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YRRUZRRUG

Het werkprogramma 1999 van de raad vermeldt het onderwerp ‘Beleid en ruimte voor verschillende
landbouw- en ontwikkelingssporen’: een breed onderwerp dat de vooruitzichten van de landbouw in
Nederland en de vitaliteit van het landelijk gebied in het algemeen omvat en dat zo inhóudelijke maar
ook rúimtelijke aspecten heeft.

Omdat met name de voorbereiding van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening dat dicteert - en de ministers
van LNV en VROM daar ook in een gezamenlijke brief om vragen - verschijnt nu dit interim advies,
waarin met name de ruimtelijke aspecten van het genoemde adviesonderwerp worden uitgewerkt.

De raad komt in dit advies niet tot gemakkelijk in het gehoor liggende concepten welke eenvoudig - al
was het maar als terminologie - in het beleid kunnen worden opgenomen. De belangrijkste
aanbeveling van de raad is de omslag naar een andere benadering van de ruimtelijke ordening en de
sturing van het grondgebruik, een benadering waarin niet het toedelen van ruimte als sturend kader
centraal staat maar een toetsing van activiteiten aan (hun bijdrage aan) de kwaliteit van gebieden
bepalend is en zo het grondgebruik stuurt. Absoluut niet gemakkelijk om over te nemen dus - zeker
niet op korte termijn - maar op de langere termijn onontkoombaar, zo meent raad.

De raad doet echter ook aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid zoals dat thans wordt benaderd en in
zijn meest actuele vorm is beschreven in de Startnota Ruimtelijke Ordening 1999. De raad meent dat
er - ook wanneer er (nog) geen andere benadering wordt gekozen - belangrijke verbeteringen in het
voorgestelde ruimtelijk beleid mogelijk en noodzakelijk zijn.

NOTA BENE
Het voorliggende advies betreft een interim advies, dat mede om die reden ook niet op de gebruikelijke
wijze en in de gebruikelijke oplage is gedrukt. De thans gepubliceerde tekst zal nog worden aangevuld
met een nadere uitwerking van de nu nog schetsmatig weergegeven kwaliteitsbenadering en met een
nadere uitwerking van de mogelijke ontwikkelingssporen voor een vitaal landelijk gebied. Dat zal dan
leiden tot het eindadvies, dat de raad rond de jaarwisseling van 1999-2000 hoopt uit te brengen.
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VDPHQYDWWHQG�DGYLHV

����LQOHLGLQJ

Met een nieuwe nota voor de ruimtelijke ordening op komst én een meer algehele herbezinning op een
‘vitaal platteland’ adviseert de raad - in twee stappen - over µEHOHLG� HQ� UXLPWH� YRRU� YHUVFKLOOHQGH
ODQGERXZ�� HQ� RQWZLNNHOLQJVVSRUHQ� LQ� KHW� ODQGHOLMN� JHELHG¶. Als eerste stap wordt thans een interim-
advies uitgebracht over de ruimtelijke aspecten. Maar omdat dit niet los kan worden gezien van de
toekomstige ontwikkeling in brédere zin en het daarop gerichte eindadvies, wordt in de hoofdstukken 3
en 4 reeds de analyse op hoofdlijnen gegeven van de ontwikkelingen in bredere zin.

����XLWJDQJVSXQWHQ�YRRU�UXLPWH�HQ�NZDOLWHLW

ZLVVHOZHUNLQJ�WXVVHQ�VWDG�HQ�ODQG�QRGLJ
In de discussie worden vaak extreme standpunten ingenomen: de ‘urbanistische’ waarbij het landelijk
gebied wordt beschouwd als niet meer dan de afgeleide van de stedelijke dynamiek en behoeften, óf
de ‘ruralistische’ waarbij het als geheel op zichzelf staand wordt beschouwd. De raad meent dat beide
posities tekortschieten en daarom met elkaar verbonden moeten worden: er zijn unieke en
onvervangbare waarden maar ook de stedelijke dynamiek is voor de ontwikkeling van betekenis.

JHHQ�UXLPWH�YRRU�PRQRIXQFWLRQDOLWHLW
Niet alleen tussen stad en land, ook in het landelijk gebied zélf zijn er - steeds meer - spanningen. Tot
nu toe werd daar bestuurlijk op gereageerd door ruimtelijke uiteenlegging. Voor elk zo onderscheiden
gebied wordt geduid wat wel en niet is toegestaan in een steeds verder uitdijende regelgeving. Dat leidt
tot verstarring en is niet vol te houden naarmate de claims groter worden en de groene ruimte krimpt.
De oplossing zal daarmee steeds meer in functiecombinaties gezocht moeten worden.

JHHQ�ORVVH�SDUHOV
Een nadere indeling van het landelijk gebied in ‘parels’, ‘ontwikkelingsgebieden’ en ‘basisgebieden’
houdt het gevaar in dat basiskwaliteitsgebieden het vuilnisvat van Nederland worden. Elk landschap
heeft een eigen waarde - al hebben sommige flinke schade opgelopen - maar het landelijk gebied is
vooral ook een waardevol gehéél, waarin de samenhang en afwisseling een essentiële meerwaarde is.

KHW�ODQGVFKDS�DOV�EDVLV�YRRU�RQWZLNNHOLQJ
De groene ruimte is geen onbeschreven blad maar bestaat uit onderling verbonden en tegelijk
contrasterende landschappen. Een landschap is niet zomaar een ‘waarneembaar deel van de wereld’
maar een karakteristieke ordening van elementen met een eigen samenhang. Een landschap staat
echter niet op zichzelf - integendeel - het bijzondere bestaat bij de gratie van het contrast met ándere
landschappen, zoals de parel bijzonder is ten opzichte van kiezels en een zwarte kiezel weer bijzonder
ten opzichte van de vele grijze.
Naast dit comparatieve is er ook sprake van een persoonlijk, normatief aspect. Niet iedereen
waardeert zijn omgeving en de onderdelen daarvan op dezelfde wijze: smaken verschillen, om welke
reden dan ook. Dus botsen opvattingen en belangen en zal de overheid steeds keuzen moeten maken.
Landelijk gebied zal in die zin altijd een omstreden gebied zijn, geen idylle.
Landschappen zijn de uitkomst van een co-productie van abiotische factoren en de mens. Zonder eco-
nomische activiteiten zullen zij daarom fossiliseren en vervreemden we ervan. Die activiteiten moeten
wel zo worden ingebed dat zij een versterking zijn. Landschappen waren altijd ‘traag’, ze evolueerden
met een ritme dat een zekere continuïteit gaf. Nu we echter de technische mogelijkheden hebben om
landschappen met stedelijke ‘snelheid’ om te vormen - en dus ook onherstelbaar te beschadigen -
vergt dat extra zorgvuldigheid bij het afwegen van veranderingen in ruimte en ruimtegebruik.

HHQ�QLHXZ�XLWJDQJVSXQW�YRRU�GH�UXLPWHOLMNH�RUGHQLQJ�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
In plaats van ruimtelijke uiteenlegging in compartimenten en het aangeven welke economsiche
activiteiten wel en niet zijn toegestaan, moet het lándschap met zijn mogelijkheden en beperkingen als
uitgangspunt worden genomen, waarbij geldt dat alle economische (en overige) activiteiten in beginsel
zijn toegestaan, mits ze de kwaliteit van het landschap versterken. Wat de karakteristieke ordening
ook is, het landschap draagt altijd ontplooiingsmogelijkheden in zich en kan zo dienen als een raster
waarnaar het gebruik van de ruimte zich moet plooien.
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�����VWUHHIEHHOG�YRRU�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

Voor een doelgericht ruimtelijk beleid is een streefbeeld nodig. Een streefbeeld voor het landelijk
gebied moet bestaan uit een beeld van de verschijningsvorm - het fysieke streefbeeld - en van de wijze
waarop de maatschappij daaraan vorm en inhoud geeft en blijft geven, het procesmatige streefbeeld.

KHW�I\VLHNH�VWUHHIEHHOG��HHQ�ZDDLHU�YDQ�ODQGVFKDSSHQ
Het fysieke streefbeeld heeft betrekking op een HFRQRPLVFK�ZHHUEDDU�ODQGHOLMN�JHELHG�PHW�EHKRXG�HQ
YHUVWHUNLQJ�YDQ�]LMQ�XLWHHQORSHQGH�NZDOLWHLWHQ� Het streefbeeld heeft daarom twee onderdelen: (a) de
kwaliteiten die moeten worden behouden, dan wel versterkt in verband met eerder geleden schade en
(b) de economische gebruiksfuncties die voor de weerbaarheid moeten zorgen. Het landschap vormt
het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied: een aaneenschakeling van
verschillende landschappen die elk een onmisbaar deel van het ecologische, culturele en economische
kapitaal van Nederland zijn. De verscheidenheid van landschappen is verbonden met:
• de geschiedenis: de leeftijd en de  aard en omvang van de menselijke invloed
• de natuurwaarden: soorten en systemen die aan die plek en aan wijdere context zijn verbonden
• recreatie en toerisme: de ‘attracties’ die samen basis voor ontspanning in eigen land vormen
• economische activiteiten: een brede waaier, dragers van continuïteit of ontwikkeling
• de relatie met de stad: de bewoningsdruk, de contrasten, de overgangen stad-land
• de karakteristieke mix tegengestelde krachten en ontwikkelingen
Op basis van deze ‘variabelen’ is geen vaste hiërarchie mogelijk. Juist het gehéél moet gekoesterd
worden als samenhangende groene ruimte dooraderd door een EHS die natuurwaarden plaatselijk
extra beschermt. Bij onze heterogene samenleving, met zijn subjectieve vraag naar ‘buiten’ en ‘groen’,
hoort een even geschakeerd aanbod. Ieders recht op de eigen preferente ontspanning moet worden
geëerbiedigd, mits die de rechten van anderen en de natuur in het algemeen niet aantast. In die zin is
sprake van een coördinatievraagstuk. (VVHQWLHHO� LV� KHW� EHQRHPHQ� YDQ� GH� RYHUDO� ZHHU� XQLHNH
NZDOLWHLWHQ�YDQ�ODQGVFKDSSHQ�HQ�GLH�GDDU�GDQ�ULFKWLQJJHYHQG�ODWHQ�]LMQ�ELM�KXQ�YHUGHUH�RQWZLNNHOLQJ.

RS�]RHN�QDDU�SDUDPHWHUV�YRRU�NZDOLWHLW
De functievervulling in een gebied bepaalt met de abiotische omstandigheden de verschijningsvorm en
dáárin worden de maatschappelijke kwaliteiten van dat gebied weerspiegeld. Voor de gewenste
functievervulling is een vitaal platteland nodig, dat flexibel op veranderende omstandigheden kan
inspelen en waar de benodigde kwaliteiten voorhanden zijn. Om de kwaliteiten te beschrijven en om
sturing en toetsing mogelijk te maken zijn parameters nodig, afgeleid van de dragers voor activiteiten
in een gebied, te weten (1) natuur: intrinsieke, gebruiks- en belevingswaarden, (2) landschap:
aardkundige waarden, ruimte, patronen, verschijningsvormen van water, (3) cultuur: archeologische
waarden, historisch/bouwkundige waarden, identiteit, samenhang stad-land, ontsluiting voor recreatie
en (4) ruimte voor economische functievervulling: oppervlakte, bereikbaarheid en toegankelijkheid.

QDWLRQDOH��SURYLQFLDOH�HQ�ORNDOH��NZDOLWHLWHQ
Bestaande kwaliteiten op QDWLRQDDO� HQ� SURYLQFLDDO� QLYHDX moeten concreet, bijna in termen van
objecten en kenmerken worden gedefinieerd. Voor nog te ontwikkelen kwaliteiten zal definiëring in
meer algemene kwaliteitstermen moeten plaatsvinden. Op ORNDDO� QLYHDX gaat het om uiteenlopende
kwaliteiten die in een overkoepelende kwaliteitsmaat moeten worden gevat. Deze moet zo worden
geformuleerd dat hij niet voorschrijvend en fixerend werkt op het lokale grondgebruik en dat het lokale
bestuur een eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Voor de parameter natuur is een dergelijke maat
uitgewerkt (RLG 98/8). Sturing en toetsing - in beginsel op het lokale niveau - van plannen en
ontwikkelingen is dan mogelijk door na te gaan of en hóe deze lokale kwaliteitsindex wordt beïnvloed.

GH�LQYORHG�YDQ�KHW�VWUHHIEHHOG�RS�GH�JHEUXLNVIXQFWLHV
Gebruiksfuncties zijn verbonden met de aanwezige kwaliteiten, en wel als volgt:
• de kwaliteiten vormen de ‘merit goods’ (hele maatschappij profiteert, overheid verantwoordelijk)
• de kwaliteiten bevorderen vestigingsklimaat (individuele burgers/ondernemers profiteren indirect)
• de kwaliteiten zijn economisch te exploiteren (individuele burgers/ondernemers profiteren direct)
Economische exploitatie moet de kwaliteiten niet aantasten én voldoende renderen om het gebied
adequaat te beheren. De kwaliteiten vormen het kapitaal van een gebied, de economische functies
genereren de rente om dat kapitaal te onderhouden. Kwaliteiten moeten daarom - tot zekere hoogte -
worden geëconomiseerd. De aanwezigheid van kwaliteiten werkt zo voorwaardenscheppend en
structurerend voor de benutting van het landelijk gebied, niet omgekeerd. Dat geldt ook in de directe
nabijheid van steden, waar zich de lokale markt tussen landelijke kwaliteiten en stedelijke behoeften,



11

met consumptie ter plaatse, bevindt. De aard en ontsluiting van deze overgangsgebieden is mede
bepalend voor de exploitatie van kwaliteiten en de daarin te maken keuzen.

KHW�SURFHVPDWLJH�VWUHHIEHHOG
Naast het fysieke streefbeeld pleit de raad voor een nieuwe benadering van de proceskant. Er moet
een nieuwe verhouding worden gevonden tussen de gelegitimeerde topdown-bemoeienis van rijk en
provincies ten behoeve van collectieve waarden en belangen van (inter)nationaal en provinciaal niveau
en de éven legitieme inbreng en creativiteit van individuele burgers en lokale besturen. Bij het fysieke
streefbeeld onderscheidde de raad voor de kwaliteiten al een nationaal/provinciaal en een lokaal
domein, elk met eigen kwaliteitstermen en verantwoordelijkheden.
Mede tegen die achtergrond komt de raad tot het volgende procesmatige streefbeeld:
��� HHQ� JHPHHQVFKDSSHOLMNH� EDVLV� OHJJHQ� GRRU� �VDPHQ�� GH� NZDOLWHLW� WH� EHVFKULMYHQ. Bestaande

kwaliteiten van nationaal/provinciaal belang concreet beschrijven in termen van objecten en
kenmerken, te ontwikkelen kwaliteiten in termen van algemene kwaliteitskenmerken. Kwaliteiten
van lokaal belang in beeld brengen door middel van een geïntegreerde kwaliteitsmaat, waarbij in
plaats van afzonderlijke elementen de som der delen sturend is.

��� EHVOXLWHQ�RS�JURQG�YDQ�NZDOLWHLW. Uitgangspunt is dat in beginsel alles kan, mits het bijdraagt aan de
kwaliteit. Zo kan het innovatievermogen van ondernemers zich richten op het versterken van
kwaliteit in plaats van het ontduiken van regels. De eerste toets is die aan het effect op de lokale
kwaliteitsindex, daarna kan toetsing aan het effect op nationale/provinciale kwaliteiten volgen.

��� ERUJLQJ. Bij maximale handelingsvrijheid op lokaal niveau - mogelijk gemaakt door de
gemeenschappelijke kwaliteitsbeschrijving - is ook borging nodig: het naasthogere niveau toetst of
bij het toelaten van ontwikkelingen inderdaad een bijdrage aan de kwaliteit wordt geleverd c.q. dat
de beschreven kwaliteit niet wordt aangetast. In het uiterste geval moet ingrijpen mogelijk zijn.

Dit procesmatige streefbeeld gaat uit van mondige, adequaat georganiseerde burgers. De overheid zal
hen in het proces van zelforganisatie, meningsvorming en kennisverwerving moeten ondersteunen.

����RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG��NDQVHQ�HQ�EHGUHLJLQJHQ

In de ontwikkelingen - endogene en exogene - zijn gevaren maar ook hoopvolle signalen te herkennen.
Vele zijn vooral relevant voor de plattelandsontwikkeling in het algemeen, voor het eindadvies. Maar
omdat ze ook - meer of minder - ruimtelijke implicaties hebben, worden ze hier reeds kort aangestipt.

VXEXUEDQLVDWLH��Er is een neiging tot geleidelijke verstedelijking van het landelijk gebied, waardoor
dichtslibbing, onzichtbaar worden en verlies aan authenticiteit optreedt. Daar zijn vier oorzaken voor
aan te wijzen: (1) het bestaan van twee waardencircuits voor grond, (2) de financiële structuur op
gemeentelijk niveau, (3) de aantrekkelijkheid van het rurale en (4) de stedelijke tekortkomingen. Met
het oog op het laatste is juist stadsvernieuwing cruciaal voor het versterken van het landelijk gebied.
Ondanks de bedreigingen is de raad voorzichtig optimistisch. Zoals een prominente grondgebonden
landbouw en een conservatief ruimtelijk beleid voor de open ruimte van dit moment zorgden, kunnen
lokale gemeenschappen nu zorgen voor het beschermen en versterken van de kwaliteit daarvan. De
vraag wel of niet bouwen moet worden verbreed tot hóe te bouwen en voor wié.

XUEDQLVDWLH��De steden expanderen, hoewel ze niet in al te hoge dichtheden zijn gebouwd. 9% van
ons land is in gebruik als woongebied en dat percentage groeit gestaag. Het is niet meer van deze tijd
om te spreken van overdruk- en perifere gebieden, met perifere ‘onderdruk’gebieden als restgebied
voor de overdrukgebieden. De ruimte is daar niet ‘over’ maar heeft een andere functie. Dorpen en
steden in minder geürbaniseerde delen van ons land moeten óók zuinig met ruimte omgaan. In dat
kader moet ook het bouwen van recreatieverblijven voor permanente bewoning worden gestopt.

NOHLQH� NHUQHQ��Agrarische bedrijven met professionele ondernemers oriënteren zich op een groter
gebied dan het dorp. Ook voor de overige bewoners zijn wonen en werken steeds meer gescheiden.
Zij zijn - door een grote mobiliteit - steeds minder afhankelijk van voorzieningen in de directe nabijheid.
Afnemende leefbaarheid lijkt zo een probleem van m.n. scholieren en ouderen, samenhangend met
een te beperkte mobiliteit. Maatregelen moeten zich dus vooral daarop richten.

UHFUHDWLH� HQ� WRHULVPH��Deze expanderende sector die bijna 3% van de nationale werkgelegenheid
genereert, is goed voor het landelijk gebied. De toenemende belangstelling stimuleert de zorg voor en
het investeren in de kwaliteit. Ondernemers en overheden moeten goed samenwerken om de
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mogelijkheden te benutten,  daar het recreatief-toeristische product gezien moet worden als een kéten
van publieke en private voorzieningen en elementen. De overheid moet voor de ruimtelijke en
kwalitatieve basis zorgen en recreatie gaan zien als méér dan een afgeleide van landbouw en natuur,
al is de relatie met die sectoren sterk. Verbetering van het voorzieningenniveau verdient meestal (maar
niet in de stad) voorrang bóven areaaluitbreiding, met als strategiemogelijkheden: schaalvergroting
annex samenwerking, intensivering of extensivering, sanering en specialisatie.

QDWXXU��Deze eeuw is de natuur in oppervlak en kwaliteit sterk achteruitgegaan, m.n. door ontginning
voor de landbouw en de bedrijfsvoering in die sector. Door de verminderde economische kracht van de
landbouw en de toenemende belangstelling voor natuur, zijn ontginningen niet meer aan de orde en
wordt de rationalisering van het grondgebruik getemperd. De eerste prioriteit bij het herstel van de
natuur was oppervlaktevergroting (EHS). Thans groeit ook de aandacht voor de natuur op
cultuurgronden en in de stad - natuur in combinatie met andere functies - hetgeen de raad
ondersteunt. Tegelijk pleit hij ervoor het natuurbegrip te verbreden van een vooral ecologische
benadering naar beleving en gebruik en om daarvoor hanteerbare criteria te ontwikkelen.

JURQGJHERQGHQ�ODQGERXZ��De grondgebonden landbouw was lang dé economische drager van het
landelijk gebied. Het waardevolle landschap was het onbedoelde resultaat, later vastgelegd door een
precieze bestemming van gronden. Dit is van cruciaal belang geweest voor de vrijwaring van
suburbanisatie van het platteland. De grondgebonden landbouw staat thans echter op een keerpunt.
Deze eens organische eenheid van ordening erodeert en het beleid zal zich moeten oriënteren op de
verschillende ontwikkelingssporen die zich aftekenen en daarvoor al dan niet ‘ruimte’ bieden. De raad
geeft aan met welke invulling - dus langs welke sporen - de grondgebonden landbouw ook in de
toekomst een belangrijke ruimtegebruiker en beheerder van het landelijk gebied kan zijn:
�D�� GEACCELEREERDE SCHAALVERGROTING: DOODLOPEND SPOOR. Dit spoor heeft in de
Nederlandse ruimtelijke omstandigheden slechts beperkte kansen en bovendien is het bedreigend
voor veel kwaliteiten. Het maatschappelijke draagvlak om voor dit spoor veel gemeenschapsgeld aan
te wenden voor uiteindelijk ook een actieve reductie van de leefbaarheid en werkgelegenheid is gering.
De raad wijst dit spoor af en wijst erop dat een dergelijke strategie middelpuntvliedende krachten
losmaakt, waardoor de ondernemers die daarvoor kiezen tóch al over de grenzen heen kijken.
�E��GESTAGE GROEI: HET DOORGAANDE SPOOR. De raad meent dat niet iedere schaalgroei moet
worden uitgesloten en dat gestage groei - ook in verband met bedrijfsbeëindiging of extensivering -
mogelijk moet zijn en veruit is te verkiezen boven stilstand of achteruitgang.
�F�� VERBIJZONDERING: HET VERBREDE SPOOR. Dit spoor houdt in dat het competatieve
vermogen vooral gezocht wordt in kennisintensieve subsectoren, in producten en diensten met een
hoge toegevoegde waarde en in nieuwe vragen en behoeften in Nederland zelf. Deze landbouw krijgt
een multifunctioneel karakter. De raad acht dit een passend spoor, naast dat van de gestage groei.
Daarvoor zullen beleidsaanpassingen nodig zijn. De bestemming ‘agrarische activiteit’ moet worden
verbreed, de angst voor planologische schaduwwerking weggenomen en het huidige instrumentarium
aangepast. De compartimentering die sommige provincies voor plattelandsontwikkeling en de
‘reguliere’ landbouw nastreven, acht de raad weinig adequaat en inspirerend en slecht uitvoerbaar.
�G� MARGINALISERING: GEEN SPOOR. Verdwijnende landbouw lijkt ruimte te bieden voor natuur en
recreatie maar dan wordt voorbijgegaan aan het macro-economische probleem dat de instandhou-
dingkosten door de overheid moeten worden gedragen.

QLHW� JURQGJHERQGHQ� ODQGERXZ��Ook niet grondgebonden intensieve veehouderij en glastuinbouw
zijn in ons land belangrijk. Naast een bijdrage aan de economie zijn zij ook een aanzienlijke bedreiging
voor het landelijk gebied als publiek domein. Verstening, stank, milieueffecten, veterinaire risico’s (en
kosten!) en niet geaccepteerde productiewijzen duiden op dit spanningsveld.
De raad meent dat de húidige varkenshouderij in Nederland niet past en dat er geen beleid moet
worden ontwikkeld of instandgehouden voor de bestrijding van de daaraan verbonden symptomen. Dat
werkt niet bevorderend op de noodzakelijke heroriëntatie van deze sector, een proces waarbij de
mogelijkheden van gemengde bedrijvigheid moeten worden betrokken. Voor de niet-grondgebonden
landbouw is een ‘nieuwe grondgebondenheid’ (zie RLG 98/7) een voorwaarde voor het voortbestaan.

HFRQRPLVFKH�GUDJHUV�YRRU�KHW� ODQGHOLMN�JHELHG��Zoals bedrijfsverbreding vaak wordt geblokkeerd
door een te strikte bestemming ‘agrarische activiteit’, verloopt ook de ontwikkeling van andere nieuwe
economische dragers traag, mede door blokkering van het hergebruik van vrijkomend agrarisch
onroerend goed. Het begrip agrarische activiteit zou volgens de raad verruimd moeten worden tot
‘ruraal ondernemerschap’. Overige nieuwe economische dragers dienen te worden getoetst volgens de
regel dat zij mogelijk zijn mits ze bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.
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����GH�6WDUWQRWD�UXLPWHOLMNH�RUGHQLQJ�������EH]LHQ�YDQXLW�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

RULsQWDWLH�YHUEUHGHQ��YDQ�VWDG�QDDU�VWDG�pQ�ODQG
Het huidige denken over ruimtelijke ordening is teveel ‘vanuit de stad’. Daardoor verwordt het landelijk
gebied snel tot rest/reserveruimte die naar behoefte gebruikt kan worden. Over het landelijk gebied
wordt vooral defensief en in termen van problemen gesproken, terwijl dat voor het stedelijk beleid op
ontwerpende, offensieve wijze en op basis van een visie op de gewenste ontwikkelingen gebeurt. De
raad acht een verbreding van de oriëntatie hoognodig: de ontwikkelingen in het landelijk gebied vergen
gebieds- en functiegerichte keuzen ten aanzien van saneren, continueren of investeren en ruimtelijke
ordening is daarvoor sturend. Er is - ook vanuit het streefbeeld van de raad - aandacht nodig voor:
• de beschikbaarheid van ruimte voor landbouw en andere dragers en effectiever ruimtegebruik
• de nabijheid en bereikbaarheid van gebieden met ondersteunende functies (stedelijke markt)
• de doorsnijding en versnippering van natuur- en recreatiegebieden en de waterhuishouding
• het omgaan met ruimtelijke contrasten en leefbaarheidsaspecten
• mogelijkheden tot integratie van verschillende beleidsvelden en procedures

Ook het procesmatige streefbeeld voor het landelijk gebied stelt eisen aan de ruimtelijke ordening. De
verantwoordelijkheid voor kwaliteiten dient bij het juiste bestuursniveau gelegd te worden met daarbij
passende instrumenten: regelgeving, kennis (waaronder t.z.t. een waardenkaart) en inzicht in effecten
en maatschappelijk-economische ontwikkelingen. Een gebiedsgerichte aanpak is een voorwaarde.

GH�µQHWZHUNVWDG¶�YHUELQGHQ�PHW�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
Een netwerkstad dient níet benaderd te worden als een fysiek complex van stedelijke structuren die
zijn voorbestemd om naar elkaar toe en vervolgens ineen te groeien. Het moet geen voertuig voor
verdergaande urbanisatie zijn maar een bestuurlijk concept dat de samenhang tussen stedelijke
functies beschrijft, bóven het schaalniveau van de individuele stad. Hierin moeten ook natuur,
cultuurhistorie en recreatie een plaats krijgen, zijnde wezenlijke functies van het stedelijk leefklimaat.
Het concept heeft ook een functie vóór het landelijk gebied in het algemeen: een goede netwerkstad
verlaagt de druk op het landelijk gebied door een goede en ook groene woon- en leefomgeving te
bieden. De raad is daarom voorstander van het concept ‘netwerkstad’, mits goed ingevuld.

GH�µFRUULGRU¶�RSYDWWHQ�DOV�SODQQLQJVFRQFHSW��QLHW�DOV�UXLPWHOLMNH�UHVHUYHULQJ
Corridors staan in de Startnota voor gebundelde verstedelijking, met een ‘groene dooradering’. De
raad meent dat het opkomende beeld van een corridor als fysieke, brede lintbebouwing aanpassing
behoeft. In corridors moet ook gelijkwaardige ruimte zijn voor andere functies dan wonen en werken.
Een corridor moet eerder gezien worden als ordenend principe en als instrument om maatschappelijk
geïnitieerde ontwikkelingen langs transport-assen adequaat te sturen. Corridors bieden dan een kader
voor ruimtelijke keuzen op gebiedsniveau ten aanzien van saneren, continueren of investeren.
Lokaal zijn fysieke corridors echter een feit en nu is de keus aan de orde om dit - in enigerlei vorm -
ook elders toe te laten bij het zoeken naar nieuwe ruimte voor bedrijven en woningbouw. De raad wijst
deze benadering niet af maar wel een ongebreideld en verkeerd gebruik. Aan de randvoorwaarden in
de Startnota: (1) selectiviteit en regionale differentiatie, (2) complementariteit aan de stad, (3)
esthetische vormgeving en ontwerp, (4) aantoonbare ruimtevraag, (5) verbreding plangebied tot
aanliggende steden en platteland en (6) adequate sturingsmogelijkheden, voegt de raad daarom toe:

• er is geen alternatief (als herstructurering/sanering) om in de ruimtebehoefte te voorzien
• er is geen sprake van concurrentie tussen gemeenten als oorzaak voor de ruimtevraag
• de maatschappelijke baten wegen op tegen de maatschappelijke kosten
• EHS en andere vormen van groene dooradering blijven aaneengesloten
• er wordt ook bijgedragen aan de economische ontwikkeling van het omringende landelijk gebied
• essentiële landschappelijke waarden worden versterkt en het landschap blijft zichtbaar.

Het rijk moet aangeven waar corridors liggen en welke waarden van (inter)nationaal belang gehand-
haafd en versterkt moeten worden. Provincie én gemeente moeten, elk vanuit de eigen rol en verant-
woordelijkheid, participeren in een bestuurlijke samenwerking en zorgen voor optimale inrichting.
In de voorgestelde corridorgebieden overheerst - niet toevallig - niet-grondgebonden landbouw. Ook
grondgebonden landbouw en natuur zullen er echter een plaats moeten hebben. Er zal immers ook
behoefte zijn aan 'open' en 'stille' gedeelten en rekening gehouden moeten worden met de ligging van
de EHS, verbindingszônes en recreatieve voorzieningen. Corridors mogen niet verworden tot
versteende stroken langs infrastructuur: zij zullen intensievere en minder intensief gebruikte delen
moeten bevatten, om plaats te bieden aan de vele functies van het gebied dat doorsneden wordt.
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VWXUHQ�]yQGHU�EHJULSVYHUZDUULQJ�HQ�PpW�FRQWLQXwWHLW
De meerwaarde van nieuwe gebiedscategorieën - parels, verbetergebieden en basiskwaliteitsgebieden
- naast de bestaande indelingen is onduidelijk. Dit suggereert bovendien (basis-)gebieden met zeer
weinig kwaliteit, die zo het vuilnisvat van ons land worden. Deze vernieuwing leidt tot verwarring én
roept de vraag op hoe met bestaande geldstromen - gekoppeld aan ‘oude’ categorieën - zal worden
omgegaan. Een EHVWXXUOLMN� PRGHO,� zoals basiskwaliteitsgebieden-ontwikkelingsgebieden-nationale
projecten met oplopende rijksverantwoordelijkheid (WRR), sluit echter goed aan op het procesmatig
streefbeeld van de raad.

VWXUHQ�PHW�HIIHFW
Sturing op grond van ruimtelijke ordening, uiteindelijk het bestemmingsplan, blijkt niet effectief tegen
dichtslibben van het landelijk gebied. De raad meent dat álle instrumenten ineffectief zijn als - op het
bestuurlijk schaalniveau van de instrumenten zelf - de wil ontbreekt om gestelde doelen te realiseren.
De directe verantwoordelijkheid moet zo laag mogelijk liggen (gemeenten) maar het naasthogere
bestuur (provincie) moet een borging bieden die - als gemeenten in gebreke blijven - ook gehantéérd
wordt. Provinciale ‘aanwijzingen’ op grond van het streekplan blijken echter niet rechtsgeldig, dat zou
aanpassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Provinciewet vergen. Thans moeten daarom
aanwijzingen van het rijk de gemeenten corrigeren.

VWXUHQ�PHW�LQ]HW�YDQ�FUHDWLYLWHLW
Bij ruimtelijke ordening is generieke en specifieke regelgeving aan de orde: voor bestemming maar
ook inrichting en beheer. Uit oogpunt van rechtsgelijkheid is generieke regelgeving vaak te prefereren,
vanuit beleidsdoelen vaak specifieke. Generieke regelgeving moet worden getoetst aan de doelen van
plattelandsontwikkeling - met name het ontplooien van economische activiteiten die bijdragen aan
versterking van de kwaliteiten - om onnodige beperkingen te voorkomen. Ook pleit de raad voor de
ontwikkeling van nieuwe financiële en fiscale instrumenten om de beschikbare ruimte anders en béter
te doen benutten, waarbij financiële instellingen een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen.

VWXUHQ�LQ�RQ]HNHUKHLG
Bij sturing moet rekening worden gehouden met onzekerheid over de al dan niet verwachte
ontwikkelingen. Blauwdrukken werken niet, wel een zorgvuldige regie van processen waarmee het
ruimtelijk beleid vorm gegeven wordt. Uitvoering van ruimtelijke plannen moet worden gefaseerd in
relatie tot omvang en aard van de onzekerheden, waarbij maatschappelijke kosten niet te ver voor de
baten uitgaan. De raad bepleit een tijdige medeverantwoordelijkheid van belanghebbenden opdat ook
zij de onzekerheden in hun acties laten meewegen.
Het bestaan van onzekerheden vereist het nauwkeurig volgen van ontwikkelingen. De bestaande
fysieke corridors waren niet voorzien en hebben zich tegen het bestaand beleid in ontwikkeld. Voor
netwerksteden en beheerste corridorontwikkeling, is effectieve bestuurlijke monitoring nodig.

����DDQEHYHOLQJHQ�WHQ�EHKRHYH�YDQ�GH��H�1RWD�5XLPWHOLMN�2UGHQLQJ

GH�KRRIGOLMQ�YRRU�HHQ�YHUQLHXZG�UXLPWHOLMN�EHOHLG��NZDOLWHLWHQ�DOV�ULFKWLQJJHYHQG�NDGHU
'H� UDDG� NRPW� RS� EDVLV� YDQ� KHW� YRRUJDDQGH� WRW� HHQ� JHKHHO� DQGHUH� EHQDGHULQJ� GDQ� GH� 6WDUWQRWD
KDQWHHUW��(HQ�GHUJHOLMNH�RPVODJ�NRVW� WLMG�PDDU�PRHW�GDDURP� MXLVW�QX�DO�ZRUGHQ� LQJH]HW�RP�GH]H�RRLW
YROOHGLJ�HQ�RS�HHQ�YHUDQWZRRUGH�ZLM]H�WH�NXQQHQ�UHDOLVHUHQ��$DQEHYHOLQJHQ�LQ�GLW�NDGHU�]LMQ�

• GH�RPVODJ��QLHW�UXLPWHYHUGHOLQJ�PDDU�NZDOLWHLWHQ�ULFKWLQJJHYHQG
 Niet compartimentering maar het gehéél van kwaliteiten en waarden van de landelijke gebieden

moet bepalend worden voor de ontwikkelingen: voor het stimuleren, toelaten of saneren ervan.
 
• YHUQLHXZLQJ�YDQ�RQGHURS�VWLPXOHUHQ
 Met de benadering dat alles mag mits het de (benoemde) kwaliteiten versterkt, wordt een optimale

eigen rol mogelijk voor de vele actoren in het buitengebied. Hun innovatievermogen moet en kán
zich zo gaan richten op het versterken van kwaliteiten in plaats van op het ontduiken van regels.

 
• JHQHULHNH�UHJHOJHYLQJ�WRHWVHQ�RS�EORNNHUHQGH�ZHUNLQJ�ELM�YHUQLHXZLQJ
 Generieke regelgeving mag de mogelijkheden voor regionale kwaliteitsverbetering niet in de weg

staan. Door expliciete toetsing moet worden nagegaan of (nieuwe) generieke regelgeving
mogelijkheden frustreert en door meer specifieke kan worden vervangen.
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• LQVWUXPHQWHQ�RQWZLNNHOHQ��JH]DPHQOLMNH�EHVFKULMYLQJ�HQ�JHwQWHJUHHUGH�ZDDUGHQNDDUW
 Bij de voorgestelde omslag is een gezamenlijke kwaliteitsbeschrijving per gebied essentieel. Die

vormt uiteindelijk het richtinggevend kader in de ruimtelijke ordening en is bepalend voor waar
welke activiteiten mogelijk zijn c.q. worden gestimuleerd, dan wel uitgesloten c.q. gesaneerd. In het
verlengde hiervan dient een landsdekkende waardenkaart een totaalbeeld te geven van de
beschreven waarden en karakteristieke kenmerken en daarmee het essentiële van landschappen.

 
• YDQ�EODXZGUXN�QDDU�SURFHVUHJLH

Door onzekerheid bij ontwikkelingen kan een blauwdruk niet werken, wel een zorgvuldige regie van
processen waarmee het ruimtelijk beleid vormgegeven wordt. Door tijdige medeverantwoordelijk-
heid van belanghebbenden zullen ook zij onzekerheden gaan meewegen. Het beschrijven van de
kwaliteiten van gebieden en op die basis de inpasbaarheid van activiteiten bepalen, is een manier
van omgaan met onzekerheden. In dat proces moet structureel ruimte worden geboden aan lokale
besturen, organisaties en individuele burgers.

 

DDQEHYHOLQJHQ�QDDU�DDQOHLGLQJ�YDQ�GH�6WDUWQRWD��LQ�DIZDFKWLQJ�YDQ�GH�YRRUJHVWHOGH�RPVODJ
,Q�GH�RYHUEUXJJLQJVSHULRGH�QDDU�HHQ�YHUQLHXZGH�EHQDGHULQJ���RS� WH�QHPHQ�DOV�YRRUQHPHQ� LQ�GH��H

1RWD� �� PRHW� KHW� EHOHLG� YROJHQV� GH� KXLGLJH� GHQNOLMQ� JHHQ� RQQRGLJH� VFKDGH� DDQULFKWHQ� RI� GH
YRRUJHVWHOGH�YHUQLHXZLQJ�LQ�GH�ZHJ�VWDDQ��$DQEHYHOLQJHQ�LQ�GLW�NDGHU�]LMQ�

• JHHQ�QLHXZH�EHOHLGVFDWHJRULHsQ�LQWURGXFHUHQ
 De raad wijst invoering van nieuwe categorieën als parels, verbetergebieden en basiskwaliteits-

gebieden af. Zij voegen niets toe en de basiskwaliteitsgebieden lopen gevaar het vuilnisvat van
Nederland worden. Wel is een onderscheid in bestuurlijke categorieën - ter duiding van verantwoor-
delijkheden - zinvol.

 
• JHHQ�VXEVLGLDULWHLW�]RQGHU�ERUJLQJ
     De directe verantwoordelijkheid moet zo laag mogelijk liggen (gemeenten) maar het naasthogere

bestuur (provincie) moet een borging bieden voor als gemeenten in gebreke blijven. Provinciale
aanwijzingen op grond van het streekplan moeten daarom mogelijk worden gemaakt.

• QLHW�DOOHHQ�UXLPWH�FRQVXPHUHQ��RRN�UXLPWH�µFUHsUHQ¶
 Ruimtelijke ordening moet niet alleen worden gedacht en bedreven als 'consumeren' van ruimte.

Even belangrijk en urgent is het 'creëren' van ruimte - door multifunctioneel en efficiënter grond-
gebruik of sanering  - in steden én in het landelijk gebied. Aandacht in dit kader verdienen o.m.:

 VITALE ÉN SPAARZAME STAD. De vitalisering van complete en compacte steden uit de Startnota
kan goed samengaan met spaarzaam en efficiënt ruimtegebruik, door sanering, herinrichting en
multifunctionaliteit en gebaseerd op actuele behoeften aan kwaliteit. Concentratie van stedelijke
elementen vergroot de contrasten tussen en daarmee de belevingswaarde van stad én land. De
toegankelijkheid en bereikbaarheid van het onmiddellijk aan de steden grenzende buitengebied
dient te worden vergroot en vergemakkelijkt om die verkregen waarden te benutten.

 GEEN PASKLARE OPLOSSINGEN VOOR WOONDRUK. De behoefte aan ruimer wonen neemt
toe en wordt vaak ingevuld door wonen op het platteland. Deze druk moet - in plaats van langzame
dichtslibbing toe te laten - worden vertaald in een ontwerpopgave: hoe deze behoefte te
combineren met de kwaliteiten van het landelijk gebied.

 RUIMTE VOOR RECREATIE, NATUUR, LANDBOUW. Voor de recreatie is verbetering van het
voorzieningenniveau meestal - maar niet in de stad - belangrijker dan areaaluitbreiding. Verbeter-
strategieën die in aanmerking komen zijn: schaalvergroting annex samenwerking, intensivering of
extensivering, sanering en specialisatie. Voor natuur ‘in combinaties met andere functies’ worden
steeds meer mogelijkheden gevonden en de waardering daarvoor neemt ook toe. De ontwikkeling
van de grondgebonden landbouw - met name het verbrede spoor - biedt ruimte voor veel andere
functies terwijl tegelijkertijd het productieareaal behouden blijft.

 RUIMTE VOOR WATER. Water vraagt meer ruimte: zie RLG 98/5. Daarbij is echter geen sprake
van monofunctionaliteit. Zo zal bosaanleg in bovenlopen van stroomgebieden aan het waterbeheer
maar óók aan bodemsanering, waterkwaliteit, natuur en recreatie bijdragen. De raad pleit in RLG
99/3 (in druk) meer in het bijzonder voor een ‘open toekomst’ voor het IJsselmeergebied.
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• GH�JURQGJHERQGHQ�ODQGERXZ�KDQGKDYHQ�DOV�EHKHHUGHU
 Keuzen zijn nodig. Nederland moet een grondgebonden, al dan niet multifunctionele landbouw

handhaven: om de openheid en het beheer van het landelijk gebied veilig te stellen én om de
productie zelf maatschappelijk verantwoord te maken. Beschikbare middelen, onder meer uit
regionale enveloppen, moeten dáárop worden ingezet. Bij vergaande schaalvergroting noch bij
marginalisatie van de landbouw is het landelijk gebied gebaat.

 Voor varkens- en pluimveehouderij is alleen plaats op basis van een ‘nieuwe grondgebondenheid’.
Andere intensieve landbouw - als de glastuinbouw - moet worden geconcentreerd bij infrastructuur.

 
• RS�YHUQLHXZLQJ�JHULFKWH�ILQDQFLsOH�LQVWUXPHQWHQ�RQWZLNNHOHQ
 In plaats van ontwikkelingen te volgen, zouden financiële instellingen een meer initiërende rol

moeten spelen die instrumenten en impulsen oplevert voor ruimtelijke vernieuwing in het landelijk
gebied, waaronder ook sanering. Het ‘Milieuberaad Banken’ (i.o.) zou hieraan vorm kunnen geven.

 
• GH�SUREOHPDWLHN�YDQ�NOHLQH�NHUQHQ�KHUGHILQLsUHQ
 De schaal van processen en voorzieningen neemt overal toe. Op het platteland is dat niet anders

en dat heeft gevolgen voor kleine kernen. De afwezigheid van eigen voorzieningen is echter niet het
probleem, dat is de mobiliteit van enkele specifieke groepen. Dáár ligt dan ook de beleidsopgave.

 
• QHWZHUNVWDG�HQ�FRUULGRU�RSYDWWHQ�DOV�EHVWXXUOLMNH�FRQFHSWHQ�YRRU�UXLPWHOLMNH�RQWZLNNHOLQJ
 Netwerkstad en corridor moeten ontwikkelingsconcepten zijn: geen voertuig voor ongebreidelde

bebouwing en infrastructuur maar het conceptuele antwoord op de opgave om verstedelijking in
goede banen te leiden en relaties adequaat vorm te geven. Aandacht in dit kader verdienen o.m.:

 DE NETWERKSTAD VERBINDEN MET HET LANDELIJK GEBIED.� In het concept van de
netwerkstad moeten ook natuur, cultuurhistorie en recreatie een plaats krijgen, zijnde wezenlijke
functies van het stedelijk leefklimaat. Een goede netwerkstad zal - door een goede woon- en
leefomgeving te bieden - de druk op het landelijk gebied verminderen.

 CORRIDORVORMING MET MEER VOORWAARDEN OMGEVEN. Pas in laatste instantie kan
verstedelijking langs infrastructuur aan de orde zijn. Extra voorwaarden zijn daarom :
• de ruimtevraag is niet het gevolg van concurrentie tussen gemeenten en er is geen alternatief
• baten wegen op tegen kosten en dragen ook bij aan de ontwikkeling van het landelijk gebied
• groene dooradering blijft aaneengesloten, het landschap zichtbaar, essentiële waarden intact
• de organisatie van het bestuur wordt op de ontwikkeling afgestemd.
 

• GH�µ1LHXZH�.DDUW¶�QLHW�ODWHQ�YHURXGHUHQ
 Voor netwerksteden en beheerste corridorontwikkeling is effectieve bestuurlijke monitoring nodig en

ook moet - gezien de druk van de woonfunctie - de planontwikkeling in het landelijk gebied gevolgd
worden. Hiertoe zal de Nieuwe Kaart van Nederland actueel gehouden moeten worden.
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���LQOHLGLQJ

In zijn advies “Tien voor de toekomst” schetste de raad binnen de landbouw verschillende
ontwikkelingssporen. Daarnaast schetste hij de noodzaak van het selectief versterken van de
plattelandseconomie met economische dragers buiten de landbouw: recreatie, water en energie-
voorziening, maar ook andere vormen van bedrijvigheid. Dit wordt ook wel plattelandsontwikkeling of -
vernieuwing genoemd, aanduidingen waarover soms enige onduidelijkheid bestaat. In zijn advies over
voedselproductie in de 21e eeuw is de raad meer specifiek op de ontwikkeling van de landbouw als
voedselproducent ingegaan en is de gedachte van een “nieuwe grondgebondenheid” geïntroduceerd.
Daarmee wordt gedoeld op landbouwvormen die binnen Nederland toekomst hebben doordat zij
ecologisch, ethisch en sociaal aan de omstandigheden ter plaatse zijn gebonden. Dit advies richt zich
op de kansen en beperkingen van de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van c.q. pijlers voor de
plattelandseconomie - binnen de context van kwaliteitsbehoud en algemeen maatschappelijke aan-
vaardbaarheid - en op de verschillen per regio en daarmee de doorvertaling naar een gedifferentieerd
ruimtelijk beleid.  Als immers niet “alles overal moet kunnen”, moet de vraag worden beantwoord wat
waar dan wel en niet kan. Verschillende ontwikkelingsrichtingen vergen daarom - in relatie tot de
algemene maatschappelijke wensen en fysieke en economische mogelijkheden per regio -  een
gericht en daarop afgesteld beleid. Bepalende factoren daarvoor zijn ruimtedruk, fysieke
omstandigheden - w.o. de eisen van het watersysteem, de aanwezige kwaliteiten en de recreatieve
vraag - en de (overige) economische perspectieven. Nu de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening wordt
voorbereid is hierbij zeker ook een concrete vertaling van de beleidslijnen in ruimtelijk opzicht aan de
orde. Vastgesteld moet worden waar welke sporen kansrijk en voor de regio passend zijn, om die
ontwikkelingen dáár letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven en andere te beperken. Zo kunnen dan
ook de beschikbare middelen voor stimulering en ontmoediging zo effectief mogelijk worden ingezet.

GH�DGYLHVDDQYUDDJ
Er wordt door de Minister van LNV een advies gevraagd over de toekomstmogelijkheden van
verschillende sporen waarlangs de landbouw zich zou kunnen ontwikkelen en er wordt tevens
gevraagd aandacht te schenken aan mogelijke andere ontwikkelingen die het landelijk gebied kunnen
versterken. Dit in het licht van de doelstelling om de vitaliteit van het landelijk gebied te behouden en te
versterken. Het advies moet eind 1999 gereed zijn.
Gevraagd wordt echter om reeds op kortere termijn - door middel van een interim-advies - te adviseren
over de ruimtelijke aspecten, vanwege de voorbereiding van de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening en de
nota Vitaal Platteland. De vraag naar deze ruimtelijke aspecten komt tevens aan de orde in een
gezamenlijke adviesaanvraag van de Ministers van LNV en VROM over het landelijk gebied.

Het voorliggende stuk  is te beschouwen als zowel het interim-advies aan de minister van LNV als het
advies van de Raad voor het Landelijk Gebied aan de ministers van LNV en VROM naar aanleiding
van hun gezamenlijke adviesaanvraag d.d. 18 februari 1999.

GH�SUREOHHPVWHOOLQJ
In het landelijk gebied doen zich veranderingen voor - regionaal overigens verschillend van aard en
sterkte - die thans meer dan in het verleden door velen als problematisch worden ervaren. Wellicht is
dit het gevolg van het feit dat de veranderingen van veel kanten tegelijk komen of doordat
veranderingen die al langere tijd gaande waren nu pas veel meer voelbaar worden. In feite zijn er vier
lijnen van verandering te onderscheiden:
• de landbouw als belangrijke economische factor in het landelijk gebied neemt af
• de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven wijzigt, niet in de laatste plaats door kritiek uit de

maatschappij
• de maatschappelijke aandacht voor het landelijk gebied verandert
• in ruimtelijke zin staat het landelijk gebied steeds meer onder druk vanuit de ruimtebehoefte voor

wonen, bedrijvigheid en infrastructuur.
 
Veranderingen in het landelijk gebied zijn van alle tijden: Het is een cultuurlandschap, door de mens
gevormd en als zodanig resultáát van veranderingen. De diversiteit die dit heeft opgeleverd is één van
de door velen gewaardeerde eigenschappen.
Maar veranderingen kunnen de belangrijke kwaliteiten die het landelijk gebied biedt, zoals ruimte,
natuur, landschap, cultuurhistorie en rust ook aantasten. De kwaliteiten vormen de ‘merit goods’ waar
de PDDWVFKDSSLM� DOV� JHKHHO van profiteert. De overheid heeft een rol  bij het in stand houden en
versterken van deze merit goods.



18

De economische krachten spelen hierbij een dubbele rol. Een economisch sterk landelijk gebied kan
bloei en behoud van kwaliteiten opleveren, maar ook afbraak daarvan. Evenzo kan economische
zwakte leiden tot behoud van hetgeen aanwezig is, maar ook tot achteruitgang van die kwaliteiten: er
is geen perspectief om te investeren in die kwaliteiten.
Daarmee is de sleutelrol van de economie aangegeven voor de toekomst van het landelijk gebied.

De centrale probleemstelling is:
:HONH� NDQVHQ� OLJJHQ� HU� YRRU� HHQ� YLWDDO� ODQGHOLMN� JHELHG�� LQ� HFRQRPLVFKH� ]LQ� HQ� PHW� KHW� RRJ� RS
ZDWHUEHKHHUVLQJ�� UHFUHDWLH�� WRHULVPH� HQ� ELRGLYHUVLWHLW�� � WHUZLMO� WHJHOLMNHUWLMG� RS� GXXU]DPH� ZLM]H� GH
NZDOLWHLWHQ� YDQ� KHW� 1HGHUODQGVH� ODQGHOLMN� JHELHG� ZRUGHQ� EHKRXGHQ� HQ� YHUVWHUNW"� :DW� ]LMQ� GH
FRQVHTXHQWLHV�YRRU�KHW�UXLPWHOLMNH�RUGHQLQJVEHOHLG"�
,Q�ZHONH�PDWH�PRHWHQ�RYHUKHGHQ�KLHUELM�HHQ� URO�VSHOHQ�HQ� LQ�ZHONH�YRUPHQ�PHW�ZHONH� LQVWUXPHQWHQ
NDQ�GDW�JHEHXUHQ"

Met name de vraag wat de consequenties zijn voor het ruimtelijke ordeningsbeleid zal in dit interim--
advies aan de orde komen.

GLW�LQWHULP�DGYLHV�WHQ�RS]LFKWH�YDQ�EHOHLGVQRWD¶V�LQ�YRRUEHUHLGLQJ
In januari 1999 is de Startnota ruimtelijke ordening 1999 “De ruimte van Nederland” uitgebracht. Deze
dient als agenda en biedt uitgangspunten voor de Vijfde nota ruimtelijke ordening en voor een aantal
sectorale beleidsnota’s met ruimtelijke relevantie. Voor het de beleidsterreinen van LNV worden mede
ten behoeve hiervan twee nota’s voorbereid: “Vitaal Platteland” en “Natuur, Bos en Landschap in de
21ste eeuw”. De ruimtelijke vertaling daarvan zal plaatshebben in een nieuwe PKB Groene Ruimte, die,
net als de Vijfde nota RO, pas in 2000 zal worden vastgesteld. Deel één van deze PKB, het regerings-
standpunt, zal naar verwachting eind 1999 verschijnen, de LNV-nota’s rond de zomer van 1999.
Het onderhavige interim-advies is bedoeld als bijdrage aan de twee nota’s van LNV en voor de
discussie over de Vijfde nota RO.

ZHUNZLM]H
Dit interim-advies is voorbereid in een werkgroep van de raad, onder leiding van prof. dr. J.D. van der
Ploeg. Naast de raadpleging van bestaande literatuur is er een aantal individuele gesprekken gevoerd
met deskundigen op uiteenlopend terrein. In twee gespreksrondes is een concept-advies besproken
met vertegenwoordigers van relevante organisaties en onderzoekers (zie bijlage 1).

OHHVZLM]HU
In dit interim-advies wordt ingegaan op de ruimtelijke aspecten van de toekomst van het landelijk
gebied. Deze ruimtelijke aspecten kunnen niet los worden gezien van  de toekomstige ontwikkeling in
bredere zin van het landelijk gebied. De analyse die in de hoofdstukken 3 en 4 wordt gegeven en
uitspraken die op basis daarvan worden gedaan, hebben om die reden betrekking op de ontwik-
kelingen in bredere zin.
Hoofdstuk 5 richt zich echter weer uitsluitend op de ruimtelijke aspecten, hetgeen ook geldt voor de
aanbevelingen in hoofdstuk 6.
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���XLWJDQJVSXQWHQ�YRRU�UXLPWH�HQ�NZDOLWHLW

ZLVVHOZHUNLQJ�WXVVHQ�VWDG�HQ�ODQG�QRGLJ
In de maatschappelijke en politieke debatten over het landelijk gebied en de inrichting ervan worden tal
van uiteenlopende posities ingenomen. De uiterste posities die in dit scala kunnen worden
onderscheiden zijn de “urbanistische” en de “ruralistische”. In de eerste worden de ontwikkelingen op
het platteland beschouwd en gedefinieerd als een afgeleide van stedelijke dynamiek en behoeften. In
de tweede positie (de 'ruralistische positie') daarentegen wordt gesteld dat platteland en landbouw een
brede waaier van unieke en onvervangbare waarden vertegenwoordigen, die voor de maatschappij als
gehéél essentieel zijn. Dit houdt in dat de ontwikkeling en inrichting van het platteland niet af te leiden
is van stedelijke ontwikkelingen. De genoemde waarden dienen in deze optiek een zelfstandig
vertrekpunt te zijn bij het 'denken en doen' omtrent de groene ruimte.

Met het oog op de thans lopende debatten over de toekomstige inrichting van Nederland is de notie
van LQWHUDFWLH�HQ�ZLVVHOZHUNLQJ tussen stad en platteland wellicht het meest vruchtbare vertrekpunt.
Er zijn stedelijke behoeften. En er liggen onvervangbare waarden in platteland en landbouw besloten.
Gezien de grote druk op de beschikbare ruimte is versterking geboden van de wisselwerking tussen
stad en land, die samengaat met versterking van de NZDOLWHLWHQ�in de stad en op het platteland.
In dit verband verdient de ruimte waar stand en land elkaar fysiek raken, de stadsranden, speciale
aandacht. Deze gebieden behoren thans noch echt bij de stad, noch echt bij het buitengebied. Deze
onduidelijkheid leidt er toe dat in deze randgebieden de activiteiten plaatsvinden die in de “echte stad”
en op het “echte platteland” niet welkom zijn. In veel gevallen vervallen de stadsranden tot rommel-
zônes. Daardoor wordt een belangrijke kans gemist, want het is bij uitstek het gebied waar stad en
land elkaar ontmoeten. Het zou voor beide soorten gebied een representatiefunctie moeten hebben. Er
dient in deze overgangszône bewust, pro-actief, gestreefd te worden naar een harmonieuze overgang
van stad naar platteland. “Rood” en  “groen” moeten daar meer in evenwicht met elkaar zijn.

Ook andere overwegingen nopen tot zo'n visie en aanpak. Voor diverse problemen en knelpunten op
het platteland geldt dat ze alleen kunnen worden opgelost door doelgerichte veranderingen in de
steden. En omgekeerd ontleent een gebied als het Groene Hart een belangrijk deel van haar waarde
en kwaliteit precies aan de situering ervan in het midden van de Randstad.

YRRU�PRQRIXQFWLRQDOLWHLW�JHHQ�UXLPWH
Niet alleen het raakvlak van stad en platteland is van belang, maar ook het platteland als zodanig kent
een veelheid van uiteenlopende ontwikkelingsprocessen. Gedurende het afgelopen decennium zijn
deze verschillende ontwikkelingen steeds meer met elkaar gaan botsen. De conflictualiteit als gevolg
van meer en verder uiteenlopende belangen van personen en groepen in het landelijk gebied is sterk
gestegen. In de nabije toekomst zullen, zo lijkt het, de fricties en spanningsvelden alleen maar groter
worden.
De bestuurlijke traditie die in Nederland is opgebouwd, toomt de geduide spanningsvelden tot nu toe in
door middel van een ruimtelijke uiteenlegging, in die zin dat separate ruimten worden gecreëerd,  voor
(combinaties van) verschillende functies. Nationale kaders voor de ruimtelijke ordening, streekplannen
en bestemmingsplannen bakenen,  in toenemende mate van detail,  gebieden ten opzichte van elkaar
af. Voor elk gebied, op de verschillende niveaus,  wordt geduid wat wèl is toegestaan en wat níet. Een
steeds verder uitdijende regelgeving heeft deze aanpak tot nu toe begeleid. De verschillende
elementen daarvan zijn overigens niet altijd in harmonie, met elkaar noch met andere regelgeving
vanuit andere beleidsvelden.

De gebreken van deze benadering zijn in toenemende mate duidelijk geworden: verstarring daar waar
de snelle maatschappelijke veranderingen vragen om flexibiliteit bij het behoud van het essentiële en
waardevolle; verstarring van sociaal-economische dynamiek daar waar een vitaal platteland juist
economische versterking behoeft; natuurgebieden die ingekaderd zijn in een context die werkelijke
natuurontwikkeling vaak beknelt; bevroren dorpen en kleine kernen, daar waar men de leefbaarheid
juist zou willen verbeteren, etc.
Belangrijker echter nog is dat deze aanpak op langere termijn niet vol te houden zal zijn als gevolg van
het aantal claims op de nog aanwezige groene ruimte voor wonen, voor natuurontwikkeling, voor
bedrijfsterreinen, voor waterwinning en waterretentie, voor een meer extensieve landbouw, voor
recreatieve en toeristische faciliteiten, voor infrastructurele projecten, voor groenbuffers bij de steden
etc. 'H� YUDDJ�QDDU� UXLPWH� H[SDQGHHUW� ]RGDQLJ� GDW� GH�PRJHOLMNKHGHQ� YRRU� YHUGHUH� UXLPWHOLMNH
XLWHHQOHJJLQJ�HHQYRXGLJZHJ�RQWEUHHNW�
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KLHU�HQ�GDDU�HHQ�SDUHO"
In de huidige discussie over de toekomstige inrichting van Nederland (in de Startnota ruimtelijke
ordening 1999 ‘De ruimte van Nederland’) wordt vanuit de 'urbanistische positie' het principe van de
ruimtelijke uiteenlegging voortgezet door het platteland in te delen in 'parels', 'ontwikkelingsgebieden'
en 'basiskwaliteitsgebieden'. De raad is van mening dat deze benadering op een verkeerd
uitgangspunt berust én ook een groot gevaar in zich draagt.
Het Nederlandse platteland kent niet hier en daar een 'parel'; het Nederlandse platteland is als geheel
een schatkist. Daarin kunnen verschillende juwelen worden onderkend. Deze zijn niet alleen op
zichzelf de moeite waard: de variatie die zij gezamenlijk leveren is een essentiële meerwaarde van het
geheel.

Door in dit waardevolle geheel alleen de 'parels' te identificeren (en daarnaast de ongeslepen stenen,
i.e. de 'ontwikkelingsgebieden', en het gewone glas, i.e. de 'basiskwaliteitsgebieden') kan het gevaar
ontstaan  dat vooral de 'basiskwaliteitsgebieden' het vuilnisvat van Nederland worden: de overloopge-
bieden die de stedelijke druk (en ook de druk vanuit delen van de landbouw) moeten opvangen.
De negatieve ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan op het grensvlak van bijvoorbeeld Waardevolle
Cultuurlandschappen (WCL’s) en de daartussen gelegen en/of omringende 'witte gebieden' kunnen in
dit verband tot voorbeeld dienen. De (altijd schaarse) middelen worden geconcentreerd op deze
'parels' en in de 'witte gebieden' is weinig tot niets mogelijk in positieve zin (ook niet als daar wel een
sociaal draagvlak voor is) en veel mogelijk in negatieve zin. Verontrustend is dat in genoemde
Startnota niets meer wordt vernomen over het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en zijn
gebiedscategoriëen (w.o. WCL’s) en de daaraan gekoppelde financieringsbronnen.

ODQGVFKDS
De notie van landschap, vormt een kardinaal uitgangspunt bij dit advies van de raad. De groene ruimte
van Nederland vormt geenszins een onbeschreven blad. Het gaat niet om een blanco ruimte die
'alsnog' zou moeten worden ingericht. De groene ruimte van Nederland is een rijk geheel van onderling
verbonden en tegelijkertijd contrasterende landschappen. Landschappen die tegelijkertijd de drager
zijn van steeds weer specifieke combinaties van functies en waarden. Wat is een landschap?
In de gangbare omschrijving wordt slechts een deel van de sluier opgelicht. Zo stelt LNV in de Nota
Landschap (1992) dat "landschap het waarneembare deel is van de aarde, dat wil zeggen dat deel dat
wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren klimaat,
reliëf, water, bodem, flora en fauna, alsmede het menselijk handelen". In dit advies wil de raad een
aantal stappen verder gaan.

Een landschap is niet zomaar een 'waarneembaar deel' van de aarde. Een landschap is een steeds
weer NDUDNWHULVWLHNH�RUGHQLQJ van de vele elementen die samen het landschap componeren: van
ecosystemen, bouwwerken, vormen van landgebruik, natuurwaarden, ontsluitingspatronen, visuele
beleving, toegankelijkheid, stad-land verhoudingen, overgangen, waterbeheerssystemen, geschiedenis
en potenties. De droogmakerijen dragen een andere karakteristieke ordening in zich dan de latere
polders - en voor beide geldt dat hun ordening weer contrasteert met die van bijvoorbeeld het Friese
greide-gebied. De Beemster is anders dan de Wieringermeer en beide zijn weer anders dan de grote
driehoek tussen Leeuwarden, Franeker en Sneek. En Toscane is wéér geheel anders: anders door de
vormen van percelen, anders vanwege de plaats van bomen in de velden, anders door de aanwezig-
heid van cipressen, anders door de architectuur, anders ook door de wijze waarop de wijnranken
worden gesnoeid. Landschappen zijn, kortom, nimmer een toevallig geheel van los bijeen geraapte
elementen. Ze kennen steeds een karakteristieke ordening, een eigen samenhang. Daarmee wordt
bedoeld een bepaalde coherentie die zowel aan het geheel als aan de samenstellende delen hun
identiteit en ook hun schoonheid verleend.

Op de tweede plaats is een landschap  QRRLW� �HHQ�WH� LVROHUHQ� 
GHHO�YDQ�GH�DDUGH
. Het is altijd de
context en het contrast waardoor elke karakteristieke ordening als zodanig herkenbaar wordt en zijn
uniciteit verwerft. Voor een gemiddelde Amsterdammer zal de Lage Vuursche een ontmoeting met de
natuur zijn, een oase die op markante wijze contrasteert met de dagelijkse stedelijke omgeving. Voor
de veldbioloog daarentegen is de Lage Vuursche een woestijn, een naargeestig dennenbos.

In dit verband zijn twee belangrijke noties aan de orde: het comparatieve en het normatieve.
Het is de vergelijking met het ándere, waardoor de waarde van dat wat in ogenschouw wordt
genomen, naar voren springt. In Nederland staat men er zelden bij stil, maar in internationaal perspec-
tief is 'holoceen Nederland' (het geheel van vroegere droogmakerijen, veenweidegebieden en polders -
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zeg maar Noord- en Zuid-Holland en Flevoland) een fascinerend, uniek en informatief landschap: het
verhaalt over 20 eeuwen strijd tegen en met het water teneinde dat te creëren wat zich nu ontrolt voor
onze ogen.
Daarmee is tegelijkertijd aangegeven wat op Nederlandse schaal de grote waarde is van het
'pleistocene Nederland': afgezien van de eigen, unieke en steeds weer verschillende waarden van Zuid
Limburg, van de Achterhoek en Twente, van de Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier, schuilt
de waarde van deze landschappen vooral ook in het contrast dat ze gezamenlijk oproepen ten
opzichte van het 'holocene Nederland'. Zonder dit contrast zouden we ons wellicht nauwelijks of in
ieder geval te weinig bewust zijn van de uniekheid en schoonheid van de polderlandschappen en
droogmakerijen. Net zoals omgekeerd geldt dat de coulissenlandschappen en de beslotenheid ervan
een aangenaam contrastvorm zijn ten opzichte van de openheid en uitgestrektheid van de polders.

Dit voert naar het derde punt. Dat is dat de EHOHYLQJ (het waarnemen en het waarderen) van
landschappen altijd een normatief moment in zich draagt. Zuid Limburg zal voor sommigen een Van
Gogh zijn, de Flevopolder voor anderen een Mondriaan. Wellicht roept Noord- Groningen een
associatie op met een Werkman, terwijl de weidsheid van water en weide bij sommigen een associatie
met het werk van J.W.M. (William) Turner zal oproepen. Niet iedereen zal van dezelfde schilderijen
houden, want smaken verschillen. Hetzelfde geldt voor landschappen. De beleving en waardering
ervan is sterk subjectief en normatief gebonden. Dat is op zich geen probleem. De  simpele maar
belangrijke gevolgtrekking is dat het platteland letterlijk en figuurlijk  'ruimte' moet bieden  voor
uiteenlopende waarderingen. Belangrijk is ook dat in de samenleving het vermogen wordt ontwikkeld
om de uiteenlopende landschappen ten opzichte van elkaar te verbijzonderen. Tenslotte moet worden
opgemerkt dat een vaste 'hiërarchie' van landschappen, van kwalitatief minder naar kwalitatief
hoogwaardig, niet goed denkbaar is. Aan wat de voor één een parel is, zal de ander achteloos
voorbijgaan en omgekeerd.
Hiermee is ook aangegeven dat het landelijk gebied niet altijd een 'idylle' is. Het is een omstreden
gebied. Opvattingen over kwaliteit en over schoonheid kunnen botsen. Zo ook zal er sprake zijn van
botsende belangen. Dat betekent dat continuïteit van landschappen en van de daarin besloten
waarden en kwaliteiten als ook de benutting van die landschappen voor verschillende activiteiten en
functies, een intermediërende en veelal ook een regulerende overheid behoeft en zal blijven behoeven.

Een vierde opmerking betreft de WRHJHYRHJGH�ZDDUGH van landschap voor de mens. Landschappen
zijn één van de belangrijkste uitkomsten van coproductie: van de doorgaande ontmoeting en
wederzijdse beïnvloeding  van mens en natuur. In en door die coproductie leren mens en maatschappij
ook hun beperkingen kennen. Anders geformuleerd, in landschappen onderkennen we dingen die
boven ons uitrijzen, beleven we de grenzen van datgene wat we mogelijk achten. Landschappen
worden geassocieerd met een verlangen naar schoonheid, naar bevrijding. Landschappen kunnen
mysterieus zijn of respect afdwingen.
Zoals honderdduizenden Nederlanders zich een microkosmos creëren waarin ze op kleine schaal van
coproductie kunnen genieten (de volkstuin, de tuin bij het huis, de parken, het houden van huisdieren),
zo bieden de afzonderlijke landschappen, maar vooral ook de rijke waaier van onderling
contrasterende landschappen, aan de bevolking als geheel en aan de buitenlandse toeristen de
mogelijkheid om van coproductie 'in het groot' te genieten. Samenvattend: voor het kunnen beleven
van schoonheid zijn en blijven onze landschappen essentieel. Zoals we onze kunstschatten
koesteren, zo dienen we ook onze landschappen te koesteren en zo nodig op te waarderen.

Een vijfde punt ligt in het verlengde hiervan. Dat landschappen de XLWNRPVW�YDQ�FRSURGXFWLH zijn ligt
wellicht voor de hand, maar gezien de huidige debatten moet het toch nadrukkelijk naar voren worden
gebracht. Het beleid ten aanzien van landschappen en de daarin besloten ecologische en natuur-
waarden is niet mogelijk in termen van een afgrenzing en opdeling ten aanzien van economische
activiteiten. Landschappen zijn juist een uitkomst van meervoudige menselijke activiteiten. Zonder
zulke activiteiten fossiliseren landschappen en vervreemden we ervan. De kunst is juist de menselijke
bedrijvigheid zo in te bedden dat er sprake is van een verdere versterking van de karakteristieke
ordening die in de landschappen ligt besloten, om coproductie in lijn met de aanwezige landschappen
te ontwikkelen.

Een laatste punt: landschappen kenmerken zich, in de loop van de tijd, door een opmerkelijke WUDDJ�
KHLG� HQ� UREXXVWKHLG. Landschappen evolueren, maar ze evolueren met een ritme dat bij uitstek
'traag' is. Wie topografische kaarten van de Friese Wouden uit 1850 vergelijkt met dito kaarten van
1990, die ziet dat er het nodige is veranderd, maar de continuïteit overheerst. Deze trage evolutie kent
allerlei oorzaken, die veelal ineengrijpen en elkaar over en weer versterken. De daarmee ontstane



22

'traagheid' is eeuwenlang één van de mededragers van onze landschappen geweest. Dat neemt
echter niet weg dat de economische en technologische vermogens waarover we thans beschikken (en
helaas ook: de veelal aanzienlijke culturele onverschilligheid ten aanzien van landschappen) van dien
aard is dat we beschikken over de concrete mogelijkheid om landschappen in verregaande mate weg
te vagen. Mede vanuit de daarmee samenhangende zorg is dit advies geschreven. Daarmee is
overigens niet gezegd dat iedere ingreep negatief hoeft uit te vallen: de landschapsarchitectuur in het
verleden heeft wel degelijk mooie resultaten opgeleverd. Het geschenk dat ons door voorgaande
generaties is doorgegeven, kán echter op onomkeerbare wijze worden beschadigd. Het is het
uitgangspunt van de raad dat zulks beslist niet mag gebeuren.

HHQ�QLHXZ�XLWJDQJVSXQW�YRRU�GH�UXLPWHOLMNH�RUGHQLQJ�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
De Raad voor het Landelijk Gebied is van mening dat de ruimtelijke ordening van het landelijk gebied
moet worden gebaseerd op een ander uitgangspunt, een ander ordenend principe. Naar de mening
van de raad kan dat uitgangspunt worden gevonden bij de hiervoor gepreciseerde notie van
landschap. Tot nu toe is de ruimtelijke ordening van het landelijk gebied gebaseerd op a) de
uiteenlegging van de ruimte in verschillende compartimenten waarna b) per compartiment wordt
geduid welke economische en andersoortige activiteiten wel en welke niet mogen plaatsvinden. Dit
botst in toenemende mate zowel met de economische dynamiek als ook met het toenemende
ruimtegebrek.
%LM� GH� LQWURGXFWLH� YDQ� KHW� ODQGVFKDS� DOV� ULFKWLQJJHYHQG� SULQFLSH� JHOGW� GDW� DOOH� HFRQRPLVFKH� �HQ
DQGHUVRRUWLJH�� DFWLYLWHLWHQ� ]LMQ� WRHJHVWDDQ�� PLWV� ]H� GH� NZDOLWHLW� YDQ� KHW� ODQGVFKDS� YHUVWHUNHQ�
$FWLYLWHLWHQ�GLH�HHQ�DDQVODJ�EHWHNHQHQ�RS�GH�ODQGVFKDSSHOLMNH�NZDOLWHLWHQ�ZRUGHQ�QLHW�WRHJHVWDDQ�HQ�
YRRU� ]RYHU� ]H� DO� DDQZH]LJ� ]LMQ�� JHVDQHHUG�� $DQ� DFWLYLWHLWHQ� GLH� pQ� GH� ODQGVFKDSSHOLMNH� NZDOLWHLW
YHUVWHUNHQ� pQ� GRRU� KXQ�PXOWLIXQFWLRQHOH� DDUG� LQ� UHODWLHYH� ]LQ� UXLPWHEHVSDUHQG� ]LMQ�� ZRUGW� HHQ� H[WUD
LPSXOV�JHJHYHQ�

Het hanteren van dit uitgangspunt impliceert géén conservatisme. Het landschapsbegrip kan zeer wel
in dynamische zin worden opgevat, want wat de karakteristieke ordening ook inhoudt, elk landschap
draagt verdere ontplooiingsmogelijkheden in zich, mogelijkheden voor verdere uitbouw en benutting
die stroken met de al aanwezige karakteristieke ordening1. Door het landschap te hanteren als raster
waarnaar het gebruik van de ruimte zich moet plooien, kunnen de vereiste economische dynamiek en
de waarden van het landelijk gebied op één lijn worden gebracht. Daarmee ontstaat de synergie die
nodig is voor een vitaal platteland.

                                                     
�

�0DQVYHOW��-�'��YDQ�HQ�0�-��YDQ�GHU�/XEEH��&NHFNOLVW�IRU�6XVWDLQDEOH�ODQGVFDSH�PDQDJHPHQW��$PVWHUGDP������
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���VWUHHIEHHOG�YRRU�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

In dit hoofdstuk beschrijft de raad zijn streefbeeld voor het landelijk gebied: de referentie waartegen
ontwikkelingen kunnen worden afgezet zodat ze vervolgens als al of niet problematisch kunnen worden
geclassificeerd. De navolgende uiteenzetting kan derhalve niet worden gelezen als een schets van de
thans geldende situatie. Gedurende de afgelopen decennia heeft er veel degradatie, op sommige
plaatsen zelfs zeer veel degradatie plaatsgevonden in het landelijk gebied. En ook thans voltrekt zich
een aantal ontwikkelingen die tot zorg én tot ingrijpen nopen.

Het streefbeeld dat de raad hanteert voor het landelijk gebied is tweeledig. In de eerste plaats schetst
hij een streefbeeld ten aanzien van de verschijningsvorm van het landelijk gebied opdat de
maatschappelijke betekenis van het landelijk gebied maximaal kan zijn. Dit duiden wordt hier
gemakshalve het fysieke streefbeeld gnoemd. Op de tweede plaats heeft het streefbeeld betrekking op
de wijze waarop door overheden, burgers, ondernemers en gebruikers vorm en inhoud gegeven wordt
aan het landelijk gebied via meningsvorming en besluitvorming: dit is het procesmatige streefbeeld.
De raad erkent dat hier een spanningsveld optreedt. Waar het procesmatige streefbeeld aanstuurt op
maximale invulling van de eigen leefomgeving door de meest direct betrokkenen, is de formulering van
een fysiek streefbeeld vanuit overheden als inbreng in de ruimtelijke ordening op het niveau van de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening in de huidige systematiek onontkoombaar. De rol van overheden en
lokaal betrokkenen komt bij het procesmatige streefbeeld nader aan de orde.

����KHW�I\VLHNH�VWUHHIEHHOG��HHQ�ZDDLHU�YDQ�ODQGVFKDSSHQ

De raad geeft hier vanuit zijn eigen positie een fysiek streefbeeld op hoofdlijnen, daarbij ruimte latend
voor en recht doend aan de doelen van de direct betrokken burgers, ondernemers en gebruikers. Dit
streefbeeld heeft betrekking op een economisch weerbaar landelijk gebied met behoud/versterking
van zijn kwaliteiten van verschillende aard. Het streefbeeld bestaat dan ook uit twee onderdelen die in
dit interim-advies verkennenderwijs beschreven worden: de kwaliteiten die behouden en versterkt
moeten worden en de gebruiksfuncties die voor de economische weerbaarheid moeten zorgen.

Aansluitend bij de benaderingswijze van hoofdstuk 2, is het uitgangspunt voor het fysieke streefbeeld
de constatering dat Nederland als geheel als schatkist moet worden beschouwd. Voor de groene
ruimte in het bijzonder geldt dat Nederland een aaneenschakeling van onderling verschillende, zo niet
contrasterende landschappen kent, die elk voor zich als een onmisbaar deel van het ecologische,
culturele en economische kapitaal van Nederland moeten worden beschouwd.
De landschappen van Nederland zijn in allerlei opzichten van elkaar te onderscheiden:
a) Om te beginnen is de geschiedenis van elk landschap uniek. Sommige landschappen zijn bij uitstek

'jong' (men denke aan de Flevopolders), andere hebben een historie  die reikt voorbij datgene wat
een maatschappij zich kan herinneren (delen van het Drentse plateau bijvoorbeeld). Daarbij
verhaalt elke geschiedenis van de gefaseerde en sterk heterogene ontmoeting tussen mens en
natuur. Dit vindt zijn weerslag in de terpen van Friesland, in de slaperdijken van Zeeland, in de
zandverstuivingen en heidevelden van Gelderland, in de verkavelingspatronen van het Groene Hart
etc. Elk landschap is derhalve een databank en etalage tegelijk.

b) Elk landschap is de fysieke drager van specifieke natuurwaarden. Die variëren sterk. De ondanks
alles toch nog aanzienlijke rijkdom van flora en fauna is onlosmakelijk verbonden met zowel de
afzonderlijke als met het geheel aan landschappen dat we in Nederland kennen2.

c) De sterk variërende landschappen (en de ermee verbonden 'attracties') vormen ook de basis voor
een belangrijk deel van binnenlandse activiteiten op toeristisch en recreatief vlak. Elk landschap
draagt ook specifieke interrelaties met water, met rust, met bedrijvigheid in zich. Samen vormen ze
de veelvormige basis voor ontspanning in eigen land.

d) De uiteenlopende landschappen vormen de basis voor een brede (en vooralsnog telkens weer
innoverende) waaier van economische activiteiten. Sommige daarvan lijken bij uitstek in harmonie
met de directe omgeving, waardoor ze bij uitstek een drager worden van continuïteit. Andere leggen
daarentegen een sterke druk op de landschappelijke omgeving.

e) Elk landschappelijke eenheid vertegenwoordigt specifieke relaties tussen stad en platteland. Soms
is het platteland een 'overloopgebied' voor de stad, waar beter bemiddelde stedelingen een
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aantrekkelijk woongebied zoeken. Soms zijn en blijven delen van het platteland daarentegen léég.
Op bepaalde plaatsen zijn de overgangen vloeiend en visueel aantrekkelijk, op andere daarentegen
lelijk en lomp.

f) Verder geldt dat in elk landschap (welk landschap in Nederland dan ook) sprake is van een
complexe relatie tussen vernieling, degradatie en vervlakking aan de ene kant, en behoud, verdere
verfraaiing en revitalisatie aan de andere kant. Deze complexe relatie is mede van  belang voor de
uiteindelijke esthetische, sociale, natuurlijke, cultuurhistorische en economische waarde van de in
het geding zijnde landschapseenheden.

g) En tenslotte geldt dat sommige landschappen herstel vragen van schade die is ontstaan door
ingrepen in het verleden, zoals ruilverkavelingen oude stijl. Deze landschappen gaan gebukt onder
een hypotheek die ingelost dient te worden.

Het voorgaande houdt in dat er géén hiërarchie mogelijk is die gaat van meer naar minder waardevol,
van mooi naar lelijk, van geliefkoosd naar veracht, van 'parel' naar 'basiskwaliteitsgebied'. Het gehéél
van Nederlandse landschappen (zoals hiervoor beschreven) moet worden gekoesterd, hetgeen
impliceert dat a) elk afzónderlijk landschap moet worden gekoesterd en b) dat er in dat opzicht geen
'witte vlekken' zijn. Dit geldt in 'objectieve' zin, het geldt ook in 'intersubjectieve zin'. Daar waar
sommigen het raakvlak van land en water (en de daarbij behorende faciliteiten) zoeken - op en rond de
Friese Meren, langs de Zeeuwse kust, enz. - daar zoeken anderen juist de rust die ontstaat als
tegenpool van de hoog gefrequenteerde zones. Op microniveau herhaalt zich dat: sommigen zoeken
de campings met discofaciliteiten, anderen waarderen boerderijcampings mede omdat de disco daar
ontbreekt en ook anderszins verre is.
In meer algemene termen: In een sterk heterogene samenleving als de Nederlandse waarin de
'subjectieve' vraag naar 'buiten' en 'groen' geschakeerd is, is het ondenkbaar dat er niet een evenzeer
geschakeerd 'aanbod' van 'objectieve condities' zou zijn.
Geluk is een zaak waar de raad zich niet over kan uitlaten. Wel denkt hij te kunnen vaststellen dat het
voor het geluk van tal van Nederlanders essentieel is dat ze kunnen vissen langs een rustige sloot,
kunnen wandelen door mooie bossen, kunnen genieten van fietstochten door variërende
landschappen om vervolgens aangenaam te verpozen in een mooi stadje als Harderwijk of Thorn en/of
kunnen surfen op zee en meren. Degenen die willen vissen zijn veelal anderen dan degenen die willen
surfen. Degenen die aantrekkelijk op het platteland willen wonen zijn veelal anderen dan degenen die
een dagje naar buiten willen. Doch voor allen geldt dat het recht op de eigen preferente ontspanning
moet worden geëerbiedigd, althans voor zover het niet botst met de rechten van anderen en die van de
natuur. Essentieel is m.a.w. dat er een breed scala aan faciliteiten en condities, een breed scala aan
landschappen - in de brede socio-materiële zin van het woord - is en blijft. Daarbij komt zo het
eigenlijke vraagstuk scherper naar voren en dat is in essentie een FR|UGLQDWLHYUDDJVWXN: hoe ervoor
te zorgen dat al deze uiteenlopende behoeftes en claims zo kunnen worden gesitueerd en ontworpen,
dat er synergie ontstaat tussen claims en behoeften onderling en in relatie tot de kwaliteiten en
waarden van het landelijk gebied.

Die kwaliteiten kunnen niet langs één en zelfs niet langs énkele dimensies worden gedefiniëerd. Het
'coulissenlandschap' van de Friese Wouden representeert een waarde op zich en derhalve een
daarmee samenhangende en unieke kwaliteitsnotie. De 'droogmakerijen' in Noord-Holland
representeren ook een éigen kwaliteit, maar een ándere dan die van de Friese Wouden. Is
geslotenheid, beschutting en variatie essentieel in de Wouden, in de droogmakerijen zijn openheid,
weidsheid en een totaal ander soort van variatie doorslaggevend. En zo kan men het gehele land door-
gaan. De groene ruimte van Nederland is een waardevolle aaneenschakeling van elk voor zich mooie
en onderling sterk contrasterende landschappen. Dit geheel wordt dooraderd door een Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) die natuurlijke waarden plaatselijk van extra bescherming voorziet. Essentieel is
het benoemen van de steeds weer unieke kwaliteiten, teneinde die specifieke of unieke kwaliteiten
richtinggevend te kunnen laten zijn bij verdere ontwikkelingsprocessen.

De raad meent dat de terminologie die in de Startnota geïntroduceerd wordt (parels, verbetergebieden
en basiskwaliteitgebieden) de noodzakelijke discussie niet verheldert. Integendeel, de termen geven
aanleiding tot een interpretatie naar landschappelijke waarde en kwaliteit (gebiedskenmerken), terwijl
de termen moeten aanduiden in welke gebieden beleidsacties nodig zijn en welke bestuurslaag zich
waarvoor verantwoordelijk acht (bestuurskenmerken). De raad meent dat de terminologie zoals de
WRR die heeft geïntroduceerd, een helderder basis voor discussie biedt. Bestaande beleidsmatige
aanduidingen van gebieden (zoals EHS, WCL, Nationale Parken) zijn inmiddels, na een lange periode
van verwarring, maatschappelijk (relatief) gemeengoed. Deze verworvenheid gaat verloren bij het
introduceren van wéér nieuwe termen.
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GH�NZDOLWHLWHQ�YDQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG��RS�]RHN�QDDU�SDUDPHWHUV
Het landelijk gebied vervult maatschappelijke functies van economische, ecologische en culturele
aard. Deze functievervulling bepaalt, in interactie met plaatselijke a-biotische omstandigheden, de
verschijningsvorm van het landelijk gebied. In die verschijningsvorm weerspiegelen zich de kwaliteiten
die maatschappelijk gewaardeerd worden. Om die maatschappelijke functies ook op termijn te blijven
vervullen is een vitaal platteland nodig, een platteland dat flexibel op veranderende omstandigheden
kan inspelen en waar de benodigde kwaliteiten voorhanden zijn.
Idealiter worden die kwaliteiten beschreven in termen die operationalisering zodanig mogelijk maken
dat de verschillende functies via zelfordening (onder invloed van de gewenste kwaliteiten) hun optimale
plek in het landelijk gebied kunnen vinden. De termen (parameters) moeten sturing en toetsing
mogelijk maken. De raad verkent hier op welke wijze parameters geformu leerd én gehanteerd kunnen
worden. Deze zoekrichting zal in het eindadvies nader uitgewerkt worden.
Bij de beschrijving van de kwaliteiten maakt de raad een onderscheid tussen kwaliteiten op
1) nationaal, provinciaal en 2) lokaal niveau omdat, conform het hierna te beschrijven procesmatige
streefbeeld, met die verschillende kwaliteiten bestuurlijk verschillend omgegaan moet worden. Op
nationaal en provinciaal niveau worden de grote landschappelijke eenheden afgebakend en getypeerd.
Daarmee ontstaat een kader waarbinnen vervolgens op lokaal niveau (met de inbreng van gemeentes
maar ook van maatschappelijke groeperingen) de waarden en kwaliteiten verder worden geduid,
verbijzonderd en gelokaliseerd.
Bij deze verschillende kwaliteiten horen verschillende verantwoordelijkheden en verschillende
‘regimes’. Het verschil in kwaliteiten weerspiegelt niet zozeer een hiërarchie van hoge naar lage
kwaliteit als wel het feit dat de verschillende kwaliteiten ánders zijn, m.a.w. van elkaar verschillen naar
aard.
Uitgangspunt is sturen op kwaliteiten met maximale verantwoordelijkheid voor de lokale gemeenschap,
vergezeld van borging ten aanzien van boven-lokale kwaliteiten.

RP�ZHONH�ZDDUGHQ�JDDW�KHW
De kwaliteiten van het landelijk gebied die maatschappelijk gewaardeerd worden en die tevens de
dragers zijn van de sociaal-economische activiteiten in het landelijk gebied, zijn natuur, landschap, cultuur
en ruimte voor economische functievervulling.
• Bij natuur gaat het om de intrinsieke waarde, de gebruikswaarde en de belevingswaarde van eco-

systemen, flora en fauna van lokaal/provinciaal/nationaal/internationaal belang;
• Bij landschap (in engere zin) gaat het om ondermeer aardkundige waarden, openheid/geslotenheid,

dorps- en verkavelingspatronen en verschijningsvormen van water van lokaal/provinciaal/nationaal/
internationaal belang;

• Bij cultuur gaat het om onder meer archeologische waarden, (historisch)bouwkundige waarden van
lokaal/ provinciaal/nationaal/internationaal belang, gebiedsspecifieke identiteit, ontsluiting voor
recreatie en toerisme en stad/land kenmerken;

• Bij ruimte voor economische functievervulling gaat het om onder meer oppervlakte, bereikbaarheid en
toegankelijkheid.

Het eindadvies zal een verdere uitwerking van kwaliteiten en in het geding zijnde waarden bevatten, te
ontlenen aan case-studies.

QDWLRQDDO�HQ�SURYLQFLDDO�QLYHDX��ZDDUGHQ�FRQFUHHW�EHQRHPHQ��QDWLRQDOH�HQ�SURYLQFLDOH��NZDOLWHLWHQ�
Voor de kwaliteiten op nationaal niveau en provinciaal niveau dienen de rijksoverheid respectievelijk de
provinciale overheid verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de burger. De betreffende
kwaliteiten worden op grond van criteria geconcretiseerd: ingevuld met concrete objecten/kenmerken,
uiteraard in overleg met maatschappelijke organisaties die op de respectievelijke bestuurlijke niveaus
verantwoordelijkheden dragen. De kwaliteiten op rijks en provinciaal niveau worden concreet, (bijna) in
termen van objecten/kenmerken, omschreven. Alleen met een concrete beschrijving kan transparante
sturing en toetsing van overheidswege plaatsvinden: de Stelling van Amsterdam, als cultuurhistorische
kwaliteit met (inter)nationale importantie, kan beter met name genoemd worden dan in
kwaliteitstermen gevat. Hetzelfde geldt voor ecosystemen of soorten die op nationaal of provinciaal
niveau bedreigd worden. Dit gaat op voor het behouden van kwaliteiten. Voor het ontwíkkelen van
kwaliteiten zal (op nationaal en provinciaal niveau) benoeming van doelen in kwaliteitstermen moeten
plaatsvinden. Hier zijn geen concrete (immers nog te ontwikkelen) waarden te benoemen. Op dit
schaalniveau zal de ontwikkeling van  kwaliteiten vooral bereikt worden door de kwaliteit van de
besluitvorming/planvormings processen (zie RLGadvies 98/4 ‘Grote projecten: als het moet, dan ook
goed’). Het procesmatige streefbeeld voorziet hierin.
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ORNDDO�QLYHDX��ZDDUGHQ�LQ�NZDOLWHLWVWHUPHQ�HQ�NZDOLWHLWVPDDW�RPVFKULMYHQ��ORNDOH�NZDOLWHLW�
Ook op het lokaal schaalniveau zijn specifieke kwaliteiten te onderkennen waarvoor de lokale
bestuurslaag (en gemeenschap) een specifieke, eigen verantwoordelijkheid draagt. Benoeming van
deze kwaliteiten is een voorwaarde om die verantwoordelijkheid waar te maken. De rol van rijk en
provincie is hier afstandelijker, maar niet afwezig. Rijk en provincie hebben een stimulerende en
globaal toetsende rol ten aanzien van de lokale kwaliteiten die o.m. inhoud dat beoordeeld kan worden:
• in welke gebieden stimulering nodig is (op basis van ruimtelijke verschillen),
• of stimulering tot positieve resultaten leidt,
• of ingrepen vanuit rijks/provinciale verantwoordelijkheid leiden tot achteruitgang van kwaliteit,
• in hoeverre rijks/provinciale beleidsinstrumenten (bv. regelgeving) lokale kwaliteit beïnvloeden.

Voor deze rollen volstaat een kwaliteitsmaat die ontwikkelingen in de tijd en verschillen in de ruimte
zichtbaar maakt.
Deze kwaliteitsmaat dient zodanig geformuleerd te worden dat de lokale bestuurslaag maximale ruimte
krijgt om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Er is naar de mening van de raad behoefte aan een
kwaliteitsmaat die, voor zover het geen waarden van internationaal/nationaal/provinciaal belang betreft,
niet vóórschrijvend en fixerend is ten aanzien van het lokale grondgebruik, maar wél richtinggevend.
Een dergelijke maat is uitgewerkt voor algemene natuurkwaliteit in RLGadvies 98/8 'Natuurbeleid dat
verder gaat ...,' . Daar is voorgesteld de (algemene natuur)kwaliteit te vatten in parameters voor
intrinsieke waarde, belevingswaarde en gebruikswaarde van ecosystemen en soorten. Samenvoeging
van deze parameters leidt vervolgens tot een kwaliteitsmaat. Door ecosystemen en soorten te
waarderen op de schaal van intrinsieke waarde, belevingswaarde en gebruikswaarde kan aan de hand
van de concreet voorkomende natuur de kwaliteit van een gebied bepaald worden. De
kwaliteitsparameters worden hierbij gebruikt als beschrijving van de situatie. Maar ook in
planningssituaties zijn deze kwaliteitsparameters bruikbaar: een wenselijk kwaliteitsniveau kan 'terug
vertaald worden' in natuur, op basis van de intrinsieke waarde, belevingswaarde en gebruikswaarde
van ecosystemen en soorten. Bij die 'terugvertaling' is kennis nodig over de mogelijkheden om die
ecosystemen/soorten in het plangebied te ontwikkelen/ handhaven, zowel voor wat betreft de fysieke
condities (zoals grondsoort, hydrologie), het grondgebruik (grasland of akkerland) en de sociale
condities (waar willen mensen zich voor inzetten: voor amfibieën of voor vogels?). Bij deze benadering
kan op het lokale niveau concrete invulling gegeven worden aan de kwaliteit, afgestemd op de eigen
fysieke en sociale situatie, zonder gedetailleerde inmenging van andere bestuurslagen.

Ook voor andere beleidsvelden zijn vergelijkbare parameters te formuleren. Graadmeters die worden
ontwikkeld in het kader van het landschapsbeleid, kunnen hierbij gebruikt worden. Als basisfilosofie
geldt dat objecten/kenmerken gewaardeerd worden en dat voor de totale waarde (alle
objecten/kenmerken gesommeerd) per gebied door de lokale gemeenschap een kwaliteitsdoel
(streefdoel) geformuleerd wordt. De wijze van invulling van dat kwaliteitsdoel (met object a, b dan wel
c) is aan de lokale gemeenschap zelf - bijgestaan met o.m. kennis van deskundigen - die de voor
zichzelf meest aantrekkelijk invulling kan kiezen, afgestemd op de eigen fysieke en sociale,
regiospecifieke situatie.

KHW�VWUHHIEHHOG�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�JHEUXLNVIXQFWLHV
Het streefbeeld ten aanzien van het landelijk gebied heeft ook betrekking op de gebruiksfuncties die
bijdragen aan een vitaal landelijk gebied. De raad meent dat de kwaliteiten structurerend (ruimtelijk
maar ook andersinds) dienen te zijn voor de ontwikkelingen in het landelijk gebied en níet de
economische gebruiksfuncties. Economische gebruiksfuncties kunnen worden benut en ontplooid
voorzover ze leiden tot een versterking van de kwaliteiten van het landelijke gebied.

Op basis van de aanwezige kwaliteiten zijn meerdere gebruiksfuncties mogelijk. Deze functies zijn in
drie (beleidsrelevante) groepen in te delen:
1. de kwaliteiten vormen de 'merit goods' waar de maatschappij als geheel van profiteert en waarop

de overheid namens de burgers toeziet (inclusief financiering) (voorbeeld: recreatieve beleving van
het landschap door de burger),

2. de kwaliteiten bevorderen het economisch vestigingsklimaat waar individuele burgers/ondernemers
indirect van kunnen profiteren (voorbeeld: woonomgeving als vestigingsfactor voor ict-bedrijf),

3. de kwaliteiten maken een directe economische exploitatie mogelijk waar individuele
burgers/ondernemers van kunnen profiteren (voorbeeld: ruimte voor bedrijfsvestiging, een
pannenkoekenhuis naast een natuurgebied).
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Als streefdoel voor de gebruiksfuncties hanteert de raad een niveau van economische exploitatie van
het landelijk gebied dat de kwaliteiten niet aantast en voldoende economisch rendement genereert om
het landelijk gebied adequaat te beheren. De kwaliteiten zijn het uitgangspunt en de economische
benutting is daaraan ondergeschikt. De kwaliteiten vormen het kapitaal, ook voor de economische
functies. De economische functies genereren de rente waarmee het kapitaal onderhouden kan
worden. Daarvoor is economisering (binnen grenzen) van de kwaliteiten de basis. Met deze
economisering kan ‘de markt’ benut worden om kwaliteiten in stand te houden én te ontwikkelen. De
raad beschouwt daarbij nadrukkelijk ook de overheid als marktpartij: bedrijven kunnen beheer en
ontwikkeling van kwaliteiten ook aan de overheid ‘verkopen’, zoals nu in het agrarisch natuurbeheer
aan de orde is. Dit veronderstelt een betrouwbare overheid die continuïteit garandeert.

De aanwezigheid van kwaliteiten werkt al sterk structurerend op het gebruik van het landelijk gebied:
zo ontwikkelt verbrede landbouw zich vooral in de nabijheid van gebieden die vanuit natuur en
landschap aantrekkelijk zijn (bedrijven met verkoop aan huis, agrotoerisme, natuurbeheer; LEI-DLO,
1999). Ook de functies wonen en werken voegen zich in toenemende mate - ook vanwege de
mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt - naar de kwaliteiten.

In het fysieke streefbeeld liggen de verschillende gebruiksfuncties van het landelijk gebied ruimtelijk
ieder voor zich goed op zijn plek: zowel uit sociaal-cultureel, sociaal-economisch als fysiek oogpunt.
Het landelijk gebied hangt organisch samen met het stedelijk gebied. Landelijk en stedelijk gebied
liggen tegen elkaar aan, met de gezichten naar elkaar toe, en op de contactpunten zijn de functies van
landelijk en stedelijk gebied optimaal op elkaar afgestemd. Op de contactpunten vindt maximale
wederzijdse benutting plaats: op korte afstanden benut de stedeling het platteland als recreatieruimte
en als producent van hoogwaardige landbouwproducten met veel toegevoegde waarde. De
natuurlijkheid van het landelijk gebied kan soepel overgaan in natuurlijke elementen in de stad. Op het
raakvlak van landelijk en stedelijk gebied bevindt zich de lokale markt tussen landelijke kwaliteiten en
stedelijke behoeften, met consumptie ter plaatse.

����KHW�SURFHVPDWLJH�VWUHHIEHHOG

De raad is van mening dat de huidige en vooral ook de toekomstige problematiek - die met rasse
schreden op ons afkomt - benaderd moet worden met een sterk vernieuwde benadering. In die
benadering is aandacht nodig voor de proceskant van maatschappelijke bewegingen, zowel voor de
processen in de interactie tussen overheid en burgers als voor de processen tussen burgers.

Het procesmatige streefbeeld is gebaseerd twee uitgangspunten (al eerder verwoord in o.m. RLG
1998/8, 1998/4). In onze ‘civil society’ dragen de burgers de zorg voor de collectieve waarden en het
publieke domein op aan de overheid. De overheid heeft namens zijn burgers een opdracht te
vervullen. Alleen de overheid kan, namens alle burgers, nu en in de toekomst, de vereiste continuïteit
en afstand van individuele en korte termijn belangen bieden. Dat betekent dat rijks- en provinciale
overheden verantwoordelijk zijn voor waarden van respectievelijk nationale en provinciale betekenis,
hetgeen overigens niet wil zeggen dat al datgene wat nodig is om verantwoord met die waarden om te
gaan, ook door die overheden zélf moeten worden uitgevoerd.
Daarnaast hebben individuele burgers en maatschappelijke organisaties ook hun eigen
verantwoordelijkheden, elk op hun eigen schaalniveau, zowel in het identificeren en benoemen, als het
verantwoord omgaan met waarden. Waarden zijn grootheden die worden toegekend, en in die
toekenning heeft eenieder zijn verantwoordelijkheid.

Tussen de betrokkenen is een voortdurend spanningsveld aanwezig. Elementen van zowel de top-
down als bottom-up benadering zijn nodig en het evenwicht daartussen is dynamisch. Het
spanningsveld is terug te voeren op de vraag wie zich waar verantwoordelijk voor voelt c.q.
verantwoordelijk voor gesteld kan worden. Wanneer is sprake van een nationale verantwoordelijkheid,
wanneer van een provinciale of lokale? Een tweede spanningsveld ontstaat omdat de verdeling van
(als zodanig gevoelde) verantwoordelijkheden soms niet spoort met de beschikbaarheid van
instrumenten. Ter illustratie, de opstelling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening grijpt in op
kwaliteiten op alle schaalniveaus. In de besluitvorming kan daar alleen rekening mee gehouden
worden indien een streefbeeld beschikbaar is waarin ook de (relevante) kwaliteiten op lokaal niveau
beschreven zijn. Het moment waarop dit streefbeeld beschikbaar moet zijn, wordt bepaald door de
plancyclus van de ruimtelijke ordening, en niet door de direct betrokkenen, hetgeen spanningen
oproept én de neiging om op het schaalniveau van de instrumenten ook de streefbeelden op te stellen.
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In de interactie tussen overheid en burgers zijn drie stappen te onderscheiden:

���HHQ�JHPHHQVFKDSSHOLMNH�EDVLV�OHJJHQ�GRRU�NZDOLWHLW�WH�EHVFKULMYHQ
    a) Als uitgangspunt geldt dat alle betrokkenen, de verschillende overheden en de lokaal

betrokkenen, met elkaar de kwaliteiten van het landelijk gebied in beeld brengen, uitgaande van
het besef dat alle plattelandsgebieden in Nederland belangrijke en veelal onvervangbare waarden
in zich dragen. Elk plattelandsgebied representeert (althans in potentie) een unieke, te
onderkennen en te omschrijven NZDOLWHLW.  Binnen deze samenwerking past een rolverdeling,
samenhangend met de specifieke verantwoordelijkheden van betrokkenen.

   b) Op nationaal niveau worden de uiteenlopende landschapstypes (en bijzondere objecten die natio-
nale en/of internationale betekenis hebben) door de rijksoverheid, in overleg met
maatschappelijke organisaties, beschreven waarbij met name de karakteristieke ordening en de
voornaamste kwaliteiten nauwkeurig worden geduid.

   c) In elke landschappelijke eenheid worden de geduide kwaliteiten verder gedetailleerd en
gelokaliseerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de provincies (die daartoe soms onderling zullen
moeten samenwerken). Binnen elke landschappelijke eenheid zijn immers verdere gradaties en
verbijzonderingen te onderkennen. Het is zaak dat de daarmee gemoeide actuele en potentiële
kwaliteiten zo nauwkeurig mogelijk worden EHVFKUHYHQ�door de betrokken bestuurslaag, i.e. de
provincie, in overleg met maatschappelijke organisaties. Daarbij duidt de provincie ook (op
globale wijze) welke economische en andersoortige functies denkbaar zijn, waarbij bovenal geldt
dat de voorwaarden waaronder deze activiteiten LQSDVEDDU zijn te maken, worden gepreciseerd.
De rijksoverheid ziet daarbij 'op afstand' toe: zij controleert of de nadere uitwerking strookt met de
schets op hoofdlijnen die onder punt b hiervoor is genoemd. Waterschappen dienen bij deze
beschrijving zoveel mogelijk te worden betrokken.

   d)  Vervolgens perfectioneren de (soms samenwerkende) gemeentes, in overleg met de lokale
bevolking, de concretisering tot aan het lokale niveau.

���EHVOXLWHQ�RS�JURQG�YDQ�NZDOLWHLW
   e)  Bij de implementatie van de lokale landschapsschetsen geldt (i.e. op het niveau van de gemeen-

te) dat in beginsel alles mag, mits het bijdraagt aan een verdere YHUVWHUNLQJ van de
gedefinieerde gebiedskwaliteiten (hetgeen tal van vormen aan kan nemen).

   f) Eenmaal ontwikkelde plannen worden getoetst aan de kwaliteitsbeschrijvingen van de
verschillende bestuursniveaus. Ten dele kan dit dus sterk gedecentraliseerd gebeuren (op het
niveau van de deelnemende gemeentes), ten dele meer centraal (op het niveau van provincie en
rijk). De decentrale weg wordt gevolgd als het voorstel enkel lokale repercussies heeft, de
centrale weg als er sprake is van repercussies die het lokale (i.e. het gemeentelijke) over-
schrijden.

g)  Dit betekent dat het dynamische element verschoven wordt van een alles voorschrijvende en
beknottende overheid naar (groepen van) burgers, ondernemers en gebruikers. Aan hen de taak
om voorgenomen plannen (van welke aard dan ook) zo te concretiseren, zo aan te passen dat ze
LQSDVEDDU worden gemaakt. Zo gaat het innovatievermogen zich richten op het versterken van
kwaliteiten in plaats van op het ontduiken en saboteren van regels.

����ERUJLQJ
   h) de rijksoverheid functioneert als hoedster van de kwaliteiten op nationaal niveau: het rent-

meesterschap dient uitdrukkelijk tot de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid te worden
gerekend. Het geheel van landschappen en de erin gesitueerde kwaliteiten mag onder geen
beding verder degraderen.
De rol van de rijksoverheid is hierbij tweeërlei: de rijksoverheid controleert de kwaliteit van de ge-
volgde procedures bij de provincies (de kwaliteit van de beschrijvingen en processen,
betrokkenheid van relevante partijen, zorgvuldigheid en transparantie, de toetsing en besluit-
vorming) én toetst de uitkomsten daarvan aan de kwaliteiten waarvoor (alleen) zij verantwoordelijk
is. Waar met de procedure wordt gesjoemeld, daar wordt ingegrepen.

   i)  De provincies controleren of de detaillering van de kwaliteitsbeschrijving die door gemeenten
wordt uitgevoerd, past binnen de lijnen van de regionale (lees provinciale) gebiedsbeschrijvingen
én controleert de kwaliteit van de gevolgde procedures bij het opstellen én hanteren van deze
beschrijvingen. Ook hier geldt: waar met de procedure wordt gesjoemeld, daar wordt ingegrepen.

 
Dit procesmatige streefbeeld voor interactie tussen burger en overheid vergt een mondige, adequaat
georganiseerde burger die ‘partij’ kan zijn voor de overheid. Als streefbeeld geldt hier dat burgers zich



29

organiseren naar hun belangen, met oog voor de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en
deze belangen (gericht op korte én langere termijn) goed kunnen formuleren. De organisaties zijn zich
bewust van de maatschappelijke context waarin zij opereren, hebben toegang tot de benodigde
kennis, hebben de vaardigheden in huis voor procesmanagement, onderhandelen én beschikken over
de benodigde materiële voorzieningen.
Voorbeelden van deze organisaties uit de actuele praktijk zijn milieucoöperaties en lokale natuur- en
milieu-organisaties, cultuurhistorische verenigingen, organisaties van particuliere grondbezitters.

De overheid heeft een rol in deze: de overheid zal de burger terzijde moeten staan in zijn streven naar
de benodigde mondigheid en organisatiegraad. Het proces van zelforganisatie, meningsvorming,
kennisverwerving e.d. zal soms een actieve ondersteuning (en begrip) van de overheid vergen.
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���RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG��NDQVHQ�HQ�JHYDUHQ

Handhaving van het open, groene en aantrekkelijke karakter van het Nederlandse platteland is niet
zonder meer voor de hand liggend, zeker niet op de wat langere termijn. Er zijn uiteenlopende
gevaren, deels potentieel en deels ook al in de kiem aanwezig. Er zijn echter ook positieve en
hoopgevende ontwikkelingen, waarbij steeds de vraag naar voren komt in welke mate en op welke
wijze daarop kan worden voortgebouwd. Het is van  belang om steeds onderscheid te maken naar de
mate waarin de geschetste ontwikkelingen exogeen dan wel endogeen zijn. Immers, dit laatste kan in
sterke mate de aanstuurbaarheid vanuit het beleid beïnvloeden.

�����VXEXUEDQLVDWLH

Een eerste en niet onaanzienlijk gevaar is de suburbanisatie; dat is de geleidelijke 'verstedelijking' van
het platteland. Suburbanisatie kan allerlei vormen aannemen, zoals de voortgaande uitbreiding van
dorpen (een fenomeen dat  soms 'witte schimmel' wordt genoemd), de bouw van nieuwe, vaak
luxueuze en verspreid gelegen wooneenheden (soms opgezet als complex van tweede woningen) en
de omzetting van vroegere agrarische gebouwen in nieuwe woonboerderijen en/of bedrijfsgebouwen.
Daarnaast vormt ook de nu al snel verlopende corridorvorming langs de grote transportassen een
visueel overheersende expressie van suburbanisatie. Ze onttrekt het 'achterliggende' platteland
letterlijk en figuurlijk aan de waarneming.
Suburbanisatie is een veelvormig proces en  kent uiteenlopende gevolgen. 'Dichtslibben' van de eens
open groene ruimte, het 'onzichtbaar' worden van diezelfde ruimte én het verlies van authenticiteit
doen zich in verschillende combinaties voor. Daarbij geldt dat, voor welke combinatie ook, het verlies
aan waarden veelal onomkeerbaar  is.

Ook de oorzaken zijn van diverse aard, waarbij geldt dat juist het ineengrijpen van diverse oorzaken
suburbanisatie tot zulk een persistent fenomeen maakt.
• Een eerste markante oorzaak ligt bij het enorme verschil tussen twee waardecircuits: die voor

agrarische grond en die voor bouwgrond. Bij bestemmingsconversie stijgt de waarde van de grond
in kwestie veelal met een factor 20, soms zelfs 50. Dit verschil is van dien aard dat er voortdurend
sprake zal zijn van een enorme druk in de richting van verdere suburbanisatie.

 De raad wijst er overigens op dat hij, op aanvraag van het Ministerie van LNV, een advies in
voorbereiding heeft over grondbeleid.

• Een tweede oorzaak is de financiële structuur op gemeentelijk niveau: veelal is het uitgeven van
nieuwe bouwgronden (voor bewoning en voor industrieterreinen) de enige mogelijkheid waarover
een gemeente beschikt om naast reguliere financieringsvormen extra fondsen te verwerven. Zo
wordt suburbanisatie op gemeentelijk niveau aantrekkelijk, terwijl aan het tegengaan daarvan wel
allerlei kosten, maar geen inkomsten zijn verbonden.

• Een derde oorzaak ligt bij het aantrekkelijke van het rurale als zodanig: veel Nederlanders
prefereren een woonlocatie op het platteland, net zoals veel bedrijven een locatie kiezen buiten de
verstopte infrastructuur van de grote stedelijke concentraties.

• En daarmee komen we bij de vierde oorzaak, die men als het 'stedelijke tekort' kan typeren.
Grotere steden bieden vaak veel werkgelegenheid in verhouding tot hun inwonertal, maar hebben
tevens een hoog werkloosheidspercentage. In deze situatie komen veel van de werkenden van
buiten de stad. Leeuwarden is hiervan een voorbeeld. De verklaring van deze ogenschijnlijke
paradox is simpel. De werkenden wonen met name op het omringende platteland (bv. de Friese
Wouden), terwijl de stad relatief veel van de werklozen herbergt. De in bepaalde opzichten
tekortschietende woonkwaliteit van de 'grote stad' vormt in dit kader één van de drijfveren achter de
trek naar het platteland en daarmee van de suburbanisatie. Dit hangt deels samen met de matige
kwaliteit van de woonwijken uit de jaren '50 en '60.

De trek naar het platteland is een verschijnsel dat zich uiteraard niet alleen in en rond Leeuwarden,
maar in Nederland als gehéél voordoet. Het komt al langer in andere Europese landen voor. Kayzer
spreekt in dat verband van "le repeuplement de la campagne", soms zelfs van "la renaissance rurale".
Wonen op het platteland is een aantrekkelijk alternatief aan het worden voor wonen in de stad,  voor
degenen die het zich kunnen veroorloven.
Eén van de consequenties van deze ontwikkeling is dat, ironisch genoeg, 'stadsvernieuwing' , dat wil
zeggen verhoging van de kwaliteit van de stedelijke woonomgeving, gaat fungeren als één van de
cruciale mechanismen voor het versterken van het platteland als noodzakelijke tegenhanger van het
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urbane. Want verbetering van de kwaliteit van de stedelijke woon- en werkomgeving kan in deze
situatie leiden tot  het tegengaan van suburbanisatie.

Aparte aandacht verdient de onderlinge competitie tussen provincies en gemeenten. Elke provincie en
elke gemeente probeert economische activiteit naar het eigen gebied te trekken. Het aanbieden van
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden is daarbij cruciaal, hetgeen zich veelal vertaalt in de vorm van
een lagere grondprijs per vierkante meter. Zo ontstaat de tegenstrijdige situatie dat activiteiten die zeer
veel ruimte vereisen (de tijdelijke opslag van geïmporteerde auto's bijvoorbeeld) zich vestigt op die
locaties waar het ruimtegebrek het hoogst is (in casu in Amsterdam in plaats van bijvoorbeeld, Delfzijl).
De kunstmatig lage grondprijzen als gevolg van verschillende vormen van subsidies belemmeren de
noodzakelijke innovaties in het ruimtegebruik. Woekeren met ruimte is niet geboden, ruimte wordt
soms bijna om niet weggegeven.

Tenslotte moet worden verwezen naar een laatste probleem dat in het totale panorama van
suburbanisatie meespeelt en dat is de wens van veel plattelands- en dorpsbewoners om te kunnen
blijven wonen in het eigen territorium. Vooral bij jonge gezinnen doet zich dat in sterke mate gelden:
een strikt restrictief beleid van de eigen gemeente (geen nieuwbouw voor de jongeren uit het eigen
dorp) blijkt op tal van plaatsen in Nederland tot frustraties en ergernis te leiden.

Toch past al met al een voorzichtig optimisme met betrekking tot het weerstaan dan wel in acceptabele
banen leiden van het proces van suburbanisatie. Vergeleken met andere landen is het opmerkelijk dat
het zeer dichtbevolkte Nederland nog over zoveel open ruimte beschikt. In analytisch opzicht gaat dit
terug op de combinatie van een prominente grondgebonden landbouw en een restrictief RO-beleid
(met name op het niveau van de bestemmingsplannen buitengebied)3. Daarnaast kan geconstateerd
worden dat tal van gemeenten zich thans uitdrukkelijk de vraag stellen hoe het buitengebied ook onder
de huidige verhoudingen kan worden beschermd en verder worden versterkt. In dit verband kan
worden gewezen naar Rolde/Anloo, Haaksbergen, Spakenburg, Wisch en verschillende WCL-
gebieden. Ook de ontwikkeling van nieuwe ict-gerelateerde vormen van bedrijvigheid geeft tal van
nieuwe impulsen net als het hergebruik van vroegere agrarische bebouwing voor nieuwe economische
dragers4.

Naar de mening van de raad moet de vraag of er wel of niet gebouwd mag worden uitgebreid worden
met de vragen hóe, wat en voor wie er gebouwd gaat worden. Terugblikkend kan men met recht
stellen dat er op tal van plaatsen te eenzijdig is gebouwd. In de steden is vaak veel te weinig groen in
de uitbreidingsplannen opgenomen. Vaak was er ook onvoldoende aandacht voor het 'duurdere'
segment. En op het platteland zijn (getuige onder meer de al vermelde 'witte schimmel') ook teveel
fouten begaan. Waar het in de toekomst op aankomt is - wat betreft plaats, maar vooral wat betreft
kwaliteit - zó te bouwen dat juist sprake is van een  versterking en uitbouw van de waarden en
kwaliteiten van het landelijk gebied. De rol hierbij voor bestaande instituties, zoals
Welstandcommissies, zou nader bekeken kunnen worden.

�����XUEDQLVDWLH

Naast de suburbanisatie speelt uiteraard ook de urbanisatie een belangrijke rol, d.w.z. de doorgaande
expansie van steden. Processen als bevolkingsgroei, gezinsverdunning (minder inwoners per woon-
eenheid) en woonverdunning (minder wooneenheden per hectare) zijn daarbij van belang: tal van
Nederlandse steden hebben tegen het einde van de jaren negentig evenveel inwoners als in het
midden van de jaren vijftig, maar het bijbehorende ruimtebeslag is meer dan verdubbeld.
Ook in internationaal perspectief is het forse ruimtebeslag dat gemoeid is met urbanisatie opvallend.
Het landoppervlak van Rotterdam (427 km2) is vier keer zo groot als dat van de gemeente Parijs
(105km2), maar Parijs heeft vier keer zoveel inwoners als Rotterdam (2,1 miljoen resp. 590.000 5, 6 ).
Toch is het ruimtebeslag dat samenhangt met de urbanisatie relatief gering: ongeveer 9% (300.000
ha) van Nederland is in gebruik als woongebied (van in totaal ruim 34.000 km2 landoppervlak). De
verwachtingen over de groei van dit ruimtebeslag lopen uiteen. Afhankelijk van de gekozen groei-
scenario’s loopt de additionele ruimtevraag voor wonen uiteen van 40.500 ha tot 67.900 ha in 2020.
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Een toename dus van tussen 13 en 23% ten opzicht van nu7. Deze toename is vooral te verwachten in
de vorm van stadsuitbreiding in de stadsgewesten. Het overheidsbeleid vervult hierbij een belangrijke
rol: werd aanvankelijk het aantal ’groeikernen’ sterk gereduceerd, thans is de notie van de ’compacte
stad’ een belangrijk leidmotief waarmee het ruimtelijk beslag dat samenhangt met verdere urbanisatie
kan worden beheerst.

Overigens is de raad van mening dat het herdefiniëren van plattelandsgebieden in termen van
'overdruk', 'onderdruk' en 'periferie' niet meer van deze tijd is. De relatie tussen het urbanisatieproces
enerzijds en het omringende platteland is thans anders dan in de tijd van Von Thunen. Een hoge
(auto)mobiliteit, de aanwezigheid van tal van nieuwe communicatietechnologieën, het telewerken en
de vestiging van allerlei nieuwe en kwalitatief hoogwaardige industrieën leiden tot een geheel andere
verhouding.  Het Groningse Hoge Land moge in een 'onderdrukgebied' gesitueerd zijn, er is, zo meent
de raad mede op grond van de maatschappelijke discussie, geen enkele reden om daarom ánders
met dit gebied om te springen dan met, bijvoorbeeld, het zo gekoesterde Groene Hart. Dat wil zeggen
dat er geen enkele reden is en mag zijn om de soms als 'perifeer' geduide 'onderdrukgebieden' te
beschouwen als restgebied voor de 'overdrukgebieden'. Plannen om alles wat te veel fysieke en/of
milieugebruiksruimte vraagt in het noorden te situeren, gaan voorbij aan de waarden die de
desbetreffende gebieden in zich dragen. De bestempeling tot onderdrukgebied wekt de indruk dat in
deze gebieden ruimte te over is, waardoor afwegingen over het gebruik van de ruimte te gemakkelijk
uitvallen in een richting die juist de kwaliteiten van deze gebieden aantasten. Dorpen en kleine steden
in de lege delen van Nederland moeten óók zuinig omspringen met de ruimte waarover zij beschikken.
Creatievere oplossingen dan weer een stuk landbouwgrond om te zetten kunnen dan in beeld komen.
Schaarste aan ruimte kan leiden tot creatieve en vernieuwende oplossingen.

Het Noorden en Zeeland worden vaak perifere gebieden genoemd. Zeker wat betreft Zeeland kunnen
hier vraagtekens bij worden gezet als de te verwachten ontwikkelingen in en aan de randen van dit
gebied in overweging worden genomen. Daarbij moet niet alleen naar Nederland maar ook naar België
worden gekeken. De infrastructurele ontwikkelingen, de groei van steden in en rond het gebied en de
toenemende bedrijvigheid (bedrijfsterreinen) lijken van dit gebied eerder een tweede “Groene hart” dan
een perifeer gebied  te maken.
Overigens tekenen zich ook rond de kwestie van urbanisatie een aantal positieve ontwikkelingen af. In
dat verband wijst de raad naar de aanzetten in de richting van de 'compacte stad' en de discussies
over de netwerkstad (zie verder hoofdstuk 5). Ook zij verwezen naar de plannen die de gemeente
Rotterdam ontwikkelt met betrekking tot de beweging zuidwaarts. Die moet, getuige de interimplannen,
zo verlopen dat de Hoekse Waard niet wordt weggevaagd, maar in combinatie met de doorgaande
verstedelijking juist wordt verrijkt en versterkt.

�����NOHLQH�NHUQHQ

De leefkwaliteit in kleine kernen is te zien als de pendant van problematiek van de grote stad. Het gaat
om een complex van ontwikkelingen, dat zijn positieve en negatieve effecten kent. Buiten kijf staat
echter dat het platteland door verschillende ontwikkelingen ingrijpend verandert.
Agrarische ondernemingen, in welke vorm dan ook, worden professioneel geleide bedrijven, met hoog
opgeleide ondernemers die een veel groter leef- en interessegebied hebben dan binnen de
dorpsgrens. Voor de overige bewoners zullen werken en wonen, net als bij stadsmensen, steeds meer
gescheiden zijn. Zij zijn veel minder afhankelijk van het voorzieningenpatroon in de directe nabijheid,
mede onder invloed van de hoge mobiliteit. Door concentratie van zowel openbare voorzieningen als
commerciële diensten verandert de bereikbaarheid ervan en de sociale samenhang in kleine kernen.

De afnemende leefbaarheid in kleine kernen lijkt een minder wijd verspreid verschijnsel dan wordt
aangenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat gebieden waar de meeste kernen voorkomen waar het
inwonertal en voorzieningenniveau afneemt beperkt zijn tot een deel van Zeeland, de zeekleischil in
Noord Friesland en Noord Groningen en delen van de Veenkoloniën.
Omdat m.n. het ontbreken resp. de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in de relatieve nabijheid
vooral een probleem van het ontbreken van mobiliteit is, lijkt het de aangewezen weg om de mobiliteit
van die groepen van de samenleving die niet of beperkt mobiel zijn gericht te verbeteren. Het gaat dan
vooral om jongere middelbare scholieren en  bejaarden.
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De vraag óf de leefbaarheid van kleine kernen daadwerkelijk een probleem vormt, de vaststelling van
de oorzaken daarvan en de manieren waarop deze problemen kunnen worden aangepakt vallen als
zodanig buiten het bestek van dit advies. De raad erkent echter dat bepaalde keuzen die worden
gemaakt en ontwikkelingsrichtingen die worden aangegeven, positieve of negatieve effecten op de
leefbaarheid van het platteland kunnen hebben.

�����UHFUHDWLH�HQ�WRHULVPH

JRHG�YRRU�GH�HFRQRPLH
Recreatie en toerisme vormen een belangrijke en expanderende sector. In de afgelopen jaren was de
groei van de werkgelegenheid 2,9% per jaar; de verwachting is dat die groei zich voortzet. In
verschillende delen van ons land zijn recreatie en toerisme de belangrijkste bron van werkgelegenheid
en inkomensvorming. Dat geldt voor zowel binnensteden als voor het platteland. De sector levert aan
zo’n 300.000 mensen werk en genereert een directe omzet van ongeveer 42 miljard gulden. Van de
vrijetijd die buitenshuis wordt doorgebracht, wordt ca. 70% aan recreatief-toeristische activiteiten
besteed, zoals wandelen, fietsen, varen, sportieve recreatie, kamperen en toeristische bezoeken.
Vakanties worden door Nederlanders voor 44% in eigen land doorgebracht. Kortdurende dagrecreatie
speelt zich veelal in de woonomgeving  af, terwijl langere dagtochten, weekends en vakanties worden
doorgebracht in/bij natuurgebieden, aan de kust en in attractieparken8.

JRHG�YRRU�KHW�SODWWHODQG
Er is een toenemende belangstelling te verwachten voor recreatie en toerisme in het landelijk gebied,
zowel bij de Nederlandse als de buitenlandse consument. In een periode van schaalvergroting en
mondialisering stijgt de behoefte aan regionale identiteit en aan beleving van geschiedenis, authen-
ticiteit en natuurlijkheid. Ook de leeftijdsopbouw van de bevolking (ontgroening en vergrijzing) zullen
leiden tot een grotere vraag naar recreatie en toerisme. Tegelijkertijd is de consument steeds kritischer
en stelt hogere eisen aan de kwaliteit, mede onder invloed van de stijgende algemene welvaart.
De buitenlandse toerist interesseert zich niet meer alleen voor Nederlandse grote steden, maar ook
voor hetgeen zich daarbuiten aanbiedt. Daarnaast is, met het vervagen van de landsgrenzen in de EU
en de opkomst van grensoverschrijdende regio’s, een toename van toeristen uit grensgebieden te
verwachten.

NDQVHQ�YRRU�RQGHUQHPHUV�HQ�RYHUKHGHQ
De ondernemers in de recreatief-toeristische sector zijn lang niet altijd in staat adequaat in te spelen
op deze nieuwe ontwikkelingen en voorkeuren. Sommige sectoren en gebieden voldoen niet aan de
kwalitatieve maatstaven die noodzakelijk zijn om continuïteit te behouden. Kleinschaligheid,
versnippering en gebrek aan ondernemerschap zijn vaak een handicap. Het recreatief-toeristische
product moet worden gezien als een keten van publieke en private voorzieningen en elementen. Dat
geldt voor de aanwezigheid van elementen, zoals paden (en wegen), aantrekkelijke natuur en
landschap, horecagelegenheden en rust, maar ook voor afstemming van openingstijden en gezamen-
lijke marketing. Samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven in deze keten is van cruciaal belang.

RYHUKHLGVVWXULQJ�EOLMIW�QRGLJ
Het beleid van de rijksoverheid beperkt zich steeds meer tot hoofdlijnen en laat de uitwerking en
invulling over aan de “markt” en de regionale en lokale overheden. In het kader van gebiedsgericht
beleid en “regionale enveloppen” biedt dat ook goede kansen voor resultaatgerichte samenwerking.
Het recreatief-toeristische beleid kan, zeker op lokaal en regionaal niveau, veel effectiever worden
wanneer aansluiting wordt gezocht met het beleid voor natuur, bos, landschap, landbouw en
volkshuisvesting. Al deze beleidsvelden hebben elkaar op de een of andere manier nodig en
versterken elkaar bij gezamenlijk optrekken. Ook de achterliggende werkelijkheid grijpt zo in elkaar.
Daarbij is een eigenstandige en eenduidige inzet van de sector recreatie en toerisme wel noodzakelijk.
Wat betreft het deel van deze sector dat zich manifesteert in het landelijk gebied moet deze niet gezien
worden uitsluitend als een afgeleide van de behoeften van de landbouw (in welke zin dan ook) en de
natuur.
De nadruk die wordt gelegd op de markt als ordenend instrument kent in de visie van de raad grenzen.
De overheid zal moeten blijven zorgen voor de aanwezigheid, in velerlei vorm, van een ruimtelijke en
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kwalitatieve basis waarop m.n. de recreatie kan plaatsvinden en waarop recreatieondernemers kunnen
werken.

De potenties van toerisme en recreatie als economische dragers van de toekomst van het platteland
zijn veel groter dan op dit moment is gerealiseerd, maar moeten ook niet worden overschat. Zij vormen
geen volledig substituut voor de veranderingen in de landbouw. Bovendien kan toenemende druk
spanning veroorzaken in termen van leefbaarheid, ecologische draagkracht en kwaliteit van het
recreatief-toeristische product. Een zorgvuldige monitoring en begeleiding is noodzakelijk.

VWUDWHJLHsQ�WHU�YHUEHWHULQJ�YDQ�KHW�YRRU]LHQLQJHQQLYHDX
In het kader van de ruimtelijke ordening dient in het algemeen voorrang te worden gegeven aan
kwaliteitsverbetering (bereikbaarheid, toegankelijkheid, belevingswaarde) boven uitbreiding van het
areaal. Alleen in stedelijke gebieden waar sprake is van een sterke bevolkingsgroei, de aanleg van een
nieuwe grote stadswijk of het verloren gaan van recreatief-toeristische ruimte zal nieuw areaal moeten
worden aangelegd; de corridors bieden hiertoe een goede gelegenheid. Een aantal strategieën is
hierbij denkbaar:
• schaalvergroting (samenwerking binnen de keten, samenwerking met externe partners zoals

landbouw en natuur en afspraken over beheer en onderhoud van publieke ruimtes door bedrijven),
• intensivering  (een hoger rendement in termen van ruimte- en energiegebruik) en extensivering

moet nagestreefd en zo nodig gestuurd worden, zodat een aanbod van faciliteiten ontstaat dat past
bij de omgeving waarin deze gesitueerd zijn,

• sanering en verplaatsing (bedrijven met onvoldoende continuïteit en kwaliteit of ligging in de EHS
opheffen of verplaatsen)

• specialisatie (niche-marketing).

Om te kunnen komen tot sanering is het dringend nodig dat er een landelijke inventarisatie komt van
de kwaliteiten en potenties van het publieke en private recreatief-toeristische aanbod. Met name waar
het aanbod van het aanbod van publieke voorzieningen onder de maat is  zou hier een
vervangingsimpuls aan gekoppeld moeten worden.
Het recreatief-toeristische bedrijfsleven zou niet alleen moeten investeren in het directe eigen bedrijf,
maar ook in de omgeving die het in veel gevallen mogelijk maakt dat een bepaald gebied aantrekkelijk
is om daar bedrijven in de recreatief-toeristische sfeer te exploiteren. Dat investeren moet breed
worden uitgelegd: het hoeft niet alleen te gaan om financiële investeringen, maar ook om (bestuurlijke)
samenwerking om een gebied kwalitatief op peil te houden/te verbeteren zodat de recreatief-
toeristische dienst die wordt geboden, kan blijven voortbestaan.

�����QDWXXU

PLQGHU�QDWXXU���
De grootschalige ontginningen van woeste grond in het begin van deze eeuw verminderde de opper-
vlakte waarop de natuur vrij spel had aanzienlijk, tot zo’n 6% van het totaal oppervlak van Nederland.
De ontgonnen gebieden werden vooral gebruikt voor de landbouw waarbij de gebruikte landbouw-
technieken de natuurkrachten maar ten dele konden weerstaan. Wilde flora en fauna bleken succesvol
als concurrent van landbouwgewassen en als gebruiker van overhoekjes. Soms ook leidde het
agrarisch grondgebruik tot een leefomgeving die sterke overeenkomsten vertoonde met de natuurlijke
biotoop van soorten (graslanden en weidevogels). Sommige soorten werden hierdoor bevoordeeld in
vergelijking met de natuurlijke situatie met ‘woeste gronden’. In de afgelopen decennia bleek de
landbouw in staat ongewenste flora en fauna elementen via bestrijdingsmiddelen effectief van de
cultuurgronden te verwijderen. De verdergaande controle van de landbouw over de teeltom-
standigheden, door ontwatering, bemesting en verkaveling, leidde tot verdere verwijdering van flora en
fauna op de bedrijven maar ook in de omringende, nog natuurlijke omgeving. Resterende
natuurgebiedjes verarmden sterk: uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen tastte het milieu
aan; waterpeilverlagingen leidden tot  verdroging en verstoring van kwelsituaties; verwijdering van
heggen, wallen, overhoekjes tastte de ruimtelijke structuur aan waardoor nog resterende
samenhangen tussen natuurgebiedjes teloor gingen. Onder invloed van een verminderde
economische kracht van de landbouw en de toenemende maatschappelijke belangstelling voor natuur
is de rationalisering van het grondgebruik inmiddels getemperd.
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Het toenemend ruimtebeslag door verstedelijking en infrastructuur heeft de laatste decennia de
omvang én de onderlinge samenhang van het areaal natuurgebied aangetast. Ook de woon- en
leefeisen hebben geleid tot een aanzienlijk ruimtebeslag en negatieve effecten op het milieu van de
natuur.

���PDDU�GH�VOLQJHU�JDDW�WHUXJ���
In de maatschappelijke reactie op de achteruitgang van de natuur is de eerste prioriteit gelegd bij het
herstel van het oppervlak natuurgebied, waardoor effecten van vroegere ontginningen worden
verminderd. De Ecologische Hoofdstructuur blijkt daarbij als beleidsconcept effectief. Ruimtewinst
wordt voornamelijk geboekt ten koste van het landbouwareaal.
Aan de milieukwaliteit van de natuurgebieden wordt gewerkt door uitstoot van bemestende en veront-
reinigende stoffen tegen te gaan: bijvoorbeeld via zuivering van afvalwater, aanpassingen van
wasmiddelen, vervanging van lood in benzine, energiebesparing, normen voor bemesting, terug-
dringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Als resultaat neemt het natuurareaal voor het eerst weer toe, maar de soortenrijkdom neemt nog
steeds af, zij het minder snel. De Ecologische Hoofdstructuur blijkt in de praktijk traag te realiseren. De
begrenzing is nog niet afgerond en in het westen blijven de aankopen voor natuurontwikkeling achter.
Verbindingszones hebben nog te geringe betekenis voor weinig mobiele soorten als amfibieën, reptielen
en vleermuizen; meer aandacht is nodig voor de mobiliteit van soorten en de groene dooradering van het
landelijk gebied. De ruimten voor weidevogels, ganzen en zwanen buiten de Ecologische Hoofdstructuur
worden moeizaam gerealiseerd. Zonder extra inspanningen, zowel in de ruimtelijke ordening als daar-
buiten, zullen de doelstellingen niet tijdig worden gehaald. In de ruimtelijke ordening is naar de mening
van de raad vooral aandacht nodig voor de relatie tússen functies (positieve én negatieve interacties)
opdat aan natuurvereisten ten aanzien van ruimtelijke structuur (versnippering) en milieucondities
(verdroging, vermesting, verzuring) voldaan wordt.
De raad meent dat meer ruimte voor natuur nodig is, in de vorm van aaneengesloten gebieden zodat
versnippering vermindert. Kleine natuurgebieden dienen vergroot én verbonden te worden met andere
natuurgebieden: een toename van de huidige versnippering is naar de mening van de raad niet
aanvaardbaar. Milieubelastende functies mogen geen negatieve invloed (meer) uitoefenen op natuur-
gebieden. Om dit te bereiken zullen waterrelaties dominant moeten zijn voor inrichting van Nederland.

De maatschappelijke prioriteit komt nu ook te liggen bij de natuur op de cultuurgronden en in de
urbane gebieden zelf. Deze ‘witte gebieden’ hebben een eigen betekenis voor de natuur die in het
huidige beleid te weinig aandacht krijgt. De kwaliteit van het landelijk (en stedelijk) gebied wordt steeds
belangrijker, uit een oogpunt van onder meer woonklimaat, economisch vestigingsklimaat, gezondheid,
recreatie en toerisme en als onderdeel van het regionale landbouwproduct. Gebruik en beleving van
natuur komt als motief, naast het motief van intrinsieke waarde, steeds verder in de belangstelling te
staan. Verweving van natuur met andere functies wordt nadrukkelijker nagestreefd: via integratie van
sectorale planvorming en het ontwikkelen én toepassen van kennis over het praktisch samengaan van
functies.
Op onderdelen ontbreekt het aan natuurdoelstellingen en middelen, zoals voor multifunctionele landbouw-
gebieden en de stedelijke omgeving. De raad heeft onlangs voorstellen ontwikkeld (RLG 1998/8) om het
natuurbeleid verder te operationaliseren. Onderdeel daarvan is het met behulp van criteria concreet
benoemen en invullen van àlle relevante waarden, hetgeen vraagt om uitwerking van belevings- en
gebruikswaarde analoog aan hetgeen reeds is geschied voor de ‘itz’-criteria (internationale betekenis,
bedreigdheid en zeldzaamheid) voor de intrinsieke waarde van natuur.

���HQ�KHW�QDWXXUEHJULS�ZRUGW�YHUEUHHG
De aandacht voor natuur buiten natuurgebieden ontwikkelt zich parallel aan een toenemende belang-
stelling vanuit verschillende grondgebruikers (agrariërs maar ook gemeentelijke beheersdiensten,
beheerders van bijvoorbeeld industrieterreinen en golfbanen, e.a.) voor integratie van natuurdoelen in de
bedrijfsvoering. Overlegcircuits tussen grondbeheerders (ad hoc-verbanden maar ook structurele
verbanden zoals milieucoöperaties) en subsidieregelingen (Programma Beheer) ondersteunen deze ont-
wikkeling. Natuurbeheer op landbouwbedrijven wordt als belangrijk onderdeel van plattelandsvernieuwing
gezien, als middel om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren én de economische grondslag van
het landelijk gebied te versterken. De raad meent dat initiatieven nodig zijn om met de bevolking (of met
groepen, organisaties en/of vertegenwoordigers) concreet tot formulering van regionale kwaliteitsniveaus
te komen: per regio een minimaal en een gewenst niveau van natuurkwaliteit - en als afgeleide kwantiteit
-  om daarmee de betrokkenheid van overheden, organisaties en burgers te stimuleren. Dit brengt de
raad ertoe om met des te meer klem te stellen dat Nederland een ruimtelijke ordening op nationaal
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niveau behoeft waarin de diverse landschappen (steeds met hun eigen karakteristieke ordening) de
basiseenheid voor beleid en implementatie vormen.
Ook meent de raad dat in de ruimtelijke ordening ruimte gecreëerd moet worden om de te bereiken
kwaliteitsverbetering ook bruikbaar te maken voor de maatschappij als geheel door aandacht te blijven
geven aan de bereikbaarheid én toegankelijkheid van het landelijk gebied. De potentie van het enorme
areaal niet-natuurgebied voor natuur moet benut worden door structurele inschakeling van agrarisch
natuurbeheer en agrarische natuurverenigingen, en door regelingen terzake uit te breiden naar een
algeméén werkende regeling voor  “natuur in combinatie met andere functies”.

�����JURQGJHERQGHQ�ODQGERXZ

De grondgebonden landbouw (vooral de akkerbouw, de melkveehouderij en de gemengde bedrijven)
is, door de eeuwen heen, de voornaamste economische drager geweest van het platteland in
Nederland. Het openhouden van de groene ruimte en de groene ruimte als drager van belangrijke
ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve en toeristische waarden was als het
ware een onbedoelde, maar logische uitkomst van de centrale rol van de grondgebonden
landbouwbeoefening bij het ruimtegebruik op het Nederlandse platteland. In de naoorlogse periode is
deze centrale positie geschraagd door het vigerende beleid voor ruimtelijke ordening. Door een
precieze duiding van de bestemming van gronden (door rijk, provincies en gemeentes) als ook door
een meestal strikte toepassing van de bestemmingsduiding kon de barrière tussen de uiteenlopende,
hiervoor al genoemde waardecircuits worden gehandhaafd. In retrospectief is deze eenheid van
ruimtelijke ordening en grondgebonden landbouw als economische drager de voornaamste en
onderscheidende factor die het Nederlandse platteland heeft gevrijwaard van suburbanisatie en heeft
behoed voor de onomkeerbare verdichting die in zoveel andere regio's in Europa is opgetreden.

De grondgebonden landbouw in Nederland (en in noordwest Europa als geheel) staat thans op een
keerpunt. Daarbij tekenen zich in grote lijnen de volgende mogelijkheden af: a) een geaccelereerde
schaalvergroting, b) gestage groei, c) verbijzondering9 en d) marginalisatie van de
landbouwactiviteiten. De ruimtelijke consequenties daarvan kunnen zeer ingrijpend zijn. Bovendien
impliceren deze uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen dat de eens organische eenheid van ruimtelijke
ordening en landbouw in versnelde mate zal eroderen en hoe dan ook moet worden herzien.
Het ligt in de verwachting dat de opbrengstprijzen voor land- en tuinbouw verder onder druk komen te
staan. Er is een trendmatig dalend niveau van opbrengstprijzen te constateren10. De aanpassingen van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die voortvloeien uit Agenda 2000 en de komende WTO ronde
zullen deze trend bestendigen, zo niet versterken. In samenhang met stijgende kostenniveau’s leidt dit
tot een toenemende druk op de bedrijfsinkomens. Deze kan en zal veel minder dan vroeger met het
gangbare antwoord hierop -schaalvergroting op het niveau van het individuele boerenbedrijf, worden
beantwoord. Bedrijfsvergroting gaat vandaag de dag gepaard met een brede serie van extra kosten,
zoals de aankoop van diverse quota en rechten, het voldoen aan milieukundige eisen ten aanzien van
de  bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering en aan  planologische eisen.

D��JHDFFHOHUHHUGH�VFKDDOYHUJURWLQJ
Eén van de antwoorden die nog steeds wordt gegeven bij dit probleem, is dat van de geaccelereerde
schaalvergroting. Dit behelst een drastische en vérreikende reorganisatie van de landbouwbeoefening,
die diepgaande consequenties heeft voor zowel de ruimtelijke inrichting van het landelijke gebied als
voor het 'sociale weefsel' van het platteland en daarmee voor de leefbaarheid ervan. In verschillende
plannen is de geaccelereerde schaalvergroting nader uitgewerkt11. In 'Koeien en Koersen' wordt als
één van de scenario’s de versnelde schaalvergroting in de melkveehouderij uitgewerkt. Hierin wordt
een industrieel productiebedrijf geschetst waarin een niet-grondgebonden melkveehouderij per unit
1000 koeien heeft die per dier 13.000 kg melk produceren. Per bedrijf is dat een quotum van 13
miljoen kg. Als bedrijven van deze grootte de norm zouden vormen in Nederland zou er bij
gelijkblijvend quotum nog plaats zijn voor 850 melkveehouderijbedrijven. Nu zijn dat er zo’n 30.000.
Per plattelandsgemeente zouden er gemiddeld ongeveer twee melkveehouderijbedrijven resteren.
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De gedachtengang  is dat door een versnelde schaalvergroting bedrijven worden gecreëerd die op de
internationale (bulk-)markten concurrerend zijn. Een voortgaande industrialisatie van het
productieproces én een 'rationele' inrichting van de onmiddellijke ruimtelijke productieomstandigheden
(kavels, ontsluiting, waterpeil, bewerkbaarheid) zijn daartoe essentieel.

JHDFFHOHUHHUGH��VFKDDOYHUJURWLQJ�LV�HHQ�EHGUHLJLQJ�YDQ�YHHO�ZDDUGHQ
In de verschillende plannen die een dergelijke ontwikkeling beogen, schemert door dat er steeds een
forse aanwending van publieke middelen noodzakelijk zal zijn. Micro-economisch is zulk een
omvangrijke expansie niet of nauwelijks te realiseren. Daarmee zijn ook de grenzen al min of meer
aangegeven. Er valt in de Nederlandse samenleving nauwelijks steun te verwachten om publieke
middelen aan te wenden voor geaccelereerde schaalvergroting, met name niet omdat ze een verdere
vervlakking en standaardisatie van landschappelijke structuren en een daarmee samenhangende
erosie van de groene ruimte als draagster van cultuurhistorische, recreatieve en toeristische waarden
in zal houden. Deze vorm van landbouwbeoefening zal niet te combineren zijn met het behouden, laat
staan ontwikkelen van landschaps- en natuurwaarden, biodiversiteit en een moderne wijze van
waterpeilbeheer en waterretentie. Tot slot is het moeilijk voorstelbaar dat het parlement in zal kunnen
stemmen met de aanwending van miljarden voor de actieve reductie van werkgelegenheid en
aantasting van de leefbaarheid op het platteland.
De raad wijst een dergelijk ontwikkelingsspoor af, gezien de ruimtelijke en ecologische consequenties
ervan. Deze bedrijven passen qua omvang en productiewijze niet in de schaal van het Nederlandse
landschap.

ERHUHQHPLJUDWLH
De hoge ontwikkelingskosten van deze bedrijven roept de vraag op waarom dergelijke bedrijven in
Nederland, een gebied met de hoogste prijzen voor grond, arbeid en milieugebruiksruimte, zouden
moeten worden gerealiseerd. Het project van geaccelereerde schaalvergroting zal haar eigen
middelpuntvliedende krachten losmaken. Ondernemers die voor deze bedrijfsstrategie kiezen zullen
over de grenzen van Nederland heen kijken.  De beweging naar het oosten en het zuiden van Europa
is reeds zichtbaar. Ook de investeringen van Nederlandse agribusiness in het oosten van Europa
spreken wat dat betreft klare taal.
De raad is van mening dat de vraag gesteld moet worden of deze trek naar het buitenland een proces
moet blijven van overwegingen en beslissingen van individuele agrarische ondernemers of dat dit
thema voor de overheid interessant kan zijn, gezien de doelen die zij nastreeft in het landelijk gebied.
Immers diezelfde overheid was decennia lang actief om de problemen in het Nederlandse
buitengebied op te lossen door de beschikbaarheid van 'nieuwe' grond in de Flevopolders. Dit proces
kan ook op hogere, internationale schaal worden herhaald.  Door emigratie tot een gefaciliteerd proces
te maken kan opnieuw 'ruimte' worden gecreëerd. Opteert men hiervoor dan is ook een pendant
noodzakelijk: dat is een beleid dat de ontwikkeling van megabedrijven in de Nederlandse land- en
tuinbouw definitief uitsluit. Overigens zijn er ook tal van andere redenen om tot zulk een beleid over te
gaan (zie bijvoorbeeld RLG-advies 98/7 Zorg en Vertrouwen ...).

E��JHVWDJH�JURHL�DOV�RQWZLNNHOLQJVVFHQDULR
De geaccelereerde schaalvergroting is een vorm van groei van individuele bedrijven die weliswaar
plaatsvindt, maar waarvan vooralsnog niet gezegd kan worden dat deze maatgevend is voor de
hoofdstroom van m.n. de grondgebonden bedrijven. De raad meent dat afwijzing van een
geaccelereerde schaalvergroting niet inhoudt dat iedere groei van bestaande bedrijven zou zijn
uitgesloten. Onder invloed van een aantal factoren, zoals GLB, milieubeleid, grondprijzen,
inkomensvorming gezinsbedrijven kan het volgende beeld worden geschetst: het aantal
boerenbedrijven zal over de hele linie blijven afnemen (35% van de bedrijfshoofden ouder dan 35 jaar
heeft geen opvolger). De grond die hierdoor vrijkomt zal voor een groot deel door blijvers worden
aangekocht en deels een andere bestemming krijgen. Blijvende akkerbouwbedrijven zullen het deels
moeten zoeken in areaaluitbreiding, deels in het overschakelen op intensievere teelten. De
verwachting is echter dat deze sector zal krimpen in areaal. De melkveehouderij zal zich verder
uitbreiden in het Noorden des lands en in Zeeland, ten koste van akkerbouwbedrijven. Deze tendens is
al zichtbaar. Beëindigde bedrijven in deze sector zullen voornamelijk worden overgenomen door
andere melkveehouders, die op zoek zijn naar ruimte om te extensiveren. Een omvang van gemiddeld
100 melkkoeien per bedrijf (nu ongeveer 49) lijkt in de toekomst mogelijk zonder het karakter van het
Nederlandse melkveehouderijbedrijf wezenlijk aan te tasten. Deze bedrijven zullen door middel van
productie onder kwaliteitsborging een betere melkprijs kunnen behalen dan de kale marktprijs.
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Een belangrijke factor die meespeelt bij dit verwachte groeipatroon is de wijze waarop het totale
inkomen van deze agrarische huishoudingen wordt verkregen. Er is een tendens dat dit totale inkomen
voor een groter wordend deel wordt verkregen uit “neveninkomsten” (een onderschikkende benaming
die niet meer in deze tijd past als men bedenkt dat steeds vaker de vrouwelijke partner van de agrariër
dit inkomen uit eigen arbeid verkrijgt)12. Daarmee wordt een onderliggende trend zichtbaar: een
agrarisch huishouden verkrijgt het totale inkomen op eenzelfde wijze als gebruikelijk is in de gehele
maatschappij, waarbij tweeverdieners de norm vormen. Met deze ontwikkeling doen agrarische
gezinnen als het ware aan risicospreiding: naarmate de zekerheid van inkomen uit de agrarische
activiteit terugloopt onder invloed van beleidswijzigingen, gaat men op zoek naar andere
inkomenszekerheden.
Een geleidelijke doorgaande groei, passend bij de aanwezige kwaliteiten en waarden, zal blijven
plaatsvinden. Voor zover juist deze bedrijven door een actief beheer van natuurlijke en
landschappelijke waarden bijdragen aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteiten is deze
ontwikkeling te verkiezen boven een situatie van stilstand en achteruitgang.

F��YHUELM]RQGHULQJ��KHW�VSRRU�YDQ�GH�YHUEUHGH�ODQGERXZ
Een veelbesproken ontplooiingsmogelijkheid voor de Nederlandse landbouw is de verbijzondering van
de landbouw. Een dergelijk ontwikkelingsspoor houdt in dat het competitieve vermogen van de
Nederlandse land- en tuinbouw vooral wordt gezocht in de kennis-intensieve subsectoren, in producten
en diensten die een hoge toegevoegde waarde per eenheid eindproduct in zich dragen en in de nieuwe
vragen en behoeften die zich in Nederland zelf afbakenen. De agrarische bedrijven zullen in
toenemende mate een multifunctioneel karakter verwerven, dat wil zeggen dat ze op meerdere ter-
reinen (en dus ook op meerdere markten) actief zijn. Dit versterkt het concurrentievermogen. Voor het
verder uitbouwen van deze activiteiten is ketenontwikkeling een belangrijke voorwaarde.
In Nederland is plattelandsontwikkeling (één van de wegen waarlangs de geduide verbijzondering
verloopt) inmiddels een veel voorkomende praktijk geworden. Dit komt o.a. tot uiting in de groei die de
biologische landbouw sinds korte tijd ondergaat. Een vorm die nog zeer in de kinderschoenen staat is
die van de zorgboerderij. Dat neemt niet weg dat er tal van obstakels zijn, die een verdere ontplooiing
belemmeren, zo niet blokkeren. Om te beginnen doen zich op het niveau van bestemmingsplannen
vaak grote problemen voor: een al te rigide begrepen landbouwbestemming kan tal van aanzetten in
de richting van plattelandsontwikkeling blokkeren. Dat kan vastzitten op de ambtelijke apparaten van
de betrokken gemeentes, vaak echter gaat het om procedures die door anderen in de onmiddellijke
omgeving worden geïnitieerd: dan is de 'planologische schaduwwerking' van nieuwe activiteiten (i.e. de
vrees dat er in de toekomst beperkingen voort zullen vloeien uit de nieuwe activiteiten) de aanleiding
tot allerlei procedures en conflicten. Het huidige instrumentarium is m.a.w. niet het meest geschikte
vehikel om de vereiste verbijzondering van de landbouw te schragen, laat staan te stimuleren. Zo ook
geldt dat de oplossingsrichting die sommige provincies zoeken (namelijk een zekere
compartimentering van het grondgebied, waarbij plattelandsontwikkeling in bepaalde zones moet
worden geconcentreerd en de reguliere  landbouw in andere) weinig inspirerend en al helemaal niet
erg adequaat en uitvoerbaar oogt.

G��PDUJLQDOLVDWLH�LV�JHHQ�RQWZLNNHOLQJ
De keerzijde van een geaccelereerde schaalvergroting, i.e. een marginalisatie van de landbouw-
beoefening in Nederland, zal vanuit bepaalde invalshoeken beslist niet worden betreurd. Sterker nog:
deze zal worden toegejuicht en worden aangegrepen om met des te meer nadruk de eigen projecten
op de agenda te zetten. Een verdwijnende landbouw immers biedt, zo lijkt het, ruimte voor natuur,
recreatie, toerisme en wonen. Het argument dat zorg voor de nationale voedselvoorziening geen
prioriteit meer heeft wordt hier vaak aan toegevoegd.
Voor zulk een standpunt moge iets te zeggen zijn, vooral vanuit deelbelangen en deelratio's, hét grote
macro-economische probleem is evenwel dat de reproductie van natuurlijke en landschappelijke waar-
den zoals die tot nu toe besloten liggen in de landbouwbeoefening, abrupt naar voren zullen komen als
kosten die door de overheid zullen moeten worden gedragen. Die kosten zijn per hectare aanzienlijk:
de beheerskosten (kosten van arbeid en kapitaal verminderd met de opbrengsten) zijn voor grote en
kwetsbare natuur f 240 /ha, voor overige natuur f 350 /ha, voor multifunctioneel bos f 130 /ha en voor
natuur in agrarische cultuurlandschappen f 960 /ha13. Daar komen nog diverse en niet te onder-
schatten kostenposten bij, zoals de kosten van verwerving, de kosten gemoeid met de 'ombouw' van
de grond naar natuurterrein en ook de kosten verbonden met de wegvallende verdiensten.
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Geprojecteerd op het totale areaal van Nederland (bij het wegvallen van landbouw als voornaamste
vorm van grondgebruik) impliceert dit gigantische maatschappelijke kosten waar geen of nauwelijks
opbrengsten tegenover staan.

KHW�/19�ODQGERXZEHOHLG
In meer algemene zin wijst de raad erop dat de onbestemdheid die heerst bij LNV wellicht als één van
de grootste obstakels moet worden begrepen. Op het Ministerie van LNV worden een doorgaande, zo
niet geaccelereerde schaalvergroting én de hier geduide verbijzondering naast elkaar gezet: het moet
allemaal kunnen. Met een dergelijke nevenschikking worden de vele tegenstellingen niet verkleind,
doch veeleer vergroot. Wat betreft de ruimtelijke organisatie, de ruimtelijke randvoorwaarden en ook
wat betreft de concrete ruimtelijke inrichting botsen beide perspectieven in toenemende mate. Een
duidelijke keuze en daarmee een heldere koersbepaling zou hier op z'n plaats zijn. Aanwijzingen voor
een nieuwe koersbepaling zijn al te vinden in o.a. de ondersteuning voor de biologische landbouw en
de ontwikkeling van het Programma Beheer. LNV dient thans richting te geven aan die vormen van
ontwikkeling die corresponderen met veranderde maatschappelijke behoeften en verlangens, en
ontwikkelingen die daar haaks op staan te corrigeren of af te remmen.

GH�WRHNRPVW
Een belangrijk punt dat nu al te vaak in de discussies ontbreekt, betreft de economische validiteit van
verbijzondering als ontwikkelingsspoor. De raad is van mening dat verbijzondering en de daarmee
samengaande multifunctionaliteit niet alleen nu al, maar vooral ook straks (onder de meer adverse
omstandigheden die samenhangen met Agenda 2000 en de komende WTO-onderhandelingen) een
solide pijler van een vitaal platteland en een vitale landbouw zijn. Wat daarbij in belangrijke mate
meespeelt is dat juist door verbijzondering en multifunctionaliteit de agrarische bedrijven zich in
belangrijke, hoewel variërende mate kunnen onttrekken aan de algemene werking van 'wetmatig-
heden' zoals die in de vigerende landbouwmarkten zijn gesitueerd.

De landbouw, en dan met name de grondgebonden landbouw, zal in de toekomst een belangrijke rol
blijven spelen als ruimtegebruiker en beheerder van het landelijk gebied. Het is niet goed voor te
stellen hoe deze functie op een andere wijze efficiënt kan worden ingevuld , terwijl hetzelfde resultaat
wordt bereikt en waarbij het beroep op de algemene middelen beperkt en daarmee politiek/
maatschappelijk aanvaardbaar blijft.
In het advies “Voedselproductie in de 21e eeuw” heeft de raad, vanuit een ander perspectief, al
aangegeven dat de grondgeboden landbouw in Nederland een bestaansrecht heeft. Of de
grondgebonden landbouw zich nu weet te handhaven middels een scenario van gestage groei of
verbijzondering, in beide gevallen geldt dat, om deze beheersfunctie op aanvaardbare wijze te kunnen
uitvoeren, er  een brede en diepgaande omslag van de landbouwsector en het ondernemerschap
moeten plaatsvinden. Daarvan zien we nu slechts het begin.
Het transformatieproces zal sociaal gezien pijnlijk zijn, vooral voor degenen die moeite hebben om een
omslag te maken. De (rijks)overheid heeft hierbij een dubbele taak: het proces zelf zal beleidsmatig
begeleid moeten worden en het bestaande beleid zal op onderdelen aangepast moeten worden omdat
het niet meer aansluit bij de veranderde realiteit. Dit geldt ook voor het ruimtelijke ordeningsbeleid.

De raad is in dit verband van mening dat het beheer van landbouwgronden minder exclusief zou
moeten zijn. Allianties met andere, potentiële, gebruikers zijn gewenst om nieuwe mogelijkheden te
creëren.

�����QLHW�JURQGJHERQGHQ�ODQGERXZ

PDDWVFKDSSHOLMNH�SUREOHPHQ
Naast de grondgebonden landbouw kent Nederland een aantal belangrijke vormen van niet-
grondgebonden land- en tuinbouw. De intensieve veehouderij en de glastuinbouw zijn daarvan de
meest bekende en ook de meest belangrijke expressies. Juist het niet-grondgebonden karakter
verschaft deze sectoren, ironisch genoeg, een relatief voordeel ten opzichte van de grondgebonden
sectoren. Tegelijkertijd is het duidelijk dat glastuinbouw en vooral de intensieve (pluim)veehouderij een
niet onaanzienlijke bedreiging vertegenwoordigen van het platteland als 'publiek domein': verstening,
stank, milieuproblemen, hoge veterinaire risico's en een daarmee samenhangende rekening die aan
de maatschappij als geheel wordt gepresenteerd, een productiewijze die nauwelijks nog wordt
geaccepteerd en, wat de glastuinbouw betreft, een vooralsnog moeizaam verlopend proces van maat-
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schappelijke inpassing (van ’nieuwe grondgebondenheid’ zoals de raad in een van zijn vorige adviezen
stelde). Het zijn allemaal indicaties die verwijzen naar het spanningsveld tussen deze sectoren en de
handhaving van het platteland als essentieel onderdeel van de Nederlandse samenleving.

Uitgaande van het principe van “inpasbaarheid” zoals dat in dit advies is ontwikkeld, zal het volgens de
raad niet mogelijk blijken te zijn de schaal en intensiteit van de varkenshouderij zoals die nu bestaat te
continueren.
De raad maakt zich zorgen over de versnelde ontwikkeling van megabedrijven en  wijst elke gedachte
aan concentratie van de intensieve veehouderij op industrieterreinen af. Noch het één, noch het ander
correspondeert met de vereiste 'nieuwe grondgebondenheid' en met 'de zorg en het vertrouwen' welke
in toenemende mate door de consumenten worden verlangd (RLG 98/7).
Tegen deze achtergrond meent de raad dat de overheid geen beleidsinstrumenten moet ontwikkelen
en instandhouden die slechts gericht zijn op symptoombestrijding, omdat deze instrumenten teveel
gericht zijn op het oplossen van problemen die voortkomen uit de huidige structuur van de sector. Zij
werken niet bevorderend voor een diepgaande heroriëntatie van de varkenshouderij.

QLHXZH�JURQGJHERQGHQKHLG
Tegelijkertijd constateert de raad dat het zeer wel denkbaar is dat de intensieve varkenshouderij op
zulk een wijze wordt aangepast dat sprake is van een acceptabele maatschappelijke en ruimtelijke
inpassing, dat sprake is van een ‘nieuwe grondgebondenheid’. Daarmee wordt gedoeld op
landbouwvormen die binnen Nederland toekomst hebben doordat zij ecologisch, ethisch en sociaal
aan de omstandigheden ter plaatse zijn gebonden.
Pilot-projecten in het kader van de Reconstructiewet , zoals in Nederweert, waarin grondgebondenheid
in de brede zin van het woord wordt hersteld door een achttal varkenshouderijbedrijven te hergroepe-
ren op een areaal van ongeveer 200 hectare, waarbij tegelijkertijd de mest-, mineralen-, energie- en
waterproblematiek als ook de landschappelijke inpassing ter hand wordt genomen, zijn in dit opzicht
richtinggevende bakens. In dit kader kan ook het convenant Opschaling biologische varkenshouderij
worden genoemd. De betekenis van de varkenshouderij als tak van gemengde bedrijvigheid mag niet
uit het oog worden verloren. Juist in de coulissenlandschappen van Oost-Nederland kan de aldus
ingepaste varkenshouderij een belangrijke economische drager  zijn en blijven voor landbouw-
bedrijven.
Samenvattend: In de intensieve varkenshouderij blijft een gerichte inspanning van saneren en ver-
nieuwen geboden. Dit geldt ook voor andere vormen van intensieve veehouderij. Met betrekking tot de
glastuinbouw constateert de raad dat er actief gezocht wordt naar een meer adequate
maatschappelijke inpassing (die ook uitdrukkelijk de ruimtelijke dimensie betreft). In de mate waarin ze
daarin slaagt zal de glastuinbouw, naar de mening van de raad, steun en ruimte moeten worden
geboden.

�����HFRQRPLVFKH�GUDJHUV�YRRU�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

Op diverse plaatsen in Nederland heerst zorg met betrekking tot de verschralende economische basis
van het landelijk gebied. Teruglopende werkgelegenheid, die niet alleen gekoppeld is aan de
landbouw, speelt hierbij een belangrijke rol.
Het proces van verbijzondering wordt op te veel plaatsen geblokkeerd, o.a. door een te strakke
toepassing door het bestuur van de bestemming “agrarische activiteit” in de bestemmingsplannen.
Daarnaast verloopt de ontwikkeling van nieuwe economische dragers traag, mede door een blokkering
op het hergebruik van vrijkomend agrarisch onroerend goed.  In dit opzicht is een krachtige innovatieve
aanpak door de rijksoverheid noodzakelijk, volgens de hoofdlijnen die in dit advies zijn neergelegd.
Het begrip agrarische activiteit zou naar de mening van de raad moeten worden verruimd tot “ruraal
ondernemerschap”, conform de wijziging die het ministerie van LNV in het algemeen voor ogen heeft
ten aanzien van de positie van de agrarische producent. Met deze begripswijziging worden nieuwe
vormen van verbijzondering realiseerbaar. Er kunnen zeer wel voorwaarden worden gehanteerd om te
garanderen dat deze  activiteiten (wat betreft de ruimtelijke inrichting) inpasbaar in de omgeving
plaatsvinden. Zo kan deze inpasbaarheid betrekking hebben op het (niet aan tasten van) omringende
landschap, op (het niet aantasten van) architectonische kenmerken van het betreffende gebouw, dan
wel in de directe omgeving, op (het niet optreden van) toename van verkeersdrukte, op het niet
ontstaan van extra milieudruk, dus voldoen aan alle milieuvereisten.
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���GH�6WDUWQRWD�EH]LHQ�YDQXLW�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG

Na de schets van de ontwikkelingen in het landelijk gebied en de beoordeling daarvan vanuit het
streefbeeld van de raad,  is nu aan de orde op welke wijze de discussies in het kader van de Startnota
ruimtelijke ordening 1999 van belang zijn voor het streefbeeld van de raad. Op welke wijze beïnvloedt
de ruimtelijke ordening het streefbeeld? Welke discussiepunten en opvattingen, voortvloeiend uit het
streefbeeld en de ontwikkelingen in het landelijk gebied, zijn relevant voor de discussie over de
Startnota?

RULsQWDWLH�YHUEUHGHQ
De raad constateert dat het huidige denken over ruimtelijke ordening, nu naar voren komend in de
Startnota, wordt gedomineerd door het ‘denken vanuit de stad’. Door deze oriëntatie verwordt het
landelijk gebied snel tot rest/reserveruimte die naar behoefte gebruikt kan worden. De raad verzet zich
tegen deze veelal impliciete benadering die op allerlei ongemerkte manieren doorwerkt in ons
handelen. Waar ten aanzien van  het landelijk gebied vooral defensief en in termen van problemen
wordt gesproken, worden op ontwerpende, offensieve wijze en op basis van een visie op de gewenste
ontwikkelingen de uitgangspunten voor het stedelijk beleid neergezet.
De alom groeiende maatschappelijke waardering voor de kwaliteiten van het landelijk gebied, mede
gebaseerd op het directe maatschappelijke nut van die kwaliteiten, is naar de mening van de raad
voldoende basis om in het overheidsbeleid op offensievere wijze met die kwaliteiten om te gaan.

In de Startnota worden concepten en beleidsuitgangspunten geagendeerd waarop de raad vanuit het
eerder geformuleerde streefbeeld ingaat. De dynamische ontwikkelingen in het landelijk gebied leiden
tot gebieds -en functiegerichte keuzen ten aanzien van saneren, continueren of investeren. Ruimtelijke
ordening is én sturend voor deze keuzen én het resultaat ervan. Om het proces van saneren,
continueren of investeren zodanig te sturen dat het streefbeeld van de raad dichterbij komt, is een
aantal eisen ten aanzien van de ruimtelijke ordening te formuleren, rekening houdend met de
geschetste autonome ontwikkelingen met betrekking tot (sub)urbanisatie, recreatie, natuur, landbouw
en andere economische dragers.

Zo stelt het streefbeeld van de raad voor de fysieke ordening van functies ‘eisen’ ten aanzien van:
• de beschikbaarheid van ruimte voor (de functies in) het landelijk gebied (voldoende oppervlakte

voor landbouwproductie en andere economische dragers)
• effectiviteit van ruimtegebruik, bijvoorbeeld multifunctioneel ruimtegebruik
• de mate van doorsnijding en versnippering (isolatie van natuurgebieden en recreatiegebieden)
• de nabijheid en bereikbaarheid van gebieden met ondersteunende functies (stedelijke markt)
• waterhuishouding (randvoorwaarden voor de functies)
• het omgaan met contrasten, op basis van intensief en extensief gebruik, van versnelling en ont-

haasting
• mogelijkheden tot integratie van verschillende beleidsvelden (afstemming procedures).

Ook aan het bestuurlijk realiseren van de gewenste ruimtelijke ordening worden eisen gesteld: de ver-
antwoordelijkheid voor kwaliteiten dient bij het juiste bestuursniveau gelegd te worden en passende
instrumenten dienen dat bestuursniveau ten dienste te staan. Deze instrumenten betreffen zowel
bestuurlijk instrumentarium waaronder regelgeving als kennis van zaken, waaronder een (nog te
ontwikkelen) waardenkaart met de essentiële kwaliteiten van het landschap, inzicht in ingreep-effect-
relaties en in mogelijke maatschappelijk-economische ontwikkelingen. Een gebiedsgerichte aanpak is
voorwaarde om het procesmatig streefbeeld van de raad dichterbij te brengen.

Hierna bespreekt de raad op welke wijze de toekomstige ruimtelijke ordening, met de actuele
concepten netwerkstad en corridor en de daarbij horende sturing, aan deze eisen kan voldoen.

GH�QHWZHUNVWDG�LQ�RSHQ�YHUELQGLQJ�PHW�KHW�ODQGHOLMN�JHELHG
In de Startnota wordt het ontstaan van ‘netwerksteden’ geconstateerd: een samenstel van
verschillende stedelijke centra en knooppunten. ‘De netwerkstad wordt één woningmarkt  en één
arbeidsmarkt. Daarvoor is een compleet aanbod nodig van woon- en werkmilieus en voorzieningen
voor de wisselende en gevarieerde vraag van bewoners en ondernemers.’

De raad ziet een netwerkstad als een bestuurlijk concept dat de samenhang tussen stedelijke functies
beschrijft, boven het schaalniveau van de individuele stad. Een netwerkstad dient níet benaderd te
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worden als een fysiek complex van stedelijke structuren die zijn voorbestemd om naar elkaar toe, en
vervolgens ineen te groeien. Een netwerkstad dient geen voertuig te zijn voor verdergaande
urbanisatie. In het concept netwerkstad dienen ook de functies natuur, cultuurhistorie en recreatie
meegenomen te worden, als zijnde wezenlijke functies van het stedelijk leefklimaat.
De raad is voorstander van het concept ‘netwerkstad’ mits goed ingevuld. Een goede netwerkstad
verlaagt de druk op het landelijk gebied door een goede woon- en leefomgeving te bieden, onder meer
op basis van kwaliteiten als natuur, cultuurhistorie e.a. Hij meent dat voor versterking van die
kwaliteiten een sterke (fysieke en bestuurlijke) samenhang vereist is met aanpalende kwaliteiten in het
omringende landelijk gebied. Open verbindingen tussen stedelijk en landelijk gebied en
samenhangende planvorming binnen en buiten de netwerkstad (via bestuurlijke samenwerking) zijn de
voorwaarden voor een sterke netwerkstad die zijn functie ten opzichte van het landelijk gebied goed
kan vervullen.

Bestuurlijke samenwerking is ook het sleutelwoord om de overgangen tussen de netwerkstad en het
landelijk gebied goed op te vangen: de afbakening van wat wel en wat niet bij een netwerkstad hoort, is
lastig te maken aangezien zich ook landelijke functies in de netwerkstad bevinden. De raad meent dat
bij de afbakening van netwerksteden (met andere woorden: bij het aangaan van bestuurlijke samen-
werkingsverbanden) de vormgeving van de relatie tussen stad en land een belangrijke rol moet spelen.

Netwerksteden kunnen niet los gezien worden van het concept ’corridors’. Corridors zijn geïntro-
duceerd om stedelijke ontwikkelingen die buiten de stad ontstaan zijn, te beheersen en netwerksteden
zijn geïntroduceerd om de stedelijke ontwikkelingen in de stad zelf te beheersen. Stedelijke ontwik-
kelingen binnen en buiten de stad hangen onderling nauw samen: ook bestuurlijk gezien zullen
netwerkstad en corridor in samenhang moeten worden uitgewerkt.

FRUULGRUV�RSYDWWHQ�DOV�SODQQLQJVFRQFHSW��QLHW�DOV�UXLPWHOLMNH�UHVHUYHULQJ
Gebundelde verstedelijking wordt in de Startnota gevangen onder het begrip corridor, dat vooral
bekend is geworden door een studie van het Nederlands Economisch Instituut, verricht in opdracht van
VNO-NCW (WRR, 1998). Het concept  is vervolgens door de VROMraad als volgt  gedefinieerd:
“De raad definieert een corridor als een verstedelijkingsas, opgebouwd langs doorgaande
verkeersverbindingen via wegen en rails en waar mogelijk via water, samengesteld uit (bestaande)
stedelijke kernen in combinatie met tussengelegen, in suburbane dichtheden uit te voeren
bebouwingszones, zowel bedoeld voor bedrijfsleven als voor voorzieningen en bewoners. De
bedoeling van corridors is dat ze in beheerste mate tegemoet komen aan dringende vestigingseisen
van huishoudens en bedrijven en daardoor een haalbaar integratiekader vormen voor het bundelen
van deconcentrerend stedelijk grondgebruik.” In de Startnota wordt aangeven dat ten behoeve van de
woon- en werkkwaliteit in de corridor ook ruimte moet zijn voor ‘groene dooradering’.

De Raad voor het Landelijk Gebied meent dat het zo nu en dan opkomende beeld van een corridor als
fysieke, brede lintbebouwing aanpassing behoeft: in corridors moet ook gelijkwaardige ruimte zijn voor
andere functies dan wonen en werken. De raad sluit zich op dat punt aan bij de VROMraad die een
corridor ziet als drager van ruimtelijke ontwikkelingen, als ordenend principe. Hij ziet corridors vooral
als instrument om maatschappelijk geïnitieerde ontwikkelingen langs transport-assen adequaat op te
vangen en te sturen. Het concept biedt een bestuurlijk kader om op gebiedsniveau ruimtelijke keuzen
ten aanzien van saneren, continueren of investeren te maken.

Corridorvorming in fysieke zin, veelal in de vorm van lintbebouwing, is inmiddels lokaal door
onvoldoende handhaving van bestaande beleidsuitgangspunten een feit. Nu staat het beleid voor de
keus corridorvorming ook in andere gebieden toe te laten c.q. in bestuurlijke zin toe te gaan passen bij
het zoeken naar nieuwe ruimte voor woningbouw en bedrijfsleven.

Voor die keus is het essentieel te beseffen dat zowel nationale, provinciale als lokale omstandigheden
bepalend zijn voor de wenselijkheid, mogelijkheid én vormgeving van corridorvorming. De raad wijst de
optie van corridorvorming niet af maar wel ongebreideld gebruik van dit concept. Steeds zijn
zorgvuldige, expliciete afwegingen op basis van nationale, provinciale en lokale wensen (ten aanzien
van economische behoeften en na te streven kwaliteiten) nodig. Uit het streefbeeld dat hij eerder
formuleerde, zijn randvoorwaarden voor corridorvorming te ontlenen.

De raad sluit zich aan bij de randvoorwaarden voor corridorvorming, zoals genoemd in de Startnota:
1. selectiviteit en regionale differentiatie
2. complementariteit aan de stad
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3. esthetische vormgeving en ontwerp
4. de ruimtevraag moet aantoonbaar zijn
5. het plangebied moet zich niet beperken tot de infrastructuur maar ook de aanliggende steden en

het omringende platteland moeten erbij betrokken worden
6. adequate sturingsmogelijkheden.

De raad voegt daar echter de volgende randvoorwaarden aan toe:
7. een alternatief om in de ruimtebehoefte te voorzien door herstructurering en sanering in bestaande

bebouwing ontbreekt
8. beleidsconcurrentie tussen gemeentes als sturende vestigingsfactor is afwezig
9. de maatschappelijke baten wegen op tegen de maatschappelijke kosten
10. EHS en andere vormen van groene dooradering blijven aaneengesloten
11. de corridorvorming draagt bij aan een verantwoorde economische ontwikkeling van het omringende

landelijk gebied (geen wegzuig-effect op economische activiteiten)
12. essentiële landschappelijke waarden worden versterkt door corridorvorming
13. bij corridorvorming blijft het landschap zichtbaar
 
De randvoorwaarden geven helder aan dat alleen als het écht niet anders kan, onder explicitering van
gemaakte afwegingen, corridorvorming aan de orde zou kunnen zijn. Intensivering van ruimtegebruik
en multifunctioneel ruimtegebruik bieden meer mogelijkheden dan verwacht. Uit onderzoek  blijkt dat
op industrieterreinen in het Groene Hart een fysieke ruimtebesparing van 30 tot 50% mogelijk is.
Slordig omgaan met ruimte is wijdverspreid in Nederland (zie ook het RLGadvies 97/4 Nieuw land).
Controle over de inrichting van (industrie-)terreinen, die nu soms in handen van projectontwikkelaars is
gegeven, is dan wel een vereiste om maatschappelijke belangen te kunnen behartigen.

De bestuurlijke vormgeving van corridors bepaalt in hoeverre de randvoorwaarden te verwezenlijken
zijn. Bestuurlijke samenwerking tussen rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, maatschapelijke
organisaties en bedrijfsleven is nodig om de noodzakelijke afwegingen op het goede schaalniveau
mogelijk te maken zoals ook plaatsvindt bij bijvoorbeeld Nationaal Parken, ROM- en WCL-gebieden.
Afwegingen tussen herstructurering/sanering van het stedelijk gebied en ‘ontginning’ van het landelijk
gebied, het tegengaan van  beleidsconcurrentie tussen gemeenten en het realiseren van kwaliteit in de
corridor kunnen alleen op bovengemeentelijk schaalniveau plaatsvinden.

De verantwoordelijkheden van rijk, provincie en lokale gemeenschap dienen naar de mening van de
raad als volgt tot uiting te komen in de bestuurlijke samenwerking ten behoeve van corridorvorming.
De rijksoverheid dient aan te geven waar corridors liggen (met andere woorden welke gemeentelijke
en provinciale overheden met elkaar om tafel moeten om de inrichting van gebieden vorm te geven) en
welke waarden van nationaal en internationaal belang gehandhaafd en versterkt moeten worden. Het
rijk beoordeelt ook het functioneren van de bestuurlijke samenwerking op kwaliteit.
De provinciale én gemeentelijke overheid dienen, elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, te
participeren in de bestuurlijke samenwerking, aan te geven welke waarden gehandhaafd en versterkt
moeten worden, het functioneren van de bestuurlijke samenwerking mogelijk te maken (voor-
zitterschap, secretariaat) en zorg te dragen voor een optimale inrichting van het gebied binnen de
corridor.

In de Startnota wordt aangegeven waar corridors ontwikkeld zouden kunnen worden . In deze corridors
is thans in overwegende mate de land- en tuinbouw de gebruiker van de ruimte. Niet toevallig zijn het
die sectoren van de land- en tuinbouw die een hogere toegevoegde waarde hebben en intensiever van
aard zijn: glastuinbouw, boom- en fruitteelt, varkens- en pluimveehouderij. Deze sectoren zijn nu al
sterk afhankelijk van goede transportassen voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer en
distributie van hun eindproducten.  Maar ook de grondgebonden landbouw heeft er een plaats.
Immers, in de corridors zal ook behoefte zijn aan 'open' en 'stille' gebieden. Er zal rekening moeten
worden gehouden met de ligging van delen van de EHS, nog te ontwikkelen verbindingszônes voor de
natuur en recreatieve voorzieningen.
Corridors mogen niet verworden tot versteende stroken langs infrastructuur. Zij zullen intensievere en
minder intensief gebruikte delen moeten bevatten, om plaats te scheppen voor de veelzijdige functies
van het gebied dat doorsneden wordt.

VWXUHQ�]yQGHU�EHJULSVYHUZDUULQJ�HQ�PpW�FRQWLQXwWHLW
De raad wijst de nieuwe gebiedscategorieën parels, verbetergebieden en basiskwaliteitgebieden af.
Het is niet duidelijk welke meerwaarde deze nieuwe indeling heeft boven de bestaande indelingen van



46

bijvoorbeeld WCL’s, EHS, Nationale Parken. Ook suggereert de indeling dat er gebieden met zeer
weinig kwaliteiten zouden zijn (de basiskwaliteitgebieden) waar ‘free for all’  geldt. De introductie van
nieuwe, andere  categorieën leidt tot inhoudelijke verwarring én de vraag hoe met de geldstromen uit
het SGR, gelabeld aan ‘oude’ categorieën, in de toekomst zal worden omgegaan.
Wel meent de raad dat een onderscheid zinvol is naar EHVWXXUOLMNH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQ, zoals door
de WRR aangegeven in:
• basiskwaliteitgebieden: in deze gebieden zijn geen concrete nationale beleidsbeslissingen nodig en

kan van rijkswege zo nodig met het definiëren van basiskwaliteitseisen worden volstaan,
• ontwikkelingsgebieden: in deze gebieden zijn bovenlokale belangen in het geding waarbij het rijk

naast basiskwaliteitseisen ook de doelstelling voor het gebied bepaalt en waarbij de uitvoering op
provinciaal en gemeentelijk niveau ligt en

• nationale projecten: gebieden waar ruimtelijke ingrepen van nationaal belang dienen plaats te
vinden, waarbij het rijk een beslissende stem heeft, gepaard aan een uitvoeringsplicht.

Binnen deze systematiek is het procesmatig streefbeeld van de raad goed te realiseren.

VWXUHQ�PHW�HIIHFW
In de praktijk blijkt sturing op grond van ruimtelijke ordening (uiteindelijk het bestemmingsplan) niet
effectief te zijn om het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan, getuige het ontstaan van
fysieke corridors. De raad meent dat alle instrumenten ineffectief zijn indien op het bestuurlijk
schaalniveau van de instrumenten zelf, de wil niet aanwezig is om gestelde doelen te realiseren. Ook
wet- en regelgeving op het gebied van milieu werken niet als de wil ontbreekt. De raad meent (zie ook
‘Made in Holland’, RLG 1999/2) dat naasthogere bestuurlijke niveaus een borging moeten bieden ten
aanzien van het omgaan met kwaliteiten: de directe verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk
(gemeenten), de borging komt van het naasthogere niveau (provincies). Deze borging (ultiem in de
vorm van aanwijzingen) dient voortvarend en zonder schroom gehanteerd te worden, bestuurlijke
gevoeligheden ten spijt. Provinciale ‘aanwijzingen’ op grond van het streekplan blijken bij rechterlijke
toetsing geen middel te zijn om bestemmingsplannen bij te stellen: naar de mening van de raad dienen
hiervoor mogelijkheden geschapen te worden. Momenteel zijn aanwijzingen van de rijksoverheid naar
gemeentelijke overheid nodig zijn om tot correcties te komen. Een aanwijzingsbevoegdheid voor de
provincies vergt aanpassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Provinciewet .

VWXUHQ�PHW�LQ]HW�YDQ�FUHDWLYLWHLW
Instrumenten voor sturing (bijvoorbeeld generieke regelgeving) mogen bestaande creativiteit niet
buiten spel zetten en nieuwe creatieve instrumenten zijn nodig, waaronder financiële en fiscale.

Ruimtelijke ordening vindt thans in belangrijke mate plaats door middel van regelgeving: generieke of
specifieke regelgeving gericht op bestemming, maar ook gericht op inrichting en beheer. Uit een
oogpunt van rechtsgelijkheid is vaak generieke regelgeving te prefereren, vanuit beleidsdoelen vaak
specifieke regelgeving. De raad acht een diepgaande toetsing van generieke regelgeving aan de
doelen van plattelandsontwikkeling noodzakelijk om onnodige beperkingen te voorkomen.
Om de effecten van generieke regelgeving te kunnen toetsen, is inzicht in de randvoorwaarden voor
een vitaal platteland nodig. Die randvoorwaarden betreffen de mogelijkheid om economische activi-
teiten te ontplooien die bijdragen aan versterking van de kwaliteiten. Die economische activiteiten
kunnen op meerdere en creatieve manieren bijdragen aan versterking van de kwaliteiten, via directe
exploitatie (van cultuurhistorische en archeologische objecten) en beheer (van natuur en landschap),
maar ook indirect via de vormgeving van objecten (landschapsbeleving) en gebieden
(landschapspatronen), sanering/verplaatsing van gebouwen, beschikbaarstelling van begeleidende
voorzieningen aan derden  (vergroting leefbaarheid) of via een sponsorrol: aankoop en  veiligstelling
van gebieden. Generieke regelgeving mag de creativiteit die deze mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering genereert, niet in de weg staan.

Nieuwe creatieve instrumenten zijn gewenst. Naar de mening van de raad zouden financiële
instellingen een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen om, in samenwerking met de
rijksoverheid, nieuwe financiële en fiscale instrumenten te ontwikkelen, waarmee mogelijkheden
worden geschapen om de beschikbare ruimte in het landelijk gebied anders en beter te laten benutten.
In plaats van volgend aan de ontwikkelingen zou, door iets meer risico’s te durven nemen, een meer
initiërende rol  krachtige impulsen kunnen opleveren voor de ruimtelijke vernieuwingen die
noodzakelijk zijn in het landelijk gebied. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gebiedssanering.
Het in oprichting zijnde “Milieuberaad banken” kan een geschikt platform zijn om deze rol vorm te
geven.
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VWXUHQ�LQ�RQ]HNHUKHLG
Sturing dient rekening te houden met de aanwezige bronnen van onzekerheid, o.m. de omvang van de
economische ontwikkeling, effecten van informatie- en communicatietechnologie, verandering van
klimaat en doorwerking in waterhuishouding. Blauwdrukken werken niet, wel een zorgvuldige regie van
processen waarmee het ruimtelijk beleid vorm gegeven wordt. Een goede regie schept mogelijkheden
om negatieve ontwikkelingen als gevolg van onzekerheden tijdig op te vangen maar schept óók
mogelijkheden om de kansen en uitdagingen te benutten die aan onzekerheden verbonden zijn.
De raad meent dat de uitvoering van ruimtelijke plannen nadrukkelijk in relatie tot omvang en aard van
onzekerheden gefaseerd dient te worden, waarbij maatschappelijke kosten niet te ver voor de baten uit
lopen, met voortschrijdende planning en goede terugkoppeling. Mogelijkheden voor ‘besluitvorming
onder voorbehoud’ dienen gecreëerd te worden. De raad bepleit een tijdige medeverantwoordelijkheid
van belanghebbende actoren opdat ook de actoren de onzekerheden in hun acties laten meewegen.
Flexibele planning (bv. multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk maken), uitgaan van worst-case
situaties (en aldus marges inbouwend) en via onderzoek onzekerheden reduceren zijn instrumenten
om met onzekerheden om te gaan.

Het bestaan van onzekerheden vereist het nauwkeurig volgen van ontwikkelingen. Zo zijn de bestaan-
de fysieke corridors niet voorzien, deze hebben zich tegen het bestaand beleid in ontwikkeld. De
overheid loopt achter de feiten aan mede doordat een tijdige probleemsignalering ontbreekt. Om
bijvoorbeeld netwerksteden en beheerste corridorontwikkeling als concept te laten werken, is effec-
tieve bestuurlijke monitoring nodig. Mogelijkheden daarvoor zijn consequente en systematische actua-
lisering  de Nieuwe Kaart van Nederland met de laatste ruimtelijke voornemens/plannen, consequente
voorspelling van de te verwachten kwaliteiten op basis van de laatste voornemens/plannen en conse-
quente terugkoppeling van resultaten van monitoring naar de relevante bestuurlijke niveaus.
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��DDQEHYHOLQJHQ�WHQ�EHKRHYH�YDQ�GH��H�1RWD�5XLPWHOLMN�2UGHQLQJ

GH�KRRIGOLMQ�YRRU�HHQ�YHUQLHXZG�UXLPWHOLMN�EHOHLG��NZDOLWHLWHQ�DOV�ULFKWLQJJHYHQG�NDGHU
'H� UDDG� NRPW� RS� EDVLV� YDQ� KHW� YRRUJDDQGH� WRW� HHQ� JHKHHO� DQGHUH� EHQDGHULQJ� GDQ� GH� 6WDUWQRWD
KDQWHHUW��(HQ�GHUJHOLMNH�RPVODJ�NRVW� WLMG�PDDU�PRHW�GDDURP� MXLVW�QX�DO�ZRUGHQ� LQJH]HW�RP�GH]H�RRLW
YROOHGLJ�HQ�RS�HHQ�YHUDQWZRRUGH�ZLM]H�WH�NXQQHQ�UHDOLVHUHQ��$DQEHYHOLQJHQ�LQ�GLW�NDGHU�]LMQ�

• GH�RPVODJ��QLHW�UXLPWHYHUGHOLQJ�PDDU�NZDOLWHLWHQ�ULFKWLQJJHYHQG
 Niet compartimentering, maar het gehéél van kwaliteiten en waarden van de landelijke gebieden

moet bepalend worden voor de ontwikkelingen: voor het stimuleren, toelaten of saneren ervan. Het
waardevolle wordt versterkt en verder ontwikkeld, het gedegradeerde wordt hersteld en
opgewaardeerd. Alleen dan kunnen de culturele identiteit, diversiteit en ecologische duurzaamheid
van de leefomgeving, zoals genoemd in de Startnota ruimtelijke ordening 1999, worden verzekerd.

 
• YHUQLHXZLQJ�YDQ�RQGHURS�VWLPXOHUHQ
 Met de benadering in dit advies dat alles mag mits het de (benoemde) kwaliteiten versterkt, wordt

een optimale eigen rol mogelijk voor de vele actoren in het buitengebied. Hun innovatievermogen
moet en kán zich zo gaan richten op het versterken van kwaliteiten in plaats van op het ontduiken
van regels.

 
• JHQHULHNH�UHJHOJHYLQJ�WRHWVHQ�RS�EORNNHUHQGH�ZHUNLQJ�ELM�YHUQLHXZLQJ
 Generieke regelgeving mag de mogelijkheden voor regionale kwaliteitsverbetering niet in de weg

staan. Door expliciete toetsing moet worden nagegaan of (nieuwe) generieke regelgeving
mogelijkheden frustreert en door meer specifieke kan worden vervangen.

 
• LQVWUXPHQWHQ�RQWZLNNHOHQ��JH]DPHQOLMNH�EHVFKULMYLQJ�HQ�JHwQWHJUHHUGH�ZDDUGHQNDDUW
 Bij de voorgestelde omslag is een gezamenlijke kwaliteitsbeschrijving per gebied essentieel. Die

vormt uiteindelijk het richtinggevend kader in de ruimtelijke ordening en is bepalend voor waar
welke activiteiten mogelijk zijn c.q. worden gestimuleerd, dan wel uitgesloten c.q. gesaneerd. In het
verlengde dient een landelijke waardenkaart een totaalbeeld te geven van de beschreven waarden
en karakteristieke kenmerken en daarmee het essentiële van landschappen.

 
• YDQ�EODXZGUXN�QDDU�SURFHVUHJLH

Door de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen kan een blauwdruk geen werkzaam
resultaat opleveren. Een zorgvuldige regie van processen waarmee het ruimtelijk beleid vorm
gegeven wordt kan dat wel. Door tijdige medeverantwoordelijkheid van belanghebbenden zullen
ook zij onzekerheden laten meewegen in hun acties en wensen.
Het beschrijven van de kwaliteiten die in gebieden aanwezig zijn als basis voor het bepalen van de
inpasbaarheid van activiteiten een manier om met onzekere ontwikkelingen te kunnen omgaan. In
dit proces dient nadrukkelijk ruimte te zijn voor inbreng en verantwoordelijkheid van lagere
bestuursorganen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers.

 
DDQEHYHOLQJHQ�QDDU�DDQOHLGLQJ�YDQ�GH�6WDUWQRWD��LQ�DIZDFKWLQJ�YDQ�GH�YRRUJHVWHOGH�RPVODJ
,Q�GH�RYHUEUXJJLQJVSHULRGH�QDDU�HHQ�YHUQLHXZGH�EHQDGHULQJ���RS� WH�QHPHQ�DOV�YRRUQHPHQ� LQ�GH��H

1RWD� �� PRHW� KHW� EHOHLG� YROJHQV� GH� KXLGLJH� GHQNOLMQ� JHHQ� RQQRGLJH� VFKDGH� DDQULFKWHQ� RI� GH
YRRUJHVWHOGH�YHUQLHXZLQJ�LQ�GH�ZHJ�VWDDQ��$DQEHYHOLQJHQ�LQ�GLW�NDGHU�]LMQ�

• JHHQ�QLHXZH�EHOHLGVFDWHJRULHsQ�LQWURGXFHUHQ
 De raad wijst invoering van nieuwe categorieën - zoals parels, verbetergebieden en

basiskwaliteitsgebieden - af. Zij voegen niets toe en de basiskwaliteitsgebieden lopen gevaar het
vuilnisvat van Nederland worden. Wel is een onderscheid in bestuurlijke categorieën - ter duiding
van verantwoordelijkheden - zinvol.

 
• JHHQ�VXEVLGLDULWHLW�]RQGHU�ERUJLQJ
     De directe verantwoordelijkheid moet zo laag mogelijk liggen (gemeenten) maar het naasthogere

bestuur (provincie) moet een borging bieden voor als gemeenten in gebreke blijven. Provinciale
aanwijzingen op grond van het streekplan moeten daarom mogelijk worden gemaakt.
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• QLHW�DOOHHQ�UXLPWH�FRQVXPHUHQ��RRN�UXLPWH�µFUHsUHQ¶
 Ruimtelijke ordening moet niet alleen worden gedacht en bedreven als ’consumeren’ van ruimte.

Even belangrijk en urgent is het 'creëren' van ruimte - door multifunctioneel en efficiënter grond-
gebruik of sanering  - in steden én in het landelijk gebied. Aandacht in dit kader verdienen o.m.:

 VITALE ÉN SPAARZAME STAD. De vitalisering van complete en compacte steden uit de Startnota
kan goed samengaan met spaarzaam en efficiënt ruimtegebruik, door sanering, herinrichting en
multifunctionaliteit en gebaseerd op actuele behoeften aan kwaliteit. Concentratie van stedelijke
elementen vergroot de contrasten tussen en daarmee de belevingswaarde van stad én land. De
toegankelijkheid en bereikbaarheid van het onmiddellijk aan de steden grenzende buitengebied
dient te worden vergroot en vergemakkelijkt om die verkregen waarden te benutten.

 GEEN PASKLARE OPLOSSINGEN VOOR WOONDRUK. De behoefte aan ruimer wonen neemt
toe en wordt vaak ingevuld door wonen op het platteland. Deze druk moet - in plaats van langzame
dichtslibbing toe te laten - worden vertaald in een ontwerpopgave: hoe deze behoefte te
combineren met de kwaliteiten van het landelijk gebied.

 RUIMTE VOOR RECREATIE, NATUUR, LANDBOUW. Voor de recreatie is verbetering van het
voorzieningenniveau meestal - maar niet in de stad - belangrijker dan areaaluitbreiding. Verbeter-
strategieën die in aanmerking komen zijn: schaalvergroting annex samenwerking, intensivering of
extensivering, sanering en specialisatie. Voor natuur ‘in combinaties met andere functies’ worden
steeds meer mogelijkheden gevonden en de waardering daarvoor neemt ook toe. De ontwikkeling
van de grondgebonden landbouw - met name het verbrede spoor - biedt ruimte voor veel andere
functies terwijl tegelijkertijd het productieareaal behouden blijft.

 RUIMTE VOOR WATER. Water vraagt meer ruimte: zie RLG 98/5. Daarbij is echter geen sprake
van monofunctionaliteit. Zo zal bosaanleg in bovenlopen van stroomgebieden aan het waterbeheer
maar óók aan bodemsanering, waterkwaliteit, natuur en recreatie bijdragen. De raad pleit in RLG
99/3 (in druk) meer in het bijzonder voor een ‘open toekomst’ voor het IJsselmeergebied.

 
• GH�JURQGJHERQGHQ�ODQGERXZ�KDQGKDYHQ�DOV�EHKHHUGHU
 Keuzen zijn nodig. Nederland moet een grondgebonden, al dan niet multifunctionele landbouw

handhaven: om de openheid en het beheer van het landelijk gebied veilig te stellen én om de
productie zelf maatschappelijk verantwoord te maken. Beschikbare middelen, onder meer uit
regionale enveloppen, moeten dáárop worden ingezet. Bij vergaande schaalvergroting noch bij
marginalisatie van de landbouw is het landelijk gebied gebaat.

 Intensieve landbouw moeten worden geconcentreerd, de glastuinbouw in zones. Voor varkens- en
pluimveehouderij is alleen plaats op basis van een ‘nieuwe grondgebondenheid’.

 
• RS�YHUQLHXZLQJ�JHULFKWH�ILQDQFLsOH�LQVWUXPHQWHQ�RQWZLNNHOHQ
 In plaats van ontwikkelingen te volgen, zouden financiële instellingen een meer initiërende rol

moeten spelen die instrumenten en impulsen oplevert voor ruimtelijke vernieuwing in het landelijk
gebied, waaronder ook sanering. Het ‘Milieuberaad Banken’ (i.o.) zou hieraan vorm kunnen geven.

 
• GH�SUREOHPDWLHN�YDQ�NOHLQH�NHUQHQ�KHUGHILQLsUHQ
 De schaal van processen en voorzieningen neemt overal toe. Op het platteland is dat niet anders

en dat heeft gevolgen voor kleine kernen. De afwezigheid van eigen voorzieningen is echter niet het
probleem, dat is de mobiliteit van enkele specifieke groepen. Dáár ligt dan ook de beleidsopgave.

 
• QHWZHUNVWDG�HQ�FRUULGRU�RSYDWWHQ�DOV�EHVWXXUOLMNH�FRQFHSWHQ�YRRU�UXLPWHOLMNH�RQWZLNNHOLQJ
 Netwerkstad en corridor moeten ontwikkelingsconcepten zijn: geen voertuig voor ongebreidelde

bebouwing en infrastructuur maar het conceptuele antwoord op de opgave om verstedelijking in
goede banen te leiden en relaties adequaat vorm te geven. Aandacht in dit kader verdienen o.m.:

 DE NETWERKSTAD VERBINDEN MET HET LANDELIJK GEBIED.� In het concept van de
netwerkstad moeten ook natuur, cultuurhistorie en recreatie een plaats krijgen, zijnde wezenlijke
functies van het stedelijk leefklimaat. Een goede netwerkstad zal - door een goede woon- en
leefomgeving te bieden - de druk op het landelijk gebied verminderen.

 CORRIDORVORMING MET MEER VOORWAARDEN OMGEVEN. Pas in laatste instantie kan
verstedelijking langs infrastructuur aan de orde zijn. Extra voorwaarden zijn daarom :
• de ruimtevraag is niet het gevolg van concurrentie tussen gemeenten en er is geen alternatief
• baten wegen op tegen kosten en er wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het

landelijk gebied grenzend aan de te ontwikkelen corridor.
• groene dooradering blijft aaneengesloten, het landschap zichtbaar, essentiële waarden intact
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• de organisatie van en samenwerking tussen de bestuurlijke eenheden die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van een corridor  worden daarop afgestemd .

 
• GH�µ1LHXZH�.DDUW¶�QLHW�ODWHQ�YHURXGHUHQ
 Voor netwerksteden en beheerste corridorontwikkeling is effectieve bestuurlijke monitoring nodig en

ook moet - gezien de druk van de woonfunctie - de planontwikkeling in het landelijk gebied gevolgd
worden. Hiertoe zal de Nieuwe Kaart van Nederland actueel gehouden moeten worden.
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