu: Afstemming op maatregelen-/uitvoeringsniveau,
geen integrale aanpak op basis van watersystemen.
Inzet instrumentarium: Generiek en gebiedsgericht instrumentarium.
Draagvlak: Draagvlak is over het algemeen groot. Met name onder gemeenten en
belangenorganisaties. Deagrarische sector staatpositief tegenover de ontwikkeling
van streekeigen producten. Er zijn echter nog geen intiatieven van onderop.
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Aanhangsel 1 Kern aanwijzing HAV-gebieden
Hieronder volgt een korte en kernachtige typering van de beleidsdoelstelling per
HAV-gebied. Waar nodig zullen deze doelstellingen worden geconcretiseerd. De
belangrijkste richtsnoer hierbij wordt gevormd doorhetkarakter van de ruimtelijke
verandering,hetzijgewenst,hetzijverwachtvoorhetbetreffende gebiedendekeuze
van daaruit voor handhaving, aanpassing dan wel vernieuwing van de ruimtelijke
structuur. Debetreffende strategie wordtvervolgens gekoppeld aandetweecentrale
doelen van het koersenbeleid: het bieden van een perspectief voor de ruimtelijkeconomische ontwikkelingen op langere termijn en de afstemming van ruimtelijk,
water- en milieubeleid als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Er is zoveel
mogelijk getracht onderling vergelijkbare/gelijkluidende vragen te formuleren.
VoorelkHAV-gebied geldt ookdevraagwelkbeeld deinitiële beleidsmakers voor
ogen stond waar het gaat om de afstemming met andere plannen en procedures.
Anders geformuleerd: Welke verwachtingen had men voor dit gebied?
1.1

De Waddenzee
Doelstelling: Handhavingsgebied met groene koers
Kern: Behoud, waar nodig versterking van natuurwaarden met behoud van
mogelijkheden/ als randvoorwaarden voor andere maatschappelijke functies.

Handhavingruimtelijkestructuur:Hoewordtdegewensteplanologisch bescherming
vormgegeven? uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR: Hoe werkt
afwegingskader uitpkbWaddenzeeinpraktijk? Mogelijk voorbeeld:PortPoseidon;
Ruimtelijktoekomstperspectief: Iseenintegraalbeheersplan opgesteld?Inhoeverre
wordtdaarineen(nieuwe)zoneringvanverschillendefuncties voorgesteld?Opwelke
basis is dit gebeurd (bestaand gebruik, watersysteem)?
— Recreatie:In hoeverre is beleid gericht opnatuurvriendelijke recreatie tot stand
gekomen/geimplementeerd?
— Worden effecten van bijvoorbeeld gasboringen goed gemonitored, hoe wordt
compensatie ingevuld?
— Streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling: Aanwijzing als
stiltegebied/ rustgebied? Welke maatregelen ter bescherming fouragerende
trekvogels, broedende dieren?
Afstemmingwater-ruimte-milieu: Welkeinspanningen ombijzondere milieukwaliteit
te realiseren? Is er beleid om met name zware metalen en pcb's terug te dringen?
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden;
verruiming toepassing Natuurbeschermingswet, mer-regelgeving;
soortbeschermingsplannen ...
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Draagvlak:
— In hoeverre ishet beleid van verschillende betrokken overheden gecoördineerd/
op elkaar afgestemd?
— Is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is?
1.2 De Duinen
Doelstelling: Handhavingsgebied met groene koers.
Kern: Behoud, waar nodig herstel van het natuurlijke karakter van de duinen.
Handhaving ruimtelijke structuur:Hoewordtdegewensteplanologisch bescherming
vormgegeven? Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR, bijvoorbeeld
afweging intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en
waterwinning versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
—
Inhoeverreisbeleidontwikkeldvoorhetterugdringenvan grondwaterwinning
in infiltratiegebieden? Wordt gestreefd naar diepinfiltratie?
—
Inhoeverre isbeleid ontwikkeld voor geleiding van recreatief medegebruik,
respectievelijk sanering waar nodig?
— Hoewordthet streven naarnatuurlijke processen afgestemd op/met denoodzaak
voor kustverdediging?
— Welk beleid is ontwikkeld ten aanzien van landbouw? Eventueel plannen voor
uitplaatsing?
Afstemming ruimte-water-milieu:Welkevoorzieningenzijn getroffen omhetgebruik
van gebiedsvreemd water terug te dringen? Idem voor herstel natuurlijke
kweldynamiek?
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden;
natuurbeschermingswet, landinrichting.
Draagvlak: In hoeverre is het beleid van verschillende betrokken overheden
gecoördineerd/ op elkaar afgestemd?
1.3 Kleinschalig landschap in het noorden
Doelstelling: Handhaving met blauwe koers
Kern: Behoud, waar nodigversterking ruimtelijke verwevenheid van landbouw,
natuur en recreatie
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoewordtgewensteplanologische bescherming
vormgegeven? Uitwerkingbeschermingsformules uitSGR?Welkbeleidisontwikkeld
om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven?
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Ruimtelijk toekomstperspectief:
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
— Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren?
— Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw
te verbreden? Specifieke aandacht inProvinciale Landbouwontwikkelingsnota?
Afstemming water-ruimte-milieu:
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van landschapselementen terug te
dringen? Welke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit? heeft
bevordering vasthouden gebiedseigen water plaatsgevonden?
Inzet instrumentarium: Worden het beschikbare instrumentarium voor natuur- en
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter
vervanging van ROL/RAL, maar ook landschapsbeleidsplannen; aanwijzing
bodembeschermingsgebieden? Inzet toeristisch instrumentarium?
1.4 Noord-Drenthe
Doelstelling: Aanpassing groene koers
Kern: Ruimte bieden voor natuurontwikkeling en landschapsbouw, naast
perspectieven voor landbouw, recreatie en bescherming waterwinning;
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkelingfuncties gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur?
— Geld voor aankoop vrijgemaakt?
— Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)?
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in
kwantitatieve zin (kwel)?
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar
bmk in beekdalen?
Inzet instrumentarium: Maatregelen voor herstel houtwallen, singels.
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Draagvlak: Natuur- en landschapsonderhoud door boeren; landinrichting?
1.5 Zuidwest-Drenthe
Doelstelling: Aanpassing groene koers, deels bruin38.
Kern:Ruimtebiedenvoornatuurontwikkeling inbeekdalen enperspectieven voor
grondgebonden landbouw.
Aanpassing ruimtelijke structuur
— Beleidvoorontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur?
— Geld voor aankoop vrijgemaakt?
— Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)?
— Welk beleid is ontwikkeld voor de grondgebonden landbouw?
Afstemming ruimte-water-milieu
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in
kwantitatieve zin (kwel)?
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar
bmk in beekdalen?
Inzet instrumentarium: Beleid/instrumentarium voor herstel houtwallen, singels?
Draagvlak: Natuur- en landschapsonderhoud door boeren; inzet landinrichting?
1.6 Het veenweidegebied van ZuidWest Friesland
Doelstelling: Aanpassing met blauwe koers.
Kern: Verbreding economische basis landbouw, oa. door verdere ontwikkeling
recreatie.
Aanpassing ruimtelijke structuur
— Beleidvoorontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
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Oorspronkelijk zou ZOFriesland samen metZWDrenthe een ROM-gebied worden, maar
deprovincialebesturenkondenzichdaarnietinvinden.HetROM-gebiedvoorDrentheisnugelegen
in Noord-Drenthe/Drents Plateau
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Ruimtelijk toekomstperspectief
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voor nieuw te ontwikkelen natuur (Oude
Venen)? Beleid ten aanzien van aanleg van nieuwe bossen?
— Welkemaatregelenzijngenomenomstreekeigenproductentestimuleren?Worden
nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw te
verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale Landbouwontwikkelingsnota?
Afstemming ruimte-water-milieu
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van landschapselementen terug te
dringen?
— Welke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit? Heeft bevordering
vasthouden gebiedseigen water plaatsgevonden?
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter
vervanging van ROL/RAL; inzet landinrichting; toeristisch instrumentarium?
1.7 Zuid-oost-Friesland (Lindevallei)
Doelstelling: Aanpassing met groene koers.
Kern:Ruimtebiedenvoornatuurontwikkeling (mnbeekdalen);verbinding tussen
grotenatuurgebieden (bossenAppelscha/FochteloerveenmetWieden/Weerribben).
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkelinglandbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw uit beekdal en flanken?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Ruimtelijktoekomstperspectief:
— Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen voornieuwteontwikkelen natuur? Beleid
ten aanzien van aanleg van nieuwe bossen?
— Beleid voor aanleg verbindingszones (tegengaan/opheffen versnippering)?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in
kwantitatieve zin (kwel)?
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar
bmk in beekdalen?
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te
dringen?
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Inzet instrumentarium: Maatregelen voor herstel houtwallen, singels.
Draagvlak: Natuur- en landschapsonderhoud door boeren; landinrichting.
1.8 IJsselmeer
Doelstelling: Aanpassing met blauwe koers.
Kern: Afstemming verschillende gebruiksvormen van open water: Natuur,
recreatie, visserij, windenergie.
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleid voor ontwikkeling verschillende functies gedifferentieerd naar
deelgebieden/deelwatersystemen?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Is integraal beheersplan opgesteld? In hoeverre wordt daarin een (nieuwe)
zonering van verschillende functies voorgesteld? Opwelke basis is dit gebeurd
(bestaand gebruik, watersysteem)? Speciale aandacht voor afstemming natuurrecreatie?
— Iseenbegin gemaakt met landschapsbouw/natuurontwikkeling langs deoevers?
— Recreatie:Inhoeverre isrecreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht
voor natuurvriendelijke recreatie en grootschalige projecten?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Is zorg voor gewenste waterkwaliteit afgestemd op functie-aanduidingen? Is er
beleid om met name zware metalen en pcb's terug te dringen?
Inzet instrumentarium: Aanwijzing alsstiltegebied/rustgebied? Welke maatregelen
ter bescherming fouragerende trekvogels, broedende dieren?
Draagvlak:
— Inhoeverre ishetbeleid van verschillende betrokken overheden gecoördineerd/
op elkaar afgestemd?
— Is duidelijk wie verantwoordelijk is?
1.9 Het veenweidegebied van NoordWest Overijssel
Doelstelling: Aanpassing deels bruine, deel groene koers.
Kern: Ruimte bieden voor landbouw én natuur in gescheiden eenheden;
bevordering recreatief-toeristische ontwikkeling.
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
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Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Aanleg verbindingszones;
— Oppervlaktevergroting moerasgebied: geld voor aankoop?
— Ondersteuning landbouw alseconomischepijler? Specifieke aandachtinProvinciale Landbouwontwikkelingsnota?
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Beleid gericht op verbeteren waterkwaliteit?
— Beleid gericht op weren gebiedsvreemd water?
Inzet instrumentarium: Landinrichting;inzettoeristischinstrumentarium; aanwijzing
als milieubeschermingsgebied.
1.10 Twente
Doelstelling: Handhaving bruine/blauwe koers.
Kern: Behoud kleinschalig landgoederenlandschap; ontwikkeling lange termijn
perspectief voor landbouw en recreatie.
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoewordtgewensteplanologische bescherming
vormgegeven?Uitwerkingbeschermingsformules uitSGR?Welkbeleidisontwikkeld
om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Ondersteuninglandbouw alseconomischepijler? Specifieke aandachtinProvinciale Landbouwontwikkelingsnota?
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Beleid gericht op verbeteren waterkwaliteit (amk)?
— Beleid gericht op bevordering waterretentie en weren gebiedsvreemd water?
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling
bodembeschermingsbeleid, toeristisch instrumentarium.
1.11 Achterhoek
Doelstelling: Handhaving bruine koers, deels blauwe koers.
Kern:Handhavingkleinschalig landschap;ontwikkeling langetermijn perspectief
voor landbouw en recreatie.
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Handhavingruimtelijkestructuur:Hoewordtgewensteplanologische bescherming
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uitSGR?Welkbeleidisontwikkeld
om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Ondersteuning landbouw alseconomischepijler? Specifieke aandachtinProvinciale Landbouwontwikkelingsnota?
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
Afstemming ruimte-water-milieu
— Beleid gericht op verbeteren waterkwaliteit (amk)?
— Beleid gericht op bevordering waterretentie en weren gebiedsvreemd water?
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling
bodembeschermingsbeleid, toeristisch instrumentarium.
1.12 Gelderse Vallei
Doelstelling: Vernieuwing gele koers.
Kern: Verbetering ruimtelijke kwaliteit: Ruimtelijke scheiding van landbouw,
natuur, recreatie waar ze elkaar in de weg zitten.
Vernieuwing ruimtelijke structuur:
— Herschikking functies op basis van (deel)watersystemen?
— Positionering nieuwe functies bovenstrooms/ in infiltratiegebieden?
— Hoe ver is de planvorming ten aanzien van herinrichting?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de
landbouwbedrijven?
— Welk beleid is ontwikkelid voor herstel van de herkenbaarheid van de
landschappelijke structuur?
— Herstel ecologische kwaliteiten mede gericht op verhoging recreatieve
aantrekkingskracht.
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Welkaanvullend beleidisontwikkeldvoorderealisatiemilieudoelstellingen met
name reductie ammoniakuitstoot?
Inzet instrumentarium: Landinrichting, ARP, landschapsbeleidsplannen

210

1.13 De Veluwe
Doelstelling: Handhaving groene koers.
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurwaarden.
Handhavingruimtelijkestructuur:Hoewordtgewensteplanologische bescherming
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uit SGR? Bijvoorbeeld afweging
intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en waterwinning
versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden (VINEX: 56).
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Beleid voor opheffen en voorkomen versnippering?
— Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van geleiding van de intensiteit van
recreatie? Is er beleid voor eventuele sanering intensieve recreatie?
— Welk beleid is ontwikkeld ten behoeve van sanering intensieve landbouw
(bijvoorbeeld Uddel-Elspeet)?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in
kwantitatieve zin (kwel)?
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar
bmk?
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te
dringen?
— Welk beleid is ontwikkeld om verdroging te herstellen?
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden;
natuurbeschermingswet, landinrichting, soortbeschermingplannen.
1.14 Uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse gronden langs de
grote rivieren
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers.
Kern: Natuurontwikkeling en bevordering recreatieve voorzieningen.
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkelingfuncties gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop?
— Aanpassing landbouwstructuur: Uitplaatsing?
— Recreatie:Inhoeverreisrecreatiebeleid gedifferentieerd, bijvoorbeeld aandacht
voor natuurvriendelijke recreatie en grootschalige projecten?
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Afstemming ruimte-water-milieu:
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de rivierdynamiek?
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit?
Inzet instrumentarium: Landinrichting.
1.15 Gelderse Poort
Doelstelling: Vernieuwing groene koers.
Kern: Grootschalige natuurontwikkeling in uiterwaarden en aanliggende
binnendijkse gebieden.
Vernieuwing ruimtelijke structuur:
— Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van
watersystemen?
— Uitplaatsing landbouw uit uiterwaarden/aanliggende binnendijkse gebieden:
Landinrichting?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Beleid voor inpassing klei- en zandwinning.
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Bufferbeleid?
— Beleid gericht op herstel rivierdynamiek?
— Beleid gericht op herstel waterkwaliteit?
Inzet instrumentarium: Natuurbeschermingswet, relatienota (reservaatsvorming),
landinrichting.
1.16 Randzone Veluwemeer
Doelstelling: Aanpassing deel blauw, deels bruine koers.
Kern: Natuurontwikkeling en ontwikkeling recreatie in de polders;
landschapsbouw en natuurbeheer samen met landbouw entoerisme ophet oude
land.
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkelingfuncties gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Gebiedsvisie natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop?
— Beleid gericht op samengaan recreatie en landbouw?
— Beleid ten aanzien van verbetering landschappelijke kwaliteit?
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Afstemming ruimte-water-milieu:
— Beleid gericht op realiseren amk
Inzet instrumentarium: Natuur- enlandschapsbehoud, toeristisch instrumentarium.
1.17 Utrechtse Heuvelrug
Doelstelling: Handhaving groene koers.
Kern: Behoud, waar nodig versterking natuurfunctie.
Handhaving ruimtelijke structuur: Planologisch goed beschermd?
Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR? Bijvoorbeeld afweging
intensivering van gebruik ten behoeve van extensieve recreatie en waterwinning
versus natuur- en landschap/ regeneratiemogelijkheden (VINEX: 56).
Ruimtelijke toekomstperspectief:
— Beleid gericht op opheffen versnippering natuurgebieden.
— Voortgang beleid gericht op natuurlijke bosontwikkeling.
— Natuurontwikkeling aan randen versus behoud/herstel landgoederenlandschap.
— Verbinding met andere grote natuurgebieden (Veluwe, Vechtplassen)?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterhuishouding in
kwantitatieve zin (kwel)?
— Welk beleid is ontwikkeld voor het herstel van de waterkwaliteit; streven naar
bmk?
— Welk beleid is ontwikkeld om verzuring van natuur- en landschap terug te
dringen?
— Welk beleid is ontwikkeld om verdroging te herstellen?
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden;
natuurbeschermingswet, landinrichting, soortbeschermingplannen.
1.18 Ronde Venen
Doelstelling: Vernieuwing groene koers.
Kern: Grootschalige moerasontwikkeling, ruimte voor recreatie.
Vernieuwing ruimtelijke structuur:
— Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van
watersystemen?
— Hoe ver is de planvorming ten aanzien van herinrichting?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Gebiedsvisie voor natuurontwikkeling opgesteld? Geld voor aankoop?
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Afstemming ruimte-water-milieu:
— Bufferbeieid?
— Beleid gericht op herstel waterhuishouding?
— Beleid gericht op herstel waterkwaliteit?
Inzet instrumentarium: Natuurbeschermingswet, relatienota (reservaatsvorming),
landinrichting.
1.19 Waterland
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers, deels ook bruine koers.
Kern:Ruimte voor natuurontwikkeling, stimulering recreatie in samenhang met
landbouw.
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkelinglandbouwgedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Gebiedsvisie? Natuurontwikkeling vooralgerichtopagrarischenatuur: Bloemrijke
slootkanten, oevers, weidevogels; reservaten: Vaarland/ riet- en moeraslanden?
— Ondersteuningvoortbestaanlandbouwbedrijven bijdalendemelkprijs? Stimuleren
specifieke regionale produkten/kwaliteiten? Mogelijkheden voor agrarisch
toerisme?
— Beleid gericht op weren verdere verstedelijking?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Verbetering waterkwaliteit; met name tegengaan inlaat gebiedsvreemd water
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling
bodembeschermingsbeleid, toeristisch instrumentarium.
1.20 Stedelijke invloedssfeer Randstad
Doelstelling: Aanpassing van blauwe, deels bruine koers.
Kern: Inpassing verstedelijking, recreatie en aanleg bos in het kader van de
Randstadgroenstructuur.
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
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Inzet instrumentarium RSG: Landinrichting, openluchtrecreatie, bufferzonebeleid,
boswachterijen.
1.21 Zoetermeer-Gouda-Rotterdam
Doelstelling: Vernieuwing gele, deels bruine, deels blauwe koers.
Kern: Herstructurering glastuinbouw rond Bleiswijk; ontwikkeling bos- en
recreatiegebieden ten oosten van de Rotte.
Vernieuwing ruimtelijke structuur:
— Herschikking bestaande functies en positionering nieuwe functies op basis van
(deel)watersystemen?
1.22 Voordelta
Doelstelling: Handhaving groene koers.
Kern: Behoud diversiteit habitats, natuurlijke ontwikkeling in samenhang met
kustverdediging.
Handhaving
ruimtelijke structuur: Planologisch
uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR?

goed

beschermd?

Ruimtelijk toekomstperspectief: Is integraal beheersplan opgesteld? Op wat voor
manier is daarin gezorgd voor afstemming tussen natuur en andere fucnties als mn
visserij, recreatie?
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Is beleid ontwikkeld gericht op herstel waterkwaliteit (met name ook zware
metalen, pcb's)
— Beleid gericht op herstel natuurlijke processen in voordelta?
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden;
verruiming toepassing Natuurbeschermingswet, soortbeschermingsplannen ...
1.23 Oosterschelde
Doelstelling: Handhaving groene koers.
Kern:Behoudwaarnodigversterkingnatuurwaarden (pleisterplaatsvoorwatervogels) in samenhang met/als randvoorwaarden voor mogelijkheden voor visserij
(o.a. schelpdieren), recreatief medegebruik (mn oeverzones) en scheepvaart.
Handhaving ruimtelijke structuur: Hoewordtgewensteplanologische bescherming
vormgegeven? Uitwerking beschermingsformules uit SGR?
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Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Versterken relaties met andere grote wateren;
— Visie op natuurontwikkeling aan zuidkust Schouwen en Tholen, Neeltje Jans;
— Zoeken naar nieuwe functies voor havens.
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Beleid voor verbetering waterkwaliteit (met name ook zware metalen, pcb's).
Inzet instrumentarium: Aanwijzing stiltegebieden/milieubeschermingsgebieden;
verruiming toepassing Natuurbeschermingswet, soortbeschermingsplannen
1.24 Binnenduinrand van Zeeland
Doelstelling: Aanpassing blauwe koers.
Kern: Versterking perspectief voor de landbouw door uitbouw recreatieve
mogelijkheden.
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Beleidvoorontwikkelingrecreatiegedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersysternen? Sanering recreatie in duinen; inpassing in polder.
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen produckten te stimuleren?
Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw
(met name akkerbouw) te verbreden? Specifieke aandacht in Provinciale
Landbouwontwikkelingsnota?
— Beleidgerichtopnatuur-enlandschapsbehoud opbedrijfsniveau: o.a windsingels
— Beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en landbouw?
Inzet instrumentarium: Landinrichting, toeristisch instrumentarium.
1.25 Midden-Brabant
Doelstelling: Aanpassing groene koers (of handhaving p: 69 VINEX)
Kern: Behoud kleinschalig karakter en grote mate van verweving
Aanpassing ruimtelijke structuur:
— Positionering nieuwe functies op basis van (deel)watersystemen?
— Beleidvoorontwikkeling landbouw gedifferentieerd naar deelgebieden/deelwatersystemen? Uitplaatsing landbouw?
— Welk beleid is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te
handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Versterking toeristisch-recreatieve functie;
— Beekherstel: aankoop, relatienota?
— Handhaving kleinschalig karakter - inzet landinrichting?
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Afstemming ruimte-water-milieu:
— Versnelde verbetering milieukwaliteit -> bmk?
— Beleid gericht op herstel verdroging?
Inzet instrumentarium: Landinrichting, ARP, instrumenten natuur- en
landschapsbehoud, landschapsbeleidsplannen.
1.26 De Peel
Doelstelling: Vernieuwing gele koers.
Kern: Srikte scheiding landbouw -natuur in ruimtelijke eenheden.
Vernieuwing ruimtelijke structuur:
— Herschikkingfuncties opbasisvan(deel)watersystemen; verplaatsingveehouderijbedrijven?
— Positionering nieuwe functies op basis van (deel)watersystemen?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Welke maatregelen genomen ter versterking van de perspectieven voor de
landbouwbedrijven?
— Ruimtelijke voorwaarden voor mestopslag en -verwerking.
Afstemming ruimte-water-milieu:
— Waterpeil afstemmen op natuur;
— realisatie milieudoelstellingen: Amk; met name wat betreft ammoniakemissie;
— beleid gericht op herstel verroging?
— Bufferbeleid voor natuurgebieden?
Inzet instrumentarium: Landinrichting, ARP.
1.27 Mergelland
Doelstelling: Handhaving blauwe koers.
Kern:Verbeteringperspectief landbouw,inafstemming metnatuur (krijthellingen,
kwelzones, bronnen),recreatie, waterwinning en ook verstedelijking, behoud
karakteristieke landschappelijke kwaliteit.
Handhaving ruimtelijke structuur:Hoewordtdegewensteplanologisch bescherming
vormgegeven? Uitwerking/toepassing beschermingsformules uit SGR?Welk beleid
is ontwikkeld om karakteristieke landschappelijke structuur te handhaven?
Ruimtelijk toekomstperspectief:
— Welkeplannen voornatuurontwikkeling? Gebiedsvisie opgesteld/voorgenomen?
Geld voor aankoop?
— In hoeverre is beleid ontwikkeld gericht op het samengaan van recreatie en
landbouw?
— Welke maatregelen zijn genomen om streekeigen producten te stimuleren?
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— Worden nog andere maatregelen gebruikt om perspectieven voor de landbouw
teverbreden? Specifieke aandacht inProvinciale Landbouwontwikkelingsnota?
— Welk beleid ten aanzien van waterwinning?
Afstemming ruimte-water-millieu:
— Beleid gericht op verbetering milieukwaliteit mn waterkwaliteit?
— Specifiek grondgebruik opkrijthellingen voorgestaan,gerichtop erosiebestrijding?
Inzet instrumentarium: Wordt het beschikbare instrumentarium voor natuur- en
landschapsonderhoud door boeren benut? Bijvoorbeeld provinciale regeling ter
vervanging van ROL/RAL; landschapsbeleidsplannen, invulling
bodembeschermingsbeleid, toeristischinstrumentariumevaluatieROM: Afstemming
en uitvoering bestaande plannen.
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Aanhangsel 2 Beschouwde plandocumenten per HAV-gebied

De Waddenzee

Ontwerp Beheersplan Waddenzee
1996-2001
Ontwerp Maatregelenprogramma
1996-2001
Nota Waddenzee
Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee
Part.herz. PKB. Waddenzee

De Duinen

Duinen voor de wind
Duinen en drinkwater, doordacht en
duurzaam
Concept Toekomstverkenning Kust
Concept Kustnota
Streekplan Noord-Kennemerland,
Uitwerkingsplan Bergen-Schoorl
(ontwerp)

Kleinschalig landschap van het
noorden

Streekplanuitwerking Blauwe zone

Noord-Drenthe

Plan van Aanpak ROM/WCL-project
Drentse Aa Elperstroom

Zuidwest-Drenthe

Leidraad voor Zuidwest-Drenthe

Het veenweidegebied van ZuidwestFriesland

Gebiedsperspectief WCL ZuidwestFriesland

Zuidoost-Friesland

Startnotitie ROM-project ZuidoostFriesland

IJsselmeer

Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer
Intergraal Beheersplan IJsselmeer en
Markermeer

Het veenweidegebeid van
Noordwest-Overijssel

Perspectief voor NoordwestOverijssel
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Twente

Plan van Aanpak gebiedsgericht beleid Noordoost-Twente
Voortgangsrapportage gebiedsgerichtbeleid Noordoost-Twente

Achterhoek

Voorlopig Gebiedsperspectief voor
het Waardevolle Cultuurlandschap
Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap Winterswijk.

Gelderse Vallei

Plan van Aanpak Gelderse Vallei

De Veluwe

Beheers- en ontwikkelingsprogramma
Nationaal Landschap Veluwe

Uiterwaarden en aangrenzende binnendijkse gronden langs de grote
rivieren

Nadere uitwerking rivierengebied
(Eindrapport)
Ontwerp Ontwikkelingvisie Noordoever Nederrijn

Gelderse Poort

Ontwikkelingsvisie De Gelderse
Poort

Randzone Veluwemeer

Streekplan Utrecht

Utrechtse Heuvelrug

Streekplan Utrecht

Ronde Venen

Structuurschema Groene Ruimte
Nadere Uitwerking Groene Hart

Waterland

Gebiedsperspectief voor Waterland
(concept)

Stedelijke invloedsfeer Randstad

Eindrapport Nadere Uitwerking
Vierde Nota/ Plan van Aanpak
ROM-beleid
Definitief ontwerp landschapsontwikkelingsplan Eiland van Dordrecht
Gebiedsperspectief Haarlemmermeergroen
Uitwerkingsplan Mainport en Groen

Zoetermeer-Gouda-Rotterdam

Ontwerp-interim Beleidsnota Ruimtelijke Ontwikkeling stadsregio
Rotterdam

220

Conceptnota Bosplan Bentwoud
Voordelta

Ecosysteemvisie Delta

Oosterschelde

Beleidsplan Oosterschelde
Oosterschelde Nationaal Park-visie

Binnenduinrand van Zeeland

Nota ruimtelijk beleid Landelijke
Gebieden
Provinciaal Waterhuishoudingsplan
Provincie Zeeland

Midden-Brabant

Paraplunota Beerzedal
Paraplunota Proefregio nieuw beleid
bestemmingsplannen buitengebied
Gebiedsperspectief Waardevol Cultuurlandschap de Meierij

De Peel

Integrale Visie NUBL
Plan van Aanpak NUBL
Concept startnotitie Peelvenen
Nota Plattelandsvernieuwing in de
Peel

Mergelland

Plan van Aanpak ROM-Mergelland
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Aanhangsel 3 Geïnterviewde personen

Prov. Drenthe

dhr. Bregman
dhr. Hanskamp

Prov. Flevoland
StuurgroepIJsselmeerenMarkermeer

mevr. Cuisinier
dhr. Roelofs

Prov. Friesland

dhr. H. van Meerendonk
mevr. H. Stijnen

Prov. Gelderland

dhr. J.W. Calicher
mevr. A. van Reeuwijk

Prov. Limburg

dhr. J. Ouwerkerk
dhr. V. Coenen
dhr. van Overveld

Prov. Noord-Brabant

dhr. van de Braak

Prov. Noord-Holland

dhr. Walstra
dhr. Kostelijk
dhr. Peters
dhr. Huijbrechts
dhr. Peters
mevr. Schrandt

Prov. Overijssel

dhr. A. Dekker

Prov. Utrecht

dhr. T. Morel
mevr. A. Kamping
dhr. Rademakers
dhr. H. Boom

Prov. Zeeland

dhr. Bouwman
dhr. Drijgers
dhr. van Pelt
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dhr. C. Kwakernaak

Aanhangsel 4 Verslag van de workshop Voortgang
beleidsontwikkeling in HAV-gebieden 22-2-1996

4.1 Doelstellingen
In de workshop is het werkdocument 'HAV op maat?', met daarin de analyse van
debeleidsontwikkeling inde27HAV-gebieden, voorgelegd aanbetrokken beleidsmedewerkers op provinciaal niveau. De doelstelling voor deze workshop was
tweeledig:
— De beoordeling van de voorlopige conclusies uit het werkdocument door de
betrokkenprovincialebeleidsmedewerkers:Isdevoortgangvandebeleidsontwikkeling in de betreffende gebieden volledig in beeld gebracht, zijn de conclusies
juist en volledig?
— Een discussie over de gewenste rol van de rijksoverheid bij de voortgaande
beleidsontwikkeling. Bij dit laatste lag een sterk accent op invulling van het
begrip 'facilitering' enopwensentenaanzienvan(aanvullend) instrumentarium:
Opwelkepuntenenhoekandebeleidsontwikkeling wordengestimuleerd indie
HAV-gebieden waar deze nog onvoldoende vorm heeft gekregen en aan welke
(extra)inzetvandezijdevandeRijksoverheid isopprovinciaalniveau behoefte?
4.2 Eerste reacties op het werkdocument
's Ochtends gaven dhr. A. Dekker (hoofd afdeling regionale plannen, provincie
Overijssel) endhr.R.Gast (projectleider SGPEiland vanDordrecht, afdeling Groen,
provincie Zuid-Holland) een reactie op het concept-werkdocument.
Dhr. Dekker stemde in met de in zijn ogen toch wat onthutsende conclusies uit het
werkdocument: Het HAV-beleid is op provinciaal niveau onbekend, als zodanig
instrumenteel nauwelijks belegdenalsgebiedscategorieeerderverwarring stichtend
dan sturend. Het gebiedsgericht beleid voor Noordoost-Twente wordt vooral
aangestuurd door een ROM-achtige aanpak, de aanduiding als WCL-gebied en het
beleid voor de milieubeschermingsgebieden: Daar vloeien de belangrijkste
geldstromen uit voort. Voor Noordwest-Overijssel is vooral het geringe draagvlak
voor de aanpassingsstrategie een probleem: De situatie in de grootschalige
ontginningsgebiedenmet een goede landbouwkundige structuur sluit niet aanopde
benadering uit de VINEX. Delange voorgeschiedenis van rijksbeleid voor de twee
HAV-gebieden(potentieelrespectievelijkproefgebied nationaallandschap)datvervolgens weer werd beëindigd heeft geleid tot een zeer terughoudende opstelling in de
gebieden.
En doorwerking gaat beter via geldstromen dan via vage en globale regels: Dhr.
Dekkerverwijst hiermee vooralnaar detegenstelling tussen bijvoorbeeld hetHAVbeleid (slechte aansluiting op de werkelijkheid in de twee gebieden) en het met
(financieel) instrumentarium belegd beleid als de Strategische Groenprojecten en
WCL-gebieden.
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Deaanduiding alsHAV-gebied heeft opnationaalniveaueenbelangrijke rolgespeeld
bij de aanwijzing van SGP's en WCL-gebieden in het SGR. Opprovinciaal niveau
is deze rol echter geheel onbekend.
Aanbevelingen:
— Vereenvoudiging gebiedscategorieën op nationaal niveau;
— vereenvoudiging en flexibilisering instrumentarium op nationaal niveau;
— experimenten envoorbeeldprojecten nietalsdroogzwemoefening inderegionale
planvorming, maar met hoog realiteitsgehalte;
— het rijks ruimtelijk beleid moet het aantal thema's van nationaal belang met een
gebiedsgerichteuitwerking beperken evenalshetaantalgeneriekeregelsmeteen
p/aftgerichte doorwerking. Handhaving moet meer aandacht krijgen.
Ookdhr.Gastconstateerde dathetHAV-beleidslechtaansluitbijprovincialeproblemen en werkzaamheden. De belangrijkste vraag met betrekking tot nationale
beleidscategorieën isvolgens hem: Wat kanje er mee? Is heteen sleutel omietste
realiseren?Geeft het toegang tot die middelen om vervolgens de beleidsdoelen te
realiseren?
Een groot probleem is de versnippering van beleid voor het landelijk gebied over
de verschillende departementen. Met name VROM en LNV zouden nauwer samen
moetenwerken:Indevijfde notaROenhet2eStructuurschema GroenRuimte moet
ereenechte integratie plaatsvinden. Laat ditanders maar over aan deprovincies als
het rijk dit niet wil of niet kan. Integratie is heel erg belangrijk, al is het maar
vanwege de financiële koppeling.
Het eiland van Dordt bevindt zich in een grootstedelijk gebied, het Drechtstedengebied,hetnationalepark 'DeBiesbosch'enmetdaartusseneen overgangsgebied.
Er is geprobeerd om tot een goede ruimtelijke afstemming en inrichting te komen
tussenstadennatuurgebied.Hetstedelijk gebiedisviaeenmultifunctionele ingerichte
bufferzone verbonden met natuurontwikkelingsgebieden, die aansluiten aan het
nationalepark.Daarnaast zijn eenaantallandbouwgebieden gepland,nodigvoorhet
draagvlak. Binnen het HAV-gebied is dus zowel sprake van handhaven van
landbouwgebieden, vernieuwing waar het gaat om natuurontwikkeling en van
aanpassing van de stadsgroenstructuur.
Deinzetvanhetlandinrichtingsinstrumentarium, nodigomfinanciering vanuitLNV
teverkrijgen voorhetSGP,isgedifferentieerd ingezet:administratieve ruilverkaveling
in de landbouwgebieden, herinrichting met bijzondere doelstelling voor het
overgangsgebied tussen stadenland.Alleanderezakenwordenopeenanderemanier
indeelprojecten ondergebracht en afgerekend. Echter, roodstaatroodenheeftgeen
geld voorgroen. De VINEX-bijdragen zijn tegering, zodat alle gelden opgaan aan
de aankoop van gebieden voor woningbouw en de ontsluiting van de gebieden en
er voor de groeninrichting van die gebieden geen extra geld meer overblijft.
4.3 De rol van de rijksoverheid
Als voorzet voor de middagdiscussie over de gewenste rol van de rijksoverheid bij
de voortgaande beleidsontwikkeling in de HAV-gebieden hield dhr. Kwakernaak
(Staringcentrum-DLO) een praatje over Verschuivingen in verhouding rijk en
provincie.
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Dhr.KWakernaakhaaldedenotalandelijke gebiedenuit 1977enhet Structuurschema
Natuur en Landschap dat ook uit die tijd dateert nog eens kort in herinnering.
Centraal stondendaarbijenerzijds desectorwensenvanlandbouwennatuurenanderzijds de handhaving van de landschappelijke structuur. Deze manier van planning
met gebiedsprioriteiten vanuit sectorwensen leidt totkartelplanning: het ene gebied
isweer anders danhet andere.Echter, de zonering van denota 'landelijk gebieden'
sloot niet zo goed aan bij de gebiedscategorieën die in het Structuurschema N&L
waren onderscheiden. En ook bleek er maar weinig geld beschikbaar voor één van
de hoofdthema's in het rijksbeleid, namelijk verweving. De ontwikkelingen in de
praktijk verliepen uiteindelijk heel anders dan men vanuit het rijk wilde aansturen.
Eind jaren tachtig kwamen nieuwe geluiden naar boven:
— Deintensievelandbouwhadbehoefte aanconcentratieookvanwegede faciliteiten
die nodig zijn voor de afvoer van produkten;
— de grondgebonden landbouw had behoefte aan schaalvergroting;
— verderhoordeje algeluiden omboerenalseenmultifunctionele bedrijfsproducent
te zien, de boer als verbrede plattelandsondernemer.
Vanuitdesectornatuurwerdeenoffensief beleidgevoerd,deEHSwerdontwikkeld.
Vanuit milieu kwam het signaal dat het de verkeerde kant opging en dat de
ruimtelijke ordening meerrekening met milieu moest houden. Daarnaast kwam het
geluid dat de open ruimte -met name het Groene Hart - aan het dichtslibben was.
Dit alleskreeg zijn weerslag inhetnationaleruimtelijke beleid. DeVINEX gaf niet
alleen een ander kaartbeeld, maar ook een andere systematiek van planning. De
koersenbepalingen bevatten geen gebiedsaanwijzingen, ook al waren zij welkeurig
begrensd. Het geeft vooral aan welke ontwikkelingen gestimuleerd zouden moeten
worden.Hetiseen signaalhoemetdewaargenomen trendsomgegaan moet worden
én het iseen methodiek omtekomen totkeuzes.Diemethodiek heeft temaken met
dewatersysteembenadering waarmeemilieu enruimtelijke ordening nadrukkelijker
met elkaar in verband worden gebracht. Nu werkt die systematiek ook in de
provincies op een meer consistente manier door in de beleidsnota's.
Het beleid uit de VINEXbiedt meer eenplanningssystematiek dan een rijksbeleid
waaraangetoetst kanworden.Ditbeïnvloedt medederolverhoudingrijk enprovincie. Het rijk neemt ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid, door
selectieve aandacht voor een aantal gebieden: 27 HAV-gebieden, 9 nadere
uitwerkingen en 11 ROM-gebieden, met wel hier en daar wat overlap.
Echter, ook inniet-aandachtsgebieden doen zich grootschalige veranderingen voor:
denk het natuurontwikkelingsplan voor Noord-Groningen, de discussie over het
innoverenvanbepaaldedelenvanZeeland,degecoördineerde actievandeprovincie
Limburg voor de milieubeschermingsgebieden. Geen HAV, geen ROM, maar toch
beleidsontwikkeling.
Een mogelijke metafoor voor het rollenspel tussen het rijk en de provincies is de
estafetteloop. DeRPDendeprovincies verkennen samen debaan:samen nadenken
over detoekomst. DeRPDzetinopdegewensterichting vandeestafette; dit wordt
ookverwacht vanhetRijk. Hetmomentwaarophetstokje overgegeven wordt,moet
wellicht dichter bij de startstreep plaatsvinden dan tot nu toe het geval is.
DeRPDgaat misschien alshet stokje overgedragen ismet de stopwatch in dehand
staan, omte kijken of deplanuitwerking en -uitvoering op schema blijft. Als coach
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kandeRPDdehandenomhoogof omlaagdoen,ofhetharderofzachter zoumoeten.
De RPD heeft daarnaast nog een groot aantal taken: Faciliteren, zorgen dat de
beleidsuitvoering niet stokt, zorgen dat er goede instrumenten zijn. Er lijkt een
uitgesproken wens vanuit deprovincies te liggen richting RPD om niet alleen zorg
te dragen voor het beschikbaar stellen van RPD-instrumentarium, maar ook om het
mobiliserenvaninstrumentarium vananderedepartementen zodatdatinverbindende
en geconcentreerde vorm ingezet kan worden: De RPD als intermediair richting
andere departementen. Tot slot kan de RPD kan ook een schakelfunctie vervullen
bij het afstemmen van het EU-beleid en het regionale beleid.
4.4 De rol van de RPD
Dhr. Meuleman (Rijksplanologische Dienst, hoofd afdeling Landelijke Gebieden)
gaf hierna de volgende reactie:
DeRPDprobeertvanoudsher opente staanvoorkritische geluiden uitde omgeving
en dus ook vanuit deprovinciehoek. Dediscussie gaat toch wel erg vaak over geld,
instrumentarium,rollenverdeling.WaarwillendeprovinciesdeRPDophet speelveld,
waar moet de RPD zitten als het gaat om de ontwikkelingen voor het landelijk
gebied?
Eindjaren tachtig kwam deRPDmetkoersen enHAV alsreactie opdeniet zogoed
functionerende zonering landelijk gebied. Het ging met name om het inspelen op
autonome ontwikkelingen in het landelijk gebied. Er werden een aantal gebieden
aangewezen,waardeRPDselectief meeraandacht aanwildebesteden; gebieden die
vanstrategischbelangwarenvoordenationalehoofdstructuur. Inhet Structuurschema
Groene Ruimtevan 1993waren 24van de 27HAV-gebieden gedekt met prioritaire
beleidscategorieën van het rijk (WCL-gebieden, de SGP's, denadere uitwerkingen
en dergelijke). De drie gebieden die dat nog niet hadden, waren: de duinen, het
waddengebied (wel in de PKB) en het noorden (veel aandacht van minister uit het
noorden;leefbaarheid platteland,project stimuleringglastuinbouwnaarhetnoorden).
De RPD stuurt het koersenbeleid redelijk zacht aan als het gaat om het regionale
beleid. De aanduiding HAV moet dan ook gezien worden als:
— Harde zelfbinding rijk, door KB;
— referentiekader voor de provincies;
— inspiratiebron voor de gemeenten.
Ditsluitaanbijdesturingsmix dienodigispergebiedofperthema:zomin mogelijk
hiërarchische sturing, netwerksturing waar mogelijk en zelfsturing indien daar
instituten voor aanwezig zijn, denk aan de milieucoöperaties.
VROM concludeert (uit ondermeer het HAV-onderzoek) dat er geen formele, maar
wel materiële conformiteit is wat betreft koersenbeleid en HAV op het provinciaal
en gemeentelijk niveau. De interesse voor ontwikkelingsplanologie is toegenomen
en op het regionaal niveau is veel creativiteit en maatwerk. Vragen die bij VROM
leven zijn:
— Hoemoeterwordenomgegaanmetdespanningtussende decentralisatie-tendens
enerzijds en het risico van vervreemding van de praktijk anderzijds?
— Zijn er gebieden waar extra inzet van het rijk nodig is? Of moet het helemaal
anders?
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Een belangrijk punt is dat er een spanning is tussen het decentraliseren van
bevoegdheden en anderzijds het risico van planning in de beleidspraktijk. Het is
belangrijk voor de RPD om voeding te houden met deregio's, om te weten wat er
gebeurt, ook omdat deRPDvoorallerlei regeringsbeslissingen wordt geconsulteerd
door de minister.
BijsturingentoetsingmoetdeRPDzichtotdehoofdlijnen beperkenendeprovincies
daargoedbijbetrekken.Datwordtdelaatstetijd sterkergeprobeerd alstentijde van
deVINEX, bijvoorbeeld inhetkader van deVerkenning Ruimtelijke Perspectieven
(een opstap voor devijfde nota ruimtelijke ordening) en deRandstadvisie. Bij deze
tweeprojecten zalheelveelaandacht zijn voordecommunciatie met mensen uit de
gebieden. Tegelijkertijd is ook VROM bezig met vereenvoudinging van beleid,
bijvoorbeeld de BGM-regeling, een bundeling van financiële regelingen.
In deestafettemetafoor wordtdeRPD wel eenhele zware taak toebedeeld. Diekan
deRPDhelaas niet waarmaken, zemoet selectief zijn. Het accent ligt bij faciliteren
en andere investeerders over de streep trekken.
4.5 Discussie met drie thema's
Thema 1:
Inwelkegebiedengeeftdebeleidsontwikkelingaanleidingvoorextraaandacht
vanhetrijk,enwaarom? Welkeconcretevoorbeeldenkomennaarvorenuit
de dagelijkse beleidspraktijk?
Tijdens de workshop kwamen er geen voorbeelden naar voren van HAV-gebieden
waar de beleidsontwikkeling dermate stagneert dater aanleiding is voor eztra inzet
vanrijkszijde. Wel was het algemene gevoelen dat er altijd problemen en gebieden
zullen blijven die op nationaal niveau moeten worden opgelost respectievelijk
aangewezen.DeWaddenzeeisenblijft eenduidelijk voorbeeld vaneengebied, waar
hetlandelijk belanghetprovinciaalbelangoverstijgt. Hierlaatdecoördinatiestructuur
oprijksniveau tewensenover.VROMisverantwoordelijk voordecoördinatie,LNV
is verantwoordelijk voor de internationale contacten en Verkeer & Waterstaat is
verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden.
"Dankrijgjedusdathetrijk daareenbepaaldeverantwoordelijkheid heeft, maar
voorts weer niet duidelijk is wie binnen hetrijk. Dat isook nog een probleem".
Somszijn erdoelstellingen dieopnationaalofopinternationaal niveau geformuleerd
zijn, dan gaat het om belangen waar het rijk onverkort voor moet gaan staan:
problemen die gebieds- of grensoverschrijdend zijn, c.q. waar eennationaal belang
aan de orde is.Vanuit de huidige praktijk zal het daarbij waarschijnlijk om minder
problemen engebieden gaandannuhetgevalis.Aandeanderekantzijn erbelangen
die opprovinciaal en op gemeentelijk niveau naarboven komen en waarbij het rijk
dan een bepaalde rol kan spelen. Problemen die op provinciaal niveau opgelost
kunnen worden, die moeten ook daar aangepakt worden.
Erzijnookvoorbeeldenwaarbijondersteuningdoorhetrijk gemistwerd, bijvoorbeeld
bij het uitwerken van een SGP of bij het opstellen van een gebiedsperspectief voor
een WCL-gebied waar provincies behoefte hadden aan steun van het rijk (rijk als
dienaar) bijhaar overleg metbelangengroepen. Hetrijk als 'controleur' of 'zeurpiet
over punten en komma's' wordt weinig op prijs gesteld.
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"Wanneer misje hetrijk hetmeest?Wanneer zenietbijhetdenkproces vooreen
bepaald gebied betrokken zijn, terwijl je voor het realiseren van bepaalde
activiteiten wel weer bij het rijk terug moet komen omdat het rijk als financier
optreedt. En wanneer het rijk dan niet bij dat denkproces betrokken is geweest
dan krijg je per definitie een enorme vertraging. Je mist het rijk dan omdat ze
gaan tegenwerken".
Thema 2:
De invulling van de bijdrage van het rijk aan beleidsontwikkeling op
provinciaal niveauhangtafvandewensen,verwachtingenenmogelijkheden
voorde rolvanrespectievelijkrijkenprovincies.Deprovincies hebbenvooral
behoefte aan eenfaciliterende rijksoverheid, ook in deHAV-gebieden. Hoe
moet de faciliterende rol van het rijk worden ingevuld? In welke HAVgebieden wordtfacilitering door het rijk het hardst gemist?
Is defaciliterende roldeenigeroldievoorhetrijkisweggelegdindeHAVgebieden? Kan het rijk bij tegenvallende resultaten van het HAV-beleid
zomaar van rol wisselen en wat betekent dit voor de facilitering?
In de discussie kwam naar voren dat het in de relatie tussen rijk en provincies niet
alleen draait om geld. "Geld is wel belangrijk, met geld kanje wel een hoop doen
en geld werkt wel mobiliserend", maar veel belangrijker werd gevonden dat rijk en
provincie het eens moet zijn over de doelstellingen.
Daarbij iscommunicatie vancruciaal belang is:dediagonale lijn vanrijk, provincie
en gemeenten moet continue stromende worden gehouden. Vanuit het rijk moeten
signalen worden afgeven, maar andersom moeten ook deprovincies aangeven waar
men ondersteuning wil. Samenwerken, dus de bereidheid om te luisteren, is een
belangrijke rol die aan het rijk wordt toebedeeld.
"Als het rijk met nieuw beleid komt, dan is het niet voorgelobbied. Je moet het
beleid eenopeenvoeren.Samenwerking envertrouwenkrijgje alleenmaardoor
er tijd in te investeren. Als je dat niet doet en je wordt iedere vierjaar bij een
nieuweregeringmetnieuwebegrippen geconfronteerd, danwordthetvertrouwen
nietgroter.Wanneerjemetbeleid begintmoetje beginnen meteenenormelobby
richting lagere overheden, zodat het beleid daar ook tussen de oren gaat zitten.
HetWCL-beleidheeft alleen sterkgescoord inhetbeschikbaar stellenvangeld".
Als voorbeeld kwam het gebied De Venen naar voren. Het rijk heeft in dit gebied
een top down-benadering gevolgd (Nadere Uitwerking Groene Hart) en heeft niet
metgemeentenenboerenoverlegd.Deplanvormingishieruiteindelijk vastgelopen.
Door de top down-benadering en het feit dat er teveel beleidscategoriën zijn, is de
onderhandelingsruimte geminimaliseerd. Het vertrouwen in het rijk is hierdoor
afgenomen en er is een spanningsveld ontstaan. Het rijk kan beter door samenmet
de streek kijken waar problemen liggen en welke problemen dat zijn (identificatie
vanproblemen).Rijk enProvinciebekijken dan samen welkerolzij zullen innemen
en welke instrumenten/middelen kunnen worden ingezet. Het vandaaruit opstarten
vaneengebiedsgerichtproceszalvanzelfmaatwerkopleveren,afstemming volgtdan
ook.
Het rijksbeleid is gericht op het nationaal belang, en dat houdt in dat niet iedereen
tevreden gesteld kan worden. Net als de Provincie zal het Rijk moeten bepalen in
welke gevallen het mogelijk is om op een andere wijze te sturen. Veel belangen230

groepen erkennen de problemen van de overheid niet, en zijn daardoor niet bereid
tot een oplossing te komen.
"Een voorbeeld hiervan is de bosaanleg op de Kop van Schouwen ten behoeve
van de verblijfsrecreatie. De recreatiesector zag dit echter niet zitten. Om dit
probleem optelossenismenovergegaantoteenstreekplanuitwerking, waarvoor
de recreatiesector met een visie is gekomen. Het gevolg hiervan is dat de
recreatiesector zichnuachterzaken steltwaarzijeerdertegen was.De overheid
heeft inditproceseenrolgespeeld doorgeldbeschikbaar testellen (faciliterende
overheid). De provincie heeft een rol gespeeld bij het zoeken naar
oplossingsrichtingen, kansen en mogelijkheden".
InGelderlandprobeertdeprovinciedemensenteprikkelentoteigenvisiesenideeën,
door op een stimulerende wijze presentaties en discussies te houden. Voor het
creeëren van draagvlak moet de tijd en de ruimte worden genomen:
"Jemoetmensendekansgeventeonderhandelen.Mendenktdatalsje draagvlak
heb, dat alles dan grijs wordt. Afgezien dat grijs een hele mooie kleur kan zijn,
is dat dus niet zo. Het karakter van de gebieden verschilt sterk. De vrijheid om
teonderhandelen meteenmaximaalresultaat,datlevertechtnietoveral hetzelfde
op.Dedoelstellingenpergebied moetengenoegverschillen.Jemoetalleen bereid
zijn om in te schikken".
InhetgevalvandeNadere Uitwerking BrabantLimburgishetinitiatief overgenomen
door deregio. De belanghebbenden/bewoners hebben hierdoor meer vertrouwen in
het planningsproces, met name naar de lagere overheden. Het blijkt dus belangrijk
een diagonale probleemdefinitie op te stellen rond een aantal thema's. Daarnaast
zoudenzoveelmogelijk bevoegdheden gedecentraliseerd moetenworden: zelfsturing
waar mogelijk of netwerksturing. Het gaat daarbij om een proces van hoor en
wederhoor.
Uitdediscussie kwam een spanningsveld naarvoren tussen enerzijds dewilvanhet
rijk om bij het gebiedsgerichte proces te worden betrokken versus de terughoudendheid daarin van sommige provincies:
"Alsdebelangenineengebiedduidelijk zijn, meentdeRPD,hoeft hetrijk alleen
bijdeplanvormingbetrokkentewordenwanneerdatnodigis.Indepraktijk blijkt
hetrijk echter overal bij betrokken te zijn en daarbij niet altijd een positieve rol
te vervullen. Gezeur over kleine puntjes (zinnen, komma's) werkt door in de
beeldvorming over het rijk. Als het rijk geld geeft houdt dat vaak in dat er ook
eisen worden gesteld, waardoor het proces gefrustreerd kan worden."
Sommige provincies willen toch het rijk bij het denkproces blijven betrekken.
"Jemoetalsprovinciedaarbijhetrijk welinzichtverschaffen inwatdandelange
termijn zaken zijn die je gaat aanpakken. Bijvoorbeeld het aanleggen van
fietspaden is geen einddoelstelling op zich, nee, met de aanleg van fietspaden
zetten wij het hele proces anders aan. Het geven van doorkijken moetje opeen
goede manier presenteren, een doorkijk moetniet deindruk wekken datje weet
wat erover 30jaar aan de hand is. Wij zijn nu al zover dat wij zeggen dat als
wij het voor 10jaar globaal weten".
Er kunnen twee aanleidingen zijn om gebiedsgericht aan de slag te gaan. Het kan
gaan om een belangrijk, nationaal belang ofjuist om initiatieven vanuit de provincie/gemeenten of organisaties. Wanneer het rijk en de provincie naast elkaar staan
in een planproces, ontstaat al snel een zekere polariteit, terwijl beiden hetzelfde
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nastreven. Hetrijk isergeen voorstander vanom altijd ingebiedsgerichte projecten
mee te draaien. De provincies zouden graag wel geld zien, maar niet al teveel
bemoeienis. Er wordt sterk de nadruk opgelegd dat de tijd is aangebroken om tot
uitvoering over te gaan, en niet weer nieuwe plannen te gaan maken.
Debehoefte aanbeleidsrust betreft vooral debehoefte aangeen nieuwbeleid; Door
de vele veranderingen van beleidscategoriën is er onder de bevolking wantrouwen
ontstaan over de betrouwbaarheid van het rijk.
Nieuw beleid kan echter wel als het beleidsruimte geeft, voorbeelden komen uit de
Gelderse Vallei en ROM Zuid-West Friesland. In de Gelderse Vallei is geen geld
gegeven,maariswisselgeldbetaalddoorhetvormenvannieuwbeleid.OokinROM
Friesland is door het aanpassen van de beleidsdoelstellingen van het rijk het
vastgelopen planproces open getrokken.
Thema 3:
Uithetwerkdocument 'HAVopmaat?' blijftweinigbehoefteaanaanvullend
instrumentarium; er is wel behoefte aan bundeling op gebiedsniveau. Is er
behoefte aan een sterkere richtinggevendefunctie van het ruimtelijk beleid
bijdeinzetvaninstrumentenenbijdecoördinatieendifferentiatie daarvan?
Uitgaande van deverantwoordelijkheid van deprovincies om het grootste deel van
de problemen in het landelijk gebied aan te pakken, is het van groot belang dat de
provincieshetinstrumentarium endemiddelenkrijgen omditvoorelkaarte krijgen.
Dat is momenteel nog niet zo, er wordt toch nog veel gewerkt met regelingen
waarvan de inhoud landelijk is vastgelegd. De departementen proberen wel het
instrumentarium, de middelen te integreren.
"Waar men daarbij op moet passen is dat het niet op een nieuwe manier wordt
geïntegreerd waardoor het niet meer aansluit bij de praktijk. Vandaar dat het
proces zoalsdatgaande isvanuit deplattelandsvernieuwing, heel belangrijk is".
Eenprobleem bij deinzet vaninstrumenten isdatbepaalde gelden vooreen bepaald
aantal jaren wordt verstrekt en niet worden gekoppeld aan een specifiek project.
"Het zou natuurlijk aardig zijn alsje het geld over kan maken naar het project
zodat het geld niet weg is voor het project als de regeling verstreken is". "Dat
gebeurt nu wel voor het Groene Hart".
InBrabantwordenermomenteelvooreenaantalprojecten coördinatoren aangesteld,
die het loket vormen voor alle regelingen die er zijn richting deregio. Vooral voor
gebieden die niet aangewezen zijn als SGP of WCL is het erg moeilijk om
financiering rond te krijgen.
"Wanneer een project past binnen een landinrichtingskader en je hebt hier
overeenstemming over dankomen hier ookflinke potten geldvoor beschikbaar.
Maar op het moment dat je in de voorfase of de aftastende fase zit en er doet
zich ergens eenkans voorenje wil die benutten dan ishet erg moeilijk om daar
geld voor beschikbaar te krijgen".
Ook de ingewikkeldheid en veelheid aan regelingen werd als knelpunt ervaren:
"Je hebt eigenlijk een rijkssubsidoloog nodig".
Vooral behoefte dus aan ontpotting en ontschotting van instrumentarium. Bij
gebiedsgericht beleid zou hetzomoeten zijn dathet hele scalavan maatregelen die
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onderdeel uitmaken van het nagestreefde perspectief uit een financiële pot zouden
moeten komen.
"Alsje kijkt watwijbereikthebbendoorhetaanleggen vanfietspaden wat betreft
denatuurgebieden, dankan ikstellendatwijditnooitbereikthadden zonderdie
fietspaden. En dan krijg je dus terug te horen dat hoort niet bij landbouw, dat
hoortbijopenluchtrecreatie.Endathooriknualtienjaar lang: "nee,hetisonderdeel van". Het verven van bruggetjes is ook zoiets. Voor de echte 'die hards'
onder ons wordt dit afgeschilderd als futiel en belachelijk. Maar deze kleine
dingetjes maken uiteindelijk wel de groepen enthousiast".
Door initatieven van onderop wordt ook elders veel bereikt (bijvoorbeeld in
Australië).InNederlandzoumenookveel structureler metgeldstromen bijvoorbeeld
de initiatieven van milieucoöperaties kunnen aanmoedigen. Maar de vraag blijft
natuurlijk wel:
"Wat gebeurt er nou echt? Gaat het nou beter met de veehouderij daar, gaat het
nou beter met de landschappen?"
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4.6 Deelnemers workshop

Provincie Friesland

Dhr. H. Kremer

Provincie Drenthe

Dhr. B. Hanskamp

Provincie Overijssel (tevens spreker)

Dhr. A. Dekker
Dhr. A. Potze

Provincie Gelderland

Dhr. J.W. Calicher
Mw. A. van Reeuwijk

Provincie Flevoland

Dhr. L. Tigelaar

Provincie Utrecht

Dhr. T. Morel

Provincie Zuid-Holland

Dhr. H. van der Kraan
Dhr. R. Gast (tevens spreker)

Provincie Zeeland
Dhr. B. Bouwman
St. Vernieuwing Gelderse Vallei
Mw. N. van de Lagemaat
RWS, Dir. Flevoland
Dhr. Severs
Rijksplanologische Dienst

DLO-Staring Centrum

234

Dhr. J.P. Vermeulen (dagvoorzitter)
Dhr. H. van de Burg
Dhr. A. van Dortmont
Dhr. L. Meuleman (co-referent)
Mw. L. van den Aarsen
(projectleider)
Mw. N. van der Windt
Dhr. C. Kwakernaak (tevens
spreker)
Dhr. M. Pleijte
Dhr. R. Kranendonk

