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Juist dietermijn wasvoordeprovincies reden
om alvóór inwerkingtreding van de wet een
commissie te installeren. Ook vroegen deprovincies om in die korte tijd een plan te maken
dat kan rekenen op draagvlak.

Grote betrokkenheid organisaties

Reconstructiekndehjk^elnecl:
verknopenenonderhandelen
onderdebeleidsdouche
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Het mag eenbijzonderheid heren dat erecuspeciale wet voordevernieuwing van bepaalde delen van
Nederland in werking is, nierenorm ambitieuze doelstellingen, Dedaadwerkelijke meerwaarde van
dewet isterug rebrengen op maareen paar zaken.Terwijl de'beleidsdouche' blijft stromen, moerde
reconstructie van het landelijkgebied slagen dooi'dezeessentiëlezakengeregeld rekrijgen. Sleutelwoorden daarbij zijn verknopen en onderhandelen. Welke deessentialia zipi en hocmet de waterdoelsreümgen in degrore hoeveelheid ambities wordtomgegaan, wordt aan dehand van de planvorming
voor Gelderse Vallei-'Utrecht-oost toegelicht.

Om het éénen ander te kunnen waarmaken steldedecommissie pergeleding bestuurlijke begeleidingscommissies is.Deze hebben
tot taak om de inbreng van degeledingen in de
reconstructiecommissie voor tebeteiden en
binnen deachterbannen bij tedragen aan
draagvlak. Bijgevolg zijn er in de week voorafgaande aan elkecommissievergadering (zo'n
acht perjaar) bijeenkomsten met vertegenwoordigers van lokale landbouworganisaties,
natuur- en milieuorganisaties,de gemeenten,
dewaterschappen/hoogheemraadschap en
waterbedrijven, de recreatieorganisaties en
vertegenwoordigers van de regionale ondernemers.Zowordt iedereagenda onder250
geadresseerden verspreid alvorens behandeld
te worden in de reconsttuctiecommissie. Op
hun beurt zorgen debetrokkenen weer voor
verderecommunicatie van devoortgang van
het project.

De werkzaamheden
Aanvankelijk beoogdede Reconstructiewet de varkenshouderij in de concentratiegebieden in Nederland een zodanige ruimtelijke
structuur tegeven dat verspreidingskansen
van dierziekten gereduceerd werden,via varkensclustersen varkensvrije zones. Onder
ministers Apotheker en Brinkhorst werd de
wet verbreed tot instrument voor snelleen
daadkrachtige plattelandsvernieuwing. In de
huidige wet,diein april 2002in werking trad,
gaat het om een kwaliteitsimpuls voor alle
functies in het buitengebied. Indewet geeft
het rijk de kaders aan en krijgen de provincies
de regievoor de reconstructie.Centraal staat
het reconstructieplan, dat gedurende twaalf
jaar uitgevoerd kan worden, onder andere met
zonodig ingrijpende instrumenten uit de
landinrichting (grondruil en onteigening) en
de ruimtelijke ordening (doorwerking in
bestemmingsplannen). Thema's dieaan de
reconstructie zijn gerelateerd,zijn de mestproblematiek, het ammoniakbeleid, het stankbeleid, concentratie van agrarische bedrijven op
landbouwontwikkelingsgebieden, ruimtelijke
kwaliteit (reconstructie iséén van de grote
projecten uit deArchitectuurnota), het nieuwe
waterbeleid en met tevergeten de 'Ruimte
voor ruimte'-regeling, oftewel woningbouw
om middelen tegenereren voor sloop van stallen.

Commissie voor de Gelderse Vallei
en Utrecht-oost
Alséén van deeerste mNederland werd in
HzO

oktober 2000de reconstructiecommissie voor
deGelderseValleien Utrecht-oost ingesteld.
Deprovincies Gelderland en Utrechtgaven de
opdracht om een voorontwerp-reconstructieplan temaken dat tot verbetering van de kwaliteit van het buitengebied, verder uitgewerkt
in circa 15thema's, moet strekken.

Decommissie startte haar werkzaamheden met het verder interpreteren van de
opdracht. Wat moest er nu echt gebeuren, wat
was het belangrijkste? Daartoe werden onder
meer onderzoeken gestart naar de huidige
situatie en autonome ontwikkeling van de ver-

Hetgaat om het buitengebied van deGelderseVallei,tussen deVeluween deHeuvelrug, en Eemland, in totaal ruim 104.000ha
groot en gelegen opgrondgebied van24
gemeenten. Deopdracht isambitieus op
inhoudelijk gebied, maar ook op organisatorisch en op procesmatiggebied. Wat betreft de
inhoud blijkt dat de meest actuele beleidsopgaven op het gebied van watet, natuur, milieu,
landbouw, landschap,ruimtelijke ordening,
recreatie,economie,infrastructuur en leefbaarheid doelstellend zijn voor het plan.Wat
betreft deorganisatie ishet bijzonder dat twee
provincies eengezamenlijke adviescommissie
instellen, tegen het licht van verschillende
beleidsaccenten en bestuursculturen aan
weerszijden van de provinciegrens.Maar ookis
deambitie groot om met een commissie,
bestaande uit degeledingen landbouw, natuur
en landschap,milieu, water,particulier grondbezit,gemeenten, economieen adviseurs van
rijk, provincies,DLGen Kadaster, een plan uit
tewerken waar iedereen winst in ziet.
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Enwat het proces betreft, het één en ander
moet snelgeschieden:dewetgeeft een ordetermijn vande planvorming van negen maanden.

Destudiemodellenvandereconstruaiecommissie.

TERNATIEF
GEBIEDOM TE WERKEN

PLATFORM

schillendefuncties enkwaliteiten inhetbuitengebied.Voortswerddoordemeestereconstructiegeledingen eeneigenvisieopgestelden
indecommissiegebracht.Verderwerdde
meningvanlokalebelangengroepen gepeildin
interactieve deelgebiedsbijeenkomsten.
In200rheeft decommissie,nadenodige
vertragingdoordeMKZ,destartnotitievoor
dem.e.r.opgeleverd.Hetmakenvandestartnotitievergdeveeldiscussie.Decommissie
wildedenotitiegebruiken ommetdestreekde
dialoogaantegaanaandehandvanverschillendemogelijke plannen,zogenoemdestudiealternatieven.Destudiealtetnatievenwaren
verschillendevisies,metdebedoelingte
wordenuitgewerktineencompleet, integraal
plan,maarelkvanuiteenbepaaldeinsteek
opgesteld.Inelkstudiealternatiefwerdeen
anderedrijvende krachtgekozenvootdeordeningvandeoplossingsrichtingen.Dootdeze
studiealternatieven breeduittewerken,te
bemerrenenindestreektebediscussiërenzou
uitdealdusontstanebandbreedte vanideeën
enoplossingen een voorkeursalternatief
samengesteld kunnen worden.
Zowaserhetstudiealternatief'Gebiedom
teverblijven' methetaccentopeenaangenaamgebiedvoorbewonersenbezoekers,met
groenediensten indelandbouw,voormensen
toegankelijke natuurgebieden,fraaie landschappen,ruimtevoorwoneninhetgroen,
veelrecreatieve (mede)gebruiksmogelijkheden,
etc.Hetstudiealternatief'Gebied omtewer-
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ken'legdedeaccentenjuistopheteconomisch
gebruikvanderuimte,tengunstevanlandbouwenanderefuncties meteconomische
meerwaardetenbehoudvandegcbiedskwaliteiten.Eenderdestudiealternatiefwas'Het
natuurlijke voorop',meteenscheidingvan
kwetsbareenanderefuncties, robuuste
natuurgebieden,bredebufferzones, natuurlijkewatersystemen,verdergaandesaneringvan
intensievelandbouw,etc.Destudiealternatievenslotenelkaargeenszinsuit,maarvulden
elkaarjuist aan(zieafbeelding1).
T r e c h t e r i n g naar de essenties
Inhetlaterontvangen richtlijnenadvies
vandecommissiem.e.r.werdgestelddatde
bandbreedteindestartnotitie welergbreed
was.Nietalleenzoudatveelwerkbetekenen
voordeuitwerkingvandestudiealternatieven,
ookwerdhetvoordeinsprekerniet duidelijk
'waterinzijn achtertuinginggebeuren'en
vooralwelkemogelijke oplossingsrichtingen
doorwetgevingofharderandvoorwaarden min
ofmeerverplichtzijn,danweizijn uitgesloten.
Alsvoorbeeldvansturingvanuit'hardekaders'
vroegdecommissiem.e.r.bijzondere aandacht
voordemctapopulatiesvanviadeNatuurbeschermingswet beschermdesoorteninhet
gebied.Dezeinformatie moetaanvullendverzameldworden,wantisbelangrijk voorhet
plegen vandejuisteruimtelijke afwegingen.
Zoleiddehetadviesvandecommissie
m.e.r.ertoedat,inplaatsvanlangdoortegaan
metvisievormingenverbreding,hetproces

vantrechteringnaardejuiste oplossingsrichtingen werdingezet.Daarbij voltrekkenzich
indecommissieinteressante ontwikkelingen.
Departijen kondenhetzichindebeginfase
vanhetptojectveroorlovenomkenniste
nemenvandeanalyses,bouwstenenendenog
onschuldigestudiealternatieven, wantdeze
vroegengeengezamenlijke besluitenmetconsequentiesvoorhetplan.Maatpatallelaanhet
reconstructieproces begonnendeopdrachtgevers(provincies)ookweer diversesectorale
onderdelenuitdereconstructieopdtachtin
eigenbeheeroptepakkenenuit tewerken.Zo
werdendenatuurgcbiedsplannendoordeprovincievastgesteld,werddehaalbaarheidvan
eenrobuustezonevetkend,werddoormiddel
vaneenKeuzenotarichtinggegevenaanhet
nieuwestreekplan,werdeennieuweprovincialelandschapsvisieopgesteld,werdende
sttoomgebiedsvisiesopgepaktenwordteen
begingemaaktmethetprovinciaalMilieuplan.Kortom,terwijldereconstructiecommissieanalysespleegde,bleefde'beleidsdouche'
stromen,wattelkensleiddetotaanpassingen
actualisatievandeopdracht aandecommissie.
Duidelijk isgewordendatveelonderdelen uit
deteconstructieopdracht ookineenontwikkelingzondetreconstructieextrabeleidsaandachtzullen krijgen,maarwellichtbelangrijkerisnogdatblijkt datanderezakenniet
opgepaktzullenworden.Zoontstaatsteeds
meerzichtopde'resterende'meerwaardevan
dereconstructieenbesruurlijk zienwenudat
decommissieleden aandeslagwillenenmet
elkaardeonderhandeling aangaan.
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De belangrijkste opgaven

en verweven gebieden, waar degrondgebonden landbouw, naast landgoederen en
wellicht andere economische functies, drager wordt van delandschappelijke kwaliteiten, in afwisseling met recreatie, natuur
en woonfuncties.

Inmiddels kristalliseren de belangrijkste
reconstructieopgaven uit.Afgezet tegen de
plantermijn van 2015komen dezevooral neer
op:
antwoorden geven opdeoprukkende verstedelijking en degevolgen daarvan;
deverwachte grote veranderingen in de
landbouw:voor ruim 40procent van de
bedrijven zijn geen perspectieven op
voortzetting,en voorde blijvers iseen
gezonde duurzame ontwikkeling heel
moeilijk;
extra inspanningen voor het behalen van
natuurdoelen alsontsmppermg, verdrogingsbestrijding en verbeteren van de
milieukwaliteit;
verder ontwikkelen vande recreatieve
potenties van het gebied.Afleiden van de
recreatieve druk op natuurgebieden is
tevens eendoel;
keren van de bedreiging van de ruimtelijke
kwaliteit door verstening, verrommeling
en verlies aan identiteit;
vanwege het nieuwe waterbeleid: herprofileren waterlopen, water vasthouden en
realiseringvan waterbergingsgebieden.
Degewenste veranderingen en het geleiden daarvan isvooraleen ruimtelijk probleem.
Alskracht van de reconstructie-opgave wordt
deruimtelijke reallocatie vangronden en
bedrijven gezien, waarbij min ofmeer
gestuurd een nieuwe ordening moet ontstaan,
bestaande uit:
extensiveringsgebieden, voor met name
natuur, waar met behulp van de reconstructiewet verderegroeivan intensieve
veehouderij kan worden voorkomen;
landbouwontwikkelingsgebieden, met
weinigbeperkingen voor doorgroeiende
productielandbouw en nieuwvestigingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijbedrijven

overproces van plannen maken (Watervisie
respectievelijk Stroomgebiedsvisie), bereikt.
Wat meer zorg bestaat over het verbeteren van
dewaterkwaliteit. DeReconstructiewet kan
weliswaar intensieve veehouderijbedrijven in
bepaaldegebieden een groeistop opleggen,
maar de waterkwaliteit isveelmeer afhankelijk vandemestaanwending en dezewordt op
landbouwgrond door MINASgeregeld.De
nieuwe mestnormen zijn nog steeds te hoog
om dewaterkwaliteitsnormen en natuurdoelen tehalen, maar omdat deze merkbaar zullen
leiden tot lageregewasopbrengsten zaler vermoedelijk weinig bereidheid zijn om nog minder mest aan te wenden alsdaar geen goede
vergoeding tegenover staat.Juist opdit punt
maakt het rijk terugtrekkende bewegingen,
door onder meer de Koopmansgelden aanzienlijk te verlagen.

Verknopen en onderhandelen
Nu dus ishet tijd om keuzes te maken.
Bekend iswelkezaken toch al opgepakt
worden en wat blijft liggen. Departijen hebben elkaar leren kennen en weten wat eikaars
inzet wordt.Zoiseen onderhandelingsproces
gestart, dat enerzijds gekenmerkt wordt door
het verknopen van eikaars doelstellingen en
door het in de tijd nader prioriteren van zaken.
Dat 'verknopen' ishet meest interessante proces.Degrootstegrondgebruiker in de Gelderse
Vallei isde landbouw. Dezepartij laat zich
steeds meer kennen alseen partij waarmee
zaken istedoen.Dehakken gaan niet in het
zand, alsje praat over natuurbeheer, waterberging,recreaticfuncties, landschappelijke kwaliteit ofextensivering. Integendeel: het gebaar
naar de keukentafel zalgemaakt worden om te
bezien hoepartijen samen wat voor elkaar
kunnen betekenen. Eenbelangrijke hindernis
ishiertoe onlangs geslecht:de stankrcgelgeving.Metde nieuweStankwet (2002)die zijn
werkingzal krijgen in het reconstructieplan
komt een einde aan veelsituaties van 'op slot
zitten',zowelbij landbouw alsbij andere functies.Ookde nieuweAmmoniakwet reduceert
debeperkingen voor hokdierbedrijven tot
afzienbare zones en dat was vroeger anders.
Dezelfde open houding bestaat bij de landgoedeigenaren en bij andere organisaties.

Verknoping en onderhandeling kan ook
hier oplossingen bieden.De Reconstructiewet
kent,naast landinrichtingsinstrumenten, een
ruimtelijk ordeningsspoor en biedt zelfs wettelijke titels om rechtstreeks door te werken in
streekplan en bestemmingsplannen. Onderzocht wordt ofen hoeje agrariërs,die in dit
gebied van nature zeer taaizijn (in economisch
minder voorspoedige tijden wordt op devaak
kleinebedrijven het inkomen aangevuld met
een baan erbij), in planologischezin ruimte
kunt bieden om opeigen erfnieuwe, nietagrarische inkomsten tegenereren, onder de
voorwaarde dat tegenprestaties worden verricht voor bijvoorbeeld natuur-, milieu-,
water- oflandschapsdoelen. Ookde 'Ruimte
voor ruimte'-regeling kende het principe van
de'ruil':een sloopvergoeding ofontwikkelmogelijkheid van een woning, in ruil voor het
beëindigen van een intensieve veehouderijtak
(=reductie mestprobleem).

Water in de reconstructie
Voorwaterdoelstellingen staat het realiseren van bergingsgebieden, het verder bestrijden van de verdroging en beekherstel hoog op
dereconstructieagenda. Het waterschap en de
provincies hebben dit, in een soort haasje-
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