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Centrale boodschap van het advies
Het platteland dreigt te verdwijnen
Op het platteland is een geleidelijke, maar ingrijpende ontwikkeling gaande: voedselproductie maakt steeds meer plaats voor wonen, werken, natuur en recreatie. Het
platteland - van oudsher de contramal van de stad - dreigt hierdoor te verdwijnen,
zowel in ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Ruimtelijk uit zich dit in versnippering
en verrommeling doordat de nieuwe functies geen relatie hebben met de bestaande
omgeving. In sociaal-culturele zin ontstaat door de technologische ontwikkelingen een
digitale wereld van verbeelding en beleving, waardoor activiteiten en functies komen
los te staan van hun historische, sociale, culturele en geografische verband. De wensen
van de moderne burger/consument over het platteland zijn divers en tegenstrijdig en
wisselen snel naar tijd en plaats: de ‘zappende’ burger wil zowel veilig voedsel, rust,
stilte en natuur als intensieve recreatie en wonen op het platteland. De rode draad in
de wensen van de burger is echter wel dat het platteland zèlf, met zijn verscheidenheid
en identiteit, behouden moet blijven. Daarom moet de overheid expliciet zorgdragen
voor het behoud van dat platteland, zowel in ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Als
dat niet met de juiste inzet en instrumenten gebeurt, dan verdwijnt het platteland!

Bedrijfsmatige landbouw is en blijft belangrijk
Het is noodzakelijk om de toekomstmogelijkheden van het landelijk gebied en de daarbij passende rol en instrumenten van de overheid goed aan te geven. Daarom heeft de
raad - bewust zwart-wit - drie ontwikkelingsperspectieven geschetst: ‘stedelijke
dominantie’, ‘rurale renaissance’ en ‘agrarische exclusiviteit’. De samenleving wenst
een platteland voor iedereen met een divers aanbod aan belevings- en gebruiksfuncties,
en - vooral rond de steden - ruimte voor andere functies dan voedselproductie. Maar
datzelfde platteland moet wèl vitaal zijn en kunnen functioneren. Landbouw mag
vanuit de maatschappij op waardering blijven rekenen en moet in het landelijk gebied
een belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen boeren, maar ook bewoners van het
landelijk gebied en stedelingen hebben belang bij een vitale bedrijfsmatige landbouw:
’the best entertainment is real life’. Er is maar heel beperkt plaats voor ‘agromonumenten’ naast natuurmonumenten. Naast de ruimte voor voedselproductie is er
echter ook ruimte nodig om specifieke wensen van de burger op het gebied van
wonen, recreatie en natuur te vervullen. De daarvoor vereiste ruimte hoeft niet veel
groter te zijn dan nu al in plannen is aangegeven: de wensen van de burger naar een
platteland zonder landbouw zijn niet oneindig.

Nieuwe rol voor de overheid en sociaal-culturele agenda voor het
platteland
Om goed op die gewenste diversiteit op het platteland in te kunnen spelen, moet elke
overheidslaag een eigen, heldere taak hebben. Het Rijk geeft kaders aan en stelt gericht
financiële middelen beschikbaar voor de rijksprioriteiten. Provincies en gemeenten
moeten regisseren en uitvoeren en moeten daarvoor veel meer beleidsruimte krijgen
dan tot dusver. Maatschappelijke organisaties moeten een veel grotere rol krijgen bij de
invulling en de uitvoering van het beleid.
Op alle overheidsniveaus moet een meer integraal beleid worden gevoerd. In beleid en
uitvoering komen de ruimtelijke, economische en ecologische kanten van het
platteland momenteel volop aan bod, maar voor de sociaal-culturele kant is nog een
inhaalslag nodig. De raad vindt dat hiervoor een aparte sociale en culturele agenda
voor het landelijk gebied moet worden opgesteld. Daarbij moet de minister van LNV de
rol van minister voor het landelijk gebied op zich nemen en - met een gebiedsgerichte
aanpak - het voortouw nemen bij behoud en ontwikkeling van het platteland als
ruimtelijke, economische, sociale en culturele entiteit. Alleen zo kan ook in de toekomst
een sterk en divers platteland blijven bestaan.

3

Inhoudsopgave
Samenvatting

0.

Inleiding: adviesvragen en oriëntatie
0.1 Adviesaanvraag, kaders en werkwijze
0.2 Oriëntatie

23
23
25

Deel 1

Verkenning

31

1.1

Het landelijk gebied in beweging
1.1.1 Functies en ontwikkelingen
1.1.2 Knelpunten in het landelijk gebied
1.1.3 Betekenis van het landelijk gebied
1.1.4 Ruraliteit nader bezien

31
31
40
44
53

1.2

Ontwikkelingen in de samenleving
1.2.1 Demografische en sociaal-culturele
ontwikkelingen
1.2.2 De veranderende burger/consument
1.2.3 Jongeren en allochtonen nader bezien
1.2.4 Waarom blijven boeren?

58
58
62
65
70

1.3

Gevolgen voor landelijk gebied en beleid
1.3.1 De verbeelding aan de macht?
1.3.2 Gevolgen voor het landelijk gebied
1.3.3 Gevolgen voor het beleid

72
72
75
79

Deel 2

Lijnen voor de toekomst

81

2.1

Toekomstperspectieven
2.1.1 Perspectieven

81
81

2.2

Een mozaïek aan inspirerende meningen
2.2.1 Consultatie van externe deskundigen
2.2.2 Consensus en conflicten
2.2.3 Maatschappelijke consequenties

85
85
88
89

Deel 3

Advies

91

3.1

Eisen en opgaven voor de toekomst
van het landelijk gebied
3.1.1 Een programma van eisen
3.1.2 Opgaven voor de overheid

91
91
95

3.2

4

7

De overheid in een nieuwe rol
3.2.1 De overheid in de civil society
3.2.2 Nieuwe en duidelijke rol voor de overheid

101
101
102

3.3

Integraal beleid met een passend instrumentarium
3.3.1 Een sociaal-culturele agenda voor
het platteland
3.3.2 Een passend instrumentarium
3.3.3 Enkele concrete instrumenten

105
105
107
108

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Adviesaanvraag van de staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Totstandkoming van het advies
Enkele relevante eerdere adviezen en
beleidsreacties
Geraadpleegde literatuur
Overzicht publicaties

111
113
117
121
131

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft
de Raad voor het Landelijk Gebied gevraagd een advies uit te
brengen over de betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen
voor het landelijk gebied.
In dit advies gebruikt de raad de termen ‘landelijk gebied’ en
‘platteland’. Hoewel ze misschien op het eerste gezicht hetzelfde
aanduiden, vindt de raad dat er een gevoelsmatig onderscheid
tussen deze twee aanduidingen te maken is.
Landelijk gebied is over het algemeen een wat meer ‘ambtelijke
en bestuurlijke’ term om dat deel van Nederland aan te geven dat
buiten de stedelijke bebouwing valt. Onder dit ‘landelijk gebied’
wordt niet alleen agrarisch cultuurlandschap begrepen, maar ook
natuur, recreatiegebieden, water en overige economische
activiteiten. Over het algemeen wordt hiermee alleen het gebied
aangeduid en het is niet de eerste gedachte dat er in het landelijk
gebied ook nog mensen wonen.
Platteland is een meer een gevoelsmatige term die door het brede
publiek gebezigd wordt. Hiermee wordt in feite maar een beperkt
deel van het ‘landelijk gebied’ aangeduid: platteland is vooral het
agrarisch cultuurlandschap met de daarbij behorende bebouwing en
bewoners. Zaken als natuur, recreatiegebieden en water worden in
het algemeen minder onder de term platteland begrepen.
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Samenvatting
0. Inleiding
De adviesvraag
Op verzoek van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij heeft de Raad voor het Landelijk Gebied een advies opgesteld
over de betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen voor het landelijk
gebied. In de Nederlandse samenleving doen zich tal van sociaalculturele veranderingen voor, die uiteindelijk hun weerslag vinden in
perceptie, betekenis en gebruik van het landelijk gebied. Zo wordt
weiland vaak gezien als bijna collectief eigendom: weiland wordt
‘wijland’. Collectieve waarden van het landelijk gebied, beleving en
authenticiteit worden steeds belangrijker voor de inrichting. Dit alles kan
tot grote verschuivingen leiden in de omgang met het landelijk gebied,
maar ook tot fricties tussen en binnen de diverse groepen gebruikers,
zoals boeren, bewoners en stedelingen. De raad wordt gevraagd, met
het jaar 2030 als perspectief, de mogelijke consequenties van deze
ontwikkelingen in enkele scenario’s te schetsen en ook de passende
overheidsrol en daarbij behorende instrumenten aan te geven.

Aanpak van de raad
De raad is uitgegaan van de bestaande beleidskaders en zijn eerdere
adviezen en heeft de wensen en verwachtingen van de burger/consument als perspectief genomen. Eerst schetst de raad de functies van en
huidige ontwikkelingen in het landelijk gebied en de betekenis en
perceptie bij de Nederlandse bevolking. Daarna zijn de demografische en
sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving en de veranderende
wensen van de burger/consument bezien. Om mogelijke lijnen voor de
toekomst in beeld te brengen schetst de raad als hulpmiddel drie
perspectieven. Om te toetsen en te zoeken naar creatieve en vernieuwende ideeën zijn vervolgens bilaterale consultaties en twee bijeenkomsten gehouden met wetenschappers en praktijkdeskundigen.
Tenslotte formuleert de raad zijn advies over gewenste ontwikkeling en
perspectief voor het landelijk gebied. Het advies richt zich op hoofdlijnen
en op de langere termijn, en is toegespitst op de rol van de overheid en
het daarbij in te zetten instrumentarium.
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1. Verkenning
1.1 Het landelijk gebied in beweging
Het landelijk gebied vervult vele functies
Het landelijk gebied in Nederland vervult ‘objectief’ al vanouds een groot
aantal functies: landbouw, natuur, recreatie, wonen, waterberging. De
landbouw heeft als grootste ruimtegebruiker steeds een centrale rol
gespeeld. Daarnaast zijn natuur en natuurbeleving voor grote groepen
van de bevolking belangrijk en drukt ook de vrijetijdsbesteding haar
stempel op het landelijk gebied. Wonen in het landelijk gebied is voor
veel mensen aantrekkelijk. Andere economische activiteiten, zoals dienstverlening, zijn inmiddels in economisch en sociaal-cultureel opzicht
belangrijker geworden dan de landbouw. Nederland is een cultuurland
bij uitstek. De wordingsgeschiedenis is op vele plaatsen zichtbaar in de
cultuurhistorie en het landschap. Van oudsher speelt strijd tegen en
omgaan met water een belangrijke rol. De inrichting van het landelijk
gebied is in de loop der tijd steeds aangepast aan de veranderende
wensen van de samenleving.

Ontwikkelingen in het landelijk gebied
Het landelijk gebied ontwikkelt zich onder invloed van economische,
technische en sociaal-culturele factoren, binnen ruimtelijke en
ecolo-gische randvoorwaarden. In het landelijk gebied is nu een
geleidelijke, maar ingrijpende en omstreden omwenteling gaande: het
wordt minder belangrijk als exclusief domein voor voedsel en meer voor
wonen, natuur en recreatie: van ‘voedsel voor de markt’ naar
‘consumptieruimte voor àlle Nederlanders’. Het relatief belang van de
landbouw neemt af en in het landelijk gebied is meer ruimte nodig voor
natuur, recreatie en wonen. Voorts verandert de landbouw zelf ingrijpend naar een grootschalige en monofunctionele, maar tegelijk ook
naar een meer kleinschalige en verbrede landbouw. Burgers en bewoners
vragen meer ruimte voor natuur, vrijetijdsactiviteiten, rust en wonen. Dit
alles is nu overal meer of minder zichtbaar, maar gaat niet steeds ‘con
amore’ en geeft soms spanningen, zoals blijkt uit protesten bij MKZ of
acties als ‘Trek de Groene Grens’. De grote betrokkenheid van mensen,
steeds weer opnieuw, blijkt in de vele initiatiefgroepen. Plaatselijk komt
de leefbaarheid in het landelijk gebied onder druk te staan. De
crisisachtige situatie geeft onzekerheid met bedreigingen en nieuwe
kansen. Er moet een nieuwe balans worden gevonden in de functies van
het landelijk gebied voor boeren, bewoners en bezoekers uit de stad, nu
en op termijn, in 2030.

Betekenis van het landelijk gebied
Om de betekenis van de sociaal-culturele ontwikkelingen voor het
landelijk gebied aan te kunnen geven is het eerst noodzakelijk een beeld
te hebben van de betekenis die burgers/consumenten geven aan het
landelijk gebied. Diverse groepen geven diverse betekenissen: die zijn

8

‘subjectief’. Mensen kennen aan hun omgeving identiteit toe en ontlenen daaraan ook weer hun identiteit. Nederland wordt gekenmerkt door
een grote mate van verscheidenheid, landschappelijk, maar ook sociaalcultureel. Het is in feite beter te spreken van de landelijke gebieden.
De betekenis van het landelijk gebied voor de Nederlandse bevolking verandert in de tijd voortdurend. Drie percepties blijken door de eeuwen heen
van (wisselend) belang te zijn: utilitair, arcadisch en natuurgericht. Lag na
de Tweede Wereldoorlog de nadruk sterk op een utilitaire benadering (nut,
rationaliteit, modernisering, kwantiteit), nu is een verschuiving te
constateren naar een arcadische (beleving, authenticiteit, kwaliteit) en
natuurgerichte (behoud natuurgebieden, plant- en diersoorten). Belangrijk is nu de vraag welke perceptie(s) constant zijn, en welke aan (snelle)
verandering onderhevig zijn en welk gewicht eraan moet worden toegekend, met het oog op 2030. Uitgangspunt is de betekenis van het
landelijk gebied voor àlle Nederlanders. Daarin zijn drie hoofdgroepen te
noemen: tien miljoen stedelingen, zes miljoen plattelandsbewoners en
bijna honderdduizend boeren. Of, in traditionele termen aangeduid: ’het
platteland is er voor boeren, burgers en buitenlui’.

Ruraliteit nader bezien
Het landelijk gebied is belangrijk als contramal van de stad, ruimtelijk en
morfologisch, maar ook in sociaal-culturele zin. Essentieel kenmerk van
ruraliteit is de co-productie van mens en natuur. Ruraliteit is van betekenis
voor boeren, burgers en buitenlui, en niet beperkt tot landbouw en
natuur, maar gaat verder. Een breed scala landschappen, activiteiten als
jacht, vissen, bosbeheer, recreatie en wonen in het landelijk gebied
vallen er ook onder. Belangrijke elementen zijn authenticiteit, culturele
identiteit, sociale cohesie, kleinschalige gemeenschappen, persoonlijke
banden tussen mensen, zelfvoorzienend vermogen, rust, ruimte en een
‘langzamere cultuur’. Het landelijk gebied is door de eeuwen heen steeds
deel, bron en object van cultuur. De opvattingen over landelijk gebied en
ruraliteit veranderen in de loop der tijd, maar ‘het rurale’ is en blijft
waardevol en de moeite waard om behouden en versterkt te worden.

1.2 Ontwikkelingen in de samenleving
Demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen
In de samenleving doen zich belangrijke ‘exogene’ demografische ontwikkelingen voor, die gevolgen hebben voor het landelijk gebied. De
bevolking neemt nog steeds toe, maar zal naar verwachting rond 2030 op
circa 18 miljoen inwoners stabiliseren. De bevolking veroudert echter
snel. Ook het aandeel allochtonen en de diversiteit daarin zullen verder
toenemen. In de bevolkingsgroei zijn regionale verschillen te constateren.
De groei vindt tot nu toe bovengemiddeld plaats in middelgrote
gemeenten. Het aantal huishoudens in Nederland blijft toenemen, al
neemt het tempo van die groei de laatste jaren af. De huishoudens
worden steeds kleiner, maar ook hier zal de verdere daling de komende
decennia naar verwachting minder snel verlopen. Twee groepen die
‘relatief weinig met het landelijk gebied hebben’ lijken op voorhand van
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belang om nader te bezien met het oog op de langere termijn: jongeren
en allochtonen.
Naast de demografische doen zich sociaal-culturele ontwikkelingen voor,
die groot effect hebben op het landelijk gebied. De raad beschouwt de
‘vijf i’s’ die het Sociaal en Cultureel Planbureau onderscheidt als belangrijke beeldbepalende sociaal-culturele ontwikkelingen:
• individualisering: de toegenomen persoonlijke vrijheid en langere
verzorgingsketens;
• informalisering: de onthiërarchisering en democratisering van de
samenleving;
• informatisering: de toenemende onzichtbaarheid en het belang van
kennis;
• internationalisering: ontwikkelingen zijn steeds minder gebonden aan
nationale grenzen;
• intensivering: ontplooiing van wensen en de drang om uit het leven te
halen wat erin zit.
Overigens dient te worden bedacht dat deze demografische en sociaalculturele ontwikkelingen niet op zich zelf staan, maar zich voordoen in
nauwe samenhang met technische en economische ontwikkelingen,
waarbij deze laatste een leidende rol lijken te spelen.

De veranderende burger/consument
Mensen wensen in het landelijk gebied veel en ook verschillende zaken
tegelijk: voedsel, wonen, natuur, recreatie, rust en ruimte, maar ook dat
Nederland mooi, gezond en leefbaar blijft. Wensen en gedrag van
burgers/consumenten zijn divers, snel wisselend, met parallellen, maar
ook verschillen tussen en binnen groepen en personen: sociale
dilemma’s, paradoxen en tegenstrijdigheid. De stedeling wenst rust en
ruimte, maar wil daarvoor niet extra betalen. De plattelandsbewoner wil
wel uitzicht op koeien, maar geen stank. De boer wil wel bescherming en
financiële ondersteuning van de landbouw, maar geen last van
‘stedelijke’ wensen op het gebied van milieu of landschap. Het platteland
wordt als het ware een ‘supermarkt’ waar boeren, burgers en buitenlui
winkelen en eruit halen wat er van hun gading is, voor elk wat wils, met
het bijbehorende beeld: snelle ontwikkelingen, vervlakking van
ecologische, ruimtelijke en culturele diversiteit en afname van sociale
samenhang. Het gedrag van burgers/consumenten ten aanzien van het
landelijk gebied is uiteenlopend en te kenschetsen als: berekenend,
behoudend, uniek en verantwoord. Eénzelfde persoon kan in verschillende situaties verschillend handelen. De ‘zappende’ burger wil
zowel veilig voedsel, rust, stilte en natuur als intensieve recreatie en
wonen op het platteland. De optelsom van al die wensen, het
‘democratisch optimum’, leidt niet vanzelf tot het door de samenleving
gewenste optimum voor het landelijk gebied als geheel. Een rode draad
in de wensen van de burger is echter wel het behoud van het platteland
zelf, met zijn verscheidenheid en identiteit. Uitgaand van de wensen van
de burger/consument is daarom sturing nodig op het behoud van het
platteland, zowel in ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Duidelijk moet
zijn hoe en door wie: burgers, organisaties, bedrijven en overheid.
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Jeugd en allochtonen nader bezien
Met het oog op de langere termijn zijn jongeren en allochtonen nader
bezien: twee grote groepen die nu relatief weinig ‘met het landelijk
gebied hebben’. Wat betekent dit straks?
Over het algemeen zijn jongeren in een levensfase waarin ze niet
geïnteresseerd zijn in het landelijk gebied. Jongeren zijn niet over één
kam te scheren. Sommigen maken wel gebruik van het landelijk gebied,
maar de meesten zijn er totaal niet mee bezig. Ook zijn ze in te delen in
rustzoekers en activiteitenzoekers. Het is belangrijk het landelijk gebied
niet als één groot pretpark in te richten. Wel moet het landelijk gebied
ook decor kunnen zijn voor spannende activiteiten. Als jongeren in een
andere levensfase terechtkomen, ouder worden en kinderen krijgen,
lijken zij meer oog te krijgen voor het landelijk gebied en voor aspecten
als rust en ruimte.
Bij veel allochtonen neemt de openbare groene ruimte een belangrijke
plaats in om samen te komen met gezin en familie en om gelijkgezinden
te treffen. Natuur wordt vaak gezien als de oorsprong van het leven. De
ideale woon- en recreatieomgeving voor veel allochtonen is echter de
stad: men wil voorzieningen om zich heen hebben. Bij de tweede en
derde generatie zijn wel veranderingen zichtbaar. Zij zijn opgegroeid in
Nederland en meer in aanraking gekomen met de Nederlandse gewoonten
en cultuur en men is van jong af aan meer bekend met gebieden
buiten de directe woonomgeving. Door de eeuwen heen hebben
immigranten onze cultuur verrijkt en verbreed. Dit heeft nimmer geleid tot
een abrupte 'daling' van het landelijke als cultuurgoed. Ook nu lijkt er geen
reden om aan te nemen dat allochtonen na twee of drie generaties een
significant andere waarde aan het landelijk gebied hechten dan autochtonen.

Waarom blijven boeren?
De ontwikkeling bij de grootste groep grondgebruikers is uiterst relevant
voor de toekomst van het landelijk gebied: waarom blijven boeren? Heel
veel boeren blijven niet boeren, maar velen blijven dat juist wèl doen,
ondanks niet altijd gunstige economische perspectieven. Schaalvergroting, specialisering, diversificatie en internationalisering roepen
steeds weer de vraag op of het wel zinvol is te investeren in een toekomst
als boer. Maar voor een goed beeld van de boer en zijn - of haar! - toekomst is vooral van belang ook te kijken naar de sociaal-culturele
context: de gezins- en bedrijfscultuur, de mogelijkheid van opvolging, de
bereidheid van de partner om mee te werken en de aantrekkelijkheid van
andere activiteiten in of buiten het bedrijf.
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1.3 Gevolgen voor landelijk gebied en beleid
De verbeelding aan de macht?
In conceptuele zin zijn de ontwikkelingen samen te vatten als 'de
informationele samenleving'. Economische vooruitgang en macht
berusten op kennisontwikkeling, informatiebeheer en symbolische
communicatie. In het verlengde daarvan komen de netwerksamenleving
en een cultuur van 'reële virtualiteit' op. Ruimtelijke barrières worden
doorbroken door toepassing van nieuwe vormen van communicatie en
vervoer, die verbindingen over grotere afstanden mogelijk maken. De rol
en de kwaliteit van specifieke plekken in binnensteden, stadsranden en
het buiten-gebied wordt in verscherpte mate afhankelijk van zich verder
uitstrekkende netwerken van relaties. Tegelijkertijd wordt een steeds
groter deel van de culturele omgeving opgenomen in de digitale wereld
van verbeelding en beleving. Die ontwikkeling betreft niet alleen de sfeer
van communicatie, media, vormgeving en amusement, maar ook de
tastbare wereld van kleding en voeding, gebruiksvoorwerpen,
architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp, en daarmee ook het
landelijk gebied. Landschapselementen, activiteiten en functies worden als
het ware losgekoppeld van hun historische, sociale, culturele en geografische verband. Waar de verbeelding eens werd gezien als een
representatie van de werkelijkheid, wordt in de 'informationele samenleving' de werkelijkheid een functie van de verbeelding.

Gevolgen voor het landelijk gebied
Gezamenlijk dragen de demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen
volgens de raad het gevaar in zich het platteland als zodanig op te
souperen, zodat het platteland - zowel in tastbare, ruimtelijke als in
sociaal-culturele zin - als contramal van de stad verdwijnt. Signalen
daarvan kwamen al in het begin van de 20e eeuw naar voren, maar voor
het eerst in de geschiedenis dreigt nu door de schaal waarop de ontwikkelingen spelen het risico dat het landelijk gebied niet meer ‘vanzelfsprekend’ in goede handen is en niet meer in stand wordt gehouden.
Het voortbestaan van de primaire bedrijfsmatige landbouw is niet meer
vanzelfsprekend.
Voor het landelijk gebied acht de raad een aantal gevolgen van groot
belang, vooral:
• de toenemende communicatie en mobiliteit, waardoor steeds meer
alles overal kan;
• de toename van de diversiteit en van subculturen, bij autochtonen en
bij allochtonen;
• de toenemende spanningen in de landbouw door handelsliberalisatie
en EU-uitbreiding;
• de toename van de vrije tijd, waardoor beleving en verbeelding
belangrijker worden;
• de veranderende woonwensen (toename ruimtebeslag door gezinsverdunning);
• de toenemende sociale en culturele tweedeling tussen èn binnen stad
en platteland;
• de toenemende afscherming en enclavevorming voor wonen, werken
en recreëren.
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De raad acht het effect van die gevolgen, apart of samen, op het landelijk
gebied zeer groot, en meent dat er sprake is van zoniet een historische
breuk dan toch zeker van een niet eerder opgetreden schaal in de
ontwikkelingen, zowel tastbaar als in sociaal-culturele zin.

Beleid en bestuur in beweging
Ook beleid en bestuur lijken in de ban te zijn van virtualiteit, verbeelding
en entertainment. Het publieke debat versimpelt, vorm, emoties en
slogans zijn belangrijk, er wordt op de man gespeeld en de aandacht
voor inhoud, diepgang en reflectie zijn beperkt. Of is er meer aan de
hand? Staan de dragers van politiek, democratie en overheid fundamenteel onder druk?
Dit alles is momenteel sterk in discussie en de kern van dit probleem is nog
allerminst uitgekristalliseerd. Maar in ieder geval is een grote spanning te
constateren in de taak van volksvertegenwoordigers: luisteren naar de
burgers, deelbelangen overstijgen, compromissen sluiten, consequenties
doordenken, algemene belangen behartigen en minderheden respecteren.
De werkelijkheid is complex en de mening van ‘de kiezer’ bestaat niet:
die is samengesteld uit diverse meningen, gevoelens en twijfels. Dit alles
vraagt om vergroten van vertrouwen tussen burgers en overheid,
verbetering van de representatieve democratie en een nieuwe en heldere
rol voor de overheid, die verantwoording aflegt en verplichtingen
nakomt.

2. Lijnen voor de toekomst
2.1 Toekomstperspectieven
Mogelijke perspectieven
Toekomstperspectieven zijn op vele manieren te geven. De raad heeft
gekozen daarbij uit te gaan van de wensbeelden van de eerder
genoemde hoofdgroepen consumenten (stedelingen, plattelandsbewoners en boeren). Door de eeuwen heen hebben die drie hoofdgroepen steeds hun wisselende dominante betekenis aan het landelijk
gebied gegeven, zonder de andere uit te sluiten. Aldus heeft de raad drie
ontwikkelingsperspectieven voor de toekomst geconstrueerd:
• ‘stedelijke dominantie’ (de betekenis voor de grootste bevolkingsgroep
is leidend);
• ‘rurale renaissance’ (de betekenis voor de plattelandsbewoners is leidend);
• ‘agrarische exclusiviteit' (de betekenis voor de grootste groep grondgebruikers is leidend).
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De drie ontwikkelingsperspectieven geschetst:

De perspectieven zijn géén scenario’s in wetenschappelijke zin, maar
bedoeld als hulpmiddel om zicht te krijgen op mogelijke gevolgen en
noodzakelijke keuzen. Ze zijn alle drie realistisch, bewust zwart-wit
geformuleerd, alle drie in beleid vorm te geven en doen zich nu al overal
in wisselende verhoudingen voor en geven soms botsingen. Aan de hand
hiervan heeft de raad getracht te bezien welke sfeer het platteland zou
kunnen of moeten bieden: voedsel, natuur, recreatie, wonen, of
gemengd, waar (mogelijk) conflicten liggen en waar consensus is te
vinden. Vervolgens is bezien of per gebied alleen procesvoorwaarden of
visies moeten worden opgesteld, en zo ja: verschillende visies naast
elkaar, of een keuze voor één (al dan niet gecombineerde) visie. En
tenslotte: wat vraagt dit dan van de overheid in een civil society?
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2.2 Een mozaïek aan inspirerende meningen
Consultatie van externe deskundigen
De raad heeft de geschetste ontwikkelingen en perspectieven extern
getoetst en gezocht naar creatieve ideeën en praktische oplossingen in
bilaterale consultaties en in twee bijeenkomsten: één met wetenschappers om nieuwe creatieve ideeën te genereren, en één met
praktijkdeskundigen om praktische kennis en ideeën op te sporen. De
belangrijkste bevindingen zijn:
Het onderwerp leeft en houdt de gemoederen bezig. Er bestaat een
waaier van meningen, dilemma’s en oplossingen. De sociaal-culturele
dimensie blijkt lastig te isoleren van andere, zoals ruimtelijke of
economische. De werkelijkheid in het landelijk gebied is veelzijdig:
rekening moet worden gehouden met regionale verschillen.
In vergelijking met het recente verleden ontstaat er nu wel een andere
opvatting over en kijk op het landelijk gebied, maar op langere termijn
gezien lijkt dit slechts een versnelling van langer lopende processen. Wel
is de schaal waarop zich die voordoen nu ongekend groot. Europese en
mondiale perspectieven zijn zeer bepalend voor de ontwikkelingen.
De samenleving wil een platteland voor iedereen met een divers aanbod
aan belevings- en gebruiksfuncties. Dit vraagt met name rond de steden
ruimte voor andere dan voedselfuncties. Maar ruraliteit blijft voor àlle
Nederlanders belangrijk. Primaire landbouw is en blijft een sector die
vanuit de maatschappij op waardering mag rekenen en in het landelijk
gebied een belangrijke rol moet spelen. Het landelijk gebied mag geen
schijnwereld worden.
De sturende mogelijkheden van de nationale overheid nemen in
betekenis af. Sturing moet meer aansluiten bij economische en sociale
processen. De overheid moet een duidelijke rol spelen, maar anders
ingevuld dan nu: de drie overheden moeten een heldere eigen taak
hebben: rijk moet kaders stellen, provincie regie voeren en gemeenten
uitvoeren en financieren.

Consensus en conflicten
Uit de analyse van de percepties, ontwikkelingen en toekomstperspectieven van boeren, burgers en buitenlui blijken in sociaalculturele zin overeenkomsten, maar ook verschillen en conflicten. Boeren
hebben een grote drang om te blijven ondernemen in het landelijk
gebied en willen daarbij ruimte voor vernieuwingen. Oorspronkelijke
bewoners zien met zorg de voorzieningen en de cohesie achteruit gaan,
nieuwe bewoners willen ruim en comfortabel wonen tegen een arcadisch
decor. De steeds diverser wordende stadsbewoner waardeert het
landelijk gebied voor zijn vrije tijd met aspecten als rust, ruimte en
beleving, maar ook spannende activiteiten. Het landelijk gebied moet
daarbij wel vitaal blijven. Velen, niet alleen boeren, maar ook bewoners
van het landelijk gebied en stedelingen, associëren het landelijk gebied
met ‘landbouw’.
Belangrijk is en blijft dan ook steeds de bedrijfsmatige landbouw als
voorwaarde voor de betekenis van het landelijk gebied en ‘het rurale’,
voor àlle doelgroepen: boeren, burgers èn buitenlui. Een schijnwereld
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moet worden voorkomen: die zou zichzelf vernietigen. Ook als recreant
wenst de stedeling geen landelijk gebied dat geheel uit ‘agromonumenten’, ‘struinnatuur’ of EHS bestaat, al moet daar wel hier en daar ruimte
voor zijn. Men wil geen sociaal-culturele imitaties of agrarische schijnbewegingen: ‘the best entertainment is real life’. En: het beheer van
2 miljoen ha à E 1300/ha zou niet uit de algemene middelen zijn te
financieren!

Maatschappelijke consequenties van de perspectieven
De drie perspectieven hebben uiteenlopende maatschappelijke
consequenties en vragen ook verschillende accenten in de benodigde
sturing door de overheid. In Nederland verschilt het landelijk gebied
sterk per regio: beter is te spreken van ‘de landelijke gebieden’. Dit
vraagt dus gebiedsgericht beleid om die accenten te kunnen leggen,
maar ook om verschillende perspectieven tegelijkertijd te kunnen volgen.
Mogelijke accentverschillen zijn: in het westen accent op stedelijke
consumptie, in het zuiden en oosten accent op rurale renaissance, in het
noorden op agrarische exclusiviteit. Gebiedsgericht beleid vraagt echter
in àlle gevallen: op nationaal niveau heldere kaders, op regionaal niveau
regisseren en lokaal uitvoeren met passende instrumenten. Maar
regionaal verschillende (combinatie van) perspectieven vraagt mogelijkheden om beleid te voeren, dat op nationaal niveau verschillend is,
bijvoorbeeld veterinair of milieubeleid. Per regio verschillen dan sturing,
eisen, instrumenten en randvoorwaarden. De ruimte daarvoor moet wel
op nationaal niveau, maar ook in Europees en WTO-kader worden
geschapen.

3. Advies
3.1 Eisen en opgaven voor de toekomst
van het landelijk gebied
Een programma van eisen
De raad meent dat het landelijk gebied van Nederland als contramal van
de stad van grote betekenis is en blijft voor de gehele samenleving. Die
wenst een platteland voor iedereen met een divers aanbod aan
belevings- en gebruiksfuncties, en vooral rond de steden ruimte voor
andere dan voedselfuncties. Maar dat platteland moet wèl vitaal zijn en
functioneren. Landbouw mag vanuit de maatschappij op waardering blijven rekenen en moet in het landelijk gebied een belangrijke rol
blijven spelen. Niet alleen boeren, maar ook bewoners van het landelijk
gebied en stedelingen hebben belang bij een vitale bedrijfsmatige landbouw. Er is maar heel beperkt ruimte nodig voor ‘agromonumenten’. Een
significant deel van het platteland is nodig om specifieke wensen van de
burger op het gebied van wonen, recreatie en natuur te vervullen, maar
de daarvoor vereiste ruimte hoeft niet veel groter te zijn dan nu al is
gepland.
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Dit betekent dat het volgende ‘programma van eisen’ voor het landelijk
gebied van de toekomst is te stellen:
• het landelijk gebied moet een culturele spiegel worden van onze gehéle
samenleving van boeren, burgers en buitenlui en uitdrukken wat er
werkelijk gebeurt;
• een krachtig en vitaal landelijk gebied vraagt integrale invulling zowel
in ruimtelijke, economische, ecologische als in sociaal-culturele zin;
• ‘ruraliteit’ (sociale cohesie, culturele identiteit, rust en ruimte) moet
worden gekoesterd als een belangrijk bindmiddel in een geïndividualiseerde samenleving;
• esthetisering van het landelijk gebied als geheel en plaatselijke omzetting van voedselproductie naar andere functies, zoals recreatie en zorg,
moeten actief worden ondersteund;
• om in 2030 aan de veranderde wensen te kunnen voldoen moet al in
2002 worden begonnen met de realisering van een hogere gebruikswaarde van het landelijk gebied;
• groene producten en diensten voor de hele samenleving vragen ruraal
ondernemerschap in brede zin, met óók nieuwe kansen voor de landbouw die een belangrijke rol blijft spelen.

Opgaven voor de overheid
Het hierboven gestelde programma van eisen leidt tot ontwerpopgaven
voor de overheid.
De technische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen zijn niet
te stoppen bij de grens, laat staan terug te draaien, maar de gevolgen
zijn wel bij te sturen of te begeleiden. Dat kan echter vaak alleen op
supranationaal of juist op regionaal niveau. Op nationaal niveau moet dat
worden bevochten c.q. mogelijk gemaakt. Dat is primair de taak van de
rijksoverheid.
Uitgangspunten zijn dat de overheid zich niet bemoeit met de inhoud
van cultuur, maar wel belangrijke sociaal-culturele ontwikkelingen moet
stimuleren, de balans tussen de diverse behoeften moet bewaken en
openstaan voor nu nog onbekende wensen, maatschappelijk verantwoord ondernemen moet bevorderen en richting moet geven in een
breed gedragen visie met ruimte voor culturele verscheidenheid en
identiteit en aandacht voor sociale rechtvaardigheid, en daarbij
nadrukkelijk attent moet zijn op de mate van onomkeerbaarheid van
ontwikkelingen.
Voor de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied zijn twee
denkrichtingen van belang: behouds- èn ontwikkelingsgericht. Die twee
zijn in samenhang en apart in te zetten, al naar de aard van het gebied
en het gewenste resultaat. Vanuit het veranderende consumentengedrag
moet er ook voor aanbieders iets veranderen: zij moeten de problemen
niet wegduwen en zich verzetten, maar vernieuwen en kansen benutten.
De overheid moet daarom samenwerking bevorderen, tussen
consumenten en aanbieders, en tussen aanbieders onderling. Per gebied
moet dit beleid concreet worden ingevuld, samen met de daar relevante
groepen en organisaties. Ook kwaliteit en belevingswaarde vragen
nadere invulling per gebied.
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3.2 De overheid in een nieuwe rol
De overheid in de civil society
De maatschappelijke dynamiek heeft grote gevolgen: grenzen verschuiven en zekerheden verdwijnen. Lokale samenlevingen staan voor de taak
aansluiting te vinden bij mondiale netwerken. Missen zij de boot, dan
kunnen hele regio’s achterop raken. De civil society vraagt een nieuwe
vervulling van de opdracht uitdrukking te geven aan wat bindt, bindend
en verbindend is. Openbaar bestuur moet doorzichtig, betrouwbaar en
effectief zijn. Burgers en bedrijven moeten kunnen weten welke
instanties waarop zijn aan te spreken en erop kunnen rekenen dat het
bestuur doet wat het zegt. Deze elementaire eisen van ‘good
governance’ vragen een heldere inrichting van het bestuur. Er is
behoefte aan een overheid die zich weer als de drager van het primaat
van de maatschappelijke inrichting beschouwt en in zijn uitspraken niet
alleen normatief richting geeft, maar ook grenzen stelt en deze effectief
bewaakt. Te grote verwachtingen aan maakbaarheid en aan de overheid
kunnen leiden tot teleurstellingen. Dit alles vraagt om vertrouwen van de
burger in de overheid, verbetering van de representatieve democratie en
een nieuwe en heldere rol voor de overheid.
Al hebben de sociaal-culturele ontwikkelingen voor individuen of
groepen mensen een vaak dwingend karakter, ze zijn geen natuurwet.
De ontwikkelingen worden door mensen gemaakt en zijn door mensen
gezamenlijk (bij) te sturen in de gewenste richting. Op nationaal en
regionaal niveau heeft de samenleving een inspirerend perspectief op
zichzelf en haar toekomst nodig dat de toekomst zo maakbaar mogelijk
laat zijn. Dat hoeven geen grootse visies te zijn, de overheid kan ook
helder gemotiveerd in normatieve zin initiatieven steunen of legitimeren
die bijdragen aan gewenste veranderingen. Het SCP (2001) hanteert
daarbij het begrippenkader ‘richting, ruimte, resultaat, rekenschap’.
Daarmee kan de overheid het algemeen belang zichtbaar maken, de
grenzen daarvan bewaken en leiding geven aan maatschappelijke
discussie.

Nieuwe en duidelijke rol voor de overheid
In het licht van de Nederlandse opvattingen over de gedecentraliseerde
eenheidsstaat moet de rol van de overheid in de civil society opnieuw
worden bezien. Sturing is nodig, maar gezocht moet worden naar een
nieuwe vorm. De overheid moet ervan uitgaan dat de culturele verschijningsvorm van het landelijk gebied vooral het gevolg is van de samenleving
zelf. Ook in de toekomst is deze culturele verschijningsvorm maar
beperkt maakbaar en stuurbaar. Daarom moet de overheid een duidelijke
rol hebben in een integraal (dus samenhangend ruimtelijk, economisch
èn sociaal-cultureel) beleid. In plaats van vage doelen en kaders te
stellen en de instrumenten vasthouden moet de rijksoverheid heldere
doelen en kaders stellen, en bij de uitvoering meer ruimte geven door
radicaal te decentraliseren: de instrumenten loslaten en meer ruimte
geven aan lokaal initiatief, maar ook benodigde ruimte scheppen in
Europees en WTO-kader.
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Mensen voelen zich sterk verbonden met hun regio. Veel sociaal-culturele
activiteiten spelen zich af op regionaal niveau. De Nederlandse
provincies zijn historisch en staatsrechtelijk stevig verankerd. ‘Thorbecke’
is nog steeds bruikbaar. De regierol van de provincies moet en kan
daarom ook worden versterkt. De sociale en culturele dimensies dienen
zwaar mee te wegen in de politieke menings- en besluitvorming, zodat
burgers zich in het resultaat zullen herkennen.
Gemeenten moeten (al dan niet gezamenlijk) praktische uitvoerende
maatregelen nemen en financieren in directe samenwerking met de
betrokkenen, zoals multifunctionele centra voor voorzieningen en dienstverlening en de uitvoering van projecten.

3.3 Integraal beleid met een passend instrumentarium
Een sociaal-culturele agenda voor het platteland
De geschetste demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de
samenleving hebben een zodanige impact op het landelijk gebied dat
het beleid daarop moet worden aangepast.
De sociaal-culturele kant van het beleid vraagt een inhaalslag als bouwsteen voor een integraal plattelandsbeleid, zoals ook de Plattelandsbrief
reeds aanduidt. De ruimtelijke, economische, ecologische en milieucomponenten van het beleid voor het landelijk gebied staan in de Vijfde
Nota Ruimtelijke Ordening, het NMP4, de Nota Wonen, het SGR2 en de
nota’s Voedsel en Groen en Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur.
De sociale en culturele componenten staan in de Welzijnsnota, het
Beleidskader lokaal sociaal beleid, de Nota Architectuurbeleid en de Nota
Belvedere. In het sociaal beleid heeft de aandacht voor de stad met zijn
vele relatief kwetsbare groepen geresulteerd in een ‘eigen’ ministerie
voor grote steden. Het landelijk gebied is in het sociaal en cultureel
beleid zodoende wat onderbelicht geraakt. In navolging van het
integraal beleid voor het stedelijk gebied moet daarom een minister voor
het landelijk gebied worden aangesteld, die inhoud geeft aan samenhangend en geïntegreerd beleid voor het landelijk gebied, waarin de
sociaal-culturele component volwaardig is. Deze kant van het beleid
moet alsnog worden uitgewerkt in een aparte sociale en culturele
agenda voor het platteland. Daarbij is voort te bouwen op het
Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS), onderdeel Vitaal Platteland. De
minister van LNV moet de rol van minister voor het landelijk gebied op
zich nemen en het voortouw nemen bij behoud en ontwikkeling van het
platteland als ruimtelijke, economische, sociale en culturele entiteit, met
een gebiedsgerichte aanpak.

Een passend instrumentarium
De raad onderschrijft de visie van de Raad voor Cultuur op de relatie
politiek en cultuur: terughoudend en verbonden. Het is géén overheidstaak zich te bemoeien met de inhoud van cultuur. Wèl zijn met sociaalcultureel beleid gemotiveerd ontwikkelingen of activiteiten te stimuleren
die de samenleving belangrijk acht. Beelden en taalgebruik zijn belangrijk en kunnen ontwikkelingen sterk positief èn negatief beïnvloeden: het
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is daarom zaak op te passen voor ongewenste stereotypen. Kwaliteit en
belevingswaarde moeten verder worden vergroot door aandacht voor
harmonie in het landschap, voor afwisseling en variatie (zowel rust en
ruimte als drukte en activiteiten) en voor toegankelijkheid. Dit kan door
landschapsontwerp en architectuurbeleid, maar ook door ‘meekoppeling’ met andere functies, zoals cultuurhistorie en waterberging.
Integraal beleid vraagt samenhangende inzet van sector- en facetinstrumentarium, op àlle overheidsniveaus. Met de ISV voor het stedelijk
gebied als voorbeeld moet er voor het landelijk gebied een rijksregeling
voor gebiedsgerichte ontwikkeling komen: een ‘Investeringsimpuls
Plattelandsvernieuwing’. Samen met IPO en VNG moet een plan van
aanpak worden gemaakt voor gebiedsgerichte sturing.

Enkele concrete instrumenten
Gebiedsgerichte aanpak vraagt integraal beleid met inzet van ruimtelijke,
economische, veterinaire, ecologische en milieu-instrumenten en maatregelen in samenhang. Dit betekent ook dat per regio sturing, eisen,
instrumenten en randvoorwaarden moeten kunnen verschillen. Ruimte
daarvoor moet op nationaal en internationaal niveau worden geschapen.
Voor ruimtelijke, economische, veterinaire, ecologische en milieuinstrumenten en maatregelen verwijst de raad hier naar de genoemde
rijksnota’s en naar zijn adviezen die daarop betrekking hebben. De raad
wil hier een aantal concrete instrumenten en maatregelen noemen ter
versterking van de sociale cohesie en de culturele identiteit in het
landelijk gebied, en daarbij expliciet aansluiten bij de BANS-slotrapportage ‘Wegen naar een ander platteland’ (2001).
De raad adviseert om in dit verband op nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau de volgende instrumenten en maatregelen in
samenhang in te zetten:
1. op nationaal niveau: heldere en ruime kaders scheppen
• nationale wet- en regelgeving aanpassen en ruimte voor regionale
experimenten vergroten;
• in Europees en WTO-kader meer ruimte scheppen voor regionaal
(sociaal-cultureel) beleid;
• een Investeringsimpuls Plattelandsvernieuwing met plan van
aanpak maken;
• ruraal ondernemerschap stimuleren via integratie en ketenvorming
in groene diensten;
• ruimte scheppen voor nieuwe allianties en initiatiefgroepen van
boeren, burgers en buitenlui;
• een rijksbouwmeester voor het landelijk gebied benoemen om het
proces te begeleiden;
• sociale samenhang bevorderen en sociaal-culturele activiteiten
stimuleren en faciliteren.
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2.

op provinciaal niveau: ruimte benutten en regie versterken
• accent op stimuleren wat goed moet gaan in plaats van op voorkómen wat verkeerd gaat;
• fragmentarisering van de samenleving tegengaan en culturele
bindmiddelen stimuleren;
• regionale en lokale beeldkwaliteitsplannen en ‘landelijk gebied
kwaliteitsteams’ introduceren;
• stimuleren van vernieuwingen door (groepen) rurale ondernemers,
bewoners en bezoekers;
• gezamenlijke verenigingen en organisaties van burgers, boeren en
buitenlui stimuleren;
• kennismaking tussen verschillende culturen stimuleren, zoals
‘allochtonen bij de boer’;
• toeristische of culinaire arrangementen als verbinding tussen
culturen van stad en land.

3.

op gemeentelijk niveau: uitvoering in de praktijk
• genoeg goede voorzieningen in het landelijk gebied handhaven,
creatieve inzet van ICT;
• combinatie van scholen/winkels/wijkgebouwen/sociaal-culturele
accommodaties;
• projecten voor kinderopvang, verstandelijk gehandicapten,
kansarme jongeren, etc.;
• mobiliteit verbeteren: goede bereikbaarheid voorzieningen en
behoud draagvlak daarvan;
• woongenot vergroten: eigen bevolking op woningmarkt faciliteren
met sociale woningbouw;
• vrijkomende agrarische bebouwing bestemmen voor bijvoorbeeld
groepen ouderen;
• criminaliteit voorkomen: misdaadcijfers verlagen en gevoel van
veiligheid verhogen;
• financiering via eigendom, pacht, stedelijk kapitaal, nieuwe landgoederen, etc. bezien.
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0 Inleiding: adviesvragen en oriëntatie
0.1 Adviesaanvraag, kaders en werkwijze
Adviesbehoefte
In de adviesaanvraag (zie bijlage 1) stelt staatssecretaris Faber: ‘In de
Nederlandse samenleving doen zich tal van sociaal-culturele veranderingen voor, onder andere de sterke opmars van de dienstensector,
de belangrijke plaats van ICT daarin, de afname van het aantal landbouwbedrijven, de demografische veranderingen: vergrijzing en een
groter aandeel allochtonen, een hogere levensstandaard, etc. Deze veranderingen vinden uiteindelijk hun weerslag in de houding, betekenis en
gebruik van het landelijk gebied. Zo wordt weiland vaak gezien als een
soort natuur en daarmee bijna een collectief eigendom. Weiland wordt
‘wijland’. De collectieve waarden van het landelijk gebied worden steeds
belangrijker. Tevens valt te verwachten dat de ruimtelijke inrichting van
het landelijk gebied in de toekomst in sterkere mate wordt bepaald door
de groeiende vrijetijdsindustrie. Een ‘industrie’ die tegemoet zal willen
komen aan onder andere de vraag naar ‘authentieke’ belevenissen in het
landelijk gebied. Gesproken wordt over een ‘belevenis-economie’. Dit
alles zou tot grote verschuivingen kunnen leiden in de omgang met het
landelijk gebied. Ook van de zijde van de overheid. Moet de overheid
nog wel sturen op functies, of, voortbordurend op uw advies ‘Geleid
door kwaliteit’, op kwaliteit? Of, meer toegespitst, op bepaalde
collectieve waarden? Hoe moet het ‘harmonieus samengaan van
collectieve, sociaal-culturele en economische waarden’ worden ingevuld?’

Adviesvragen
De raad wordt in de eerste plaats gevraagd om, mede op basis van het
materiaal van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Landbouw
Economisch Instituut en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, in enkele scenario’s de mogelijke consequenties van de
voornoemde sociaal-culturele ontwikkelingen voor het landelijk gebied
te schetsen. Speciale aandacht vragen de culturele veranderingen die
zich in de samenleving voordoen, omdat die in het beleid tot nu toe
onderbelicht zijn gebleven. Het jaar 2030 kan daarbij als perspectief
worden genomen. In de scenario’s dient rekening te worden gehouden
met fysiek-ruimtelijke eisen op het gebied van waterberging, infrastructuur, veiligheid en mobiliteit. In de tweede plaats wordt de raad
gevraagd zijn mening te geven over de overheidsrol die past bij een veranderde houding, beleving en gebruik van het landelijk gebied en de bij
die rol behorende instrumenten.

Relevante beleidskaders
Voor dit advies is een groot aantal rijksnota’s relevant: ‘Natuur voor
mensen, mensen voor natuur’, NBL21, ‘Voedsel en groen’, de Nota
Architectuurbeleid 2001-2004, de Nota Belvedere, het Beleidskader
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Lokaal Sociaal Beleid, de Welzijnsnota 1999-2002 , de Nota Wonen en de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, evenals de Beleidsbrief Recreatie en
Toerisme, de recent verschenen Plattelandsbrief en het Structuurschema
Groene Ruimte2. De raad betrekt deze beleidskaders bij dit advies en
heeft daarbij de analyses in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (deel 1)
als uitgangspunt genomen. Ook diverse nota’s op provinciaal en
gemeentelijk niveau zijn in de beschouwingen betrokken.

Eerdere en andere adviezen
De raad heeft de afgelopen jaren een groot aantal adviezen uitgebracht
waarin - in het kader van andere adviesvragen - zijdelings of impliciet is
ingegaan op sociaal-culturele ontwikkelingen in het landelijk gebied (zie
bijlage 3), met name ‘Made in Holland’, ‘Het belang van samenhang’ en
‘Wonen in het landelijk gebied’. Momenteel werkt de raad aan een aantal
andere adviezen die samenhangen met dit onderwerp, met name ‘Landbouw als beheerder van de groene ruimte’, ‘Ontwikkelingsrichtingen voor
het beheer van EHS en landschap’ en ‘Positionering van de primaire
landbouw in de keten’. De raad vindt het een uitdaging dat het onderwerp
‘sociaal-culturele ontwikkelingen in het landelijk gebied’ nu expliciet op de
agenda komt als uitgangspunt van een advies, en niet als afgeleide.

Samenstelling werkgroep
De raad heeft zich eerst op de problematiek georiënteerd. Ter voorbereiding
van het advies is een werkgroep ingesteld, bestaand uit de raadsleden mevrouw Blok en de heren Van der Ploeg (voorzitter),
Beckers, Borger en Krouwel, met als secretarissen Weernekers en Levelink.
Veel gegevens over ontwikkelingen zijn ontleend aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, deel 1. De raad heeft tevens veel ander relevant materiaal
gebruikt, zoals het Sociaal en Cultureel Rapport 2000, het WCL-beleid,
‘Vitaal Platteland’ (BANS) en publicaties van LEI, WRR, WUR, Innovatienetwerk Groene Ruimte & Agrocluster en Stichting Recreatie. Met enkele
deskundigen is oriënterend overleg gevoerd (zie bijlage 2).

Eerst: een verkenning
Eerst is het landelijk gebied bezien: de functies, de ontwikkelingen, de
betekenis en de perceptie van mensen. Daarna zijn de demografische en
sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving en de veranderende
wensen van de burger/consument in beschouwing genomen. Gezamenlijk
hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen voor het landelijk gebied en
voor het beleid. De resultaten zijn neergelegd in deel 1: verkenning. Een
samenvatting daarvan is gebruikt als werkdocument ten behoeve van
externe consultaties.

Vervolgens: lijnen voor de toekomst
Na de verkenning zijn verschillende lijnen voor de toekomst te geven. Als
hulpmiddel zijn drie perspectieven geschetst. Om te toetsen en te
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zoeken naar creatieve en vernieuwende ideeën zijn bilaterale consultaties
en twee bijeenkomsten gehouden: één met wetenschappers, met accent
op vernieuwende aanpak en ideeën, en één met praktijkdeskundigen om
praktische kennis en ideeën op te sporen en ter aanvulling, illustratie en
toetsing van de verkenning (zie bijlage 2). De lijnen voor de toekomst
zijn beschreven in deel 2.

Tenslotte: het advies
Op basis van de verkenning, de drie perspectieven, de reacties in de
consultaties en de veranderende positie van de overheid in de ‘civil
society’ heeft de raad de balans opgemaakt en is het advies over gewenste ontwikkeling en perspectief voor het landelijk gebied in 2030
geformuleerd in deel 3: advies.

0.2 Oriëntatie
Probleemstelling
Gedurende lange tijd vormden het landelijk gebied, de prominente
plaats van de landbouw in dat landelijk gebied en de door die landbouw
geleverde goederen en diensten (waaronder voedsel) een welhaast
vanzelfsprekend deel van het sociaal-culturele panorama van de Nederlandse samenleving. Daarbij ging het om voedselzekerheid (zeker na de
hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog van groot belang geacht), om
werkgelegenheid, om de bijdrage aan regionale economieën, om een
door sommigen gewaardeerde way-of-life, etc. Aan die periode lijkt nu
een einde gekomen. Vroegere vanzelfsprekendheden gelden niet meer.
Dit noopt tot reflectie over sociaal-culturele ontwikkelingen, het landelijk
gebied en de relaties tussen beide.
De redenen die nopen tot zo’n reflectie zijn meerledig. Zonder uitputtend
te zijn, wil de raad op voorhand de volgende factoren noemen:
1. In de Nederlandse samenleving voltrekken zich belangrijke sociaalculturele ontwikkelingen, door Schnabel (2000) treffend samengevat
als individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering. In combinatie met ingrijpende demografische
veranderingen (veroudering, toename allochtone bevolkingsdeel),
sterk toegenomen mobiliteit, stijgende welvaart (onder meer leidend
tot veranderende woonwensen) en toenemende diversiteit (zowel
binnen de stad, op het platteland, als tussen beide), leiden deze
sociaal-culturele ontwikkelingen tot ingrijpende, hoewel niet geheel
overzienbare veranderingen in het verwachtingspatroon met betrekking tot het landelijk gebied.
2. Ook binnen het landelijk gebied zelve heeft zich een aantal langetermijnveranderingen voorgedaan. Waren de consequenties aanvankelijk minder goed onderkenbaar, thans is duidelijk dat landelijk
gebied, landbouw en voedselproductie niet meer logisch in elkaars
verlengde liggen, laat staan dat het één is te begrijpen als logische
voorwaarde en/of uitkomst van het ànder. Vroeger was benutting van
het landelijk gebied door voornamelijk landbouw een vanzelf-
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sprekende zaak, weerspiegeld in streek- en bestemmingsplannen. De
instandhouding en verdere ontwikkeling van het landelijk gebied werd
beschouwd als een logische uitkomst van landbouw en agrarische
ontwikkeling. Voor voedsel waren landbouw en landelijk gebied
nodig. Omvangrijke voedselimporten (zelfvoorziening was eerst een
belangrijk Nederlands, later een Europees oogmerk) en/of varkensflats
(waarmee de loskoppeling van de grondgebondenheid wordt
geïllustreerd) waren vroeger vrijwel ondenkbaar. Wat eens een
vanzelfsprekende, organische eenheid vormde is nu uiteengevallen in
uiteenlopende, soms zelfs botsende ‘functies’.
3. De landbouw is in de afgelopen 15 jaar in toenemende mate object
geworden van maatschappelijke onvrede en kritiek. Die hebben evenzeer betrekking op het gebruik (en de omvorming) van het landelijk
gebied door (delen van) de landbouw als ook op de kwaliteit van het
voortgebrachte voedsel en de daartoe gebezigde productiewijze. In
dit verband zij verwezen naar de standaardisatie van landschappen in
het kader van ruilverkavelingen en landinrichting, naar de sterke
reductie van biodiversiteit en naar de sterk toegenomen milieudruk
die natuurgebieden, watervoorraden, lucht en bodems in toenemende
mate ging bedreigen. Deze negatieve effecten waren en zijn sterk
differentieel van aard: ze variëren van gebied tot gebied, tussen
sectoren en tussen bedrijfsstijlen (Van der Ploeg, 1999). De raad heeft
zich over deze effecten uitgesproken in eerdere adviezen als ‘Tien voor
de Toekomst’ (RLG 97/2) en ‘Zorg en Vertrouwen’ (RLG 98/7). In de
breed aanwezige, soms fel oplaaiende en ook institutioneel
beklijvende onvrede en kritiek (zoals de maatschappelijke onrust
tijdens en na de varkenspest, de BSE-crisis en de MKZ-uitbraak),
ballen zich als het ware de effecten van de onder 1) en 2) geduide
langere-termijn-ontwikkelingen samen.
4. Een vierde, recente ontwikkeling die pas sinds kort een rol speelt in
het maatschappelijk debat kan, qua repercussies, vérreikend zijn.
Voedsel is voor het eerst in de geschiedenis geheel en al ‘importeerbaar’ geworden. Daarmee is, eveneens voor het eerst in de geschiedenis, de gedachte van een inwisselbare, want ‘exporteerbare’
landbouw tot een reëel overweegbare optie geworden. Dit onderstreept met alle klem in welke mate ‘landbouw’ van een vanzelfsprekendheid tot een betwistbare notie is geworden.

Landelijk gebied in een verstedelijkende samenleving
Tezamen genomen impliceren de (verderop in dit advies nader uitgewerkte) ontwikkelingen dat de aanwezigheid van landbouw in het
landelijk gebied niet meer vanzelf spreekt. Dat roept in de eerste plaats
de vraag op of ‘ruraliteit’ (waaraan juist in een sterk verstedelijkende
samenleving grote behoefte is) denkbaar en realiseerbaar is zónder
primaire landbouw als basis van voedselproductie. De institutionele
expressie blijkt onder meer uit de hoge aantallen leden van Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties. Uit een groot aantal recente
surveys (zowel op nationaal, internationaal als ook op lokaal niveau)
blijkt dat de bevolking hecht aan landbouw (mede als drager van de
kwaliteiten van het landelijk gebied), maar ook bezorgd is.
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Dat voert naar een tweede vraag: Wélke landbouw? Is er een nieuwe
landbouw denkbaar die past a) bij de verschuivende sociaal-culturele
verhoudingen in de Nederlandse samenleving en die b) een actief
antwoord biedt op de gevoelens van zorg. En c) in welk nieuw geheel
van andere rurale activiteiten kan een dergelijke nieuwe landbouw
worden ingepast en wel zo, dat de kans op structurele fricties zoveel
mogelijk wordt weggenomen? In dit verband zij gewezen op ‘rurale
activiteiten’, die altijd al een deel vormden van het bonte geheel
genaamd platteland, maar die in de komende decennia wellicht sterk
aan betekenis zullen toenemen, zoals wonen op het platteland,
recreëren en toerisme, jacht, waterbeheer, natuurbeheer, zorg voor
historische elementen en culturele expressies.

Uitgangspunten
Bezien van de gevolgen van sociaal-culturele ontwikkelingen voor het
landelijk gebied vraagt goede analyse van veranderingen. De functie van
het landelijk gebied voor en gebruik door de stedeling, de boer en de
bewoner is een belangrijk aspect. Door de eeuwen heen is ons landelijk
gebied gekoesterd en het leek vanzelfsprekend in goede handen, al
hebben feodale structuren en armoede ook vaak veel ellende betekend.
Nu gaan allerlei ontwikkelingen opnieuw botsen met onze agenda voor
het landelijk gebied. Dat is reden voor zorg: zal dat wat ons dierbaar is,
er over dertig jaar nog zijn? In dit advies over de vraag: ’wat is de
betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen voor het landelijk
gebied?’ gaat de raad uit van de multifunctionaliteit van het landelijk
gebied, van de eisen en verwachtingen van de burger/consument, en
van een geïntegreerde benadering. Aandachtspunten daarbij zijn:
waardenpluriformiteit en spanningen bij het landelijk gebied als object,
en overdraagbaarheid naar volgende generaties.

Invalshoek: de gebruiker centraal
Gewoonlijk worden in toekomstperspectieven huidige invalshoeken voor
en eventuele differentiatie van het landelijk gebied bezien. In dit advies
wil de raad zich echter in eerste instantie concentreren op de vraag van
de gebruiker. Dit vraagt aandacht voor ‘de sociologie van de consumptie’: de te verwachten (en eventueel conflicterende) trends als het gaat
om het voedsel dat de Nederlandse of Noordwest-Europese consument
de komende decennia tot zich wil nemen. Daarnaast is er een ander
soort vraag, namelijk de ‘consumptie’ van het rurale gebied (landschappen, natuurwaarden, recreatie, toerisme, wonen, etc). Beide vormen van
consumptie kennen tal van conditio-nerende variabelen (zoals de vergrijzing, de toename van de welvaart, de toenemende betekenis van vrije
tijd en recreatieactiviteiten, de groei van de allochtone bevolking, enzovoorts), maar dragen daarnaast ook een eigen dynamiek in zich. Sprekend
over de sociaal-culturele veranderingen van de maatschappij als geheel, is
het niet mogelijk te zwijgen over de sociaal-culturele veranderingen in
het landelijk gebied zelve. Zo voltrekt zich in de landbouw een serie veranderingen, zoals de veranderende partnerkeuze van jonge boeren of de
vraag wie het nog aantrekkelijk vinden om in Nederland te boeren. Naast
de 'vraag' wil de raad daarom ook het veranderende 'aanbod' in
beschouwing nemen.
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Nadere accenten
De raad kiest het perspectief van de gebruiker: de burger/consument als
uitgangspunt. De ‘civil society’ en ruimte voor aanpak van onderop acht
de raad essentieel: het gaat immers om de samenleving zelf. In de
uitwerking zijn daarbij vier accenten en aandachtspunten gelegd:
1. Het is treffend dat onze 'culturele elite' zich steeds vaker mengt in het
debat over landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven om de
landbouw in het Groene Hart in de benen te houden, aan toenemende aandacht van topkoks en anderen voor 'slow food' en
regioproducten, aan de debatten in ‘De Balie’, en recent aan de serie
artikelen in De Volkskrant onder het motto ‘Parkstad Nederland’. De
raad heeft daarom met een aantal vertegenwoordigers van cultuur en
wetenschap gesproken over de vraag waarom platteland en landbouw
ons toch telkens weer na aan het hart liggen en of dat de komende
decennia zo zal blijven.
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2. De raad heeft getracht historische hoofdlijnen te bezien. Het is niet
allemaal zo uniek wat nu gebeurt, of slechts zeer ten dele. Duizend
jaar geldeconomie heeft in ons land grootschalige veranderingen
bewerkstelligd, zoals groei van de steden. Door de eeuwen heen was
afwisselend sprake van armoede in de steden en rijkdom op het
platteland, of omgekeerd. Verkrappende marges leidden tot de noodzaak van schaalvergroting en intensivering. Vroeger leidde dit tot
armoede en proletarisering van de agrarische bevolking, nu tot
ontvolking en aantasting van de leefbaarheid. Stad en land zijn nu
relatief rijk en voor het eerst sinds mensenheugenis lijkt er nu sprake
van voedselzekerheid, maar ook vandaag zijn we kwetsbaar. Vraag is
of de overheid hierin moet sturen en zo ja: waarheen dan, en hoe?
3. De nota’s Voedsel en Groen en NBL21 en recent ook de Plattelandsbrief en het SGR2 geven aan dat het landelijk gebied meer dan voorheen ‘voor ons allemaal’ is, maar de praktijk is nog vaak anders. Zo
leidt bewoning van landelijk gebied door stedelingen tot een andere
relatie met de omgeving dan door boeren. Bij beleving en gebruik van
steden hebben velen het gevoel ‘die zijn ook van mij’, bij landelijk
gebied lijkt dat gevoel veel minder te bestaan. Het landelijk gebied
wordt de laatste jaren sterk geprivatiseerd: er komen steeds meer
schuttingen en hagen. De vraag is in hoeverre dit historisch gezien
wel iets nieuws is, maar steeds meer mensen voelen zich nu wel bij
deze ontwikkelingen betrokken. Tegelijk neemt het bestuur verder
afstand. Het ‘consumentisme’ van zowel boeren, bewoners als
stedelingen moet daarom inzichtelijk gemaakt worden.
4. Een vierde punt dat de raad heeft bezien is de betrokkenheid van
enkele specifieke groepen. Nu zijn vooral vijftigers betrokken bij het
landelijk gebied, maar bij jongere generaties lijkt dit vaak heel anders
te liggen. Hoe zijn jeugd en dertigers bij het wel en wee van het
landelijk gebied te betrekken? De babyboom-generatie bepaalt al
dertig jaar de culturele agenda, maar die generatie is er straks niet
meer. Hoe nemen volgende generaties het stokje over? Specifieke
aandacht is ook nodig voor gedrag van allochtonen. Zo is het
Gaasperplaspark bij de Bijlmer op een zonnige dag druk bevolkt met
allochtone bewoners, maar zie je een kilometer verderop langs het
Gein alleen nog maar blanke Nederlanders.
Op deze vragen, ontwikkelingen en spanningsvelden wordt in deel 1 ‘Verkenning’ nader ingegaan. In deel 2 ‘Lijnen voor de toekomst’ wordt een
beeld gegeven van toekomstperspectieven en resultaten van externe consultaties van deskundigen uit wetenschap en praktijk. Tenslotte geeft de raad,
alles overziend, zijn advies in deel 3 ‘Advies’.
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Deel 1

Verkenning
1.1 Het landelijk gebied in beweging
Het onderscheid tussen landelijk en stedelijk gebied is op een aantal
manieren te typeren. Vaak wordt in eerste instantie gekeken naar de
omvang van de groene ruimte of de mate waarin het gebied is ‘versteend’
of visueel volgebouwd. Maar er zijn ook andere dimensies om landelijk en
stedelijk gebied te onderscheiden, bijvoorbeeld naar de mate waarin het
gebied stedelijke of rurale functies vervult, bewoners zich met stedelijke
of landelijke activiteiten bezig houden, of de relaties tussen bewoners van
het landelijk gebied als ‘zakelijk’ of ‘anoniem’ zijn te beschouwen. Als
landelijk gebied beschouwt de raad hier dàt gebied in Nederland dat
morfologisch niet is verstedelijkt. De mate waarin het landelijk gebied zich
sociaal-cultureel van het stedelijke onderscheidt, maakt deel uit van de
zoektocht in dit advies en is niet op voorhand gedefinieerd.

1.1.1 Functies en ontwikkelingen
Deze paragraaf, grotendeels ontleend aan ‘Het belang van samenhang’
(RLG 00/3) beschrijft eerst ‘objectief’ de functies van het landelijk en de
ontwikkelingen daarin: landbouw, natuur, vrijetijdsbesteding, wonen,
werken, water. Die functies geven in samenhang vorm aan het landelijk
gebied: cultuur(historie) en landschap zijn daarvan het beeld.

a. Landbouw
De landbouw heeft als grootste ruimtegebruiker van alle economische
sectoren veel invloed gehad op de ontwikkeling van het landelijk gebied
van Nederland. De totale landbouwkolom draagt 22% bij aan de export.
Sierteelt, groenten, aardappelen, vlees, zuivel en dranken zijn daarvoor
belangrijk, maar ook invoer, verwerking én doorvoer. De melkveehouderij
en de akkerbouw vertegenwoordigen een relatief klein aandeel in deze
export maar zijn wél bepalend voor het aanzien en het beheer van grote
delen van het landelijk gebied.
Landbouw en landelijk gebied zijn sterk verweven. Het beheer wordt
steeds meer een herkenbare taak en de productieomstandigheden steeds
meer een deel van het product zelf, de kwaliteit. Primaire productie vindt
deels op een verbrede basis plaats. Agrotoerisme, natuurbeheer, zorgtaken
en eindproducten ‘van eigen huis’ zijn bekende, maar niet de enige
activiteiten ter aanvulling van het basisinkomen uit agrarische activiteiten.
De ontwikkelingen in de landbouw sinds de Tweede Wereldoorlog zijn te
karakteriseren met de trefwoorden: expansie, intensivering, specialisatie,
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schaalvergroting en rationalisatie. In de periode van 1950 tot 1990
groeide het bruto productievolume van de landbouw met bijna 3,5% per
jaar. Tussen 1970 en 1990 waren de groeicijfers zelfs hoger dan de groei
van de economie in zijn geheel. Deze enorme productiestijging is tot
stand gekomen op een steeds kleiner areaal cultuurgrond: het landbouwareaal daalde tussen 1950 en 1999 met ruim 20%. Tegelijkertijd
daalde het aantal bedrijven met 50% en het aantal werknemers in de
landbouw met ruim 65%. Dit was vooral mogelijk door overschakeling
op intensieve, minder grondgebonden vormen van productie en door
toepassing van technologische vernieuwingen.
Internationalisering, liberalisering en een groeiende wereldhandel leiden
tot een toenemende concurrentie op traditionele landbouwmarkten
(zoals de wereldmarkt voor kaas). Onder invloed van deze marktontwikkelingen en milieueisen treden in de Nederlandse land- en tuinbouw
schaalvergroting en specialisatie op, alsmede verdere productiviteitsstijging en een verschuiving naar producten met een hogere toegevoegde waarde per oppervlakte-eenheid. Het aantal landbouwbedrijven
neemt verder af. Deze ontwikkelingen hebben op bedrijfsniveau geleid
tot grofweg twee ontwikkelingsrichtingen. Aan de ene kant zijn er
bedrijven die zich richten op de wereldmarkt, aan de andere kant
bedrijven die het zoeken in verbreding van de bedrijfsvoering.
Bedrijven die zich richten op de wereldmarkt proberen de kansen te
benutten die ontstaan bij de liberalisering van het agrarisch handelsverkeer. Het gaat vaak om grootschalige, kapitaal- en kennisintensieve
bedrijven die kunnen produceren tegen lage kosten per eenheid product.
Intensieve, niet-grondgebonden bedrijven komen veel voor in ZuidHolland (glastuinbouw), Noord-Limburg en Oost-Brabant (intensieve
veehouderij). Extensieve grondgebonden bedrijven, bijvoorbeeld melkveebedrijven met minder dan 2,5 grootvee-eenheden per hectare,
overheersen in Zeeland en de noordelijke provincies. Vanuit de wereldmarktlandbouw bezien lijken de perspectieven het gunstigst in Zeeland
en het noorden. Goede vooruitzichten zijn er ook voor de grondgebonden
landbouw in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland.
Bedrijven die kiezen voor verbreding zoeken naar neveninkomsten door
agrarische productie te combineren met natuur- en landschapsbeheer,
met toerisme (dag- en verblijfsrecreatie), met verwerking en verkoop aan
huis of met zorgtaken. Hun bedrijfsomvang is vaak te beperkt, of hun
product te standaard, om te kunnen concurreren op de wereldmarkt. In
1998 voerde bijna tien procent van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven verbredingsstrategieën (Alterra, 2001). Anderen noemen hiervoor hogere cijfers (Van der Ploeg, 1999 en 2002). Schattingen over het
economisch rendement van verbreding lopen sterk uiteen: van zes
procent van het totale agrarische inkomen met een doorgroei tot tien à
vijftien procent, tot minder dan één procent volgens een onderzoek in
de Achterhoek. Verbreding komt veel voor in Zeeland (zestien procent
van de bedrijven tegen nog geen tien procent nationaal), op de
Waddeneilanden en in Zuid-Limburg. Dit patroon geldt vooral voor het
agrotoerisme.

32

b. Natuur
Natuurgebieden zijn belangrijke elementen in het landschap en bepalen
mede de identiteit ervan. De meeste natuurgebieden zijn klein en liggen
verspreid in alle landschapstypen. Het belang van de natuur voor
bio-diversiteit, globale systemen, lokale waarden, beleving, recreatie en
woonkwaliteit is onomstreden. Bij adequate vormgeving is natuur bij
uitstek multifunctioneel. Ook het belang voor gezondheid en vestigingsklimaat wordt steeds meer (h)erkend, zoals blijkt uit gemeenten die zich
profileren met hun groene karakter, alsook uit de prijzen van onroerend
goed. Maar de natuur staat ook onder milieu-, ruimte- en recreatiedruk.
Het beheer en de doelstellingen zijn steeds vaker het onderwerp van
discussies met mondige burgers.
De kwaliteit van de natuurgebieden in Nederland is niet onbedreigd. De
vorige eeuw is de natuurkwaliteit in ons land sterk afgenomen. Het
oppervlak natuurgebied is gehalveerd en natuurgebieden zijn versnipperd
en aangetast door verzuring, vermesting, verdroging en vergiftiging.
Gelukkig neemt het tempo van deze achteruitgang de laatste jaren af.
Verschillende populaties van dieren maken weer een gunstige ontwikkeling
door. Factoren die hieraan bijdragen zijn de toename van het areaal
beschermde natuur, de aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden,
herstel van oude beeksystemen en verbetering van milieukwaliteit in
specifieke gebieden.
De toekomst van natuur en landschap hangt mede af van de druk van de
verstedelijking, de ontwikkeling van de landbouw en de houding van de
burgers ten opzichte van natuur en landschap. Veel Nederlanders hebben
een groeiende behoefte aan rust, ruimte en stilte en zoeken deze in de
natuur. Tot nu toe werden prioriteiten in het natuurbeleid voornamelijk
gesteld op ecologische gronden. Bos en natuurgebieden worden echter
steeds meer beschouwd als openbaar domein, waar kan worden gerecreëerd. De toename van het oppervlak natuur is mede afhankelijk van
de mate waarin de overheid erin slaagt grond aan te kopen om de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. De grondprijzen zijn fors
gestegen - over de afgelopen vijf jaar met gemiddeld acht procent per
jaar - en lijken voorlopig te blijven stijgen. Daardoor zal de aankoop van
grond voor natuurdoeleinden, zonder aanvullende financiële middelen,
achterblijven bij de nationale taakstelling. Bovendien is het voor het
behoud van de soortenrijkdom van groot belang om grote aaneengesloten eenheden tot stand te brengen met een zo natuurlijk mogelijk
ecosysteem. Doelstelling is dat in 2018 de reservaats- en ontwikkelingsgebieden van de EHS zijn verworven, ingericht en overgedragen aan de
beheerder. Maar als de overdracht van grond doorgaat in het tempo van
de tweede helft jaren negentig, is realisatie van de natuurontwikkelingsgebieden pas in 2030 te verwachten.
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c. Vrijetijdsbesteding
Het landelijk gebied is een belangrijke recreatieve bestemming. Die aantrekkingskracht is verbonden met de natuur, cultuurhistorie, water,
cultuur en ruimte. Recreatie en toerisme zijn een economische sector van
gewicht. De werkgelegenheid groeit 2,9% per jaar en in delen van ons
land is het de belangrijkste bron van werk en inkomen. Recreatie is
essentieel voor een fitte, geestelijk gezonde en sociaal actieve bevolking
en dat vertegenwoordigt mede een aanzienlijk economisch belang.
Recreatie oefent óók druk uit op de waarden, voorzieningen en beperkte
ruimte in ons land. Rond 40% van alle afgelegde kilometers heeft een
sociaal-recreatief karakter.
De besteding van vrije tijd drukt ook in toenemende mate haar stempel
op de inrichting en vormgeving van het landelijk gebied. Dit blijkt onder
meer in de toenemende ruimteclaims van nieuwe en natuur- en recreatiegebieden of jachthavens en de planning van nieuwe vrijetijdscomplexen
en ‘urban leisure centers’ in zowel het buitengebied als stadsranden. Ook is
sprake van een groeiende automobiliteit in verband met de vrije tijd.
Meer dan de helft van alle verplaatsingen is inmiddels op de een of
andere manier terug te voeren tot motieven die met de vrije tijd verband
houden. Voor het landelijk gebied is ook van belang, dat een steeds
groter deel van onze leefomgeving betrokken raakt bij de mondiale
economie en cultuur van de animatie, de enscenering of het vermaak. De
hoeveelheid vrije tijd is in de periode van 1975 tot 1995 slechts weinig
veranderd (SCP, 2000). Tussen 1975 en 1985 nam de vrije tijd toe, waarschijnlijk door de stijging van de werkloosheid in die jaren. Daarna is de
gemiddelde vrije tijd weer gedaald, zelfs tot onder het niveau van 1975.
Achter dit stabiele patroon gaat een grote verscheidenheid schuil, die
samenhangt met verschillen in sekse, leeftijd en opleiding.
Aan de ene kant staan groepen mensen onder de vijftig jaar. Zij hebben
door de jaren heen te maken gekregen met een vermindering van de
hoeveelheid vrije tijd. Aan de andere kant staan senioren van vijftig jaar
en ouder en mensen met een lager opleidingsniveau. Zij beschikten in de
jaren negentig over meer vrije tijd dan twintig jaar tevoren. De groep
met minder vrije tijd bestaat grotendeels uit tweeverdieners die
verschillende taken combineren, zoals werk, huishouden en opvoeding.
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Het gaat hierbij zowel om hoogopgeleide tweeverdieners als om lager
opgeleide paren waarvan één partner in deeltijd werkt. Het zijn vooral
deze groepen die de uitdrukking vormen van de gehaaste en mobiele
samenleving. Door de beperkte beschikbaarheid van vrije tijd wordt de
vrijetijdsbesteding van deze groepen heel doelgericht vormgegeven: de
'belevenis-waarde' moet bij voorbaat gegarandeerd zijn. Vrijetijdsbesteding krijgt ook een wispelturiger karakter, met een grotere gevoeligheid voor trends.
Binnen de beschikbare vrije tijd neemt het aantal aaneengesloten
perioden van meerdere vrije dagen toe. Samen met de toegenomen
welvaart heeft dit invloed gehad op de ontwikkeling van het aantal
vakanties. Sinds 1970 is dit aantal sterk toegenomen tot meer dan
dertig miljoen vakanties per jaar, waarvan bijna twintig miljoen lange
vakanties (meer dan vier opeenvolgende overnachtingen). Acht miljoen
van deze lange vakanties vinden plaats binnen Nederland. Bestemmingen voor korte vakanties liggen nog grotendeels binnen Nederland (tachtig procent in 1999). Het aantal toeristen dat Nederland
bezoekt is zeer sterk gestegen: van ruim 6 miljoen in 1992 naar bijna
9,5 miljoen in 1998. Amsterdam is de grootste trekpleister voor toeristen
uit verre landen, veel Duitsers bezoeken de Noordzeekust en de meren.
In 1998 kwam ongeveer viervijfde van alle toeristen uit Europa.
Door deze ontwikkelingen groeit de behoefte aan afwisselende vormen
van vrijetijdsbesteding: mensen zoeken rust, stilte en cultuurhistorie,
maar ook evenementen, drukte en manifestaties. In de laatste decennia
is de vrijetijdssector dan ook uitgegroeid tot een economisch belangrijke
sector. Het totaal aan consumptieve bestedingen in verband met de vrije
tijd bedroeg 76 miljard gulden in 1996. Bovendien vormt deze sector
een belangrijke bron van werkgelegenheid.

d. Wonen
Wonen in het landelijk gebied is voor velen aantrekkelijk. De woningen
zijn er zeer populair. Prognoses gaan tot 2030 uit van een woningtoename van 240.000 tot 850.000 woningen in het landelijk gebied: tussen
de 23 en 37% van de totale groei van het aantal woningen, afhankelijk
van het gekozen scenario. Er zijn echter grenzen. Als het gehéle landelijk
gebied zou worden verkaveld, zou voor een gemiddeld huishouden van
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twee personen een oppervlak van 25 x 100 meter beschikbaar zijn.
Er zou dan een onvoorstelbare hoeveelheid infrastructuur en onderhoud
nodig zijn om al deze woonkavels met elkaar te verbinden én met de
(nog steeds gewenste) centra voor werk, winkelen en vermaak.
Woningbouw leidt tot suburbanisatie, opgevat als de geleidelijke verstedelijking van het platteland, zich uitend in een voortgaande uitbreiding van dorpen, in de bouw van nieuwe, vaak luxueuze en verspreid
liggende wooneenheden en in de omzetting van agrarische gebouwen in
woonhuizen, alsook bebouwing langs doorgaande wegen. Suburbanisatie is - als men dat écht zou willen - van overheidswege in beginsel te
sturen in plaats en omvang, door middel van de ruimtelijke ordening. De
wil daartoe lijkt echter beperkt en gemeenten hebben - anders dan rijk
en provincies - vaak ook alle (eigen)belang bij suburbanisatie. De basis
voor vestiging in het landelijk gebied is een aantrekkelijke omgeving. Die
waarde wordt dan geconsumeerd in de vorm van suburbanisatie die al
dan niet ‘ijl’ wordt genoemd. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat
ondanks de ‘landelijke’ hekken, hagen en andere voorzieningen nog iets
te zien blijft van datgene wat de drijfveer was tot deze bewoningsvorm.
Het aantal min of meer complete, op zichzelf staande kleine kernen in
het landelijk gebied, die qua voorzieningen en economische activiteiten
in zekere mate compleet zijn, is geleidelijk afgenomen en zal ook tussen
nu en 2010 verder teruglopen. Dit moet gezien worden als een onvermijdelijk effect van de schaalvergroting die zich op elk terrein voordoet.
In die zin is het geen op zichzelf staande verandering. Het hoeft ook niet
als een algemeen probleem te worden benaderd. Een belangrijk deel van
de bewoners veroorzaakt deze ontwikkeling feitelijk zelf met hun
koop- en activiteitenpatroon. Dat groeit immers mee met de algemene
ontwikkelingen als schaalvergroting en mobiliteitsgroei. Er ontstaat een
nieuw patroon van voorzieningen en het gebruik daarvan. Daaromheen
moet een nieuw evenwicht kunnen worden gevormd.
Een aandachtspunt is de positie van bijzondere groepen die beperkingen
ondervinden om zich op dat patroon in te stellen: doordat zij door hun
aard beperkt mobiel zijn (ouderen, jongeren) of omdat zij door bijzondere
omstandigheden beperkt mobiel zijn (stille armoede). Dat vraagt om een
doelgroepenbeleid. In plaats van het voorzieningenpatroon kunstmatig
op peil te houden - hoewel incidenteel niet uitgesloten - kan ook het
mobiliteitsprobleem van deze groepen worden opgelost of kunnen voorzieningen mobiel of op afstand toegankelijk gemaakt worden.

e. Overige economische activiteiten
De niet-agrarische bedrijvigheid is geen restpost, maar veruit de belangrijkste economische pijler van het landelijk gebied. Financiële dienstverlening, informatica, ateliers, transport, opslag en distributie zijn niet
fúnctioneel aan het landelijk gebied gebonden. Zij maken gebruik van de
ruimte en aantrekkelijke woon- en werkcondities. Grondgebonden landbouw is vooral als (potentiële) kwaliteitsfactor van belang. De huidige
economische betekenis van de grondgebonden landbouw is beperkt,
hoewel de grondgebonden landbouw als grondgebruiker van groot
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belang is, zeker op regionaal niveau. Gemiddeld levert landbouw, inclusief
agrarische dienstverlening 12% van de totale werkgelegenheid op het
platteland (LEI, 2000). Op het platteland is niet-agrarische dienstverlening de belangrijkste economische activiteit (ruim 60% van de
werkgelegenheid), waarbij recreatie en toerisme ongeveer 4% voor hun
rekening nemen. Industrie en handel zijn goed voor ongeveer een kwart
van de werkgelegenheid.
Regionale verschillen in het relatieve aandeel van landbouw zijn beperkt:
in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten is het aandeel in
werkgelegenheid van het gehele agro-complex veelal onder de 25%. Het
aandeel van de primaire landbouw is in het landelijk gebied veelal lager
dan 10%. Overigens is het aandeel van de landbouw in de totale nationale
werkgelegenheid ongeveer 3,5% (CBS, 1999).
Veel bedrijvigheid is wel geografisch gelokaliseerd ín, maar niet
functioneel gebonden áán het landelijk gebied. Niet het bedrijfsproduct
maar andere factoren - zoals de beschikbaarheid van fysieke ruimte,
aantrekkelijkheid van de werk- en woonomgeving, arbeidsmarkt - zijn
voor deze bedrijven belangrijke overwegingen voor vestiging in het
landelijk gebied. Op het platteland neemt het aantal bedrijven sneller
toe dan in het stedelijk gebied. Het gaat om bedrijven voor financiële
dienst-verlening, informaticabedrijven, kunstenaarsateliers, transportbedrijven, opslagbedrijven, distributiecentra e.a. Deze bedrijvigheid is deels
verweven met woonfuncties en agrarische functies in het landelijk
gebied, deels los daarvan op industrieterreinen.

f. Water
Water is belangrijk voor het aanzien en de verscheidenheid van het
landelijk gebied maar ook voor veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Water speelt in Nederland van oudsher
een grote rol. Water is één van de belangrijkste vormende krachten die het
aanzien en de verscheidenheid van ons land hebben bepaald. Eeuwenlang
was de strijd tegen het water en de beheersing van watersystemen
bepalend voor onze manier van omgaan met water. De inrichting van
grote delen van het land werd tot midden vorige eeuw in hoge mate
bepaald door de watersystemen.
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Onder invloed van de technische vooruitgang die een aantal megaprojecten mogelijk maakte zoals de Deltawerken en de Flevopolders,
raakte het besef van de betekenis en de sturende kracht van water
enigszins op de achtergrond. Die (tijdelijke) vervreemding van het water
als medebepalende factor voor onze leefomgeving heeft onder meer
geleid tot de bekende problemen van verdroging en verontreiniging.
Ook de ruimte die het water kreeg toebedeeld nam sterk af door
inpoldering, bedijking, aanleg van infrastructuur en dergelijke. Bij de
planning van stedenbouw en landgebruik speelde water steeds minder
een rol: water werd volgend, alles kon overal.
Sedert midden jaren tachtig is onder invloed van knelpunten zoals
verdroging en verontreiniging van grond- en oppervlaktewateren een
eerste kentering opgetreden in het denken over water en waterbeheersing. Dit heeft geleid tot een integraler, mede op kwaliteit gericht
waterbeheer. Momenteel is de strategie van Integraal Waterbeheer breed
omarmd. In de negentiger jaren werd Nederland geconfronteerd met
een aantal extreme rivierhoogwaters en recordneerslag in diverse delen
van het land. De (bijna) overstromingen die hiervan het gevolg waren,
brachten het inzicht terug dat we anders met water zouden moeten
omgaan; dat de (financiële) grenzen van de techniek en de beheersbaarheid van de systemen waren bereikt of overschreden.
In het landelijk gebied is het water de afgelopen decennia een naar
believen te reguleren productiehulpmiddel voor de agrarische sector
geweest. Anno 2000 wordt water echter steeds meer gezien als collectief
goed, waarvan het beheer en gebruik afgestemd wordt op de maatschappelijke wensen en behoeften. Landbouw, natuur en recreatie,
wonen en veiligheid, kwantiteits- maar ook kwaliteitsbeheer vormen
uitgangspunt voor het gevoerde beleid. Waterschappen met een
verbrede taakstelling en breed samengestelde besturen hebben op veel
plaatsen de ‘boerenrepublieken’ van weleer vervangen. Mede onder druk
van de ontwikkeling van klimaat en zeespiegel wordt nu teruggekomen
van maximale inperking en beheersing van het water. De weg is ingeslagen
naar een integraal, meer natuurlijk waterbeheer.

g. Cultuurhistorie
Nederland is een cultuurland bij uitstek. Het heeft in de loop van vele
eeuwen van menselijke inspanning en inventiviteit zijn vorm gekregen,
zowel de bebouwde als de onbebouwde omgeving. De wordingsgeschiedenis loopt parallel aan de sociale en economische geschiedenis
van Nederland. De omgeving herbergt een schat aan informatie daarover.
Sommige cultuurhistorische kenmerken zijn kleinschalig, zoals molens in
een weidelandschap, hunebedden op de Drentse heide of oude gebouwen
langs een gracht. Andere zijn grootschalig en vertegenwoordigen het
‘Grand Design’ van ons land. Deze kenmerken bepalen en kleuren de
culturele identiteit van Nederland in internationaal verband sterk.
Andere kenmerken zijn minder goed zichtbaar, omdat ze onder de grond
zitten of omdat ze bijna verdwenen overblijfselen van een vroeger landschap zijn. Ook bouwkundig hebben verschillende gebieden én
Nederland als geheel een eigen karakter (Vriend, 1949). Dankzij de veel
voorkomende klei kent Nederland een traditie van bouwen in baksteen.
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Ook de grootte van bouwpercelen, de inrichting van wijken en de
woningbouw zijn typerend. Met name wat oudere bebouwing is nog
gebiedsspecifiek: regionale boerderijtypen, buitenplaatsen, vestingwerken, kastelen en kerken. Moderne bouwvormen zijn vaak nog wél
typisch Nederlands maar overal in het land hetzelfde.
Het landelijk gebied stond al in het verleden vaak onder grote invloed
van de stad: veel ontwikkelingen zijn gerealiseerd door stedelijke
bestuurders en kooplui zoals droogmakerijen, buitens aan de Vecht,
ontginning van de Veenkoloniën. Ook in de toekomst is in Nederland
sprake van een stedelijke dominantie in het landelijk gebied. De vorm
waarin die tot uiting komt verandert, zoals deze in de loop der tijd stééds
veranderde. De stedelijke opvattingen over inrichting en gebruik gaan de
agrarische ontwikkeling nadrukkelijker sturen en ook wordt het landelijk
gebied woonplaats van steeds meer stedelingen, wat ruimtelijk en in
cultureel opzicht tot veranderingen leidt. Cultuurhistorisch besef is van
grote betekenis om gevoel te krijgen voor de relativiteit van huidige
plannen en besluiten, zodat deze in een historisch perspectief worden
gezien. Ook leert dit besef dat beslissingen van nu tot in lengte van jaren
(eeuwen) kunnen doorwerken.

h. Landschap
Onder invloed van natuurlijke processen en menselijk ingrijpen zijn in
Nederland uiteenlopende landschappen gevormd. De verscheidenheid
op een zo klein oppervlak is in internationaal perspectief uniek en
aantrekkelijk. Het landelijk gebied kent een afwisseling van steden,
dorpen en buitengebieden met een verscheidenheid aan functies en
plekken van verschillende kwaliteit.
Er zijn oude en moderne agrarische landschappen, oude en nieuwe
natuurlandschappen en multifunctionele, deels bebouwde landschappen. De inrichting van het landelijk gebied is in de loop der tijd
aangepast aan veranderende wensen van de samenleving. Het Nederlandse landschap is bij uitstek een cultuurlandschap geworden. Tot
halverwege de vorige eeuw bleven de verschillen tussen de landschapstypen goed herkenbaar. In de afgelopen veertig jaar verliepen de
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veranderingen in de verschijningsvorm van het landelijk gebied snel. Zij
leidden tot een uniformer beeld van het landschap.
De landbouw werd, onder invloed van Europees landbouwbeleid, intensiever en grootschaliger. Ruilverkaveling en landinrichting zorgden voor
een efficiënte maar uniforme indeling van de grond ten dienste van de
landbouw. Deze vervlakking werd tegengegaan door het inrichten van
natuur- en recreatiegebieden. De bebouwing nam toe door aanleg van
nieuwe bedrijventerreinen, woningbouw, recreatievoorzieningen en
infrastructuur. Uitbreiding van de (woon)bebouwing vond plaats in
‘schillen’ rondom steden en dorpen en meer verspreid in het buitengebied. In veel gemeenten verschenen nieuwe bedrijventerreinen nabij
infrastructuur. Door dit alles is het areaal landbouwgrond tussen 1950 en
1990 afgenomen. Tegelijkertijd is, mede door de eisen van de landbouw,
de waterhuishouding ingrijpend veranderd. Rivieren en beken zijn
gekanaliseerd en het grondwaterpeil is verlaagd.
Door de toename van het bebouwd oppervlak van steden en dorpen en
de verspreide bebouwing in het buitengebied wordt het landelijk gebied
als steeds voller ervaren. Kwaliteiten van het landelijk gebied staan onder
druk. Er treedt versnippering van natuur en landschap op. Schaalverschillen in het landschap dreigen verder te vervagen. Open landschappen zijn in omvang afgenomen, evenals besloten en kleinschalige
landschappen. Vooral de zeer open gebieden in het rivierengebied, de
zeekleigebieden en de droogmakerijen zijn verder gekrompen.
In meer gesloten landschappen, bijvoorbeeld op de hogere zandgronden, wordt gebiedseigen groen vervangen door bebouwing. Doordat deze 'uitersten' schaarser worden, komen er meer uniforme,
halfgesloten landschappen.
Conclusie: vanouds geeft een groot aantal functies - landbouw, natuur, vrijetijdsbesteding, wonen, werken, water - in samenhang vorm aan het landelijk gebied. Cultuur(historie) en landschap zijn daarvan het
eindbeeld. De ontwikkeling van die functies, apart en in samenhang,
resulteert echter eveneens in een aantal knelpunten in het landelijk gebied.

1.1.2 Knelpunten in het landelijk gebied
Uit de in paragraaf 1.1.1 beschreven functies en ontwikkelingen daarin
komt een aantal knelpunten naar voren, die als volgt zijn samen te
vatten: het relatief belang van de landbouw neemt af, er is meer ruimte
nodig voor natuur, recreatie en wonen, en plaatselijk komt de leefbaarheid onder druk te staan.

Relatief belang van de landbouw neemt af
In het landelijk gebied hebben zich de laatste decennia grote autonome
veranderingen voltrokken. In de landbouw groeide in de periode
1950-1990 het bruto productievolume met bijna 3,5 procent per jaar.
Tussen 1970 en 1990 waren de groeicijfers zelfs hoger dan de groei van
de economie in zijn geheel. Deze enorme productiestijging is tot stand
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gekomen op een steeds kleiner areaal cultuurgrond: het landbouwareaal
daalde tussen 1950 en 1999 met ruim 20 procent. Tegelijkertijd daalde
het aantal bedrijven met 50 procent en het aantal werknemers in de
landbouw met ruim 65%. De laatste tien jaar lijkt er sprake te zijn van
een stabilisatie: het aantal bedrijven blijft afnemen, maar het aantal
werknemers per bedrijf neemt weer toe. Het landelijk gebied heeft meer
economische dragers dan de landbouw. Werkgelegenheid wordt vooral
geboden door ambachtelijke en industriële bedrijven met een bovenlokaal afzetgebied en door lokale dienstverlenende sectoren. Vaak zijn
het bedrijven die geen of zeer beperkte relaties hebben met de landbouw. Het aandeel van de landbouw in de werkgelegenheid is nog maar
klein (Sijtsma en Strijker, 1995). Overige bedrijvigheid lijkt de belangrijkste investeerder in het landelijk gebied. De landbouw (inclusief tuinbouw) komt op 23%, op de voet gevolgd door woningbouw. De rest van
de investeringen is verdeeld over infrastructuur (9%), waterbeheer (6%),
delfstoffenwinning (5%), en natuur en openluchtrecreatie (3%).

Meer ruimte voor natuur, recreatie en wonen
Steeds meer zoeken en vinden Nederlanders rust, ruimte, natuur en
recreatie in het landelijk gebied. Ze beschouwen het Nederlandse
cultuurlandschap als natuur en waarderen het positief als omgeving om
te wonen of te bezoeken. Er is meer vraag naar ruimte voor recreatie.
Steeds meer worden bos en natuurgebieden beschouwd als openbaar
domein waar kan worden gerecreëerd. Door de toegenomen welvaart en
de toename van aaneengesloten perioden van meerdere vrije dagen
groeit de behoefte aan afwisselende vrijetijdsbesteding: mensen zoeken
rust, stilte en cultuurhistorie, maar ook evenementen, drukte en
manifestaties. De laatste decennia is de vrijetijdssector uitgegroeid tot
een in economisch en technologisch opzicht belangrijke sector. Bovendien vormt deze sector een belangrijke bron van werkgelegenheid. De
vrije tijd drukt ook in toenemende mate haar stempel op de inrichting en
vormgeving van het landelijk gebied: nieuwe en natuur- en recreatiegebieden of jachthavens en de planning van nieuwe vrijetijdscomplexen
en ‘urban leisure centers’ in zowel het buitengebied als stadsranden. Ook
is sprake van groeiende automobiliteit in verband met de vrije tijd. Meer
dan de helft van alle verplaatsingen is inmiddels op de een of andere
manier terug te voeren tot motieven die met de vrije tijd verband
houden. Voor het landelijk gebied is ook van belang, dat een steeds
groter deel van onze leefomgeving betrokken raakt bij de mondiale
economie en cultuur van de animatie, de enscenering of het vermaak.
Wonen in het landelijk gebied kan de leefbaarheid bevorderen (meer
draagvlak voor voorzieningen), maar ook aantasten (domeinvorming).
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Sterkte-zwakte analyse van de omgevingsaspecten
in het landelijk gebied (Stegeman, 2000)

leefbaarheid in het landelijk gebied

kansen & sterke punten

bedreigingen & zwakke punten
ruimtelijk

• relatieve rijkdom aan rust, ruimte en
groen
• vrijkomen van een deel van de
landbouwgronden voor nieuwe functies
• bereikbaarheid wordt belangrijker dan
nabijheid door toenemende mobiliteit

• vestigingsmogelijkheid voor starters is in
veel dorpen te klein
• door nieuwe grote infrastructurele
werken worden kwaliteiten van het
landelijk gebied aangetast
• er is een te groot aantal ruimteclaims
per regio, met name in de nabijheid van
de Randstad en grote steden
• de grote ruimtebehoefte voor de
Ecologische Hoofdstructuur
• veiligheidsmaatregelen tegen wateroverlast
• tekortschietend openbaar vervoer
• homogenisering van landschap doet
afbreuk aan de gewaardeerde diversiteit

sociaal-cultureel
• toenemende vraag naar (kleinschalige)
recreatie
• grote sociale veiligheid
• relatief sterk sociaal bewustzijn
• groeiend besef van culturele identiteit en
aandacht voor cultureel erfgoed

• niet-mobiele bevolking dreigt in hoge
mate in haar ruimtelijke keuzevrijheid te
worden beperkt en/of buitengesloten te
worden
• zorgverlening dreigt in de knel te komen
door toenemende vraag en afnemende
mantelzorg
• dreigend tekort aan seniorenwoningen
op langere termijn
• verschillende belangen van autochtonen
en nieuwelingen
• verkeersveiligheid in veel dorpen laat te
wensen over
• vrijwilligerswerk staat onder druk

sociaal-economisch
• regionaal laten functioneren van dorpen
(horizontale samenwerking)
• vervoer op maat
• groeiende welvaart en sterke economie
• nieuwe economische bedrijvigheid
• kennisproductie
• toename behoefte landelijk wonen
• groeiende vraag naar kwaliteitsproducten

• verdringing van jonge starters op de
lokale woningmarkt op het platteland
door kapitaalkrachtige buitenstaanders
• afname economische rol van de landbouw
• problematische positie van veel boeren

politiek-bestuurlijk
• interactieve beleidsvorming en bottom-up
proces: verticale samenwerking
• gemeentelijke herindelingen vergroten
overzicht
• eenwording van Europa
• toenemende rol van vrouwen in beleidsvorming en betaalde arbeid
• plattelandsvernieuwing
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• interactieve beleidsvormingsproces
wordt nog onvoldoende ondersteund
• vaak nog onvoldoende beleidsvrijheid bij
het bottom-up proces
• vaak veel te weinig samenwerking tussen
belangenverenigingen
• te weinig belangenverenigingen op
lokaal en regionaal niveau met een
duidelijke toekomstvisie

Leefbaarheid plaatselijk onder druk
Op het gebied van de leefbaarheid hebben zich de afgelopen jaren in het
landelijk gebied grote veranderingen voorgedaan. De leefbaarheid van
kleinere steden en dorpen wordt niet zozeer bepaald door de plaatselijke
werkgelegenheid en voorzieningen, als wel door de kwaliteiten van de
lokale woonfunctie. Belangrijk voor de leefbaarheid in het landelijk
gebied zijn de dorpsbelangenverenigingen, lokale trekkers, ondernemers, bewoners, recreanten, overheid, sociaal-culturele en landbouworganisaties. De inrichting van een gebied, de rol van de omgeving en
landschappen het sociaal klimaat blijken doorslaggevend te zijn voor de
leefbaarheid zowel voor bewoners (woonomgeving, mobiliteit) als voor
bezoekers (recreatiemogelijkheden).
De leefbaarheid op het platteland is over het algemeen goed. In vergelijking met de grotere steden is de inkomens- en werkgelegenheidssituatie in kleinere steden en dorpen gunstig. Hoewel maar een klein deel
van de kernen op het platteland beschikt over basisvoorzieningen als
huisarts, basisonderwijs en buurtwinkel, ervaart slechts een minderheid
van de inwoners dit als een probleem. Vooral in de akkerbouwgebieden
in het Noorden en in Zeeland, is verschraling van voorzieningen een
probleem. Leefbaarheidsproblemen worden vooral ervaren in de sociaalculturele sfeer (bijvoorbeeld weinig verbondenheid met het dorp) en
door bewoners met een zwakke maatschappelijke positie, zoals ouderen,
aan huis gebonden vrouwen en scholieren. Deze groepen meestal minder mobiel, waardoor het gemis van specifieke voorzieningen in de
nabijheid extra wordt gevoeld. Stegeman (2000) geeft een treffend
overzicht (zie schema).
Het bieden van een gewenste woon-, werk- en recreatieomgeving is een
belangrijke functie geworden van het landelijk gebied. De vestigingsvrijheid
leidt soms echter tot verdringing op de woningmarkt. In dorpen staan
woningen soms lang leeg door recreatief gebruik, elders zijn recreatiewoningen soms permanent bewoond. Op andere plaatsen is de kwaliteit
van natuur en landschap in gevaar door verrommeling en milieuhinder.

Crisisachtige situatie: bedreigingen en kansen
De snelle terugloop van het aantal boeren en de crisisachtige situatie in
delen van de land- en tuinbouw roepen bij velen de angst op dat van de
vroeger zo vanzelfsprekende rentmeesterfunctie in de toekomst minder of
niet meer sprake zal zijn. De uitbreiding van de EU naar het Oosten en de
WTO-ronden zullen dit gevoel de komende jaren verder versterken. De
vanzelfsprekendheid van een in Nederland of in Noordwest-Europa
gelokaliseerde basis van de eigen voedselvoorziening is aan sterke erosie
onderhevig. Deze institutionele veranderingen maken, samen met de
enorm toegenomen transportmogelijkheden, de landbouw tot een
‘inwisselbaar fenomeen’. Ook mag de betekenis niet worden onderschat
van de golven van afkeer die steeds weer door de maatschappij gaan als
reactie op misstanden in landelijk gebied, landbouw en voedsel: dierziekten, verlies aan natuurwaarden, etc. Het wordt minder mooi, en minder
aardig. Voedsel wordt suspect, landbouw iets waarvan de consequenties
menigeen als negatief voorkomen en het landelijk gebied wordt er niet
beter van. De spanningen blijken van tijd tot tijd, zoals in protesten bij
uitbraken van mond- en klauwzeer of in acties als ‘Trek de groene grens’.
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Deze crisisachtige situatie geeft bedreigingen, maar biedt ook kansen.
Er is sprake van een waarneembaar technologisch-economisch vermogen
om letterlijk alles op de schop te nemen. Dit komt tot uiting in de
ontwikkeling van megabedrijven in de landbouw en het visueel waarneembare 'opslurpen' van het landelijke door de sterk stijgende stedelijke
vraag naar landelijk wonen. Desondanks heeft nog meer dan 70% van de
grondoppervlakte in ons zeer dicht bevolkte land de functie ‘landbouw’.
De vraag is, in hoeverre in de toekomst de inrichting van de schaarse
ruimte een afgeleide moet zijn van de economische vitaliteit van
individuele landbouwbedrijven of meer een afspiegeling van de wensen
van en functies voor àlle Nederlanders: niet alleen de honderdduizend
boeren, ook niet alleen de zes miljoen inwoners van het landelijk gebied,
en ook niet alleen de tien miljoen stedelingen, maar àlle zestien miljoen
inwoners.
Conclusie: in het landelijk gebied is een geleidelijke, maar wel ingrijpende en
omstreden omwenteling gaande: het wordt minder belangrijk als exclusief
domein voor ons voedsel en meer voor wonen, natuur en recreatie: van
‘voedsel voor de markt’ naar ‘consumptieruimte voor àlle Nederlanders’.
Voorts verandert de landbouw zelf ingrijpend van gangbare naar grootschalige,
maar ook naar meer verbrede landbouw. Dit alles gaat niet steeds ‘con
amore’ en geeft soms spanningen. Er moet een nieuwe balans worden
gevonden in de functies van het landelijk gebied voor boeren, voor bewoners
en voor bezoekers uit de stad, nu en op termijn, in 2030.

1.1.3 Betekenis van het landelijk gebied
Zijn in 1.1 de functies van het landelijk gebied ‘objectief’ beschreven, de
betekenis die mensen geven is ‘subjectief’. Er is veel variatie en tegenspraak in hoe men naar landelijk gebied kijkt, wat men erin ziet, eraan
waardeert en essentieel vindt. Toekenning van betekenis gaat vaak
onbewust, wordt in de loop der tijd gevormd en is, net als ideeën over
mens en maatschappij, in belangrijke mate sociaal en historisch bepaald.
Ons beeld van het landelijk gebied is kenmerkend voor de westerse
samenleving van nu, en anders dan dat van volkeren in de derde wereld.
De toegekende betekenissen geven uitdrukking aan manieren van kijken
naar en meningen over elementen en functies. Ze verschillen van mens
tot mens en veranderen in de loop der tijd.

Betekenisgeving
De betekenis die mensen aan het landelijk gebied geven, is sociaalcultureel bepaald en hangt samen met de functie van iemand of de
groep waartoe hij hoort. Het kan gaan om een materieel belang, zoals
voedselproductie, om sociaal-economische positie, zoals werkkring en
status of immaterieel, zoals een liefhebberij of esthetische beleving.
Toekenning van betekenis is nauw gekoppeld aan ervaringen en daarmee
verbonden herinneringen en gevoelens. Daarvan zijn treffende beelden
te geven (Van der Horst, 2000). Aan waarneming en kennisoverdracht
door mensen worden meteen betekenis, waarden en oordelen
gekoppeld, zoals: ‘voedsel is onmisbaar’, ‘hardlopen is gezond’, ‘niets
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doen is lui zijn’. Deze waardetoekenning wordt vooral bepaald door onze
cultuur. Mensen leren het buitengebied zien als noodzakelijk voor
voedselproductie en natuur, maar ook als iets om van te genieten, dat
nuttig is voor het werk, als woonomgeving, voor de gezondheid of voor
sociale contacten. Zo ontstaat een menging van uiteenlopende
betekenissen, vaak zonder zich daarvan bewust zijn of er consequenties aan
te verbinden.

Waardering
Ook bij de kwaliteit van het landelijk gebied heeft ieder zijn eigen voorstelling. De kwaliteit die men toekent staat in nauwe relatie met de
waardering die men ervoor heeft en het gebruik dat men ervan maakt,
functies die worden vervuld en de mate waarin dat geschiedt. Kwaliteit,
waarde, functie en betekenis hangen nauw samen. De begrippen
'waarde', 'betekenis' en 'kwaliteit' hebben een emotionele inslag. Het
begrip 'functie' heeft een meer 'objectieve' betekenis. Het oordeel van
ouders, jeugdervaringen, media, films, praktische ervaringen, wonen,
werken, reclame, gesprekken met vrienden en bekenden, al dit soort
ervaringen bepalen en wijzigen in de loop van het leven de kennis van
en het oordeel over stad en land. Cultureel bepaald zijn ook de
immateriële waarden die men eraan toekent: beleving van schoonheid,
spanning, ontspanning, inspiratie.
In een recente studie naar de waardering van de groene ruimte (Borgstein
e.a., 2001) is onderscheid gemaakt tussen cultuurland en natuur.
Traditioneel had het cultuurland vooral een functie als plaats voor de
voedselproductie. Het nut voor de landbouw stond voorop, het was vooral
de boer die bepaalde wat er met het land ging gebeuren. Voedsel is er in
ons land inmiddels genoeg, terwijl tegelijkertijd de burger/consument
meer geld en tijd heeft gekregen voor recreatie. Gevolg is dat hij meer
belangstelling voor de groene ruimte is gaan tonen als plek voor recreatie
en dus meer invloed wil uitoefenen (en ook uitoefent) op de inrichting en
het beheer ervan. Er is nu een verschuiving te constateren van boer naar
burger/consument. Wat de natuur betreft ging het tot voor kort vooral om
het behoud van biodiversiteit. Sinds enige jaren staat de gebruiker
centraler in het natuurbeleid. Veelzeggend is de titel van de laatste natuurnota: ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’.
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De lage hemel: Nederland en de Nederlanders verklaard
Tekst: Han van der Horst
‘‘JE MOET HIER NIET BLIJVEN. DE HEMEL IS TE LAAG”,zei de Braziliaan
Borges na een kort bezoek aan zijn in Nederland woonachtige dochter.
Borges bedoelde daarmee het klimaat in alle betekenissen van het woord. Hij
miste niet alleen het open en wijde uitspansel, dat in Nederland met zijn
gematigde klimaat vaker wel dan niet door regenwolken aan het oog wordt
onttrokken. Hem was ook onmiddellijk de eindeloze platheid van het land
opgevallen. En hij constateerde een daarbij passende invloed op het geestelijk klimaat.’ (....) ‘Binnen de bebouwde kom ontbreken de krotten, maar ook
de paleizen. Het beeld wordt gedomineerd door middenklasse-woningen.
Zelfs Wassenaar, Aerdenhout of Rozendaal, de Nederlandse equivalenten
van Beverly Hills, ogen vanuit internationaal perspectief bescheiden. Zij
stralen degelijke welvaart uit, maar missen de schittering van het grootkapitaal.’ (....) ‘Het platteland aan weerszijden van de snelweg is gestoffeerd met grote aantallen dorpen en stadjes. Echte metropolen met
miljoenen inwoners ontbreken in Nederland. De grootste gemeente telt niet
meer dan ruim zevenhonderdduizend inwoners, maar toch is het een hoogst
geürbaniseerd land. Om de paar kilometer dient zich een afslag aan die naar
één, twee of drie plaatsen leidt met enkele duizenden tot op zijn hoogst niet
zoveel meer dan honderdduizend inwoners. Die steden en dorpen hebben
allemaal hun eigen karakter en zij doen zelden veel voor elkaar onder.’
‘AFSPRAAK IS AFSPRAAK. Het nauwkeurig maken van heldere afspraken om
die vervolgens ook schriftelijk vast te leggen was als vanouds een tweede
natuur in een land, waar besluitvorming een kwestie is van compromissen
met gelijkwaardige partners en waar men in geval van watersnood op elkaar
moet kunnen rekenen.’ (....) ‘Nederlanders zijn zeer goed in staat zich in
andere omstandigheden in te leven om vervolgens met bruikbare oplossingen en alternatieven te komen. Zij zijn dan ook zeer sterk als het gaat
om het aanpassen van producten aan de eisen van vreemde en verre
markten. Nu internationale dienstverlening op talrijke gebieden een steeds
grotere bijdrage levert aan het bruto nationaal product, is deze eigenschap
een concurrentievoordeel van grote importantie.’
‘DOE MAAR GEWOON, DAN DOE JE AL GEK GENOEG. Wie ’s avonds een
wandeling maakt door de gemiddelde Nederlandse woonwijk, hoeft zich om
de duisternis niet te bekommeren. De overheid strooit rijkelijk met openbare
straatverlichting en waar die ontbreekt eist de vrouwenbeweging, dat ook
zulke ‘enge plekken’ van straatverlichting worden voorzien.’ (...) ‘De Nederlanders laten zien, dat zij zichzelf zijn, maar daarbij binnen zekere perken
blijven. Want ze geven niet graag aanstoot. Dat lijkt in tegenspraak met
andere beginselen van het maatschappelijk leven. Een ander in zijn waarde
laten is een grote maatschappelijke deugd. Een veelgehoord advies ter voorkoming van onenigheid luidt: Je moet leven en laten leven.’
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Verscheidenheid en identiteit
Het Nederlandse landelijk gebied kent een rijke verscheidenheid, ontstaan door de wisselwerking tussen fysisch-geografische gegevenheden
en de invloed van de mens. Deze verscheidenheid is waarneembaar en
objectief vast te leggen, maar mensen geven er ook subjectief betékenis
aan: ze kennen aan hun omgeving identiteit toe en ontlenen daaraan
ook weer hun identiteit. Een pluriforme samenleving in een rijke
verscheidenheid aan gebieden genereert automatisch een meervoud aan
gebiedsgebonden identiteiten. In plaats van het landelijk gebied is het in
feite beter om te spreken van ‘de landelijke gebieden’. De raad is hier
uitvoerig op ingegaan in zijn advies ‘Made in Holland’ (RLG 99/2).
Voor de meeste Nederlanders is het oer-Hollandse landelijk gebied in
veel opzichten de kern van de Nederlandse identiteit: een strak geordend, wijds en open landschap, dat tegelijkertijd nietig is onder
immense wolkenluchten. Het ligt onder de zeespiegel en getuigt daarmee van de eeuwenlange strijd tegen en de triomf over het water. Het is
een plaats, waar landbouw en natuur elkaar gevonden hebben in een
bloeiend evenwicht. Nederland is meer dan alleen polderland. Voor
hoog Nederland is echter minder sprake van een sterke dominante
identiteit. Daar gaat het eerder om een aantal meer of minder sterke
regionale identiteiten. Bekend zijn natuurlijk de bossen van de Veluwe,
de Drentse heidevelden en de heuvels en het bronsgroen eikenhout van
Limburg, de duinstrook en de kust, de Waddeneilanden en de
Deltawerken in Zeeland. De IJsselmeerpolders nemen nog een
ambivalente plaats in. Weinigen kunnen dit landschap echt waarderen,
maar tegelijk roept het als uniek Nederlandse prestatie bij velen een
gevoel van trots op. Door de historie heen zijn een aantal invloedrijke
interpretaties van het landelijk gebied te onderscheiden. De kracht van
deze interpretaties schuilt er met name in dat zij op grote delen van de
Nederlandse bevolking een appèl uitoefenen (De Klerk, 1998).

Utilitair, arcadisch en natuurgericht belangrijkste percepties
Feitelijke betekenis en percepties kunnen verschillen. Niet alleen de
feiten, maar ook de percepties vormen de realiteit van waaruit mensen
handelen, al zijn die percepties soms (deels) vals. Zo zoeken velen intuïtief
zekerheid of bescherming op het platteland. Al is het voor Amsterdammers
een rustgevend idee dat er nog wat koeien in Waterland lopen, in tijd
van hongersnood is dit verre van genoeg voor allen.
In de loop der geschiedenis zijn vele percepties van het landelijk gebied
ontstaan. De drie belangrijkste zijn: utilitair, arcadisch en natuurgericht
(zie kader). Deze percepties zijn nu naast elkaar van betekenis. Er was
altijd ontwikkeling, waarbij sprake was van een voortdurend veranderend
evenwicht. Maar het lijkt erop dat het evenwicht nu wel wat
fundamenteler is verstoord. En met het oog op 2030 is de vraag waar dat
evenwicht in de toekomst moet liggen.
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Percepties van het landelijk gebied
In de loop der geschiedenis zijn verschillende percepties van het landelijk gebied ontstaan en daarna steeds - in wisselende waardering - naast
elkaar blijven bestaan:
utilitair: Deze - de eerste en de oudste - perceptie beschouwt de natuurlijke omgeving als dienstbaar aan de mens(heid). De economische
productie heeft het voortouw en de natuur staat volledig ten dienste van
de mens. De natuurlijke omgeving is er om te ontginnen, om te bebouwen, niet alleen met gewassen maar ook met gebouwen, om grondstoffen te leveren, om infrastructuur te ontsluiten. Kortom, om voedsel,
producten en inkomen te verschaffen, liefst op een zo efficiënt mogelijke
manier.
arcadisch: Het landelijk gebied is bron van rust, schoonheid en natuurlijkheid: een Arcadia, waar de mens nader tot de natuur, zijn medemens
en zichzelf kan komen. Dit rustige landelijk gebied is tegelijk een
bedreigd en misschien al verloren paradijs. Het ‘landschap’, eerst een
bestuurlijke eenheid, wordt ook object van beleving in meer stedelijke
context (schilderkunst). Deze opvatting komt in Engeland rond 1500 op
en leidt onder meer tot stichting van landgoederen met als aangenaam
ervaren tuinen.
natuurgericht: Deze perceptie komt op in Duitsland in de 19e eeuw en
beschouwt de ongerepte natuur als waardevol onderdeel van het landschap. Zich verplaatsen in de natuur en deze leren kennen is in Nederland door Heimans en Thijsse gestimuleerd. In de loop der tijd heeft deze
visie twee varianten gekregen: eerst de conserverende die wil behouden
wat er nog over is, en recent ook de reconstruerende die geciviliseerde
gebieden in meer oorspronkelijke ‘natuurlijke’ staat wil terugbrengen.
(ontleend aan: Kooij, 1999)

Verandering
Identiteit is er altijd. Belangrijk is of men de identiteit van een gebied wil
bewaren of veranderen. Bij ingrijpende veranderingen gaat de oude
identiteit verloren, maar ontstaat weer een nieuwe, bijvoorbeeld als
landbouw vervangen wordt door natuur. Om de kwaliteit te kunnen
bewaren moet altijd gelet worden op de passendheid van elementen in
hun omgeving. Bij de inrichting van een omgeving willen mensen
uitgaan van logica in gebruik en inrichting. De eenheid of identiteit van
een landschap is echter niet in stand te houden zonder ook de mechanismen in stand te houden die daarvoor zorgen. Meestal zijn dat
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gebruiksvormen - zoals landbouw - in wisselwerking met het biotisch en
abiotisch milieu. In het maatschappelijk krachtenveld neemt het belang
van de landbouw af, terwijl verstedelijking, industrialisering, verkeer en
recreatie toenemen. Het hele krachtenveld verandert dus, ook de krachten
die het oude landschap zijn identiteit gaven. Toch oude identiteiten in
stand houden is kunstmatig en duur. In de praktijk wordt vaak de oude
identiteit deels opgegeven en deels opgesplitst in een aantal nieuwe
identiteiten: biologische landbouw, woonmilieus bij dorpen en natuurontwikkeling (Coeterier, 2000).
Mensen willen zich graag verbonden kunnen voelen met een omgeving.
Hiervoor is een zekere stabiliteit en historische continuïteit nodig. Een
nieuwe functie zou de historische vorm moeten volgen en de strategie
de bestaande structuur. Relictvorming zou moeten worden vermeden.
Ook nieuwe landschappen kunnen kwaliteiten hebben. Maar elke verandering roept reactie op. Geneigdheid om het oude te behouden tot
het nieuwe zijn waarde heeft bewezen moet niet worden gezien als
weerstand tegen alle verandering en willen fixeren van het verleden,
maar als roep om behoud van kwaliteit, niet in de zin van conserveren
maar van gegarandeerd blijven. Mensen willen graag dat hun landschap
met de tijd meegaat en niet blijft stilstaan.

Wat vinden Nederlanders nu belangrijk?
De recente geschiedenis laat interessante verschuivingen zien. Er tekent
zich nu een fundamentele verandering af van het landelijk gebied als
productieruimte naar het platteland als consumptieruimte. Een utilitaire
benadering (waarin nut, rationaliteit, modernisering en kwantiteit
centrale waarden zijn) maakt plaats voor een arcadische (met centrale
waarden als beleving, authenticiteit, natuurlijkheid en kwaliteit). Die
ontwikkeling gaat niet zonder fricties. Uit alle hedendaags onderzoek
blijkt dat de stedelijke bevolking (inclusief die van de middelgrote en
kleinere plaatsen) een hoge betekenis blijft toekennen aan het landelijk
gebied daarbij ook de landbouw van belang acht. Er blijkt echter ook dat
velen denken dat ditzelfde landelijk gebied onder sterke druk staat: men
denkt dat er over 20 à 30 jaar veel minder van over zal zijn dan men
wenselijk acht.
‘Hoe mooi Nederland is’ wordt voor steeds meer mensen belangrijk. Een
indruk van de ruimtebeleving en de voorkeuren van burgers biedt het
project ‘Geef mij de ruimte’ (VROM, 2000), bedoeld om burgers te
betrekken bij de discussies over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Als
belangrijkste uitgangspunten of doelstellingen voor de ruimtelijke
ordening noemen de ondervraagden de bescherming van natuur en
milieu (62%) en het mooi en afwisselend houden van stad en land
(58%). Velen vinden Nederland ‘volgebouwd’ (43%) of ‘zeer volgebouwd’ (27%). Vooral natuur (69%) en wonen (52%) moeten meer
ruimte krijgen. De extra ruimte voor wonen moet volgens een grote
meerderheid (82%) in de stad worden gevonden. Men vindt landbouw,
voedselproductie en landelijk gebied belangrijk vanwege het sociale,
ecologische, culturele en economische kapitaal dat erin besloten ligt.
Onder veel Nederlanders leven die opvattingen.
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Uit opinie-onderzoek van Gallup Europe (2000) blijkt op de vraag ‘of de
Europese landbouw en het platteland van belang zijn voor onze toekomst’ uit een representatieve steekproef uit de 15 Europese landen 44%
‘zeer belangrijk’ en 48% ‘belangrijk’ te antwoorden. Slechts een fractie is
van mening dat het om een gering belang gaat. Opvallend is wel dat
Nederland binnen Europa als geheel onderaan staat waar het gaat om de
mening of landbouw en landelijk gebied ‘zeer belangrijk’ zijn voor de
toekomst (34 versus 44%). Het percentage dat vindt dat het ‘belangrijk’
is, is daarentegen (53% versus 48%) hoger. Als het gaat om het Europese
landbouwbeleid kent men de hoogste prioriteit toe aan ‘verzekeren van
veilige en gezonde landbouwproducten’ (97%), terwijl ‘het beschermen
van kleine en middelgrote boerenbedrijven’ een opvallend hoge
prioriteit krijgt toegekend: een derde plaats die gesteund wordt door
92% van de respondenten. Overigens is men beduidend minder tevreden met de mate waarin het huidige landbouwbeleid erin slaagt om deze
doeleinden daadwerkelijk te realiseren.
Uit evaluatieonderzoek (Data View Marketing Services, Rotterdam, 2000)
blijkt dat 62% van de consumenten in Nederland het geheel of gedeeltelijk eens is met de stelling dat ‘Nederlandse boeren en tuinders
behalve met het beheren van hun bedrijf ook bewust bezig zijn met het
beheren van de natuur’. Maar liefst 81% is het er geheel of gedeeltelijk
eens dat ‘de Nederlandse boeren en tuinders belangrijk zijn voor een
gezonde Nederlandse economie’ en 80% zegt dat als er een keuze is, ze
kiezen voor een product van Nederlandse boeren en tuinders.
Recent onderzoek naar de opvattingen en meningen van de Nederlander
over het platteland (NIPO, 2001) laat zien dat velen, naast voedselproductie en agrarische werkgelegenheid, nu ook rust, ruimte en recreatie belangrijke functies van het platteland vinden. Men associeert landbouw en platteland vooral met zichtbare zaken zoals boeren, koeien en
gewassen.
De aantrekkelijkheid van het platteland wordt vooral bepaald door de
natuurlijkheid van het landschap, de indrukken die je er kunt opdoen, de
afwisseling, het historische karakter en de ruimtelijkheid. Moderne
agrarische landschappen met intensief grondgebruik scoren laag. Ook de
stedelijke omgeving, de overgang van de stad naar het platteland krijgt
gemiddeld een dikke onvoldoende. Ruim tweederde van de Nederlanders is bereid extra te betalen voor Nederlands voedsel wanneer dat
bijdraagt aan een mooi landschap, maar ook moet de overheid boeren
geld geven voor het beheren ervan. De informatiebehoefte van de
Nederlander blijkt beperkt. Slechts 5% wil informatie over de streek waar
een product is gemaakt op het etiket. Wel geeft de meerderheid aan
meer informatie te willen over het land van herkomst. Driekwart van de
Nederlanders is trots op de landbouw. Die trots blijkt echter niet
gebaseerd te zijn op kennis van de Nederlandse landbouwproductie.
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Voedsel vanouds belangrijk in waardering
van gebieden
Vanouds hebben landschap, landbouw en voedsel een belangrijke rol
gespeeld bij de beleving en waardering van de onderscheiden gebieden
op aarde, zowel voor de eigen bewoners als voor bezoekers uit den
vreemde. De bewoners uitten hun binding met hun woongebied en
waardering voor de producten die de natuur en de landbouw daar voortbrachten door vreemdelingen te nodigen aan een tafel waarop de
rijkdommen van het land breed waren uitgesteld. De vergankelijkheid
van veel van die producten heeft sommigen aanleiding gegeven om
schilders op te dragen die rijkdommen vast te leggen voor minder
gunstige tijden en een verdere toekomst. Overal ter wereld bewaren
musea met zorg deze treffende getuigen van de sociaal-culturele
betekenis van het landschap, de landbouw en de voedselproductie door
de eeuwen heen. Ook uit oude reisbeschrijvingen en aardrijkskundeboeken blijkt duidelijk waar de belangstelling van de reizigers naar
uitging: het landschap met zijn bergen, heuvels en vlakten, de bossen en
rivieren, de vruchtbare landouwen en verzorgde of schilderachtige
dorpen, de kwaliteit van het drinkwater en bovenal, de eetbare of bruikbare producten van landbouw en visserij. Wat men at en hoe men at, in
geen reisverslag zal men daar tevergeefs naar zoeken.
De schaalvergroting van de productie en globalisering van het reizigersverkeer en de goederenuitwisseling heeft daarin op veel punten
verandering gebracht. Maar veel vakantieverhalen gaan nog steeds over
wat men heeft gegeten en wat er in de vreemde oorden die men heeft
bezocht zoal te koop was aan bijzondere producten. Zowel bij de
plaatselijke bevolking als bij bezoekers blijkt nog steeds grote belangstelling te bestaan voor streekeigen producten als Zeeuwse bolussen, Limburgse vlaaien, Emmentaler, Beaujolais en allerlei zogenaamd locale drankjes. Daaruit blijkt duidelijk dat ook in onze verstedelijkte en
geïndustrialiseerde wereld de notie van een oorzakelijke samenhang tussen
landschap, landbouw en voedsel nog steeds deel uitmaakt van het
culturele besef van de moderne mens, ondanks alle mechanisering van het
productieproces en technische manipulaties waarmee al die
producten tegenwoordig worden vervaardigd.

Veranderende en constante wensen en percepties
Belangrijk is nu de vraag welke wensen en percepties constant en welke
(snel) wisselend zijn en wat dit betekent voor het landelijk gebied van
2030. Dit betekent keuzen maken tussen wat te behouden uit het verleden
en wat opnieuw in te richten voor de toekomst. Daarbij is de vraag aan de
orde hoe de neergaande spiraal in landbouw als grootste grondgebruiker
is te combineren met grotere behoefte aan wonen, recreatie en natuur. Uitgangspunt is de betekenis van het landelijk gebied voor iedereen: voor àlle
Nederlanders. Daarin zijn drie hoofdgroepen te noemen: tien miljoen
stedelingen, zes miljoen plattelandsbewoners en bijna honderdduizend
boeren. Of, in traditionele termen aangeduid: voor boeren, burgers en
buitenlui. Wat zoeken zij er? Wat moet en kan het landelijk gebied voor hen
betekenen? Wat vindt men essentieel? Verschillende groepen leggen verschillende accenten in visie op, beleving en gebruik van en rol in het
landelijk gebied. In onderstaand schema geeft de raad een beeld van
enkele verschillen.
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Schematische uitwerking van de betekenis van het landelijk
gebied

Velen zijn zeer betrokken
Door de jaren heen blijkt steeds weer dat het Nederlandse landelijk
gebied en landschap de samenleving niet onverschillig laten. Werd bij
‘landschap’ oorspronkelijk gedacht aan het ‘rechtsgebied’ van de overheid, later in de Middeleeuwen verschoof het accent naar het beeld
(schoonheid) en weer later, in de 19e eeuw, wordt het ook object van
beleving en studie. Dit is als het ware een democratiseringsproces van
het landschap: het wordt steeds meer ‘van ons allemaal’. De betrokkenheid van velen is ook de afgelopen decennia steeds weer gebleken: eerst
door een breed draagvlak in de samenleving voor ruilverkavelingen, later
bij het vele verzet daartegen wegens vervlakking van het landschap. Ook
nu dragen vele initiatiefgroepen bij aan de leefbaarheid van het platteland (Remmers e.a., 2000).
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Gedeelde en betwiste waarden
De grote betrokkenheid van velen betekent niet dat alle waarden en
betekenissen door iedereen worden gedeeld. Er is ten aanzien van het
landelijk gebied momenteel sprake van bestaande en nieuwe, en van
gedeelde en betwiste waarden (WUR, 2001). Bestaande gedeelde
waarden zijn: leefbaar platteland en cultuurhistorische kwaliteit.
Bestaande betwiste waarden zijn: de eisen van de voedselproductie
bepalen het landschap door schaalvergroting en intensivering. Nieuwe
gedeelde waarden zijn: regionale diversiteit, regionale samenwerking,
toegankelijkheid, kwaliteit landschap, natuur en water, en nieuwe
betwiste waarden zijn: natuur en recreatie zijn leidend, en regionale sturing. Algemeen erkende proceswaarden zijn: openheid, samenwerking,
integriteit, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De zaak op zijn beloop
laten kan leiden tot ongewenste uitkomsten, zoals landschap dat alleen
relict is van voorbije tijden, alleen eindproduct van het wel en wee van
de landbouw, of slechts optelsom van het beleid van twaalf provincies.
Conclusie: de betekenis van het landelijk gebied voor de Nederlandse bevolking verandert in de tijd voortdurend. Drie percepties blijken door de eeuwen
heen van wisselend belang: utilitair, arcadisch en natuurgericht. Lag na de
Tweede Wereldoorlog de nadruk sterk op een utilitaire benadering (nut,
rationaliteit, modernisering, kwantiteit), nu is een verschuiving te constateren naar een arcadische (beleving, authenticiteit, kwaliteit) en natuurgerichte (behoud van natuurgebieden, plant- en diersoorten). Belangrijk is
nu de vraag welke percepties constant zijn, welke aan snelle verandering
onderhevig zijn en welk gewicht eraan moet worden toegekend, met het oog
op 2030. Uitgangspunt is de betekenis van het landelijk gebied voor de
gehele Nederlandse bevolking. Daarbij zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: de tien miljoen stedelingen, de zes miljoen plattelandsbewoners en
de honderdduizend boeren. Of, in traditionele termen aangeduid: het
platteland is er voor boeren, burgers en buitenlui.

1.1.4 Ruraliteit nader bezien
Onderscheid stad - land: morfologisch, functioneel en mentaal
In de maatschappelijke context is het onderscheid tussen stedelijk en
landelijk gebied niet alleen morfologisch, maar ook sociaal-cultureel te
typeren. Zo is de verstedelijking in landelijke gebieden op verschillende
manieren te meten naar de mate waarin (Van den Berg e.a., 1996):
1. landelijk gebied in omvang kleiner wordt door uitbreidingen van
‘stedelijk’ gebied;
2. landelijk gebied wordt ‘versteend’ of visueel-landschappelijk
‘volgebouwd’;
3. (delen van) landelijk gebied (groen en gebouwen) stedelijke
functies vervullen;
4. bewoners van het landelijk gebied zich met stedelijke
functies bezig houden, en;
5. relaties tussen bewoners als ‘zakelijk’ en ‘anoniem’ zijn te beschouwen.
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Samen vormen (1) en (2) de morfologische verstedelijking van het
landelijk gebied, bij (3) en (4) gaat het om functionele verstedelijking, en
bij (5) om mentale (culturele) verstedelijking.
De sociaal-culturele dimensie van het landelijk gebied - de functionele en
mentale aspecten - wordt hier aangeduid met het begrip ‘ruraliteit’.

Kenmerken van ruraliteit
Essentieel kenmerk van ruraliteit is: ‘waar co-productie van mens en
natuur plaatsvindt’. Ruraliteit is zowel resultaat als expressie van die
co-productie. Dat is de voortdurende interactie en wederzijdse omvorming van het sociale en het natuurlijke. De grens met het urbane ligt
waar de co-productie van mens en natuur stopt. Ruraal betekent niet
‘puur natuur’ of alleen voedsel, het gaat om de co-productie, maar ook
de fysieke condities en sociale relaties (Van Broekhuizen en Van der
Ploeg, 1997). Ruraliteit is dan ook niet beperkt tot landbouw, maar gaat
verder: een breed scala landschappen, activiteiten als jacht, vissen,
bosbeheer, recreatie en wonen in het landelijk gebied vallen er ook in.
Specifiek voor ruraliteit zijn de centrale rol van biodiversiteit en
ecosysteem, de concrete vorm waarin de mens daarmee in bedrijfssystemen werkt en de rol van markt en familiebedrijven (bedrijfsstijlen).
Percepties van en opvattingen over ‘ruraliteit’ veranderen in de loop der
tijd, evenals criteria voor ‘vooruitgang’ of achteruitgang’. Er bestaat
geen eenduidige set relaties die het urbane en rurale verbindt. Zelfs al
zou ruraliteit constant zijn in de tijd, dan nog blijft de concrete toekomst
ervan onzeker. Maar: hoe meer onze wereld urbaniseert, des te groter de
behoefte aan ruraliteit wordt.

Belangrijke elementen
De opvattingen over ruraliteit veranderen in de loop der tijd, maar er lijkt
breed overeenstemming over te bestaan dat ‘het rurale’ waardevol is en
de moeite waard om te behouden. Een heldere articulatie van wat het
platteland is en van de specifieke waarden ervan ontbreekt echter. In
immaterieel opzicht geeft ruraliteit aan, dat het landelijk gebied een
deel, bron en object van eigenstandige cultuur is, en anders is dan de
stad. Belangrijke elementen zijn: authenticiteit, culturele identiteit en sociale
cohesie (Stichting Recreatie, 2001), kleinschalige gemeenschappen,
persoonlijke banden tussen mensen, zelfvoorzienend vermogen, rust,
ruimte en een ‘langzamere cultuur’ (BANS, 2001), het landelijk gebied
als bron, object en deel van cultuur (Van Broekhuizen en Van der Ploeg,
1997) en het landelijk gebied als bron van muziek en schilderkunst (LTO,
2001) en bouwkunst (Vriend, 1949).

Landelijk gebied als contramal van de stad
In elke beschouwing over ruraliteit is de verhouding stad-platteland een
belangrijk element. Stad en platteland hebben elkaar nodig (Van Broekhuizen en Van der Ploeg, 1997). Het platteland is een soort contramal
van de stad. Het unieke van het platteland is de rust, het boerenleven dat
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er nog wordt uitgeoefend. Die eigenheid wordt steeds opnieuw
ingevuld, met mensen van buitenaf, met een sterke invloed van de
agrarische sector. De scheiding tussen stadsbevolking en plattelandsbevolking lijkt de laatste decennia eerder toe- dan afgenomen. Vroeger
had iedere stedeling wel een boer in de familie. De stedelijke bevolking
en de boeren interesseren zich nu minder voor elkaar. Dat kan de
agrarische bevolking noodlottig worden. De milieudiscussie drijft
mensen soms uit elkaar. Zaken moeten met elkaar gecombineerd
worden, bijvoorbeeld het beleven van rust met bedrijvigheid. Daar zit
vaak ook juist de spanning.

Landelijke gebieden deel, bron en object van cultuur
Door de eeuwen heen zijn landelijke gebieden en de vele activiteiten die
aldaar plaatsvinden steeds deel van cultuur, maar ook object en bron van
cultuur geweest.
• Landelijke gebieden zijn deel van cultuur. De karakteristieke ordening
die ze in zich dragen informeren, net zoals de meeste samenstellende
delen doen, over de geschiedenis, over de samenhang, over de
relaties met de omgeving (waaronder de steden), over de onderlinge
verschillen. Uiterwaarden zijn cultuurgoederen, net zoals het heuvellandschap van Limburg, het Friese weidegebied, Flevoland en de
oostelijke coulissenlandschappen dat zijn. Gematerialiseerde cultuur
beperkt zich in Nederland niet tot de oude binnensteden en/of tot de
daar gelokaliseerde musea. Heel Nederland vertegenwoordigt in dit
opzicht cultuur, waarbij het bijzondere van de cultuur van de landelijke gebieden is dat ze met name ook over co-productie, de voortdurende wisselwerking en wederzijdse transformatie van het sociale
en het natuurlijke informeren. Daarnaast zijn landelijke gebieden ook
boordevol met de meer symbolische cultuur: een veelheid van veelal
lokaal gebond en culturele repertoires, die een keur van specifieke
uitingen kennen.
• Landelijke gebieden zijn door dit alles, dat is door de eigen aard van
de culturele factor, ook bij voortduren een bron geweest van andere
culturele uitingen: ze worden als geheel of via specifieke onderdelen
en expressies gereflecteerd in literatuur, in schilderkunst, in films, in
toneelstukken - waarbij de reflectie de vorm van bezingen tot verafschuwen, van begrip tot onbegrip kan aannemen. Dat gebeurde
vroeger, dat geschiedt ook vandaag de dag.
• Tenslotte zijn landelijke gebieden object van sociaal-culturele ontwikkelingen. Ze vormen telkenmale weer de veelal traag verlopende
reflex van meer algemene culturele veranderingen. Daarmee is ook
aangegeven dat de cultuur van het rurale absoluut niet in geïsoleerde
zin kan of mag worden begrepen. De meer algemene culturele veranderingen (met name ook die van en in de steden) beïnvloeden met
andere woorden voortdurend het rurale.
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Conclusie: de opvattingen over landelijk gebied en ruraliteit veranderen in de
loop der tijd, maar ‘het rurale’ is waardevol en de moeite waard om te
behouden. Dit is niet alleen van belang voor de boeren, maar ook voor de
plattelandsbewoners en de stedelingen. Het landelijk gebied is een belangrijke contramal van de stad. Landelijke gebieden en de vele activiteiten die
aldaar plaatsvinden zijn steeds deel van cultuur, maar ook object en bron
van cultuur geweest.

De boer natuurlijk ...
In 1998 was ‘cultuurlandschap’ het thema van de Nationale Boekenweek. Die keuze kwam niet uit de lucht vallen. Boeken als ‘Wat wil de
koe’ en ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van respectievelijk Koos van
Zomeren en Geert Mak, gingen in de jaren negentig als warme broodjes
over de toonbank. Behalve in de literatuur, mag het platteland zich ook
in andere kunstdisciplines al jaren in een toenemende belangstelling
verheugen. Onder de noemer ‘Langs Velden en Wegen’ werd in 1998 in
het Rijksmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld een aantal schilderijen van
vermaarde landschapsschilders tentoongesteld. Ook een expositie van
acht landschapsschilderijen van Karel Appel, vorig jaar in het Amsterdamse Stedelijk Museum, trok veel bezoekers. De speelfilm ‘De Poolse
Bruid’ had evenmin over belangstelling te klagen. Mede dankzij de
schitterende beelden van het Groningse platteland grossierde het
debuut van regisseur Karim Traidia op filmfestivals in binnen en buitenland in prijzen. Opmerkelijk is ook de populariteit van regiopop. De
leden van bands als Bløf, Normaal en Skik uit respectievelijk Zeeland, de
Achterhoek en Drenthe, verloochenen hun afkomst niet. Zelfs in
onversneden dialect vallen songteksten over de eigen streek in heel
Nederland in goede aarde. Het nummer ‘Op fietse’ van Skik, waarin een
fietstocht over het Drentse platteland wordt beschreven, eindigde
bijvoorbeeld hoog in de hitparade en leidde tot een run op de VVV’s in
Coevorden en Hollandse Veld. De revival van het platteland in de kunst
en cultuur staat niet op zichzelf, maar gaat hand in hand met het grote
belang dat in de hele samenleving aan het landelijk gebied wordt
gehecht. Mensen wonen, werken en recreëren graag op het platteland
en willen dat in de toekomst graag blijven doen.
(Uit : ‘De boer natuurlijk’, LTO, 2001)
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1.2 Ontwikkelingen in de samenleving
Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden die in het
perspectief van 2030 richtinggevend zijn voor het karakter van de vraag
van de burger/consument naar landelijk gebied. In dit hoofdstuk zijn
eerst demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving (1.2.1) geschetst, daarna wordt ingegaan op de veranderende
burger/consument (1.2.2). Met het oog op de langere termijn zijn twee
grote groepen nader bezien, die nu weinig ‘met het landelijk gebied
hebben’: jongeren en allochtonen (1.2.3). Daarna wordt de grootste
groep grondgebruikers nader onder de loep genomen: ‘waarom blijven
boeren?’ (1.2.4).

1.2.1 Demografische en sociaal-culturele
ontwikkelingen
a. Demografische ontwikkelingen
Bevolkingsontwikkeling en leeftijdsopbouw
Vlak na de oorlog telde Nederland ruim 9 miljoen inwoners, in 2000
bijna 16 miljoen. Hoewel de bevolking nog groeit, komt het einde van
de natuurlijke bevolkingsgroei in zicht. De natuurlijke bevolkingsaanwas
neemt af en de bevolking veroudert. In Nederland wordt immigratie
steeds belangrijker voor de toekomstige bevolkingsontwikkeling. In 2030
zal Nederland naar schatting tussen de 16,5 en 18 miljoen inwoners
tellen. Volgens de laatste voorspellingen passeert Nederland rond 2030
de grens van 18 miljoen inwoners (VROM, 2001). Daarna zal de bevolking nauwelijks meer groeien. De hoge geboortecijfers in de periode
1945-1970 werken lang door in de leeftijdsopbouw van de bevolking in
Nederland. Die wordt op dit moment gekenmerkt door een groot
aandeel van de 20-64 jarigen en een klein aandeel jongeren (onder
20 jaar) en ouderen (65 plus). Jongeren maken momenteel nog geen
kwart uit van de Nederlandse bevolking. Een generatie eerder, in 1970,
was de jeugd nog goed voor een derde van de bevolking. Bijna 62% van
de bevolking is tussen 20 en 64 jaar. Het aandeel 65 plussers in de
Nederlandse bevolking is in de loop der jaren langzaam maar zeker
gestegen en bedraagt nu 13%. In de meeste West-Europese landen ligt
het aandeel 65 plussers rond de 15%. De Nederlandse bevolking veroudert echter snel. Onder de ouderen zijn de vrouwen duidelijk in de
meerderheid. De vergrijzing komt in een stroomversnelling zodra de
geboortegolf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Naar verwachting
zal het aandeel 65 plussers in 2030 rond 21% liggen.

Buitenlandse migratie in Nederland
De omvang van de bevolkingsgroepen met een niet-Nederlandse
achtergrond is gestegen van 2,3% in 1975 naar 9,4% in 1997. In 1999
woonden er 1,9 miljoen allochtonen in Nederland, van wie 1,2 miljoen
afkomstig uit niet-westerse landen. Volgens verwachting van het CBS zal
de groep Turken, Surinamers, Marokkanen en Antillianen toenemen van
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bijna 870.000 in 1999 tot 1,2 miljoen in 2015. Veel sneller zal de groei
zijn van het aantal allochtonen uit andere niet-westerse landen: van
350.000 nu naar ruim 750.000 in 2010. Meer dan de helft van deze
groep zal in 2010 naar verwachting afkomstig zijn uit Azië. De diversiteit
in de allochtone bevolking - naar afkomst en generatie, maar ook naar
scholing en mate van inburgering - kan in de toekomst dus groter zijn
dan nu (VROM, 2001).

Suburbanisatie en regionale verschillen
Gemeenten met 10.000 tot 100.000 inwoners kenden de afgelopen
decennia de sterkste bevolkingsgroei, hoewel dit deels verklaard kan
worden door gemeentelijke herindelingen. Hun aandeel op de totale
bevolking steeg tussen 1964 en 1994 van 45 naar 63 procent. Tegelijkertijd nam het aandeel van zowel grote steden als landelijke gemeenten af.
In 1964 woonde 32% van de bevolking in steden met meer dan
100.000 inwoners, 30 jaar later was dit aandeel gedaald tot 27%. Het
aandeel van de bevolking in landelijke gemeenten nam in dezelfde
periode af van 23% naar 10%. Dit beeld wordt bevestigd door recentere
cijfers. Tussen 1988 en 1998 is het inwonertal van de zeer sterk stedelijke
gemeenten en de niet-stedelijke gemeenten gegroeid met respectievelijk
2% en 5%, terwijl het nationaal gemiddelde op 6% lag. De groei heeft
dus vooral plaatsgevonden in de middelgrote gemeenten.
De bevolkingsstromen van vestiging en vertrek binnen Nederland zijn
divers naar samenstelling, omvang en motieven. De Randstad trekt per
saldo migranten door arbeidsmigratie, maar verliest woon- en pensioenmigranten. Begin jaren negentig lieten de stedelijke regio's Rotterdam en
Haaglanden voor het eerst een positief arbeidsmigratiesaldo zien, met
een omvang van enkele honderden arbeidsmigranten. In de Noordvleugel
van de Randstad bestaat al langer een gunstiger economische ontwikkeling met een positief effect op de arbeidsmigratie. Per regio toont
de bestemming van vertrekkers overigens een uiteenlopend beeld. Veel
migranten die op zoek zijn naar een betere woning verhuizen vanuit de
Noordvleugel van de Randstad naar de kop van Noord-Holland en de
Noordwest-Veluwe. Vertrekkers uit de Zuidvleugel van de Randstad
verhuizen relatief vaak naar het westen van Noord-Brabant, mensen uit
Utrecht gaan vooral naar de Noordwest-Veluwe en de regio ArnhemNijmegen.
Ook op leeftijd is er een onderscheid te maken in de migratiestromen
tussen de landsdelen. Er is een duidelijke trek van personen onder de
dertig jaar naar de Randstad vanuit de rest van het land. Maar boven de
dertig ligt dat anders: er zijn steeds meer mensen die vanwege hun werk
niet meer aan een vaste woonplaats gebonden zijn, of die het arbeidzame leven beëindigd hebben. Zij trekken in toenemende aantallen vanuit de randstad en de overige grotere steden naar de landelijke gebieden
in Oost-, Noord- en Zuid-Nederland en bewonen daar vrijgekomen
boerderijen of nieuw opgezette woningen of appartementen in de dorpen.
Met name de provincie Drente geeft met de term ‘Drentenieren’ aan dat
de pensioengerechtigden daar van harte welkom zijn. Opvallend is dat
deze migranten het wat lagere voorzieningenniveau in hun nieuwe
woonomgeving daarbij zonder morren accepteren (Leistra, 1999 en
VROM, 2001).

59

Buitenlandse immigranten zijn ongelijkmatig over Nederland verspreid,
al nemen de verschillen tussen de landsdelen af. Allochtonen vormen
voor een belangrijk deel een typisch stedelijke bevolkingscategorie: ruim
60% woont in de drie westelijke provincies, waarvan 42% in de vier
grote steden en bijna 19% in de overige gemeenten boven de
100.000 inwoners. De totale bevolking woont voor 13% in de vier grote
steden en 14% in de overige gemeenten boven de 100.000 inwoners.
Het aandeel van de allochtonen in de bevolking van de vier grote steden
blijkt tussen 1986 en 1995 ongeveer tweemaal zo groot te zijn geworden. Voor een groot deel is dit het gevolg van gezinsuitbreiding in de
oorspronkelijk Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse
bevolking.

Huishoudensontwikkeling
Het aantal huishoudens in Nederland blijft toenemen, al neemt het
tempo van de groei de laatste jaren af. In de jaren tachtig en begin jaren
negentig groeide het aantal sterk met gemiddeld zo'n 100.000 per jaar.
De afgelopen jaren is dat aantal gedaald naar 75.000 per jaar. In de toekomst zal de groei van het aantal huishoudens nog verder afnemen. Naar
verwachting zal de groei na 2010 ongeveer halveren. Voor 2030 verwacht het CBS een stabilisatie van het aantal huishoudens in Nederland
op een niveau van 8,5 miljoen.
De huishoudens in Nederland worden steeds kleiner. Begin twintigste
eeuw bedroeg het gemiddeld aantal personen per huishouden nog 4,5.
Dit aantal is nu meer dan gehalveerd. De daling van de gemiddelde
huishoudengrootte zal de komende decennia minder snel verlopen dan
in voorgaande jaren. Voor 2030 wordt een gemiddelde huishoudengrootte rond de 2 personen verwacht. Een belangrijke oorzaak van deze
daling ligt in de sterke groei van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens. Deze toename vloeit voort uit veranderingen in relatievorming (meer LAT-relaties en echtscheidingen), uitstel van kinderen
krijgen en de voortschrijdende vergrijzing. Vooral oudere, kleine huishoudens zullen bepalend zijn voor de toekomstige huishoudenontwikkeling. Daarnaast speelt een rol dat kinderen eerder dan vroeger het
ouderlijk huis verlaten, ten dele doordat steeds meer jongeren hoger
onderwijs volgen. Ook het aanbod aan sociale voorzieningen als
minimumjeugdloon, huursubsidies en bijstand maakt het voor jongeren
mogelijk om eerder zelfstandig te gaan wonen.

b. Sociaal-culturele ontwikkelingen
In de maatschappelijke ontwikkeling spelen vele factoren een rol:
economische, ruimtelijke, ecologische en sociaal-culturele. De raad
beziet hier vooral die laatste, in het besef dat ze samenhangen en dat de
sociaal-culturele wellicht niet leidend zijn in het maatschappelijk proces.
Van het begrip ‘cultuur’ weet iedereen wel ongeveer wat ermee wordt
bedoeld, maar precieze definiëring is bijna onmogelijk. Gebruik van het
landelijk gebied heeft niet zozeer een culturele dimensie, het ìs cultuur.
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Sociaal-culturele veranderingen
In de Nederlandse samenleving doen zich tal van sociaal-culturele veranderingen voor, die ook effecten hebben op het functioneren van het
landelijk gebied. Als belangrijke beeldbepalende ontwikkelingen zijn
volgens de raad te noemen de ‘vijf i’s’ (Schnabel, 2000):
Individualisering: de combinatie van toegenomen persoonlijke
vrijheid in de vormgeving van het leven bij gelijktijdig toenemende
afhankelijkheid van institutionele arrangementen en steeds langer
wordende verzorgingsketens. De economische en sociale consequenties
zijn groot, wat tot uitdrukking komt in de voortgaande verkleining van
de gemiddelde grootte van een huishouden (nu nog 2,2 personen, een
halvering in een halve eeuw) en de daarmee gepaard gaande behoefte aan
de geïndividualiseerde beschikbaarheid van voorzieningen (zoals een
huis).
Informalisering: onthiërarchisering en democratisering van de samenleving betekenen overgang van een door stabiele organisaties bepaalde
maatschappij naar een veel flexibelere netwerksamenleving. Hierin is
steeds minder plaats voor een elite die als model en gids functioneert.
Informatisering: ontwikkeling in de richting van toenemende onzichtbaarheid en tegelijkertijd groeiende anticipatie. Nu al is duidelijk dat
informatie het karakter van kennis verandert. Kennis wordt in hoge mate
gedemocratiseerd in termen van bezit en beschikbaarheid.
Internationalisering: in de economie, de bevolking, de cultuur, de
politiek, overal is te zien hoe weinig, zeker in kleine landen zoals Nederland, nog aan nationale grenzen gebonden is. Global players bepalen het
beeld van de nationale en internationale economie. Internationalisering
is ook zichtbaar in de vorm van grote stromen migranten. Er ontwikkelt
zich een internationale identiteit, die versterking van de nationale of
regionale identiteit niet in de weg blijkt te staan.
Intensivering: Meer dan ooit staat het leven in het teken van het
verlangen het leven ook ten volle te kunnen beleven. Het leven is een
project geworden, een opdracht om eruit te halen wat erin zit, met name
door de ontplooiing van de eigen wensen, gevoelens en mogelijkheden.

Zekerheden en onzekerheden
Op een lager niveau van abstractie zijn er zekerheden in het maatschappelijk en economisch leven, die ook weer met de nodige onzekerheden gepaard gaan. Het is ‘zeker’ dat ze zich in de komende decennia
zullen manifesteren, meestal omdat ze dat ook nu al doen of direct
voortvloeien uit actuele omstandigheden. Het blijft nog ‘onzeker’ in
welke mate ze zich zullen manifesteren en hoe dat precies zal zijn. De
belangrijkste ‘zekerheden’ voor de komende tijd zijn (Schnabel, 2000):
versterking van de invloed van de Europese Unie, vergrijzing van de
bevolking, verdere verhoging van het algemene opleidingsniveau en
verandering van de ruimtelijke indeling, groter ruimtebeslag van stedelijke functies en intensiever ruimtegebruik, vergroting van onze
mobiliteit en verdere toename nationaal inkomen en het nationale
vermogen.
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1.2.2 De veranderende burger/consument
In de civil society heeft de burger/consument de laatste jaren een steeds
centralere plaats gekregen, ook in het landelijk gebied. Mensen willen
veel en ook verschillende zaken, en verlangen tegelijkertijd dat Nederland mooi, gezond en leefbaar blijft. Opgave is te komen tot een
harmonisch samengaan van al die zaken.

Evenwichtige waardering
Traditioneel had het cultuurland vooral een functie als plaats voor de
voedselproductie. Het nut voor de landbouw stond voorop, het was
vooral de boer die bepaalde wat er met het land ging gebeuren. Nu
bepaalt de burger/consument in toenemende mate wat er met (delen
van) de groene ruimte gebeurt of moet gebeuren. Drie soorten waarden
zijn daarbij in het geding, die samen de maatschappelijke waarde bepalen (Coeterier, 2000 en Hooimeijer, 2000): gebruikswaarde (doelmatigheid), belevingswaarde (identiteit) en toekomstwaarde (duurzaamheid). Het gaat erom dat alle drie de waarden in een optimale mix
aanwezig zijn.
Interessant in dit verband is dat burgers/consumenten steeds meer
belang hechten aan de immateriële kant van goederen en diensten, en
daar ook (veel) voor willen betalen. Daardoor komt er meer aandacht
voor zaken als het plezier dat verschaft wordt, beleving, rust, ruimte en
groen (AVN, 1999), cultuurhistorie, identiteit, regionale eigenheid of
status. Voor het cultuurland zal dit betekenen dat de belevings- en
toekomstwaarde aan belang aan winnen, voor natuur geldt dit voor de
belevings- en gebruikswaarde. Het is geen sinecure in te spelen op de
wens tot meer immaterieel genieten. Dat komt door het wisselende
wensenpatroon van burgers/consumenten. Iedere consument zoekt zijn
eigen belevenis. Deze variatie heeft alles te maken met het proces van
maatschappelijke fragmentatie en differentiatie (Dagevos, 2000).

Keuze, concurrentie en kwaliteit
Het centraler komen staan van individuele beleving, gecombineerd met
het feit dat veel mensen steeds minder tijd en meer geld hebben, leidt
ertoe dat zij doelbewuster gaan opereren in hun gedrag: zij zullen zo
gaan handelen dat de belevingsopbrengst bij voorbaat gegarandeerd is.
Dit zorgt ervoor dat er een ander keuzepalet ontstaat en de concurrentie
tussen aanbieders wordt aangewakkerd. Een kort verblijf op de Veluwe
voor wandelen wordt bijvoorbeeld afgewogen tegen een trektocht door
het Groene Hart. Wat uiteindelijk wordt gekozen hangt af van de (ingeschatte) zekerheid over de totale beleving die het arrangement biedt en
factoren die daar positieve of negatieve invloed op uitoefenen:
organisatie, drukte in het gebied, etc. Tegelijkertijd loopt de kwaliteit van
de groene ruimte terug. De groei van de hoeveelheid vrij toegankelijk
groen houdt geen gelijke tred met de toename van de oppervlakte met
bebouwing en verharding. Het in stand houden van het contrast tussen
de hectiek van de stad en de wereld van rust en ruimte wordt daarom als
een centrale beleidsopgave gezien (LNV, 2000).
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Gedrag soms wisselend en tegenstrijdig
Consumentengedrag is in toenemende mate divers en wisselend, en kan
ook tegenstrijdig zijn. Een persoon (of groep) kan verschillend handelen
in verschillende situaties. Zo is er de stedeling die kiest voor rust en open
ruimte, maar daarvoor niet wil betalen. De plattelandsbewoner wil wel
uitzicht op koeien, maar geen stank. De boer wil wel bescherming van
de landbouw, maar geen bemoeienis van stedelingen. Er zijn voorts
sociale dilemma’s, zoals bij wonen in open landschap. Van de overheid
vragen mensen terugtreden èn optreden. Dimensies die belangrijke
verschillen zichtbaar kunnen maken en kunnen verhelderen zijn:
materieel - immaterieel, en individueel - collectief. Daarmee is het
gedrag van burgers/consumenten ten opzichte van het landelijk gebied
in vier categorieën in te delen: uniek, verantwoord, berekenend en
behoudend (WUR, 2001). Eén persoon kan in verschillende situaties
verschillend handelen, al zal ieders dominante consumentengedrag
waarschijnlijk wel in één of twee categorieën te vatten zijn:
• De berekenende consument
Het gedrag is individualistisch en rationeel van karakter. Materiele
gebruikswaarde staat centraal: functioneel bevredigen van de eigen
behoefte in zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding. Het
gedrag kent geen extremen en is redelijk goed voorspelbaar:
marktvolgend, geïnteresseerd in wat gangbaar, bekend en makkelijk
beschikbaar is.
• De behoudende consument
De prijs is belangrijk. Gehecht aan traditie en vrij onverschillig, soms
vijandig tegenover verandering, vernieuwing of afwijkingen. Niet
gericht op het zetten of volgen van trends, maar op vertrouwde
gewoonten en gebruiken van de (lokale) gemeenschap.
• De unieke consument
Individualistische en hedonistisch, gericht op nieuwe ervaringen,
verandering en variatie voor (kortstondig) persoonlijk geluk en plezier.
Competitief en impulsief, trendzettend op zoek naar het exclusieve of
extravagante. De symbool- of identiteitswaarde van producten en
diensten tellen, evenals de ervaring als individu of groep uniek te zijn.
• De verantwoorde consument
Geëngageerd, relateert consumptiegedrag bewust aan de sociale en
fysieke omgeving. Duurzaamheid en kwaliteit van het leven staan
centraal, met inbegrip van medemens, dier en plant. Nostalgie en
ruraal romanticisme, maar ook zorgen omtrent mens, milieu en maatschappij spelen een rol. Morele principes zijn belangrijker dan geld of
persoonlijk voordeel.

Dilemma’s en paradoxen in wensen en gedrag
In wensen en gedrag van burgers en consumenten zijn vele dilemma’s en
paradoxen te zien. Het gaat soms om verschillende groepen met
verschillende wensen, maar soms ook om dezelfde (groepen) mensen
met verschillende wensen, die niet tegelijk zijn te realiseren.
Consumenten hechten aan keuzemogelijkheden en diversiteit, maar ook
aan sociale rechtvaardigheid. Bij toenemende globalisering kan ruimte-
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lijke diversiteit op gespannen voet komen staan met sociale
rechtvaardigheid. Globalisering en mobiliteit vereisen betrokkenheid bij
mondiale ontwikkelingen en processen, waardoor de lokale betrokkenheid onder druk kan komen staan. Er zijn wel veel meer mogelijkheden
om te communiceren, maar de tijd daarvoor is en blijft beperkt: meer
verre vrienden betekent automatisch minder goede buren.
Individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering
en intensivering leiden alle tot minder diversiteit in de ruimte (vervlakking) en meer diversiteit in de tijd (dynamiek). Wanneer ieder vrij
gebruik maakt van het landelijk gebied, kan dit uiteindelijk ten onder
gaan: de ‘tragedy of the commons’ (Bol e.a., 1995). Zelfs als een gebruiker ziet dat hij bijdraagt aan de ondergang, is het voor hem rationeel
om zijn eigen korte-termijnbelang te blijven behartigen zolang hij niet in
staat is zijn medegebruikers tot de orde te roepen. Iedere gebruiker is
‘gevangene’ van een systeem waarin iedereen ‘free rider’ wordt. De
ondergang van de gemeenschappelijke hulpbron is dan de ongewenste
maar noodzakelijke uitkomst. Zo kan er een conflict zijn tussen woonwensen op individueel niveau (eigen wensen) en op collectief niveau
(wensen voor Nederland). De uitspraken in ‘Geef mij de ruimte’ (VROM,
2001) zijn ondubbelzinnig: nieuwe woningbouwlocaties moeten volgens
meer dan 80% binnen het stedelijk gebied worden gevonden. Uit onderzoek naar individuele woonvoorkeuren blijkt echter dat velen juist buiten
of aan de rand van de bestaande stad willen wonen: ‘we willen massaal
buiten wonen, maar we willen niet dat er massaal buiten wordt
gewoond’.
Bij verandering en innovatie speelt vaak de paradox dat als het goed
gaat, er wel middelen zijn, maar geen noodzaak en urgentie om te veranderen of te innoveren. Als het slecht gaat is de urgentie er wel, maar
ontbreken de noodzakelijke middelen. Tenslotte is er een strijdigheid
in de gewenste rol en het optreden van de overheid. De laatste jaren is
sprake van liberalisering, decentralisering, deregulering en privatisering.
Maar bij grote problemen, zoals milieurampen of voedselveiligheid
vragen burgers en consumenten om een krachtige centrale aanpak. De
overheid moet tegelijkertijd terugtreden èn optreden (Tjeenk Willink,
geciteerd door De Vries, 2001).
Deze paradoxen en dilemma’s moeten tegemoet worden getreden op
zowel collectief als individueel niveau. De overheid heeft daarin een
sturende taak, maar iedere burger moet ook zelf in de gelegenheid zijn
bij te dragen aan het overwinnen van deze tegenstellingen.
Conclusie: de wensen en het gedrag van burgers/consumenten zijn divers,
snel wisselend en kennen parallellen, maar ook verschillen tussen en binnen
groepen en personen: sociale dilemma’s, paradoxen en tegenstrijdigheid.
Het verdwijnen van belangrijke aspecten van het landelijk gebied spoort niet
steeds met de veranderende behoeften. De optelsom van al die wensen, het
‘democratisch optimum’, leidt niet vanzelf tot het door de samenleving
gewenste optimum voor het landelijk gebied als geheel. Uitgaand van de
wensen van de burger/consument in de civil society is daarom sturing nodig
op het behoud van het platteland, zowel in ruimtelijke als in sociaal-culturele zin. Duidelijk moet zijn hoe en door wie: burgers, organisaties, bedrijven
en overheid.
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1.2.3 Jongeren en allochtonen nader bezien
De raad wil twee groepen nader in beschouwing nemen, omdat er met
het oog op 2030 op voorhand belangrijke vragen lijken te bestaan over
de betekenis die zij (gaan) hechten aan het landelijk gebied en het
gebruik dat zij ervan (gaan) maken: jongeren en allochtonen.

Jongeren
Hoe kijken jongeren aan tegen het landelijk gebied en tegen wonen,
werken en recreëren in het landelijk gebied? In samenspraak met de raad
en met het ministerie van LNV heeft de Stichting Recreatie (2002) dit
onderzocht. Over het algemeen zijn jongeren in een levensfase waarin ze
niet geïnteresseerd zijn in het landelijk gebied. Sociale contacten,
muziek, kleding en eigen persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk. Toch
zijn er wel degelijk jongeren die de natuur bewust opzoeken: voor de
rust en de ruimte, om te ‘vluchten’ voor een conflict of probleem of als
‘gewilde’ achtergrond voor een activiteit. Met name jongere
‘activiteitenzoekers’ vinden het landelijk gebied juist alleen interessant
als er spannings- en risico-elementen in te vinden zijn, bijvoorbeeld een
activiteit als bungee-jumping of het Dance Valley festival. Jongeren zijn
vooral op zoek zijn naar zichzelf en zijn nog niet zo bezig met het nadenken over werken en wonen, en al helemaal niet in het landelijk gebied.
Deze houding tegenover wonen en werken past ook prima in de tijdsgeest waar jongeren van nu in leven; zo lang mogelijk een ‘lat-relatie
aangaan met de maatschappij’ en dus alles lekker ver voor je uitschuiven!
Er is onderscheid te maken tussen stadsjongeren en plattelandsjongeren
in dezelfde leeftijd. Plattelandsjongeren staan over het algemeen dichter
bij de natuur. Zij zijn opgegroeid en meer opgevoed met de natuur. Ook
lijken zij ‘behoudender’ in hun vrijetijdsgedrag. Al lijken ze nog zo verschillend, de meeste jongeren hebben uiteindelijk een traditioneel
toekomstbeeld. Het lijkt er op dat stadsjongeren en plattelandsjongeren
over het algemeen dezelfde behoeften hebben, maar dit op een andere
manier uiten. Plattelandsjongeren hebben hun schuurfeesten en trekkertrek-wedstrijden, stadsjongeren hebben hun uitgaansgelegenheden.
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Nederlandse jongere gaat zelden de natuur in
(in: Metro, 25 maart 2002)
Jeugd kan geen wilde dieren of plantensoorten noemen
Tieners in Nederland tonen weinig belangstelling voor de natuur. Meer
dan de helft van de jeugd bezoekt zelden of nooit een natuurgebied en
jongeren kijken niet naar natuurfilms. Dat blijkt uit een enquête van
Alterra, Researchinstituut voor de Groene Ruimte in Wageningen. Op
zeven scholen in de stad en op het platteland kregen 420 jongeren van
15 tot 18 jaar vragen over de natuur voorgeschoteld. (….)
Voorlopig is er onder jongeren in elk geval weinig belangstelling voor de
natuur. ‘De wereld van de beleidsmakers zag er veel overzichtelijker uit’,
zegt Jana Verboom van Alterra. ‘Nu worden kinderen met de auto van
activiteit naar activiteit gesleept.’ Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld dat
tieners geen wilde dieren die in Nederland voorkomen kunnen noemen,
of olifant of leeuw invullen. Bij belangrijke zaken voor de toekomst wordt
‘natuur’ niet genoemd, wel ‘vrienden’ en ‘een goede baan’. Planten bij
naam noemen is er al helemaal niet bij. Op één plantensoort na: hennep.
Vier miljoen milieufans (in: Metro, 26 maart 2002)
Terwijl jongeren weinig interesse in de natuur tonen, worden steeds
meer volwassenen lid van milieu- en natuurorganisaties. Het aantal
leden/donateurs steeg sinds 1991 met driekwart tot ruim vier miljoen:
Natuurmonumenten 975.000, Wereld Natuur Fonds 800.000, Greenpeace 699.478, Internationaal dierenfonds 306.750 en Dierenbescherming 192.500.

Ook is onderscheid te maken tussen autochtone plattelandsjongeren en
‘import’-plattelandsjongeren. Zij verschillen dikwijls in hun patroon van
wonen, werken en/of recreëren: ‘import’-plattelandsjongeren trekken
vaker dan plattelandsjongeren weg van het platteland om ergens anders
- veelal in de stad - te studeren, te werken of te wonen. Eenmaal het
platteland de rug toegekeerd te hebben komen zij niet meer terug. Ook
voor het werk op hun niveau zijn ze dikwijls aangewezen op de grote
stad. Autochtone plattelandsjongeren willen het liefst wonen en werken
in hun eigen dorp of een dorp in de buurt/eigen streek, mits zij er werk
kunnen vinden en een betaalbare woonruimte. Volgens veel plattelandsjongeren gaat er niets boven de rust, ruimte en vrijheid van het platteland. Ook in het vrijetijdspatroon lijken verschillen aanwezig tussen
autochtone plattelandsjongeren en import plattelandsjongeren. Eerst
genoemden ontplooien vaker activiteiten in de natuurlijke omgeving en
staan dichter bij de natuur.
Nog het meest is te zeggen over de vrijetijdsbesteding van jongeren en
het landelijk gebied. Willen zij daar recreëren? Ja en nee. Jongeren zijn
niet over één kam te scheren. Er zijn jongeren die wel gebruik maken van
het landelijk gebied en jongeren die hier totaal niet mee bezig zijn, laat
staan over nadenken. Daarnaast zijn de gebruikers in te delen in rustzoekers en activiteitenzoekers. Het gebruik van het landelijk gebied kan
ten grondslag liggen aan de persoonlijke interesse, maar ook waar
iemand opgeroeid is - het platteland of de stad - en opvoeding kan hierin
een rol gespeeld hebben. Ook kan die keuze afhangen van het moment.
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De ene keer wel en de andere keer niet. Eerst even wandelen in het bos
met de hond en ’s middags met je vriendinnen de stad in. Dit past prima
bij het ‘zap-gedrag’ van de jongere van nu: ‘live fast, stay young!’ Hier
komt wel weer een contradictie om de hoek; vakbladen staan vol met
artikelen over het zap-gedrag van jongeren en de snelle afwisseling van
belevenissen en sferen. Maar de omnivore vrijetijdsbesteding lijkt niet
door te zetten.
De stad wordt steeds voller. In het landelijk gebied lijkt nog de ruimte
om spannende en sensationele activiteiten te ondernemen of juist om je
even terug te trekken van alles en iedereen. Het feit dat jongeren lid zijn
van Greenpeace en Natuurmonumenten zegt iets over hun natuur- en
milieubewustheid. Het feit dat zij in het buitenland ‘meer aan natuur
doen’ zegt iets over hun interesse in natuur, maar ook over de uitzonderlijke situatie waarin verkeerd wordt. Jongeren vandaag de dag
hebben het druk; op vakantie is er tijd om lekker de natuur in te gaan.
Conclusie: het is belangrijk om het landelijk gebied niet als een groot pretpark in te richten. Wel moet het landelijk gebied voor jongeren (meer dan bij
volwassenen het geval is) ook het decor kunnen zijn voor spannende
activiteiten. Het landelijk gebied zou ook alternatieven kunnen bieden voor
risicogedrag. Dit is belangrijk voor jongeren, al weten zij dit zelf soms niet.
Als jongeren in een andere levensfase terechtkomen (er komen kinderen of
ze worden ouder) lijken zij meer oog te krijgen voor het landelijk gebied en
voor ‘rust en ruimte’ -aspecten.
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Allochtonen
Ook de betekenis van openbare groene ruimte voor allochtonen is recent
onderzocht (Stichting Recreatie, 1998 en Alterra, 2000). De openbare
ruimte neemt een belangrijke plaats in bij veel allochtonen en is dan
vooral een ruimte om samen te komen met gezin en familie en om gelijkgezinden te treffen. De groene ruimte heeft, anders dan voor veel
Nederlanders, vaak ook een religieuze functie. Natuur wordt gezien als
de oorsprong van het leven. De ideale woonomgeving voor veel
allochtonen is de stad: men wil voorzieningen om zich heen hebben.
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen richten zich over het
algemeen minder dan Nederlanders op het buitenstedelijke groen. Zij
richten zich over het algemeen meer op voorzieningen in de directe
woonomgeving dan op recreatiegebieden buiten de stad. Turken en
Marokkanen gebruiken van de vier grote groepen allochtonen de directe
woonomgeving het meest. Dit is te verklaren door culturele achtergronden: ze zijn niet gewend te reizen voor recreatieve doeleinden. Een
andere verklaring is de geringere bestedingsmogelijkheid: het inkomen
van allochtonen is gemiddeld lager dan dat van autochtonen. Het autobezit is lager en men heeft minder geld om te reizen. Ook speelt bij
Turken en Marokkanen mee dat de eerste generatie geen geld wil besteden aan vrijetijdsbesteding. Gastarbeiders zijn primair naar Nederland
gekomen om geld te verdienen, niet om het uit te geven. Tot slot speelt
de angst voor het onbekende - men is in een vreemd land - een rol om
de directe woonomgeving niet te verlaten.
Bij de tweede en derde generatie zijn in dit opzicht veranderingen zichtbaar. Zij maken meer gebruik van verder weg gelegen recreatiegebieden.
De latere generaties zijn opgegroeid in Nederland en meer in aanraking
gekomen met de Nederlandse gewoonten en cultuur. Daarbij zijn de
bestedingsmogelijkheden ruimer (de werkgelegenheid van de tweede en
derde generatie is over het algemeen beter), uitgaven voor recreatie zijn
meer geaccepteerd en van kind af aan is men meer bekend met
gebieden buiten de directe woonomgeving (zoals via schoolreisjes).
Opmerkelijk is het verschil in recreatief gedrag tussen de eerste en latere
generaties. De eerste generatie probeert zoveel mogelijk te recreëren
zoals men gewend is in het thuisland. Latere generaties ontwikkelen een
recreatiepatroon waarbij men meer van de Nederlandse cultuur overneemt. Men is actiever, doet meer aan sport en neemt typische Nederlandse activiteiten over, zoals fietsen en wandelen. Doorgaans behoudt
men ook hierbij de eigen groepscultuur: recreëren gebeurt voornamelijk
met ‘landgenoten’. Toch staan de latere generaties meer dan de eerste
generatie open voor integratie met andere bevolkingsgroepen. De
integratieve functie van recreatie is dus wel aanwezig, maar moet niet
worden overschat.
Binnen de stad zijn zowel bebouwde als groene ruimten populair onder
allochtonen van de tweede generatie als locatie voor vrijetijdsbesteding,
voor alle etnische groepen. Stedelijke groene ruimten die de meesten
benutten zijn wijkparkjes en grote stadsparken. Buiten de stad worden
voor vrijetijdsbesteding hoofdzakelijk recreatiegebieden en de zee met
strand en duinen bezocht. Natuurgebieden buiten de stad - anders dan
de zee, het strand en de duinen - lijken weinig populair onder
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allochtonen van de tweede generatie. Het beeld hierover is echter zeer
diffuus. Veel allochtonen beweren dat ze natuurgebieden buiten de stad
wel aantrekkelijk vinden, maar ze komen er weinig. Dit geldt althans
voor heidegebieden, zandverstuivingen en meren en plassen. Onder
Marokkanen zijn meren en plassen wel populairder. Bossen worden
weinig bezocht door de Surinaamse groepen. Van de Turken en
Marokkanen gaat de helft wel eens naar bossen buiten de stad. Landbouwgebieden zijn als omgeving voor vrijetijdsbesteding bijzonder
impopulair onder allochtonen van de tweede generatie. Men komt er
niet en men zou ook niet weten wat men er zou moeten zoeken.
Het recreatief gedrag van allochtonen is in ontwikkeling. De eerste
generatie wil zoveel mogelijk recreëren zoals men gewend is in het thuisland. Latere generaties ontwikkelen een recreatiepatroon waarbij men
meer van de Nederlandse cultuur overneemt. Men is actiever en gaat
ook fietsen en wandelen. Doorgaans behoudt men ook hierbij de eigen
groepscultuur: recreëren gebeurt voornamelijk met ‘landgenoten’. Al
staan de latere generaties meer dan de eerste generatie open voor
integratie met andere bevolkingsgroepen, het vraagt zijn tijd. Deze ontwikkeling lijkt overigens overeen te stemmen met de integratie van
immigranten in vroegere eeuwen.
Conclusie: door de eeuwen heen hebben immigranten onze cultuur verrijkt
en verbreed. Dit heeft nimmer geleid tot een abrupte 'daling' van het
landelijke als cultuurgoed. Weliswaar is nu sprake van een veel
massaler instroom, maar er lijkt geen enkele reden om aan te nemen dat de
allochtonen van nu na twee of drie generaties een beslissend andere waarde
aan het landelijke hechten dan de autochtonen. Acculturatie is van alle
tijden en vraagt ook nu zijn tijd.

1.2.4 Waarom blijven boeren?
De ontwikkeling bij de groep grootste grondgebruikers is uiterst relevant
voor de toekomst van het landelijk gebied. De raad wil daarom ook de
vraag ‘waarom blijven boeren?’ bezien.

Steeds minder maar grotere agrarische bedrijven
Heel veel boeren blijven niet boeren, zo lijkt uit de cijfers. Maar velen
blijven dat juist ook wel doen, ondanks niet altijd gunstige economische
perspectieven (Schnabel, 2001). Ieder jaar verdwijnt 2 à 3% van de
boerenbedrijven. Sinds 1950 is hun aantal gehalveerd van ongeveer
200.000 naar minder dan 100.000. Naar verwachting zal tot 2010 à
2015 nog eens de helft van alle bedrijven verdwijnen, door schaalvergroting, maar vaak ook door gebrek aan een opvolger.
Op 20% van de bedrijven is het bedrijfshoofd ouder dan 60, meer dan
de helft van de bedrijven wordt geleid door iemand van boven de 50 en
weer meer dan de helft van hen heeft geen opvolger. Tussen 1995 en
2000 is het aandeel van de jonge bedrijfshoofden - tot 35 jaar - bijna
gehalveerd tot ongeveer 6%. In de beroepsbevolking is nog maar één op
de 25 Nederlanders direct agrarisch werkzaam en is niet meer dan één
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op de 75 huishoudens als agrarisch te beschouwen. Behalve in de tuinbouw is op de overgrote meerderheid van de bedrijven geen personeel
‘van buiten’ in vaste dienst. Meer dan in het verleden al het geval was is
het boerenbedrijf een gezinsbedrijf geworden, beter gezegd, een
huwelijkspartnerbedrijf. Een kwart van het werk in de Nederlandse landbouw wordt door vrouwen gedaan, meestal als echtgenote, maar steeds
vaker ook als (mede)bedrijfshoofd. De agrarische bedrijven zijn
gemiddeld steeds groter geworden. Wie wil blijven boeren heeft veel
kennis, kapitaal en kwaliteit nodig.

Waarom blijven boeren?
Schaalvergroting, specialisering, productiviteitsverhoging, diversificatie,
internationalisering roepen steeds weer de vraag op of het zinvol is te
investeren in een toekomst als boer. De vraag is ‘waarom blijven
boeren?’ (Schnabel, 2001). Als het echt niet meer gaat of als er echt
geen toekomst meer in zit, houdt de boer op met boeren. Maar de
sociologie leert dat heel andere vormen van rationaliteit dan alleen
simpele afweging van financiële kosten en baten het handelen van
mensen bepalen, zoals de continuïteit van het bedrijf. Nog dieper gaat
de psychologische verklaring, waarin het gaat om individuele verschillen
in de balans tussen weten wat zakelijk verstandig is en wat men als mens
het liefste wil. Dan komen factoren als traditie, gebondenheid aan de
grond, landschapsbeheer, de relatie met de dieren naar voren. Dé boer
bestaat niet, de verschillen zijn groot en lopen uiteen van verschillen in
bedrijfsstijl en bedrijfsomvang tot verschillen per bedrijfstak en bedrijfsvoering. Boeren zijn opgevoed als en opgeleid tot boer.

Zelfbeeld van boeren
Wat het boerenbestaan in psychologisch, sociaal en cultureel opzicht
bijzonder maakt is in beeldvormings- en zelfbeeldonderzoek vele malen
vastgelegd. Het gaat vooral om de kwaliteit van het boerenbestaan:
eigen baas zijn, vrijheid van dagindeling, leven in de buitenlucht,
omgang met dieren, contact met de natuur, het ritme van de seizoenen,
deel uitmaken van een lange traditie, samenwerken met het eigen gezin.
De arcadische idylle die de niet-boer zich graag bij het boerenleven voorstelt bepaalt ook minstens ten dele de kijk van boeren op hun eigen werk
en leven. Zij geloven zelf in deze mythe, al zullen ze ook de eerste zijn
om toe te geven dat dit met de praktijk van het boerenleven niet zoveel
te maken heeft. In ieder geval weten ze zeker dat deze agrarische
waarden buiten hun eigen wereld geen deel zijn van het werkende leven.
Dat versterkt de aantrekkelijkheid van het eigen bestaan.

Afstand met beeldvorming bij het publiek
De afstand tussen de beeldvorming bij het publiek en het zelfbeeld van
de boer is erg groot. Het publiek is enerzijds gevangene van de romantische mythe van het idyllische landleven als een symbiose van mens,
dier en natuur, anderzijds slachtoffer van horrorbeelden over gekke
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koeien en gekooide varkens. Van hun kant voelen boeren zich tekort
gedaan door consumenten die hoge eisen stellen en lage prijzen verwachten. Dat gevoel wordt versterkt door het gesloten karakter van de
boerenstand, die absoluut en relatief steeds kleiner wordt. Alleen wie erin
geboren wordt, kan er een plaats in verwerven. De status van boer is
meer dan ooit bij de geboorte verkregen, en dat valt op in een wereld
waarin bijna elke positie door eigen inzet verworven is en volgens de
meeste mensen ook hoort te zijn. Boeren hebben het gevoel er samen
alleen oor te staan. Dat verdiept de kloof tussen degenen die boer
blijven en degenen die het niet zijn.
Conclusie: over de toekomst van het boerenbedrijf in Nederland is veel met
stelligheid te zeggen, maar voor een goed beeld van de boer en zijn - of
haar! - toekomst is vooral van belang ook te kijken naar de sociaal-culturele
context: de gezins- en bedrijfscultuur, de mogelijkheid van opvolging, de
bereidheid van de partner om mee te werken en de aantrekkelijkheid van
andere activiteiten in of buiten het bedrijf. Beeld van het publiek en zelfbeeld
van boeren lopen nogal uiteen.

1.3 Gevolgen voor landelijk gebied en beleid
1.3.1 De verbeelding aan de macht?
De informationele samenleving
De in 1.2 geschetste ontwikkelingen zijn in conceptuele zin het best
samen te vatten onder de noemer van ‘de informationele samenleving’
(Mommaas, 2000). Economische vooruitgang en de uitoefening van
macht berusten vandaag de dag vooral op processen van kennisontwikkeling, informatiebeheer en symbolische communicatie. Hierin zijn
twee deelontwikkelingen:
Netwerksamenleving: het ontstaan van nieuwe fysiek-ruimtelijke samenhangen. Ruimtelijke barrières worden doorbroken door toepassing van
nieuwe vormen van communicatie en vervoerstechnologie. Deze maken
het mogelijk om verbindingen over grotere afstanden te coördineren. De
rol en de kwaliteit van specifieke plekken, van binnensteden, stadsranden
en het groene buitengebied is steeds meer afhankelijk van de plaats van
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die plekken in zich steeds verder uitstrekkende netwerken van relaties.
Cultuur van reële virtualiteit. Een steeds groter deel van de culturele
omgeving wordt opgenomen in en bemiddeld door de digitale wereld
van de verbeeldings- en belevingsindustrie. Het betreft niet alleen de
sfeer van communicatie en media, reclame, vormgeving, amusement,
film en muziek, maar steeds meer ook de tastbare wereld van kleding en
voeding, gebruiksvoorwerpen, architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Waar de verbeelding eens vooral werd gezien als een representatie van de werkelijkheid, wordt in de informationele samenleving de
werkelijkheid een functie van de verbeelding.

De vraagkant
De ontwikkelingen aan de vraagkant zijn samen te vatten als ‘expansie’,
‘verdichting’ en ‘vervlechting’. In het verleden was het aanbod voor de
diverse functies landbouw, recreatie en natuur georganiseerd in overzichtelijke nationale, publiek/private en ruimtelijke compartimenten.
Vandaag de dag zijn deze compartimenten diffuus en transparant.
Economie en beleving worden steeds meer bepalend voor ontwikkelingen in andere maatschappelijke domeinen, zoals in de sfeer van
de goederen en diensteneconomie en de sfeer van de ruimtelijke
inrichting en vormgeving. Concreet gaat het om een toenemende
integratie tussen de mondiale media-industrie en de lokale fysieke wereld
van de vrije tijd (de wereld van pretparken, winkelcentra, uitgaan,
bungalowparken, maar ook binnensteden en natuurgebieden). Dit betekent een meer integrale afstemming van de inrichting van stadscentra
op de bovenlokale markt van recreatie en toerisme, ketenvorming
rondom het cultuurhistorische en het natuurtoerisme, het ontstaan van
geïntegreerde vrijetijdscomplexen (deels in binnensteden, maar meer en
meer ook aan de stadsrand), verdergaande integratie van de werelden
van de kunst, cultuur, entertainment en detailhandel, en de transformatie van het platteland tot consumptieruimte.

De aanbodkant
De verruimde actieradius van consumenten heeft in combinatie met een
afnemende hoeveelheid vrije tijd geleid tot verscherpte concurrentie
binnen het aanbod. Daardoor raakt het aanbod verder los van een
achterliggende institutionele orde en wordt scherper afgestemd op (vermeende) dynamiek van de vraag. Dit proces wordt versterkt door
liberalisering van internationale markten, door toepassing van nieuwe
vormen van digitale informatie en communicatie en doordat publieke
voorzieningen meer marktconform moeten opereren. Vraag en aanbod
raken verwikkeld in een spiraal van toenemende verdichting en onderlinge afstemming. Bedrijven gaan programmatische en/of tijd-ruimtelijke
allianties aan, om zo beter in staat te zijn de aandacht van de consument
te trekken en te behouden. En dat over grotere afstanden. Bestaande
sectorale en institutionele onderscheidingen worden diffuser. Ook dit
betreft alle functies van het landelijk gebied: landbouw, natuur,
recreatie, allemaal worden ze steeds meer (gezien als) onderdeel van een
proces van internationalisering en informatisering.
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Ruimtelijke en sociaal-culturele effecten
De dynamiek van de ontwikkelingen overstijgt in toenemende mate de
geometrie van stad en land, maar ondermijnt deze ook. Er is sprake van
een vergaande uitwisseling van kwaliteiten van stedelijkheid en landelijkheid, waarbij karakteristieken van stedelijkheid (drukte, levendigheid,
moderniteit) en van landelijkheid (rust, stilte, groen, weidsheid, traagheid, dorpsheid, traditie) steeds meer dooreen lopen. Functionele,
morfologische, sociale en symbolische dimensies van stad en land
vormden eens een plaatsgebonden geheel, maar die verschillende
dimensies zijn in de loop der tijd uit hun lokale verband losgeweekt om
in grillige en vaak instabiele combinaties weer met elkaar in verband te
worden gebracht. Land in stad, stad in land.
Onderscheidingen van stad en land zijn niet verdwenen of zinloos
geworden, maar lijken eerder van meer betekenis voor de identiteit.
Omgevingen van stad en land zijn nadrukkelijk in trek als locaties voor
wonen. Kenmerken van stad en land worden ingezet om het plaatseigen
karakter van bestemmingen en voorzieningen te benadrukken. In de verhouding tussen stad en land is zo de symbolische onderscheiding
belangrijker geworden dan de functionele en/of morfologische. Naarmate de koopkracht van consumenten van toenemend belang wordt bij
de vormgeving en inrichting van omgevingen, zullen symbolischconsumptieve ordeningen van stad en land de functioneelmorfologische sterker gaan sturen in plaats van andersom.

Landelijk gebied in de ban van verbeelding
In het landelijk gebied worden landschapselementen, activiteiten en
locaties als het ware losgekoppeld uit hun historische, sociale, culturele
en geografische verband. Zij worden het afzonderlijk object van een
thematische vormgeving in het verlengde van de verbeeldings- en
verplaatsingsketen van groepen consumenten. Dit resulteert in een
permanente ont- en herkoppeling van ruimtelijke elementen. In het ene
geval - zoals bij een historische binnenstad, een monumentaal industriecomplex of een gevarieerd coulisselandschap - kan dit uitmonden in een
versterking van plaatskenmerken. In een uitvergroting van ‘interessante’
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ervaringen van ‘stedelijkheid’ dan wel ‘landelijkheid’. In het andere geval
resteert niets anders dan een complete herstructurering: de vormgeving
van bossen en meren in voormalige agrarische productiegebieden, de
aanleg van spectaculaire vrijetijdsmilieus in stadsrandzones, de vormgeving van ‘aansprekende’ culturele of uitgaansclusters in binnensteden.

Toeristen kopen het liefst klompen met strontlucht
(in: Metro, 2 november 2001)
BELTRUM Klompenfabriek Nijhuis in Beltrum, de grootste ter wereld,
gaat statiegeld heffen op klompen. Wie bij Nijhuis nieuwe koopt en zijn
oude inlevert, krijgt vijf gulden korting.
Aanleiding is de toenemende vraag naar gebruikte klompen. ‘Het liefst
kopen toeristen klompen waar de stront nog aan kleeft.’
De fabrikant maakt jaarlijks 500.000 paar klompen. De afgedankte
exemplaren zijn de laatste tijd om onbekende redenen een rage geworden onder toeristen. (ANP)

1.3.2 Gevolgen voor het landelijk gebied
Conclusies uit het voorgaande
Uit het voorgaande trekt de raad de volgende conclusies die voor de toekomst van belang zijn:
1. Er is - mede omdat in en om steden te weinig mogelijkheden zijn voor
ruim en groen wonen - een sterke trek van de stad naar het platteland.
Buiten wonen geldt in toenemende mate als aantrekkelijk, vaak ook als
uitdrukking van (culturele) distinctie. Aan de ene kant is er sprake van
allerlei 'nieuwkomers': deze construeren ook nieuwe beelden van het
'rurale', ze introduceren nieuwe belangen en verlangens en creëren,
soms bewust maar veelal onbedoeld, nieuwe relaties, nieuwe grenslijnen en nieuwe conflicten. Aan de andere kant hebben 'oorspronkelijke' bewoners soms het gevoel dat ze naar de marge worden
gedrukt. Met name concurrentie om de schaarse nieuwe woongelegenheden kan tot veel ongenoegen leiden.
2. Onder de plattelandsbevolking als geheel (dus niet alleen onder
nieuwkomers) is sprake van een herwaardering van het esthetische en
van het lokaal specifieke. Het belang van oorspronkelijke cultuuruitingen (zoals in de architectuur, ongeschonden dorpsgezichten,
etc.) is sterk groeiend en krijgt ook in toenemende mate een plaats in
het provinciale beleid. Naast 'oudere' cultuuruitingen ontstaan er ook
nieuwe. Het vermaak (plattelandsdisco's, muziek à la Normaal, etc.)
wordt uitdrukkelijk zo georganiseerd dat het contrast met het urbane
zo hoog mogelijk is.
3. De leefbaarheid op het platteland (hoe veelsoortig ook gedefinieerd)
is naar het gevoel van velen aan veranderingen en vaak, zo meent
men, ook aan verslechtering onderhevig. De structuur van voorzieningen verandert sterk: er vindt een concentratie plaats, wat vervolgens tot een toenemende mobiliteit noopt. Dat betekent dat onder
ouderen en jongeren specifieke probleemvelden ontstaan, waar vooralsnog geen adequate oplossing voor is gevonden. Ook het vraagstuk
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van armoede (die vroeger soms zeer schrijnend was op het platteland,
maar wel ten dele werd opgevangen in meer of minder informele
solidariteitsverbanden als de kerk, burenhulp, vakbondskassen) staat
weer op de agenda.
4. Op een aantal plaatsen leiden de nieuwe 'stedelijke consumptieclaims'
(niet alleen wat betreft het wonen, maar ook wat betreft de grootschalige claims voor natuurontwikkeling, voor recreatie en toerisme,
voor waterretentie) tot protestbewegingen onder de plattelandsbevolking. Dergelijke 'claims' worden door de plattelandsbevolking soms
ervaren als een 'overval', als plannenmakerij waarin men zelf nooit is
gekend en ook als een miskenning van het 'mooie' en het 'natuurlijke'
dat er, zo meent men, altijd is geweest en dat is voortgebracht door
de huidige en voorgaande generaties van plattelandsbewoners. Vooralsnog zijn er onvoldoende bestuurlijke mechanismen voorhanden om
dergelijke problemen op een passende wijze het hoofd te bieden.

Breuk of continu proces?
Vele van de in 1.1 en 1.2 geschetste veranderingen lijken een forse breuk
in de ontwikkelingen op korte termijn, maar zijn op lange termijn
beschouwd slechts een golving in een continu proces. Zo was tot in de
17e eeuw op het platteland veel stedelijk kapitaal aanwezig, en waren ook in het westen van ons land - veel boeren pachters die iedere zes of
negen jaar naar een andere boerderij moesten. Ook wonen op het
platteland kent in ons land een lange traditie: denk aan de Vechtstreek.
Maar nu lijken voor velen de verwachtingen en toekomstperspectieven
niet (meer) te ontlenen aan het directe verleden en lijkt het platteland
niet meer 'vanzelfsprekend’ te blijven bestaan. Voor het eerst in de
geschiedenis dreigt volgens de raad dat de ontwikkelingen gezamenlijk,
door de schaal waarop zij zich voordoen, nu het gevaar in zich dragen
van het opsouperen van het landelijk gebied als zodanig. Voor het eerst
in de geschiedenis lijkt er het risico te bestaan dat het landelijk gebied
niet meer ‘vanzelfsprekend’ in stand wordt gehouden en dat het platteland als contramal van de stad verdwijnt.

Sociale patronen van volgend naar sturend
De identiteit van een streek is ontstaan omdat de occupatie qua patroon
en proces afhankelijk was van plaatselijke abiotische en biotische
omstandigheden. Het sociale patroon was volgend.
Tegenwoordig is occupatie vrijwel onafhankelijk geworden van lokale
(a)biotische omstandigheden. Het is zelfs omgekeerd: de occupatie
bepaalt nu grotendeels de biotische omstandigheden en de sociale
‘invulling’ van een streek bepaalt de landschappelijke verschijningsvorm.
Zowel in occupatie als sociaal gezien treedt schaalvergroting op. Streekculturen maken plaats voor nationale cultuur, of culturen, naarmate het
multiculturele karakter van de samenleving toeneemt. Alleen aardkundige verschijnselen zoals rivieren en bergen zorgen nog voor landschappelijke differentiatie. Oude landschappen bewaren is kunstmatig en
duur (Coeterier, 2000).

76

Symptomen en achterliggende processen
Verlies van landschappelijke identiteit is een symptoom. Het achterliggende proces wordt veroorzaakt door twee tegengesteld werkende
krachten: een lokaal gerichte, centripetale kracht, en een (inter-)nationale, centrifugale kracht. De centripetale kracht is gericht op versterking
van de leefomgeving. Mensen hebben fundamentele behoeften aan
wortels en binding met een eigen plek en zich daar thuis kunnen voelen,
èn aan groei, met vrijheid voor zelfverwerkelijking. Centrifugaal gezien is
er versnippering, zowel collectief als individueel. Nu gezin, buurt en kerk
wegvallen als bindende omgevingen is het zoeken naar een centrum
persoonlijk geworden. Centripetale krachten nemen af, centrifugale toe.
Maatschappelijk gezien werkt de centrifugale kracht in deze tijd sterker
en versplintert het leven in allerlei leefstijlen, interessesferen, activiteiten
en plekken. Deze kracht is gericht op verstrooiing, letterlijk en figuurlijk,
op oppervlakkigheid, buitenkanten, en zorgt voor toename van rusteloosheid, mobiliteit en amusement.

Gevolgen voor het landelijk gebied
Het landelijk gebied is - al dan niet met enige vertraging - een spiegel
van de economische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving. Dat was in het verleden zo, en dat is ook nu het geval. Het
gezamenlijke effect van die ontwikkelingen dreigt nu echter te leiden tot
versnelling, versnippering en verbrokkeling van en in het landelijk
gebied, zoals dat in de loop der eeuwen is gevormd. Zo vraagt een bos
van 100 jaar oud minstens 25 kabinetsperioden planmatig en continu
beheer. Die tijd was er tot voor enkele decennia meestal wel. De laatste
jaren staan planmatigheid, rust en continuïteit echter meer en meer
onder druk.
De raad acht een aantal gevolgen van de hiervoor genoemde demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen van grote betekenis voor
het landelijk gebied, met name:
• de toenemende communicatie en mobiliteit, waardoor steeds meer
alles overal kan;
• de toename van de diversiteit en van subculturen, bij autochtonen en
bij allochtonen;
• de toenemende spanningen in de landbouw door handelsliberalisatie
en EU-uitbreiding;
• de toename van de vrije tijd, waardoor beleving en verbeelding
belangrijker worden;
• de veranderende woonwensen (toename ruimtebeslag door gezinsverdunning);
• de toenemende sociale en culturele tweedeling tussen èn binnen stad
en platteland;
• de toenemende afscherming en enclavevorming voor wonen, werken
en recreëren.
De raad acht het effect van die gevolgen, apart of samen, op het
landelijk gebied zeer groot, en meent dat er sprake is van zoniet een
historische breuk dan toch zeker van een niet eerder opgetreden schaal
in de ontwikkelingen, zowel tastbaar als in sociaal-culturele zin.
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De volgende tabel geeft een indruk van mogelijke gevolgen van de
geschetste demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen voor
stedelingen, plattelandsbewoners en boeren.

Schets van mogelijke gevolgen van sociaal-culturele ontwikkelingen

Conclusie: in de samenleving doen zich belangrijke demografische en
sociaal-culturele ontwikkelingen voor, die een groot effect hebben op het
landelijk gebied. Gezamenlijk dragen zij het gevaar in zich het platteland op
te souperen, zodat het platteland als contramal van de stad verdwijnt.
Signalen daarvan kwamen al in het begin van de 20e eeuw naar voren,
maar voor het eerst in de geschiedenis dreigt nu, door de schaal waarop de
ontwikkelingen spelen, het risico dat het landelijk gebied niet meer ‘vanzelfsprekend’ in goede handen is en niet meer in stand wordt gehouden.
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1.3.3 Gevolgen voor het beleid
Opvattingen over politiek en bestuur in beweging
Ook politiek en bestuur lijken in de ban te zijn van virtualiteit, verbeelding en entertainment. Het publieke debat versimpelt: vorm,
emoties en slogans zijn belangrijk, er wordt op de man gespeeld en de
aandacht voor inhoud, diepgang en reflectie zijn beperkt. Of is er meer
aan de hand? Staan de dragers van politiek, democratie en overheid
fundamenteel onder druk? Dit alles is momenteel sterk in discussie en de
kern van dit probleem is nog allerminst uitgekristalliseerd (Hajer, 2000
en Schnabel, 2000). Maar er is in ieder geval een grote spanning te
constateren in de taak van volksvertegenwoordigers: luisteren naar
burgers, deelbelangen overstijgen, compromissen sluiten, consequenties
doordenken, algemene belangen behartigen en minderheden
respecteren. Veel mensen willen graag betrokken zijn, maar hebben er
geen zin in voortdurend zelf actief in het politieke bedrijf zijn via vergaderingen, referenda, etc. Liever volstaan zij met het geven van
donaties aan organisaties voor goede doelen. De werkelijkheid is
complex en de mening van ‘de kiezer’ bestaat niet: die is in feite samengesteld uit diverse meningen, gevoelens en twijfels. Dit alles vraagt in de
civil society om vergroting van vertrouwen van de burger in de overheid,
verbetering van de representatieve democratie en een nieuwe, heldere
rol voor de overheid.
De raad kan en wil deze politieke en bestuurlijke problematiek in het kader
van dit advies niet verder uitdiepen, maar daarop te zijner tijd in een apart
advies terugkomen. Hier wordt volstaan met de conclusie dat in de huidige
‘civil society’ het vertrouwen van de burgers van Nederland in de overheid
versterking behoeft. De burgers vragen om een nieuwe en heldere rol van
een overheid die verplichtingen nakomt en verantwoording aflegt.
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Deel 2

Lijnen voor de
toekomst
2.1 Toekomstperspectieven
In dit hoofdstuk wordt nader bezien wat de hiervoor geformuleerde
conclusies volgens de raad zouden kunnen en moeten betekenen voor
de toekomst van het landelijk gebied. Daartoe heeft de raad getracht
drie perspectieven te schetsen, uitmondend in opgaven voor de
toekomst.

2.1.1 Perspectieven
Mogelijke toekomstbeelden: perspectieven
Als het landelijk gebied verandert van agrarische productieruimte naar
een multifunctionele consumptieruimte zal dit in het perspectief van
2030 leiden tot grote verschuivingen in de omgang met het landelijk
gebied. Zowel voor consumenten als voor aanbieders van producten,
diensten en locaties, als voor overheden hebben de in deel 1 genoemde
ontwikkelingen en opgaven belangrijke consequenties. De raad heeft
zich niet gewaagd aan het schetsen van scenario’s: dit zou een gedegen
wetenschappelijke aanpak vragen, waarvoor hij onvoldoende is toegerust. Daarom wil de raad zich beperken en ‘slechts’ perspectieven aangeven, om zo in beeld te kunnen brengen hoe consumenten, rurale
ondernemers (in brede zin: boeren, recreatieondernemers en aanbieders
van natuur) en overheden op deze ontwikkelingen kunnen inspelen.
Met het oog hierop komen vier, onderling verbonden kernvragen naar
voren:
1. wat zijn, ondanks alles, de constanten van het landelijke als cultuurgoed?
2. hoe en waarom waarderen (diverse groepen in) de bevolking deze
constanten?
3. in welke mate dragen die constanten bij aan de voor ruraliteit
essentiële balans?, en
4. hoe zijn de constanten en de waardering ervan door turbulente tijden
heen te loodsen?

Twee invalshoeken
Bezien we nu de betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen voor het
landelijk gebied en de percepties van de consument van het landelijk
gebied, dan zijn twee invalshoeken mogelijk:
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1 voedselproductie in het landelijk gebied leidt tot specifieke sociaalculturele rurale waarden en kenmerken en tot een bijzondere habitus.
Voedselproductie is in deze benadering essentieel voor ruraliteit: voor
de belevings- èn gebruikswaarde voor àlle zestien miljoen
‘consumenten’ van het landelijk gebied, de boeren, de burgers èn de
buitenlui;
2 het landelijk gebied en ruraliteit zijn in Nederland in hoge mate een
mythe. Vrijwel heel Nederland, ook het landelijk gebied, is
functioneel, cultureel en economisch verregaand verstedelijkt. De
wijze waarop stad en land worden beleefd, verraadt een stedelijk
referentiekader. Er zijn weliswaar nog altijd markante verschillen
tussen stad en land, en tussen landelijke regio’s onderling, maar het
zijn meer en meer graduele of subculturele verschillen binnen een
dominant stedelijke cultuur.

Drie perspectieven geschetst
De oorzaken van vele ontwikkelingen zijn vaak niet weg te nemen, de
gevolgen zijn wel te geleiden. Gelet op de genoemde ontwikkelingen,
opgaven en kernvragen onderscheidt de raad drie mogelijke toekomstperspectieven. Deze liggen in het verlengde van de wensen van de
genoemde hoofdgroepen: boeren, burgers en buitenlui, doch zonder de
andere groepen uit te sluiten. Elke ontwikkeling is voor zich een reflex
van - of antwoord op - diverse factoren die hiervoor zijn genoemd en
reflecteert ook een bepaalde culturele constellatie. Vele ontwikkelingen
laten zich al in de praktijk onderkennen, waarbij tegelijkertijd duidelijk
wordt dat van een combinatie-zonder-meer niet altijd sprake kan zijn. De
conflictualiteit is, naar in toenemende mate blijkt, vaak hoog. Kiezen is
dan wel geboden. Steeds moet echter worden bedacht dat perspectieven kunstmatige constructies zijn om vat te krijgen op de realiteit.
Zij kennen hun beperkingen. Doelen, doelgroepen en ontwikkelingen
lopen dooreen. Stad en land vormen geen gescheiden werelden, maar
zijn een continuüm met uitersten. De wereld is ingewikkelder dan alleen
boeren, burgers en buitenlui. Gewaakt moet worden voor denken in
stereotypen.
De perspectieven zijn géén scenario’s in wetenschappelijke zin, maar
bedoeld als hulpmiddel om zicht te krijgen op mogelijke gevolgen en
noodzakelijke keuzen. Ze zijn alle drie realistisch, bewust zwart-wit
geformuleerd, alle drie in beleid vorm te geven en doen zich nu al overal
in wisselende verhoudingen voor en geven soms botsingen. Aan de hand
hiervan is te bezien welke sfeer het platteland zou kunnen of moeten
bieden: voedsel, natuur, recreatie, wonen, of gemengd, waar (mogelijk)
conflicten liggen en waar consensus is te vinden. Vervolgens is te bezien
of per gebied alleen procesvoorwaarden of visies moeten worden opgesteld, en zo ja: verschillende visies naast elkaar, of een keuze voor één (al
dan niet gecombineerde) visie. En tenslotte: wat vraagt dit dan van de
overheid in een civil society?
Het perspectief agrarische exclusiviteit opteert voor een grootschalige sterk geïndustrialiseerde landbouw. Een landbouw die door een
brede range van hygiënische maatregelen een cordon sanitaire weet te
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creëren tegen de vele bedreigingen voor de diergezondheid en die, door
haar schaal en omvang, competitief is op wereldmarktniveau en daarmee
de consumenten voedsel van de vereiste basiskwaliteit voor lage prijzen
weet aan te bieden. Dit perspectief is gebaseerd op de wegvallende
samenhang tussen voedsel, landbouw en landelijk gebied en op de
erkenning dat tussen de samenleving als geheel en de landbouw een
diepe culturele kloof is gegroeid. Landbouw krijgt een eigen 'exclusieve'
ruimte, daaromheen wordt een veelkleurig palet ontwikkeld van groene
en blauwe 'dooradering', nationale en provinciale landschappen, ruimte
voor recreatie, toerisme en buiten wonen.
Het perspectief stedelijke consumptie gaat uit van de dominantie van
stedelijke behoeften in het gebruik van het landelijk gebied. De breuk
tussen stad en landelijk gebied en de weggevallen samenhang tussen
landelijk gebied, landbouw en voedsel is geaccepteerd als een irreversibel feit. De landbouw en de daarmee geassocieerde voedselproductie is te beschouwen als een inwisselbaar en 'transporteerbaar'
fenomeen. De landbouw kan zich beter verplaatsen naar andere
gebieden buiten Nederland, waar grond en milieugebruiksruimte minder
schaars en dus goedkoper zijn. Voedsel is zeer wel van elders te importeren. Daarmee sluit dit perspectief aan bij de eerder aangestipte
maatschappelijke veranderingen: landbouw wordt niet meer gekoesterd,
de bedrijfsvoering is de gemiddelde stedeling onverschillig. De keerzijde
wordt getekend door nieuwe vormen van grondgebruik: de aanleg van
grote natuurterreinen, riante mogelijkheden voor oude en nieuwe
vormen van recreatie en toerisme, omvangrijke ruimte voor nieuwe,
chique vormen van buiten wonen, nieuwe bergingsmogelijkheden voor
water en, tenslotte, hier en daar een agrarisch museum, waarin we
worden geïnformeerd over hoe het ooit eens was.
Het derde perspectief tenslotte is te duiden met het trefwoord rurale
renaissance. Het gaat uit van de dominantie van de bewoners van het
landelijk gebied en is gebaseerd op de erkenning van de opgetreden
maatschappelijke en culturele veranderingen. Tegelijkertijd echter gaat
dit perspectief terug op de gedachte dat de verbroken samenhangen
(die tussen het rurale en het urbane, en die tussen landelijk gebied,
voedsel en landbouw) weer moeten worden hersteld omdat het de
moeite waard is de cultuurgoederen genaamd landbouw, landelijk
gebied en voedsel te herstellen en te continueren. Belangrijke contouren
zijn: verbreding, verdieping en herfundering van landbouwbedrijven, de
invlechting van deze bedrijven in nieuwe netwerken die stad en land
verbinden. Culturele referentiebeelden zijn: de boerenkaasmaakster met
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eigen Groene Hart Winkel, het agrarisch natuurbeheer met de vleermuizenkelder, de lakenvelder die buiten graast en de boerderij waar je
kano's huurt en je tent opzet.

De drie ontwikkelingsperspectieven geschetst, een overzicht:

Conclusie: in het licht van 2030 zijn - bewust zwart-wit geschetst - drie
mogelijke ontwikkelingsperspectieven voor het landelijk gebied te geven:
‘stedelijke dominantie’, ‘agrarische exclusiviteit' en ‘rurale renaissance’.
Deze zijn alle drie realistisch, doen zich nu al overal in wisselende verhoudingen voor en geven soms botsingen. In alle drie situaties, maar ook bij
combinatie van perspectieven, is sturing door de overheid noodzakelijk,
maar sturing, eisen, randvoorwaarden en instrumenten kunnen verschillen.
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2.2 Een mozaïek aan inspirerende meningen
2.2.1 Consultatie van externe deskundigen
Consultaties: accenten op top down en op bottom up
De raad heeft de hiervoor geschetste ontwikkelingen, vragen en
perspectieven getoetst en gezocht naar creatieve ideeën en praktische
oplossingen. Daartoe zijn bilaterale consultaties gehouden en vervolgens
twee bijeenkomsten georganiseerd: één met accent op ‘top down’ met
wetenschappers om nieuwe creatieve ideeën te genereren, en één met
accent op ‘bottom up’ met praktijkdeskundigen om meer praktische
kennis en ideeën op te sporen (zie bijlage 2).

Algemene conclusies
Het onderwerp leeft breed en houdt de gemoederen bezig

Uit de gesprekken blijkt dat het onderwerp leeft. Het houdt de gemoederen bezig en betreft een wezenlijk vraagstuk voor het platteland.
Het is daarom goed dat de raad zich over deze problematiek buigt.
Interessant is dat de raad de sociaal-culturele invalshoek oppakt, die tot
nu toe onderbelicht is gebleven in het meer fysiek georiënteerde beleid
voor het landelijk gebied.
Er is een waaier van meningen, dilemma’s en oplossingen

Meest pregnante algemene conclusie is dat over dit onderwerp een
waaier van meningen en visies bestaat. Hierdoor ontstaat wel inzicht in
de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen, maar dit is voor het
opstellen van het advies eerder complicerend dan vereenvoudigend. De
inzichten blijven op een aantal punten nog (sterk) uiteen lopen. Er
liggen dilemma's en omstreden kwesties. Ook analyses en oplossingsrichtingen zijn omstreden.
De sociaal-culturele dimensie is lastig te isoleren

Vanuit vele uiteenlopende invalshoeken, disciplines en visies is meegedacht over het onderwerp, een overigens nog onvoldoende afgebakend
en gedefinieerd terrein. Dit heeft tot gevolg dat allerlei uitspraken ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn, maar even zo goed het gevolg kunnen zijn
van andere terminologie, andere beelden, andere definities. Een willekeurig voorbeeld: sommigen zien stad en platteland als één geheel,
anderen als tegenstelling. Maar wezenlijk is vanuit welke invalshoeken
die stellingen worden geplaatst: bijvoorbeeld wordt het platteland
gezien als een fysieke entiteit, of als een eenheid mentale zin. Vanuit de
fysieke invalshoek is het beeld van contramal beter te verklaren dan vanuit mentale zin. Het is lastig gebleken, zo niet onmogelijk om sociaalculturele factoren te isoleren in het geheel van plattelandsvraagstukken.
Ruimtelijke, economische, ecologische en beleidsfactoren beïnvloeden
elkaar onderling, of zijn het gevolg van elkaar.
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Genuanceerd benaderen en rekening houden met regionale
verschillen

Begrijpelijkerwijs bestaat de behoefte om in dit complexe onderwerp
duidelijke en algemene uitspraken te doen over het landelijk gebied. De
werkelijkheid blijkt, in de gesprekken, maar ook in de literatuur, echter
vaak veelzijdig. Om tot zinvolle antwoorden op de adviesvragen te
komen, is een meer gedifferentieerde en genuanceerde benadering van
het landelijk gebied nodig. Het huidige rijksbeleid houdt nog
onvoldoende rekening met regionale verschillen.
Internationaal perspectief is belangrijk

De ontwikkelingen in het landelijk gebied (vraag naar voedsel, maar ook
behoefte aan natuur, rust en ruimte) moeten veel meer dan tot nu toe in
Europees en mondiaal perspectief worden bezien. In de functies
verschuift de balans, maar landbouw is en blijft een rationele sector, die
op waardering mag rekenen vanuit de maatschappij. Goede analyse van
ontwikkelingen en goede sturing is onontbeerlijk. Dit vraagt een gedegen schets van varianten in ontwikkeling van de landbouw (afname
areaal, invulling resterend areaal), de woningbouw en de andere functies
(vrijetijdsindustrie), hoe deze zijn te beïnvloeden en in welke richting dat
zou kunnen en moeten.

Richtinggevende inhoudelijke conclusies
Er is veel aan de hand in het landelijk gebied

Hoewel er verschil in mening is omtrent de vraag hoeveel er aan de hand
is in het landelijk gebied, is iedereen het eens over het feit dat er veel aan
de hand is. Met name schaalvergroting van processen (groei aantal
inwoners, gezinsverdunning, toenemende mobiliteit) wordt daarbij
genoemd. Sommigen zijn van mening dat er werkelijk fundamentele
wijzigingen plaatsvinden. omdat er in tegenstelling tot vroeger geen of
een zwakke relatie tussen de fysieke plek en de functie, de culturele
setting, is. Dit maakt het nodig om volstrekt anders naar het landelijk
gebied te kijken. Deze veranderingen in het landelijk gebied zijn voor de
kwaliteit en de functies van het platteland naast kansrijk ook zorgwekkend en vragen derhalve om aandacht van de overheid en van de
andere partijen met belangen in het landelijk gebied.
Anticiperen op toekomstige functies in het landelijk gebied

Voor het eerst in de geschiedenis is de plaats van de landbouw in Nederland niet meer vanzelfsprekend. Voedsel wordt steeds meer importeerbaar, en daarmee de landbouw steeds meer exporteerbaar. Het belang
van de landbouw neemt relatief af, maar er lijken in de toekomst wel
degelijk goede perspectieven, al verschillen die per deelsector. Een
genuanceerd beeld is nodig: er zal in de toekomst veel meer duurzaam
worden geproduceerd en de schaalvergroting die onvermijdelijk in de
bedrijven optreedt hoeft niet ook te leiden tot landschappelijke schaalvergroting en daarmee vervlakking. Sturing hierop is dan wel nodig.
Vrijetijdsbesteding, natuur en wonen winnen in het landelijk gebied aan
belang. De vraag naar ruimte voor andere dan de agrarische functie
neemt naar verwachting in de toekomst sterk toe, bijvoorbeeld de
behoefte aan recreatieruimte rondom de grote steden, in de vorm van
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meren, parken, bossen en dergelijke. In het landelijk gebied wordt
ruimte nu vaak niet efficiënt gebruikt doordat veel is afgeschermd
(woon-, maar ook natuur- en landbouwgebieden). Die ruimte zal daarom
veel efficiënter benut moeten worden. De betekenis van het landelijk
gebied verschuift in de toekomst verder van gebruik voor voedsel naar
gebruik voor (ook) recreatie, natuurbeleving en wonen. Deze verschuiving zal vooral het gevolg zijn van de wensen en eisen die burgers
stellen, en waaraan de overheid maar tegemoet moet komen, met in
achtneming van uitgangspunten van beleid, zoals realiseren van kwaliteit
en duurzame ontwikkeling. Daarvan is de balans tussen functies in het
landelijk gebied de resultante, en die zal anders zijn dan nu.
De meningen over die balans lopen uiteen. Sommigen zien een grote rol
voor de agrarische sector inzake natuurbeheer, anderen zien de
agrarische sector zakelijk rationeel als een duurzaam voedselproducerende sector. Ook vragen sommigen zich af wat er mis is met het
landelijk gebied als één grote ecologische hoofdstructuur. Tot slot zien
enkelen qua functie veel in meer toestaan van wonen op het platteland,
wat mede tot gevolg kan hebben dat de nieuwe bewoners zich medeeigenaar van het landelijk gebied gaan voelen.
Ruraliteit is en blijft voor àlle Nederlanders belangrijk

In de maatschappij is en blijft ruraliteit voor àlle Nederlanders van groot
belang. Maar uitgaand van meer individualisering en meer intensivering
is een logische conclusie dat er op meer uiteenlopende wijze gebruik zal
worden gemaakt van het landelijk gebied: het landelijk gebied moet
tegemoet gaan komen aan meer uiteenlopende vragen en dus meer
betekenissen gaan vervullen. Daarnaast is er dan ook sprake van veel
intensiever gebruik van het landelijk gebied, dat soms weer tegenstrijdig
is met de betekenis van rust en ruimte (‘in de file in het bos’).
De meest ‘stedelijke’ visie op ruraliteit is dat altijd behoefte blijft bestaan
aan omvangrijke, parkachtige groenstructuren. Meer landelijke visies
beschrijven nadrukkelijk grote openheid en landschappelijkheid als een
belangrijke kwaliteit van Nederland. Daarbij blijven landbouw en
voedselproductie een belangrijke, maar andere rol spelen voor de
burger/consument.
Er blijven verschillende wensen en paradoxen, maar deze zijn minder toe
te schrijven aan het oorspronkelijke onderscheid boeren, burgers en
buitenlui; dit onderscheid is steeds minder aanwezig. In Nederland is in
feite sprake van vele ‘landelijke gebieden’ met een uiteenlopend
karakter. Regionale diversiteit en verschillen zijn en blijven belangrijk.
De conclusie is dat de sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland,
grof samengevat als individualisering en intensivering er toe leiden dat
het landelijk gebied meerdere uiteenlopende functies moet gaan
vervullen, en intensief benut gaat worden. De opgave die daaruit voortvloeit is om deze functies te combineren met kwaliteit en duurzaamheid.
Sturing door de overheid is en blijft noodzakelijk

De rurale leefgemeenschap verandert, samenhang en voorzieningen
staan onder druk van de sociaal-culturele veranderingen in de samenleving. Een belangrijke vraag in het landelijk gebied is hoe kwaliteit te
behouden en verbeteren, teneinde verloedering tegen te gaan. Sturing
op negatieve gevolgen is beslist noodzakelijk. Deze sturing dient echter
vorm te krijgen vanuit een inhoudelijke visie van de overheden op het
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landelijk gebied, in dit geval bezien vanuit de sociaal-culturele thematiek, maar uiteindelijk natuurlijk integraal. Er moet nog veel gebeuren
voordat er een gedegen inhoudelijke visie ligt. Vraagtekens zijn te zetten
bij de kennis die er is over wat mensen nu ècht willen (‘pas op voor
beleidsmensendenken’). Delen van het huidige gedachtegoed zijn te
bestempelen als ‘achterhaald’. Kernbegrippen voor een visie kunnen zijn:
regionale differentiatie, het landelijk gebied als ontwerpopgave, toegankelijkheid van het landschap.
Heldere rolverdeling tussen actoren

Een duidelijke sturing vraagt om heldere rolverdeling tussen de overheden onderling en met de actoren in de samenleving. Bestuurlijk is het
regionale niveau belangrijk, daar is nu onvoldoende bestuurlijke kracht.
Ten opzichte van de huidige praktijk moet in de sturing veel meer doordacht met burgers en organisaties omgegaan worden. Een overheid die
op abstract niveau over het landelijk gebied met de burger probeert te
praten, krijgt daar geen aansluiting en vindt bij concrete beleidsuitwerking diezelfde burger toch weer op zijn weg als bezwaarmaker.
Organisaties vormen coalities, waarvan overheden zich onvoldoende
bewust zijn en waar veel meer op gestuurd moet en kan worden: doet
de goede partijen mee, is er in dit proces dus sprake van evenwichtige
discussie en besluitvorming? Van overheden mag verwacht worden dat
zij een faciliterende rol in de discussies spelen, vanuit een inhoudelijke
visie op hoofdlijnen daar natuurlijk ook in meepraten. Daarvan kunnen
overigens hele betekenisvolle landschappen (op rijksniveau) deel uitmaken: dan zou het democratisch proces op lagere niveaus binnen
kaders van de op nationaal niveau gewenste processen en kwaliteiten
moeten opereren.
Sociaal-culturele inhaalslag in het beleid nodig

De sociaal-culturele aspecten vragen een inhaalslag in het beleid, maar
ze moeten wel worden meegekoppeld met krachtige economische en
ruimtelijke processen. Nu wordt daar in het algemeen nogal restrictief op
gereageerd, waar een sturende faciliterende houding veel effectiever is.
Dit vraagt om een integrale aanpak en om een andere beleidsinzet dan
nu, waarbij marktprocessen benut moeten worden in plaats van ze tegen
te houden. Bij deze integrale aanpak is een vitaal landelijk gebied gebaat
bij meer samenhang tussen het ruimtelijke, economische en ecologische
beleid en het sociaal-culturele beleid. Als voorbeelden kunnen dienen het
realiseren van multifunctionele voorzieningen en dienstencentra die de
vitaliteit van het platteland in de toekomst mede bepalen.

2.2.2 Consensus en conflicten
De resultaten van de consultaties overziend komt de raad tot de
volgende bevindingen.

Vele verschillende percepties
Uit de analyse van de percepties, ontwikkelingen en toekomstperspectieven van boeren, burgers en buitenlui blijken in sociaal-
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culturele zin overeenkomsten, maar ook verschillen en conflicten. Boeren
hebben grote drang om te blijven ondernemen in het landelijk gebied en
willen daarbij ruimte voor vernieuwingen. Oorspronkelijke bewoners zien
met zorg de voorzieningen en de cohesie achteruit gaan, nieuwe bewoners willen ruim en comfortabel wonen tegen een arcadisch decor. De
steeds diverser wordende stadsbewoner waardeert het landelijk gebied
voor zijn vrije tijd met aspecten als rust, ruimte en beleving, maar ook
spannende activiteiten.
Breed aanvaard lijkt de ontwikkeling ‘van productieruimte naar
consumptieruimte’. Maar het landelijk gebied moet daarbij wel vitaal
blijven. Velen, niet alleen boeren, maar ook bewoners van het landelijk
gebied en stedelingen, associëren het landelijk gebied met ‘landbouw’.

Bedrijfsmatige voedselproductie essentieel voor ruraliteit
Bedrijfsmatige voedselproductie is en blijft wezenlijk voor ruraliteit en
authenticiteit van het landelijk gebied. Agrarische schijnbewegingen
botsen met sociaal-culturele opvattingen over het platteland, ook van
die van de stedelingen. Een behoorlijk deel van het inkomen van boeren
moet daarom uit de agrarische productie blijven komen, dat is essentieel
voor het beeld. Het moet serieus zijn, geen schijn. Anders verdwijnt niet
alleen de productie, maar ook het beeld. Ter wille van de sociaalculturele betekenis van het landelijk gebied moeten ontwikkelingen die
nu uiteenlopen daarom weer in lijn worden gebracht. Agrarische
productie is daarbij wezenlijk, maar alleen die productie kan niet het
primaire doel zijn, het hele platteland heeft in sociaal-culturele zin een
bredere doelstelling.
Belangrijk is en blijft volgens de raad dan ook steeds de bedrijfsmatige
landbouw als voorwaarde voor de betekenis van het landelijk gebied en
‘het rurale’, voor zowel boeren, burgers als buitenlui. Een schijnwereld
moet worden voorkomen: die zou zichzelf vernietigen. Ook als recreant
wenst de stedeling geen landelijk gebied dat geheel uit ‘agromonumenten’, ‘struinnatuur’ of EHS bestaat, al moet daar wel hier en
daar ruimte voor zijn. Men wil geen sociaal-culturele imitaties of
agrarische schijnbewegingen, want ‘the best entertainment is real life’.
Daarnaast zou het beheer van 2 miljoen ha. à E 1300/ha niet uit de
algemene middelen zijn te financieren!

2.2.3 Maatschappelijke consequenties
Analyse in de toekomst steeds noodzakelijk
Ook in de toekomst zullen de drie hoofdgroepen steeds veranderende
wensen en opvattingen hebben over het landelijk gebied en wat dat voor
hen moet betekenen. De overheid zal initiatieven moeten stimuleren en
begeleiden, en kaders moeten stellen. Vergelijking en bespreking van de
drie perspectieven kan leiden tot een nadere analyse en beter zicht op
sociaal-culturele dilemma’s, vragen, verschillen en conflictpunten, maar
ook op overeenkomsten, parallelle visies en belangen, continuïteit en
mogelijkheden voor samenwerking. Aan de hand hiervan is het mogelijk
steeds opnieuw samen naar oplossingen te zoeken.
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Gebiedsgerichte benadering met accenten
De drie perspectieven hebben uiteenlopende maatschappelijke
consequenties en vragen ook verschillende accenten in de benodigde
sturing door de overheid. In Nederland verschilt het landelijk gebied
sterk per regio: beter is te spreken van de landelijke gebieden. Het
opleggen van één nationale visie met een keuze voor één perspectief,
voor het hele land of per regio, is onmogelijk, maar ook ongewenst. Dit
vraagt dus gebiedsgericht beleid om accenten te kunnen leggen, maar
ook om verschillende perspectieven tegelijkertijd te kunnen volgen.
Mogelijke accentverschillen tussen de regio’s zijn: in het westen accent
op stedelijke consumptie, in het zuiden en oosten accent op rurale
renaissance, in het noorden op agrarische exclusiviteit.
Gebiedsgericht beleid vraagt echter in àlle gevallen wel procesvoorwaarden. Dat betekent op nationaal niveau heldere kaders, op regionaal
niveau regisseren en lokaal uitvoeren met passende instrumenten. Maar
regionaal verschillende (combinatie van) perspectieven vragen mogelijkheden om beleid te voeren, dat op nationaal niveau verschillend is, bijvoorbeeld veterinair of milieubeleid. Per regio verschillen dan sturing,
eisen, instrumenten en randvoorwaarden. De ruimte daarvoor moet wel
op nationaal niveau, maar ook in Europees en WTO-kader worden
geschapen.
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Deel 3

Advies
3.1 Eisen en opgaven voor de toekomst van het
landelijk gebied
De Raad voor het Landelijk Gebied vindt dat het landelijk gebied van
Nederland als contramal van de stad van grote betekenis is en blijft voor
de gehele samenleving. Die wenst een platteland voor iedereen met een
divers aanbod aan belevings- en gebruiksfuncties, en vooral rond de
steden ruimte voor andere dan voedselfuncties.
Maar dat platteland moet wèl vitaal zijn en functioneren. De landbouw
mag vanuit de maatschappij op waardering blijven rekenen en moet in
het landelijk gebied een belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen
boeren, maar ook bewoners van het landelijk gebied en stedelingen
hebben belang bij een vitale bedrijfsmatige landbouw. Er is maar heel
beperkt ruimte nodig voor ‘agromonumenten’. Een significant deel van
het platteland is nodig om specifieke wensen van de burger op het
gebied van wonen, recreatie en natuur te vervullen, maar de daarvoor
vereiste ruimte hoeft niet veel groter te zijn dan nu al is gepland.

3.1.1 Een programma van eisen
In het licht van de functies en betekenis van het landelijk gebied voor àlle
Nederlanders, de demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen met
hun consequenties, de diverse en wisselende wensen van de
burger/consument en de mogelijke visies met consensus en conflicten
komt de raad tot het volgende programma van eisen voor het landelijk
gebied in 2030.
• Het landelijk gebied moet een culturele spiegel worden van
onze gehéle samenleving
Het landelijk gebied was in het verleden in belangrijke mate de culturele
weerspiegeling van de activiteiten van boeren en plattelandsbewoners,
verbonden met voedselproductie. Een rurale cultuur. Anno 2002 is het
landelijk gebied aan sterke veranderingen onderhevig. Ook nu toont het
landelijk gebied - wellicht met enige vertraging - de culturele weerspiegeling van de maatschappij van nu. De activiteiten van zijn bewoners
zijn steeds meer een afgeleide van andere economische activiteiten dan
de agrarische. Voor stedelingen belangrijke activiteiten als recreatie, zorg
en beleving spelen een steeds grotere rol. Uitgaand van de wensen en
verwachtingen van de burger/consument is het landelijk gebied in het
jaar 2030 verder getransformeerd van een culturele spiegel van de
activiteiten van primair zijn bewoners tot een culturele spiegel van de
activiteiten van alle 18 miljoen Nederlanders, van onze gehele pluriforme
samenleving van boeren, burgers en buitenlui.
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• Een krachtig en vitaal landelijk gebied vraagt integrale invulling
De maatschappelijke tendensen wijzen erop, dat in het perspectief van
2030 stad en landelijk gebied in economisch, sociaal en cultureel opzicht
steeds meer op elkaar lijken en meer en meer zijn verweven. Daardoor
zal bij de burger/consument de behoefte groeien om in ruimtelijk
opzicht het verschil tussen stedelijk en landelijk gebied te vergroten en
te markeren. Het verschil tussen dichte pakking en open land, tussen snel
en langzaam, tussen licht en donker, tussen druk en stil, tussen hoogdynamisch en laagdynamisch, tussen consumptie en productie. De
waardering moet dan ook nader worden geoperationaliseerd, met name
ook sociaal en cultureel.
Bij de burger/consument is een stijgende herwaardering te verwachten
voor de ruraliteit van het landelijk gebied. Maar die ruraliteit zal in zijn
verschijningsvorm vooral de verbeelding zijn van de plattelandsbeleving
van de stedeling. Dit vindt zijn weerslag in een verder toenemende
belangstelling voor het wonen in het landelijk gebied, voor het landschap als ‘kijkdoos’ voor de burger, in de groei van natuur en cultuurhistorie als objecten van toerisme en recreatie, en de groeiende
populariteit van streekeigen producten.
Mede op basis van de analyses in ‘Waarom blijven boeren’ (Schnabel,
2001) is te verwachten dat ook in 2030 een deel van de boeren door hun
ambitie, mentaliteit en culturele achtergrond voedsel zullen blijven
produceren vanuit een utilitaire benadering. Zij zullen de sociaalculturele tendens naar hoogontwikkelde productie- en omgevingstechnieken actief en met ambitie in de bedrijfsvoering weten te
incorporeren. Waar dit ruimtelijk past resulteert dit zowel in technologisch hoogwaardige als duurzame bedrijven met hoge omgevingskwaliteit. Met name het noorden en Zuidwest Nederland zullen daardoor
een overwegend agrarisch karakter ontwikkelen, maar dan als weerspiegeling van de voedselproductie.
Dit alles vraagt mogelijkheden voor een per regio gedifferentieerde
integrale invulling niet alleen in ruimtelijke, maar ook in economische,
ecologische en sociaal-culturele zin.
• Ruraliteit moet worden gekoesterd als een belangrijk bindmiddel in de samenleving
Eén van de gevolgen van de individualisering is, dat verschillende groepen door de samenleving bewegen met eigen motieven. De
burger/consument beweegt om anderen te vermijden. Dit zou kunnen
leiden tot een samenleving waarin iedereen in enclaves ‘voor ons soort
mensen’ woont, werkt en recreëert. Een samenleving waarin het individu
op zeer inventieve wijze andere groepen weet te vermijden. Een proces
dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een zich verder fragmenterende en
zelfs uiteenvallende samenleving.
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Op basis van de sociaal-culturele ontwikkelingen is ook te verwachten
dat de burger/consument een stijgende waardering zal hebben voor
kostbare maatschappelijke kenmerken van ruraliteit als sociale cohesie,
culturele identiteit, rust en ruimte. Voor het landelijk gebied betekent dit
belangrijke mogelijkheden zich te ontwikkelen tot een inspirerend
publiek domein en daarmee tot een belangrijk cultureel bindend element
in onze samenleving. Het landelijk gebied kan door zijn specifieke
kenmerken een sfeer bieden waar de burger/consument via uitwisseling
van ervaringen en opvattingen zijn eigen identiteit ten opzichte van
anderen bepaalt en zo kan bepalen wat hen gezamenlijk bindt. De
culturele waarde van ruraliteit als bindend element voor burger en
samenleving ligt in de kwaliteit van deze uitwisseling.
• Esthetisering van het landelijk gebied moet actief worden
ondersteund
In het perspectief van 2030 is de esthetisering van het wereldbeeld een
belangrijke consequentie van de eerder beschreven sociaal-culturele ontwikkelingen. Met de stijging van de welvaart besteedt de
burger/consument steeds minder tijd aan het verwerven van eerste
levensbehoeften zoals voedsel. Lust, otium, genot en genieten staan
steeds centraler in ons leven. Het individu beoordeelt in de toekomst
alles meer en meer met criteria van de smaak zoals schoonheid, aangenaamheid en genot. ‘Esthetische kwaliteit’ telt steeds meer. Het oordeel van de smaak weegt steeds zwaarder ten opzicht van verstand,
ratio, geweten en moraal.
Deze trend tot esthetisering zet ook door in onze beleving van het
landelijk gebied. De samenleving bekijkt en beoordeelt het landelijk
gebied richting 2030 met nieuwe ogen. De wensen en behoeften van de
burger/consument zullen steeds verder verschuiven van nadruk op
voedselproductie naar landschapsconsumptie: esthetiek, beleving en
beeldvorming. Recreatie en toerisme groeien verder uit tot de grootste
sector van de mondiale economie. Dit biedt nieuwe kansen voor ondernemers in de recreatieve en toeristische sector. De toenemende vraag
naar recreatie en toerisme zal verdergaande schaalvergroting en concentratie van de vermaaksector in het landelijk gebied tot gevolg hebben,
gericht op massale beleving van ervaring.
Aan de woonomgeving stelt de burger/consument nieuwe eisen. Als
tegenwicht voor de mondiale hyperventilerende werkelijkheid moet het
landelijk gebied zorgen voor ‘identiteit’ en ‘rust’ voor het grote thuiskomen. Menigeen lijkt meer en meer te verlangen naar een stedelijk of
suburbaan leven dat zich afspeelt tegen een onbeweeglijk arcadisch
decor.
De voortgaande individualisering heeft tenslotte tot gevolg, dat de
burger/consument zichzelf meer en meer als uniek mens beschouwt.
Ieder uniek mens wil graag op een unieke manier het arcadische landschap ervaren, maar ieder ander van de miljoenen wil dat ook. De
burger/consument wenst landschappen die de massale illusie van
individuele ervaring kunnen herbergen. Lukt dat niet, dan voelt het al
gauw vol.
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Bij collectieve keuzen van de burger/consument kan deze esthetisering
zich heel goed vertalen in een kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied.
Bij privé keuzen kan deze esthetisering leiden tot een steeds zwaarder
stempel van de beleveniseconomie op het landelijk gebied, toenemende
vraag naar wonen in lage dichtheden, vrijstaande huizen, een groeiende
vraag naar vierkante en kubieke meters, groeiend autobezit, wonen in
het landelijk gebied en over grotere gebieden uitgesmeerde mobiliteit.
In het duwen en trekken om de ruimte in het landelijk gebied kan het
dan sterk gaan wringen tussen publiek en privaat belang.
• Om aan de wensen in 2030 te kunnen voldoen moet al in
2002 worden begonnen
In de verdere toekomst zullen sociaal-culturele ontwikkelingen als voortgaande individualisering en de bevolkingstoename ervoor zorgen dat
een toenemend aantal actoren ieder voor zich meer en meer claims gaat
leggen op een steeds kleiner worden landelijk gebied. De onlangs
uit–gebrachte nieuwe kaart van Nederland wijst uit, dat het bebouwde
gebied van Nederland tot 2015 groeit met 14%. Als alle plannen voor
nieuwe bos- en natuurgebieden worden gerealiseerd groeit het natuurareaal met ruim 40%. De boeren zullen voor deze en andere plannen
ruim 7% van het grondgebruik moeten inleveren.
De sociaal-culturele ontwikkelingen bij de burger/consument zullen
leiden tot het meer en meer vervlechten van verschillende wensen,
behoeften en activiteiten. Richting 2030 moet het landelijk gebied meer
en meer het decor zijn dat tegelijkertijd voldoet aan de behoeften:
wonen, werken, (ont)spanning, (cultuur)beleving, sensatie, voedsel,
mobiliteit en bergingsruimte voor water.
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• Ruimte voor groene diensten en nieuwe kansen voor de landbouw
Genoemde sociaal-culturele ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat in het
landelijk gebied aanbieders van groene producten en diensten naar
elkaar toe groeien door de vorming van netwerken, ketens en samenwerkingsverbanden. Door voortgaande integratie evolueren zij van
enkelvoudige producenten als boer, recreatieondernemer en natuurbeschermer via een verbrede bedrijfsvoering tot ruraal ondernemers van
omgevingskwaliteit met een meervoudig samengesteld product. Zij ontwikkelen zich tot aanbieders van onderling sterk vervlochten groene en
andere diensten, zoals beleving, decor, authenticiteit, natuurbeheer, verblijf, ontspanning, zorg, werkruimte, waterleverancier, voedsel,
mobiliteit. Het ruraal ondernemerschap staat in principe open voor
iedere grondbezitter in het landelijk gebied.
Als een boer beseft dat hij naast voedselproducent ook grondeigenaar,
ondernemer, ruimtebezitter, kennisleverancier en beheerder van de
groene ruimte is, zijn reële ontplooiingskansen aanwezig. In het
perspectief van 2030 zal in grote delen van Nederland de landbouw van
belang zijn om, naast andere groene aanbieders, een gewenst landschap
en inrichting van het landelijk gebied tegen een rechtvaardige vergoeding te realiseren en te beheren.

3.1.2 Opgaven voor de overheid
Technische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen zijn niet te
stoppen bij de grens, laat staan terug te draaien, maar gevolgen zijn wel
bij te sturen of te begeleiden. Dat kan echter vaak alleen op supranationaal of op regionaal niveau. Op nationaal niveau moet dat worden
bevochten c.q. mogelijk gemaakt. Dat is primair de taak van de rijksoverheid. Uit het in 3.1.1 geschetste programma van eisen resulteren de
volgende ontwerpopgaven voor de overheid.

Uitgangspunten voor de inhoud van het beleid
Belangrijke uitgangspunten zijn, gezien de mogelijkheden en beperkingen van beleid:
• Politiek en cultuur: terughoudendheid èn verbondenheid
Het is geen overheidstaak zich te bemoeien met de inhoud van cultuur.
De Raad voor het Landelijk Gebied deelt deze opvatting met de Raad
voor Cultuur. Wel zijn met cultuurbeleid ontwikkelingen te stimuleren
en faciliteren, die het politieke veld als belangrijk ervaart. Beelden, taal
en begrippen waarin mensen spreken over landelijk gebied of ruraliteit
beheersen vaak onbewust het denken in bestuur en beleid. Dit kan
ongewild stereotypen bevestigen of oproepen en zo ontwikkelingen
beïnvloeden. Het is van belang hierop attent te zijn.
• Balans tussen de diverse behoeften en functies bewaken
Bedrijfsmatige agrarische productie is en blijft van wezenlijk belang
voor wat zowel stedelingen, plattelandsbewoners als boeren in landelijk gebied zoeken, ieder vanuit hun eigen achtergrond. Opgave is de
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stedelijke behoeften in het landelijk gebied op te vangen zonder de
morfologische èn de sociaal-culturele eigenheid op te geven. Dit
vraagt voortdurend bewaken van evenwicht en nadrukkelijk attent zijn
op de mate van onomkeerbaarheid van ontwikkelingen.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen
Het landelijk gebied heeft steeds de rol vervuld die de samenleving verlangde, en moet dat ook in de toekomst blijven doen, in historisch en
maatschappelijk perspectief. De uitvoering van het beheer vindt
zodanig plaats dat de gestelde doelen op de meest efficiënte manieren
worden bereikt. Rurale bedrijven zijn in een civil society àlle bedrijven
met grond als productiefactor.
Het beheer van de groene ruimte is even veelomvattend als het aantal
maatschappelijke functies: natuur en landschap, voedselproductie,
recreatie, water, en wonen en bedrijvigheid.
• Breed geaccepteerde visie kan richting geven
De pluriformiteit in de samenleving is groot geworden en ontwikkelingen gaan snel. De overheid moet dus omschakelen van inhoudelijke visies naar scheppen van kaders voor zelfregulering. Een
breed gedragen probleemerkenning met een geaccepteerde visie die
ruimte laat aan provincies en regio’s maar wel kaders stelt, kan ontwikkelingen eenduidig richting geven en sturen. De overheid moet
ruimte geven aan culturele verscheidenheid en identiteit, aandacht
hebben voor sociale rechtvaardigheid Het sociaal-cultureel effect van
financieringsvormen is groot, waarbij de mogelijkheden van eigendom, pacht, investeren, inzet van stedelijk kapitaal, en nieuwe landgoederen moeten verder worden uitgewerkt.

Behouds- én ontwikkelingsgerichte benadering van het landelijk gebied
Voor de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied zijn twee
denkrichtingen van belang.
• Een behouds-benadering gericht op behoud en versterking van de
bestaande economische, sociaal-culturele en ecologische kwaliteiten
van het landelijk gebied. Voor het behoud van landschappen en de
informatie uit het verleden die het ons biedt met de daarbij behorende
biodiversiteit zijn vooral groene diensten aan de orde. Zo is het veenweidegebied ontstaan door de productie van melk. Voor het behoud
van dit gebied zal de ruraal ondernemer groene diensten moeten verlenen en melk produceren. Bij deze benadering is kwaliteit leidend.
Om dit mogelijk te maken biedt de overheid financiële ondersteuning.
• Een ontwikkelingsgerichte benadering is gericht op het zowel in
sociaal, cultureel, economisch als ecologisch meebewegen met de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het gebruik van het landelijk
gebied is leidend en bepalend in deze benadering. Groene diensten
zijn niet nodig want er is een directe relatie tussen gebruik en landschap. De vestiging van grootschalige extensieve landbouwbedrijven
in daarvoor passende landschappen zijn hiervan een voorbeeld. Om dit
te bewerkstelligen zal de overheid ruimte moeten bieden.
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Denkrichtingen in samenhang en apart inzetten
Beide denkrichtingen kunnen soms gelijktijdig in een gebied worden toegepast, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor de overheid kan de ruimte
die zij geeft in gebieden met een ontwikkelingsgerichte benadering
interessante financieringsperspectieven bieden voor het realiseren van
beleid voor gebieden met een behoudsgerichte benadering. Voorts is het
denkbaar onderscheid te maken tussen de waardevolle landschappen en
het overige landelijk gebied. Bij waardevolle landschappen is het landschap sturend voor de functies en ligt het accent dus op behoud. Overheidsgeld moet dan worden ingezet voor ‘groenblauwe diensten’ gericht
op behoud, en groenblauwe dooradering gericht op ontwikkeling van
landschapskwaliteit. Bij het overige landelijk gebied is het landschap
minder sturend: de gebruiksfuncties bepalen het landschap. In de groenblauwe dooradering van dit deel van het landelijk gebied ligt het accent
wat meer op behoud en stuurt landschap de gebruiksfuncties nog wel.
Voor deze beide elementen van de strategie moet het ruimtelijke,
ecologische, economische en het sociaal-culturele beleid voor het landelijk gebied in samenhang voldoende handvatten bieden.

Samenwerking bevorderen
Vanuit het veranderende consumentengedrag moeten ook aanbieders
hun aanbod veranderen. Zij moeten betere vooruitzichten krijgen voor
het produceren van die zaken die de consument wil of zegt te willen,
namelijk gezond voedsel, natuur en natuurbeleving en vrijetijdsbesteding. Het speelveld is al aan het veranderen, actoren verbreden hun
rol. Zo pakken recreatieondernemers en agrariërs natuurbeheer op, en
treden terreinbeheerders en agrariërs op als recreatieaanbieders. Al zijn
in de praktijk reeds vele ontwikkelingen concreet zichtbaar, aanbieders
spelen in het algemeen nog onvoldoende op veranderende en verbrede
consumentenvraag in. In de huidige situatie wordt door aanbieders nog
veelal geredeneerd vanuit het aanbod, men is hoofdzakelijk actief binnen
de eigen sector en wil alle activiteiten van productie tot marketing in
eigen hand houden. Geen van de partijen is in staat om de problemen
zelf alleen op te lossen. Dit maakt verdere integrale aanpak noodzakelijk.
Gegeven de vele onzekerheden en wisselende voorkeuren van de
consument moet de aanbieder door meer samenwerking steeds trachten
om op de juiste plaats op het juiste moment tegemoet te komen aan de
consumentenwensen die dan spelen.

Beleid gebiedsgericht concreet invullen
In het Nederlandse landelijk gebied zijn en blijven verscheidenheid en
identiteit belangrijk. Mensen voelen zich verbonden met hun regio. Het
is daarom essentieel dat geen nationale visie wordt opgelegd, maar
beleid regionaal wordt ingevuld en uitgewerkt, samen met de in die
regio relevante doelgroepen en hun organisaties. Het is belangrijk dat de
overheid daarop toeziet.

97

Dit betekent concreet dat per gebied de volgende punten steeds moeten
worden bezien:
1 vraag: het achterhalen van behoeften van groepen burgers/consumenten inzake het landelijk gebied: voedsel, natuur, beleving, activiteiten
en attracties; kwantitatief en kwalitatief;
2 aanbod: het genereren van aanbod dat tegemoetkomt aan die behoeften: ketenontwikkeling, communicatie, productontwikkeling en
marketing, met ruimte geven voor initiatiefgroepen;
3 betrokkenheid: de burger/consument meer betrekken bij het landelijk
gebied, bij de producten en bij wat het landelijk gebied te bieden
heeft; ruimte geven voor bottom up processen;
4 ketenontwikkeling: het ontwikkelen van een flexibel, steeds adequaat
blijvend aanbod: beschikbare informatie, bereikbaarheid en vormgeving informatiepunten en arrangementen;
5 mobiliteit: het bieden en waarborgen van goede bereikbaarheid en
overstapmogelijkheden;
6 samenwerking: het betrekken van de juiste partijen aanbieders en stimuleren van sectoroverschrijdende activiteiten;
7 kwaliteit: effectief en efficiënt tegemoet komen aan materiële en immateriële behoeften:
• product: gebruikswaarde, basisvoorzieningen, kwaliteitszorg,
regio/streek-identiteit;
• omgeving: belevings- en natuurwaarde, milieukwaliteit.

Kwaliteit en belevingswaarde nader invullen
Kwaliteit en belevingswaarde van het landelijk gebied vragen om nadere
invulling per gebied of regio, zowel inhoudelijk (waar gaat het om?) als
procesmatig (hoe zijn ze in te vullen?).
Ruimtelijke, economische, ecologische en sociaal-culturele factoren
hangen nauw samen, hetgeen vraagt om integraal beleid (zie ook het
schema van Hooimeijer, 2000).
Hierbij zijn volgens de raad met name de volgende criteria van belang:
• Harmonie in het landschap. De logische ordening van gebruiksvormen
in het landelijk gebied gebaseerd op een doordacht concept. Vormgeving, samenhang en binding van de gebruiksvormen met de bodem
waarop ze plaatsvinden zijn belangrijk.
• Dynamiek en snelheid. Sommige landschappen kennen een hoge
dynamiek zoals bijvoorbeeld de omgeving van Hoofddorp. Andere
landschappen zijn traag, bijvoorbeeld de Achterhoek. Tijd en kwaliteit
horen hier bij elkaar. Veranderingen komen traag tot stand maar
hebben een blijvend karakter.
• Afwisseling en variatie. Landschappen veranderen in de tijd en in de
ruimte. Verrassende ontmoetingen en herkenningspunten in het landschap zijn voor de dolende recreant van grote betekenis.
• Randen tussen de verschillende vormen van ruimtegebruik hebben een
bijzondere betekenis: de oever, de kust, de overgang van bos naar wei
en de overgang van stad naar buiten. Deze lijnen in het land vragen
veel aandacht. Ze bieden veel en vragen weinig ruimte.
• Het landschap moet ook actie bieden. Recreanten zoeken een aantrekkelijk landschap en een aantrekkelijk landschap trekt recreanten.
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Het landschap is als decor alleen niet voldoende voor de
gebruiker/recreant. Die wil in dit landschap ook iets kunnen ondernemen of beleven, de vrijetijdsverbeelding. Dit vraagt om landschappen waar zowel plek is voor de levendigheid, drukte, spanning
en sensatie als voor rust en stilte. Belevingswaarde bestaat niet alleen
uit decor maar uit de combinatie van decor en activiteit.
• Herstel van de toegankelijkheid van het landelijk gebied voor de
recreant met een fijnmazige infrastructuur die noodzakelijk is voor het
daadwerkelijk realiseren van een landelijk gebied als inspirerend
publiek domein.
• Koppeling van natuur aan water door het inzetten van natuurlijke
processen in de waterproblematiek die leiden tot waterstaatkundige
werken met aanzienlijke recreatieve waarde.
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Operationalisering van waardering
Waarde en waardeketens
Waarde is wat de eindgebruiker als zodanig definieert. Die keten die het
beste (meest efficiënt, effectief, flexibel en responsief) goederen en/of
diensten produceert die aan de behoeften van de eindgebruikers voldoen, zal de meeste toegevoegde waarde creëren. Zowel private als
collectieve (publieke) goederen en diensten hebben alleen bestaansrecht
als ze een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen.
De maatschappelijke waardering van private goederen komt vooral tot
uiting in de ‘consumer value’: wat de consument ervoor over heeft, de
burger als consument. De maatschappelijke waarde komt echter ook tot
uiting in randvoorwaarden, die in feite de waardering van de consument
als burger zijn. De sociaal-culturele en ecologische belangen van de
samenleving drukken een belangrijk stempel op de voortbrenging van
collectieve goederen en diensten, het economische verkeer drukt een
belangrijker stempel op private goederen en diensten (Coeterier, 2000).
Hoofdcriteria van maatschappelijke waarde
Het begrip maatschappelijke waarde wordt hanteerbaar als wordt teruggegrepen op de omchrijving van de kwaliteit van een bouwwerk door
Vitruvius (60 voor Christus) in termen van bruikbaarheid (utilitas),
schoonheid (venustas) en degelijkheid (firmitas). Deze trits van Vitruvius
wordt heden ten dage vertaald naar een universeel begrippentrio dat
dient als hoofdcriteria bij de maatschappelijke waardering van zowel
private als collectieve goederen (Coeterier, 2000 en Hooimeijer, 2000):
• gebruikswaarde (doelmatigheid: functionele geschiktheid, doelmatig(e) aanleg, gebruik en beheer, samenhang en bereikbaarheid);
• belevingswaarde (identiteit: diversiteit, herkenbaarheid, zingeving);
• toekomstwaarde (duurzaamheid: sturende werking, doelmatigheid in
de tijd, uitbreidbaarheid, aanpasbaarheid).
Operationalisering van waarderingscriteria
Onderscheid in drie waarden is onvoldoende als analysekader; daarvoor
moet een koppeling gemaakt worden met de verschillende belangen. Bij
meervoudig ruimtegebruik gaat het immers om verschillende functies
met verschillende belangen: economische doelmatigheid, ecologische
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en culturele identiteit.
Door het combineren van waarden en belangen is de volgende matrix op
te stellen (Hooimeijer, 2000):
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3.2 De overheid in een nieuwe rol
Om te voorkomen dat het landelijk gebied verloren gaat voor burgers,
boeren en buitenlui, moet de overheid een nieuwe en duidelijke rol
hebben in een integraal (dus sociaal, cultureel, economisch èn ruimtelijk)
beleid. Instrumenten moeten daaraan worden aangepast. Voorts moet
helder zijn wat de taken zijn van de verschillende overheidslagen (rijk,
provincie, gemeente, samenwerkingsorgaan) en welk(e) beleid, instrumenten, praktische maatregelen en financiering daarbij horen.

3.2.1 De overheid in de civil society
Verbetering democratie en heldere rol overheid
De maatschappelijke dynamiek heeft grote gevolgen: grenzen verschuiven en zekerheden verdwijnen. Lokale samenlevingen staan voor de
taak aansluiting te vinden bij mondiale netwerken. Missen zij de boot,
dan kunnen hele regio’s achterop raken. De civil society vraagt een
nieuwe vervulling van de opdracht uitdrukking te geven aan wat bindt,
bindend en verbindend is. Openbaar bestuur moet doorzichtig,
betrouwbaar en effectief zijn. Burgers en bedrijven moeten kunnen
weten welke instanties waarop zijn aan te spreken en erop kunnen
rekenen dat het bestuur doet wat het zegt. Deze elementaire eisen van
‘good governance’ vragen een heldere inrichting van het bestuur. Er is
behoefte aan een overheid die zich weer als de drager van het primaat
van de maatschappelijke inrichting beschouwt en in zijn uitspraken niet
alleen normatief richting geeft, maar ook grenzen stelt en deze effectief
bewaakt. Te grote verwachtingen aan maakbaarheid en aan de overheid
kunnen leiden tot teleurstellingen. Dit alles vraagt om vergroting van
vertrouwen van de burger in de overheid, verbetering van de representatieve democratie, en een nieuwe en heldere rol voor de overheid.

Leiding geven aan maatschappelijke discussie
Al hebben de sociaal-culturele ontwikkelingen voor individuen of
groepen mensen vaak een dwingend karakter, ze zijn geen natuurwet.
Ontwikkelingen worden door mensen gemaakt en zijn door mensen
gezamenlijk (bij) te sturen in de gewenste richting. Op nationaal en
regionaal niveau heeft de samenleving een inspirerend perspectief op
zichzelf en haar toekomst nodig dat de toekomst zo maakbaar mogelijk
laat zijn. Dat hoeven evenwel geen grootse visies te zijn. De overheid kan
ook helder gemotiveerd in normatieve zin initiatieven steunen of
legitimeren die bijdragen aan gewenste veranderingen. Het SCP (2001)
hanteert daarbij het begrippenkader ‘richting, ruimte, resultaat, rekenschap’. Daarmee kan de overheid het algemeen belang zichtbaar maken,
de grenzen daarvan bewaken en leiding geven aan maatschappelijke
discussie.
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3.2.2 Nieuwe en duidelijke rol voor de overheid
In het licht van de Nederlandse opvattingen over de gedecentraliseerde
eenheidsstaat moet de rol van de overheid in de civil society opnieuw
worden bezien. De veranderende houding, beleving en gebruik van de
burger/consument die het aanzien van het landelijk gebied in 2030
ingrijpend zal hebben veranderd vraagt reeds in 2002 een veranderende
houding van de overheid. Daarbij dient de overheid zich te realiseren dat
de huidige culturele verschijningsvorm van het landelijk gebied grotendeels het gevolg is van de activiteiten van de samenleving zelf, en
minder het gevolg van overheidsactiviteiten met zijn geldstromen en
bestuurlijk instrumentarium. Met andere woorden het landelijk gebied
van de toekomst als culturele verschijningsvorm is voor de overheid maar
beperkt maakbaar en stuurbaar.

Naar een nieuwe sturingsfilosofie
Op basis van de eerder genoemde sociaal-culturele ontwikkelingen verwacht de raad in het perspectief van 2030 van de overheid in de civil
society een nieuwe rol met een heldere taakverdeling tussen overheden
onderling en tussen overheden en maatschappelijke actoren. De samenleving krijgt door toenemende veelkleurigheid, stijgend opleidingsniveau
en toenemend aantal ‘stakeholders’ een steeds complexer en meer
onvoorspelbaar karakter. Het voor het landelijk gebied van 2030
benodigde ontwikkelings- en kwaliteitsbeleid en opvattingen over
sturing dienen op deze toenemende complexiteit en onzekerheid in te
spelen en vergen een andere verhouding binnen overheden en tussen
overheid en burger/consument. Het accent in sturing moet verschuiven
van voorkomen dat het mis gaat naar bevorderen dat het goed gaat.

Rol van provincies en gemeenten versterken
Mensen voelen zich sterk verbonden met hun regio. Veel sociaalculturele activiteiten spelen zich af op regionaal niveau. De Nederlandse
provincies zijn historisch en staatsrechtelijk stevig verankerd. ‘Thorbecke’
is nog steeds bruikbaar. De regierol van de provincies moet en kan
daarom volgens de raad ook worden versterkt. De sociale en culturele
dimensies dienen daarbij zwaar mee te wegen in de politieke meningsen besluitvorming, zodat burgers zich in het resultaat zullen herkennen.
Gemeenten moeten (al dan niet gezamenlijk) praktische uitvoerende
maatregelen nemen en deze financieren in directe samenwerking met de
betrokkenen.

Rijksoverheid moet kaders stellen en instrumenten loslaten
In plaats van vage doelen en kaders te stellen en de instrumenten vast te
houden moet de rijksoverheid heldere doelen en kaders stellen, en bij de
uitvoering meer ruimte geven door radicaal decentraliseren: de
instrumenten loslaten.
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1 In een complexe samenleving hebben zowel sociaal-culturele, economische als ecologische ontwikkelingen consequenties voor het landelijk gebied als collectief goed. Het bewaken, beschermen en ontwikkelen van dit landelijk gebied vereist een duidelijk aanwezige
rijksoverheid die op afstand vanuit heldere doelstellingen stuurt, zorgt
voor cohesie, voortdurend bemiddelt tussen korte en lange termijn
belangen, en vanuit heldere kaders een goede centrale doorwerking
van het beleid naar andere overheden en burgers garandeert. Een
beleid dat ruimte geeft, niet onnodig betuttelend is en mogelijkheden
voor experimenten bevat.
2 Tussen overheden is een verschuiving in de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden nodig met veel inzet op een lager schaalniveau en
meer ruimte voor experimenten en lokaal en regionaal initiatief.
3 De overheid maakt zijn beleid duidelijker en transparanter. Er is een
duidelijke afbakening gewenst van taken en verantwoordelijkheden
tussen de verschillende overheden onderling en een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden tussen overheden en
(organisaties van) de burger/consument.
4 Tussen overheid en burger is een andere verhouding vereist. Burgers
zullen veel actiever en zelfstandiger hun verantwoordelijkheden ten
aanzien van het algemeen belang moeten bepalen. Meer nadruk zal
komen liggen op actieve en interactieve vorming van collectieve voorkeuren. Richting 2030 verpersoonlijkt de overheid zelf niet meer zozeer
het algemeen belang. Meer en meer zal het moeten gebeuren via
actieve en interactieve formulering van voorkeuren via maatschappelijke stakeholders. De taak van de overheid is versterking en bewaking
van het gezamenlijk gedefinieerd landelijk gebied als publiek domein.
Vrijwillig initiatief en maatschappelijke zelfwerkzaamheid dienen veel
meer ruimte te krijgen, evenals experimenten en lokaal initiatief, gestimuleerd door inspraak. Overheden dienen initiatiefgroepen in het
landelijk gebied de ruimte te geven om hun plannen te ontwikkelen en
uit te voeren. Daarbij telt niet zozeer of initiatieven van
burger/consumenten kunnen bijdragen aan het vigerend overheidsbeleid. Overheden nemen vooral een ondersteunende houding aan.
Dit betekent ook dat meer ruimte voor experimenten en voor lokaal
beleid moet worden geschapen in Europees en WTO-kader.
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Wegen naar een ander platteland
Duurzaam, doordacht en dynamisch
BANS Vitaal Platteland, Slotrapportage voor het overheidsoverleg, oktober 2001
Vernieuwing door samenwerking
Vernieuwingen en initiatieven voor (re)vitalisering van het landelijk gebied komen niet vanzelf tot stand, ook al wordt het belang door alle betrokkenen onderschreven. In de BANSpilots is geprobeerd goede bedoelingen te vermijden en te zoeken naar reële wegen om
de landelijke gebieden te vernieuwen. Dit vraagt niet alleen herijking van waarden en
heldere uitvoerbare ideeën en keuzen, ook is het belangrijk dat instanties als dynamo
fungeren. Samenwerking vraagt vertrouwen en inbreng van alle relevante actoren.
Knelpunten en oplossingsrichtingen
Als knelpunten worden in de BANS-pilots gesignaleerd: belemmerende wet- en regelgeving, de ‘beleidsdouche’, kokers en gebrekkige relatie met de lokale omgeving. Langs
dezelfde lijn worden concrete oplossingsrichtingen voorgesteld:
• wet- en regelgeving aanpassen: provinciale en gemeentelijke juridische en subsidieexpertise vergroten, bestaande wetgeving aanpassen, een gebiedsgerichte experimenteerwet in het leven roepen, en het beter benutten van discretionaire ruimte;
• de beleidsdouche bedwingen: gebiedsgerichte bestuurlijke groeimodellen, stroomlijnen
subsidie-expertise bij provincies, provinciale en lokale gidsen, inrichten van opstaploketten, stimuleren combinatie van arbeid en zorg, en multifunctionele dienstencentra;
• de kokers slechten door integraal en gebiedsgericht beleid, bestuurlijke samenwerking
tussen gemeenten en inschakeling van brede begeleidingscommissies en diverse
bureaus;
• benutting van de lokale omgeving door mobilisatie van lokale daadkracht van burgers en
initiatiefgroepen, ontwikkeling van een quick scan leefbaarheid voor actieve dorpsraden,
een lokaal ontwikkelingsbureau, gebiedscommissies, versterken van de sociale kwaliteit
door co-financiering en professionalisering van lokale ambtenaren.
Naar een nieuwe agenda voor het landelijk gebied
De balans van BANS opmakend, moet de aandacht op drie zaken worden gevestigd:
• de inhoudelijke agenda moet worden vernieuwd;
• de samenwerking tussen en binnen overheidslagen moet worden verbeterd;
• de organisatie van vernieuwingen moet beschikbaar zijn: er is een aanjager nodig.
Negen offensieven
Om de kwaliteit van het landelijk gebied te versterken en de agenda invulling te geven
worden negen offensieven voorgesteld; stappen die in de komende tijd concreet kunnen
worden gezet:
1. een nieuwe agenda voor het landelijk gebied opstellen;
2. de lokale daadkracht van burgers en lokale initiatiefgroepen versterken;
3. het ontwikkelen van multifunctionele dienstencentra tegen verschraling van voorzieningen;
4. een quick scan voor leefbaarheid in kernen voor actieve dorpsraden ontwikkelen;
5. versterking van bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten;
6. plan van aanpak voor bestuurlijke ambachtelijkheid;
7. uitbouwen van de Bestuursovereenkomst gebiedsgerichte inrichting en Bestuursakkoorden;
8. het bundelen van juridische en subsidie-expertise binnen gemeenten en provincies;
9. het in kaart brengen van aanpassing van bestaande wetgeving.

104

3.3 Integraal beleid met een passend instrumentarium
3.3.1 Een sociaal-culturele agenda voor het platteland
Integraal beleid vraagt om inzetten instrumentarium in
samenhang
In een complexe samenleving als de onze hebben zowel sociaalculturele, economische als ecologische ontwikkelingen consequenties
voor het landelijk gebied als collectief goed. Zoals de raad in het voorgaande hoofdstuk al aangaf vereist het landelijk gebied van 2030 een
duidelijk aanwezige rijksoverheid die dit landelijk gebied al vanaf nu
bewaakt, beschermt en ontwikkelt. Dit betekent dat drie soorten
instrumentarium in samenhang moeten worden ingezet:
• wet- en regelgeving (wat moet of juist niet mag: gebieden en
verbieden);
• financiering (stimuleren wat wel mag, belasten wat minder gewenst is);
• kennis en innovatie (via onderzoek, voorlichting en onderwijs
vernieuwing bevorderen).
De doelen voor het landelijk gebied kunnen sectoraal en integraal van
karakter zijn, de uitvoering dient echter in ieder geval in samenhang en
zoveel mogelijk integraal te geschieden. Dat kan het best op het lokale
niveau en daarom is het gewenst dat het lokale bestuur zoveel mogelijk
bevoegd is. Aldus kan gebiedsgebonden pluriformiteit als de
gewaardeerde resultante van diverse lokale sociaal-culturele accenten
ontstaan. De gebiedsgerichte coördinatie (‘veldregie’) kan wellicht in
handen worden gelegd van een onafhankelijke - regionale - regisseur.

Een minister voor het landelijk gebied
Integraal beleid vraagt behandeling van alle aspecten en alle functies van
en in het landelijk gebied in samenhang. Het beleid voor die diverse
aspecten en functies van het landelijk gebied is neergelegd in een groot
aantal nota’s, zoals vermeld in hoofdstuk 1. In deze nota’s is het beleid
voor een aantal aspecten (met name ruimtelijke, economische en
ecologische ontwikkelingen) en functies (met name landbouw, voedsel,
natuur en wonen) gedetailleerd neergelegd. Maar met name het aspect
‘sociaal-culturele ontwikkeling’ en de functie ‘recreatie’ vragen nadere
uitwerking, in een integraal kader. Daarbij is het goed aan te sluiten bij
BANS (zie kader).
Daarom vindt de raad dat, in navolging van het stedelijk gebied, ook een
minister voor het landelijk gebied wordt aangesteld, die inhoud geeft
aan een samenhangend en geïntegreerd beleid voor het landelijk gebied,
waarin de sociaal-culturele component volwaardig is. Deze sociaalculturele component moet alsnog worden uitgewerkt in een aparte
sociale en culturele agenda voor het platteland. De minister van LNV
moet de rol van minister voor het landelijk gebied op zich nemen en het
voortouw nemen bij behoud en ontwikkeling van het platteland als
ruimtelijke, economische, sociale en culturele entiteit, met een gebiedsgerichte aanpak met daarbinnen ruimte voor experimenten.
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Internationaal niveau
Op Europees niveau dient de minister zorg te dragen voor de afstemming tussen het nationale en het Europese plattelandsbeleid. Het
Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2000-2006 (POP)
beoogt de herstructurering van de agrarische sector om deze gereed te
maken voor de toekomst en zo nieuwe impulsen voor het platteland te
creëren, mede om het meer aantrekkelijk te maken voor de inwoners van
stad en land. Het POP werkt op basis van een strategische visie zes
doelen uit tot operationele doelen, vertaald in maatregelen en
instrumenten uit het bestaande Nederlandse arsenaal, met meetbare
resultaten als effect. De minister moet zich in dit kader inspannen voor
het gedeeltelijk overhevelen van subsidies voor voedselproductie naar
het fonds voor plattelandsvernieuwing.

Nationaal niveau
De minister voor het landelijk gebied geeft op nationaal niveau inhoud
aan een samenhangend en geïntegreerd beleid voor het landelijk gebied.
Dit beleid stimuleert lokaal maatwerk, samenwerking tussen en binnen
andere overheden, revitalisering van het maatschappelijk middenveld en
het maatschappelijk ondernemerschap. Dit betekent een samenbundeling van financieringsstromen en wettelijke regeling van experimenteerruimte.
Ook moet op nationaal niveau mogelijk worden gemaakt dat regionaal
gebiedsgericht gedifferentieerd beleid kan worden gevoerd, dat
nationaal verschilt. Dit betekent bijvoorbeeld dat per regio verschillend
veterinair of milieubeleid moet kunnen worden gevoerd. Per regio verschillen dan sturing, eisen, instrumenten en randvoorwaarden. Het
landelijke generieke beleid dient daarvoor dan wel de ruimte te geven en
zonodig te worden aangepast. Ook in Europees kader of op internationaal niveau, bijvoorbeeld in WTO-kader, moet die ruimte worden
geschapen.

Regionaal: versterking regie door provincie
Voor een goede vertaling van dit beleid naar de praktijk van het landelijk
gebied dienen de provincies de vergrote ruimte te benutten en de
regisseursrol te vervullen onder voorwaarde van goede bestuurlijke
samenwerking met regio’s en gemeenten. In die regierol van de
provincies moeten de sociale en culturele dimensies zwaar meewegen in
de politieke menings- en besluitvorming, zodat burgers zich in het
resultaat zullen herkennen. Gemeenten moeten (al dan niet gezamenlijk)
praktische uitvoerende maatregelen nemen en financieren in directe
samenwerking met de betrokkenen, zoals multifunctionele centra voor
voorzieningen en dienstverlening en de uitvoering van projecten.

106

3.3.2 Een passend instrumentarium
Nationaal: regelingen integreren en kennis vergroten
Het departement voor het landelijk gebied kan een plan van aanpak
maken voor integratie van de verschillende regelingen voor de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied zoals de Regeling
gebiedsgericht beleid en Reconstructie concentratiegebieden. Met de
ISV-regeling als inspirerend voorbeeld kunnen deze regelingen met een
sociale component worden uitgebreid tot een rijksregeling voor gebiedsgerichte ontwikkeling van het landelijk gebied: een ‘Investeringsimpuls
Plattelandsvernieuwing (IPV)’. Als eerste stap naar deze integratie is het
gewenst dat het departement voor het landelijk gebied het voortouw
neemt om samen met andere departementen een analyse en inventarisatie van subsidieregelingen te maken die voor deze verbreding in aanmerking komen. Nu al is verbreding mogelijk met de ‘Stimuleringsimpuls
taakcombinatie landelijk gebied’ van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Samen met IPO en VNG moet de minister voor het landelijk gebied een
plan van aanpak maken voor gebiedsgerichte bestuurlijke sturing. In dit
plan worden kansen en beletsels in kaart gebracht. Het gaat om het
realiseren van geschikte bestuurlijke organisatie en instrumenten om de
samenwerking tussen provincies en gemeenten te bevorderen. Mogelijke
instrumenten hierbij zijn de Wet gemeenschappelijke regelingen,
gebiedsconvenanten, bestuursovereenkomsten, bestuursakkoorden,
gebiedscommissies, nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, publiekprivate partnerconstructies.
De minister voor het landelijk gebied dient de landelijke kennisinstituten
op het gebied van innovatief ondernemerschap zoals het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en het Innovatiesteunpunt
Wageningen financieel te ondersteunen in hun activiteiten om door
analyse, onderzoek en voorlichting innovatief ruraal ondernemerschap te
stimuleren.
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Regionaal en lokaal: uitvoering en voorzieningen versterken
Provincie en gemeente kunnen de lokale uitvoering door burgers en
lokale initiatiefgroepen ondersteunen en versterken door beleid en
subsidieregels en -mogelijkheden doorzichtiger te maken. Dit is vaak
sleutel tot activering van de lokale gemeenschap. Overheden kunnen
bewoners in het interactieve beleidsproces ondersteunen met de opstelling van een toekomstig beeld van de kwaliteiten van dorp en streek.
Bewoners gaan zo op een onderbouwde manier met gemeenten en
provincie in gesprek over de kwaliteit van hun landelijk gebied. Van de
provincies is een grotere inspanning vereist om voor experimenten en
lokaal initiatief de Europese fondsen voor plattelandsontwikkeling aan te
wenden. Overheden kunnen in het landelijk gebied multifunctionele
centra ontwikkelen, met een specifiek oog voor voorzieningen die sterk
in opkomst zijn of juist weg dreigen te vallen zoals kinderopvang, ICT,
MKB, landbouw en zorg, mobiliteit, veiligheid en centra met
commerciële en niet commerciële dienstverlening.
Overheden kunnen charismatische lokale initiatiefnemers ondersteunen
en speelruimte verschaffen bij het slechten van heilige kokers en deelbelangen en zo meewerken aan een bundeling van energie voor het
vitaliseren van het landelijk gebied. Landelijke kennisinstituten zoals het
Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, het Innovatiesteunpunt
Wageningen, de Stichting Recreatie en lokale ‘doeners’ kunnen deze
processen inspireren en aanjagen.

3.3.3 Enkele concrete instrumenten en maatregelen
Gebiedsgerichte aanpak vraagt integraal beleid met de inzet van een
groot aantal ruimtelijke, economische, veterinaire, ecologische en
milieu-instrumenten en maatregelen in samenhang. Dit betekent ook dat
per regio sturing, eisen, instrumenten en randvoorwaarden moeten
kunnen verschillen. Ruimte daarvoor moet op nationaal en internationaal
niveau worden geschapen. Voor de ruimtelijke, economische, veterinaire, ecologische en milieu-instrumenten en maatregelen verwijst de
raad hier naar de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Nationaal Milieubeleidsplan 4, Structuurschema Groene Ruimte 2, de nota’s Voedsel en
Groen, Natuur voor mensen, mensen voor natuur, en naar eerdere
adviezen van de raad die op die nota’s betrekking hebben (zie hiervoor
ook bijlage 3). De raad wil hier volstaan met het noemen van een aantal
concrete instrumenten en maatregelen ter versterking van de sociale
cohesie en de culturele identiteit in het landelijk gebied, en daarbij
expliciet aansluiten bij de recente BANS-slotrapportage ‘Wegen naar een
ander platteland’ (2001).
De raad adviseert in dit verband om op nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau de volgende instrumenten en maatregelen in
samenhang in te zetten:
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1. Op nationaal niveau: heldere en ruime kaders scheppen
• nationale wet- en regelgeving aanpassen en ruimte voor regionale
experimenten vergroten;
• in Europees en WTO-kader meer ruimte scheppen voor regionaal
(sociaal-cultureel) beleid;
• een Investeringsimpuls Plattelandsvernieuwing (IPV) met plan van
aanpak maken;
• ruraal ondernemerschap stimuleren via integratie en ketenvorming in
groene diensten;
• ruimte scheppen voor nieuwe allianties en initiatiefgroepen van
boeren, burgers en buitenlui;
• een rijksbouwmeester voor het landelijk gebied benoemen om het
proces te begeleiden;
• sociale samenhang bevorderen en sociaal-culturele activiteiten
stimuleren en faciliteren.
2. Op provinciaal niveau: ruimte benutten en regie versterken
• accent op stimuleren wat goed moet gaan in plaats van op
voorkómen wat verkeerd gaat;
• fragmentarisering van de samenleving tegengaan en culturele
bindmiddelen stimuleren;
• regionale en lokale beeldkwaliteitsplannen en ‘landelijk gebied
kwaliteitsteams’ introduceren;
• stimuleren van vernieuwingen door (groepen) rurale ondernemers,
bewoners en bezoekers;
• gezamenlijke verenigingen en organisaties van burgers, boeren en
buitenlui stimuleren;
• kennismaking tussen verschillende culturen stimuleren, zoals
‘allochtonen bij de boer’;
• toeristische of culinaire arrangementen als verbinding tussen
culturen van stad en land.
3. Op gemeentelijk niveau: uitvoering in de praktijk
• genoeg goede voorzieningen in het landelijk gebied handhaven,
creatieve inzet van ICT;
• combinatie van scholen/winkels/wijkgebouwen/sociaal-culturele
accommodaties;
• projecten voor kinderopvang, verstandelijk gehandicapten, kansarme
jongeren, etc.;
• mobiliteit verbeteren: goede bereikbaarheid voorzieningen en behoud
draagvlak daarvan;
• woongenot vergroten: eigen bevolking op woningmarkt faciliteren
met sociale woningbouw;
• vrijkomende agrarische bebouwing bestemmen voor bijvoorbeeld
groepen ouderen;
• criminaliteit voorkomen: misdaadcijfers verlagen en gevoel van veiligheid verhogen;
• financiering via eigendom, pacht, stedelijk kapitaal, nieuwe landgoederen, etc. bezien.
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Bijlage 1

Adviesaanvraag
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Bijlage 2

Totstandkoming
van het advies
Samenstelling van de werkgroep
Ter voorbereiding van dit advies heeft de raad een werkgroep ingesteld,
bestaande uit vijf leden van de raad. De volledige raad heeft - zoals bij
elk advies - na verkenning van de problematiek en consultatie van
deskundigen de uiteindelijke inhoud en vorm van het advies vastgesteld
en draagt daarvoor de verantwoordelijkheid.
De werkgroep was als volgt samengesteld:
• prof. dr. Th.A.M. Beckers
• mevr. drs. H.L. Blok
• prof. dr. G.J. Borger
• B.J. Krouwel
• prof. dr. J.D. van der Ploeg (voorzitter).
Het secretariaat is gevoerd door ir. G.C. Weernekers met medewerking
van drs. P. Levelink.

Geraadpleegde personen en instanties
Bij de adviesvoorbereiding is namens de raad of de werkgroep gesproken
en overleg gevoerd met een aantal externe deskundigen, werkzaam bij
organisaties en overheden, om kennis te vergaren, inzichten te delen of
standpunten te toetsen.

Verkenning
Ten behoeve van de voorbereiding van de verkenning is gesproken met:
• mevr. ir. J.E.J. Klüppel
Stichting Recreatie,
Kennis- en Innovatiecentrum
• ir. R.F.A. Berkers
Stichting Recreatie,
Kennis- en Innovatiecentrum
• drs. A.C. Linnartz
Stichting Recreatie,
Kennis- en Innovatiecentrum
• ir. T. van der Ziel
WUR, vakgroep
Rurale Sociologie
• dr. H. Hillebrand
InnovatieNetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster
• dr. ir. M. Wagemans
InnovatieNetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster
• ing. K.J. de Ruiter
Ministerie van LNV, directie GRR
• ir. N.J. Bosma
Ministerie van LNV, directie GRR.
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Bilaterale consultaties
Na vaststelling van de verkenning als werkdocument is door drs. P. Smaal
van Bureau NovioConsult onder auspiciën van de raad bilateraal
gesproken met:
•
•
•
•

drs. R. Balk
dhr. A. Cain en L. Helwig Nazarowa
ing. D. Duijzer
prof. dr. R. Engbersen

•
•
•
•

prof. dr. M.A. Hajer
mevr. ir. F. Houben
prof. dr. P. Huijgen
drs. F.J.L.M. Jansen en B. Wijker

• dr. A. de Jong
• prof. dr. P. Kooij
• mevr. C. Ludikhuize
• dr. ir. J.T. Mommaas
• dhr. L. van der Sar
• prof. dr. P. Schnabel

Nationaal Groenfonds
ISIS Transcultural Leadership
LTO Nederland
Nederlands Instituut voor
Zorg en Welzijn
UvA, Politicologie
Bureau Meccanoo
RUG, Landelijk Gebied
Toerisme en Recreatie
Nederland TRN
Nederlands Openluchtmuseum
WUR, Agrarische geschiedenis
Christelijke Maatschappelijke
Vrouwenbeweging
KUB, Vrijetijdswetenschappen
Provincie Zuid-Holland
Sociaal en Cultureel Planbureau.

Twee ronde-tafelbijeenkomsten
Na de bilaterale consultaties is onder leiding van prof. dr. Th.A.M.
Beckers en prof. dr. J.D. van der Ploeg in twee ronde-tafelbijeenkomsten
gesproken met:
wetenschappers
• drs. S.R.J. Jansen
•
•
•
•
•

VISTA Landschapsarchitectuur
en ecologie
prof. dr. P. Kooij
WUR, Agrarische geschiedenis
drs. I.M. van den Top
Alterra
dhr. A. Cain
ISIS Transcultural Leadership
dr. ir. J.T. Mommaas
KUB, Vrijetijdswetenschappen
prof. dr. R. van Engelsdorp Gastelaars UvA

praktijkdeskundigen
• ir. N.J. Beun
• ing. D. Duijzer
• drs. F.J.L.M. Jansen
• dr. A. de Jong
• mevr. W. Alting
• ir. H. de Kuyper
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InnovatieNetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster
LTO Nederland
Toerisme en Recreatie
Nederland TRN
Nederlands Openluchtmuseum
Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
PON Inst. voor Onderzoek en
Ontw. in N-Brabant.

Vragen aan de gesprekspartners
Voorafgaand aan de consultaties heeft de raad een aantal voorlopige
conclusies met vragen geformuleerd ten behoeve van het overleg met de
externe deskundigen.
1. Wat is er aan de hand in het landelijk gebied?

In het landelijk gebied is nu een geleidelijke maar wèl ingrijpende en
omstreden omwenteling gaande van exclusief domein voor voedselproductie naar meer ruimte voor wonen, natuur en recreatie. Voorts verandert de landbouw zelf ingrijpend, zowel naar grootschalige als naar
verbrede landbouw.
• Is de ontwikkeling van het landelijk gebied, die nu gaande is, ingrijpend en omstreden?
• Waar ligt volgens u de balans in functies voor boeren, burgers en
buitenlui, nu en in 2030?
2. Welke betekenissen en percepties zijn er?

De betekenis van het landelijk gebied voor de Nederlandse bevolking
(boeren, burgers en buitenlui) verschilt en verandert in de tijd voortdurend. Nu verschuift een utilitaire benadering (nut, rationaliteit,
modernisering, kwantiteit) naar een arcadische (beleving, authenticiteit,
natuurlijkheid, kwaliteit).
• Moet de betekenis resultante zijn vàn of richtinggevend vóór activiteiten (bijv. landbouw, wonen)?
• Welke percepties en betekenissen zijn constant, welke veranderen
(snel), met het oog op 2030?
3. Welke sociaal-culturele ontwikkelingen zijn cruciaal?

In de samenleving doen zich belangrijke demografische en sociaalculturele ontwikkelingen voor, die een groot effect hebben op het
landelijk gebied: individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering. Samen kunnen die ontwikkelingen
leiden tot het opsouperen van het landelijk gebied, zodat het platteland
verdwijnt als contramal van de stad.
• Wat is volgens u het effect van die ontwikkelingen, apart of samen, op
het landelijk gebied?
• Zijn deze veranderingen een historische breuk, of zijn ze ‘van alle
tijden’?
4. Hoe is in te spelen op de veranderende burger/consument?

De wensen en het gedrag van burgers/consumenten ten aanzien van het
platteland zijn divers, snel wisselend en kennen parallellen, maar ook
groeiende verschillen tussen en binnen groepen en personen: sociale
dilemma’s, paradoxen en tegenstrijdigheid. Het verdwijnen van belangrijke aspecten van het landelijk gebied spoort niet steeds met de veranderende behoeften. Het ‘democratisch optimum’ is niet per definitie
óók het gewenste optimum voor het landelijk gebied als geheel.
• Is, uitgaand van de wensen van de burger/consument, sturing op dat
geheel noodzakelijk? Hoe?
• Door wie en hoe moet er gestuurd worden: burgers, organisaties,
bedrijven, overheid?
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5. Hoe is om te gaan met verschillende perspectieven?

In het licht van 2030 zijn drie mogelijke ontwikkelingsperspectieven te
geven: ‘stedelijke dominantie’, ‘agrarische exclusiviteit' en ‘rurale
renaissance’. Deze zijn alle drie realistisch, de geschetste ontwikkelingen
doen zich nu al overal in wisselende verhoudingen voor en geven soms
botsingen. Maar bedrijfsmatige agrarische productie is in àlle gevallen
wezenlijk voor ruraliteit en authenticiteit.
• Zijn deze drie perspectieven realistisch, of zijn er betere alternatieven
te geven?
• Moeten per gebied alleen procesvoorwaarden worden gesteld, moeten
verschillende visies er naast elkaar kunnen bestaan of is een keuze
nodig voor één (al dan niet gecombineerde) visie?
• Welke ‘sfeer’ moet het landelijk gebied bieden: voedsel, natuur,
recreatie, wonen, of gemengd?
6. Welk beleid en welke instrumenten zijn nodig?

Stel: om te voorkomen dat het landelijk gebied verloren gaat voor zowel
burgers, boeren als buitenlui moet, naast burgers, organisaties en
bedrijven, de overheid een duidelijke rol hebben in een integraal (dus
sociaal, cultureel, economisch èn ruimtelijk) beleid en moeten
instrumenten worden aangepast.
• Kan de overheid wel een duidelijke rol vervullen, of is het vechten
tegen de bierkaai?
• Welke overheid moet een centrale rol spelen: rijk, provincie, gemeente,
samenwerkingsorgaan?
• Welk(e) beleid, instrumenten, praktische maatregelen en financiering
acht u dan noodzakelijk?

116

Bijlage 3

Enkele relevante
eerdere adviezen en
beleidsreacties
Stad en land in groen verband, advies over de ordening van stad en
land (aug 1997).
De raad pleit voor sturende rol van kwaliteit van het landelijk gebied bij
planning en realisatie van de verstedelijking. Als ruimtelijk concept
adviseert hij ‘stedenland-plus’. Daarbij pleit hij onder meer voor bijstelling financieringssystematiek gemeenten, om bijvoorbeeld ook de
zorg voor natuur en openheid te ‘belonen’.
Beleidsreactie: De minister wacht met definitief oordeel maar vraagt zich
af of de ‘plus’ op lange termijn voldoende ruimte biedt; de aanbeveling
voor het gemeentefonds is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
ingebracht (maart 1998).
Van waarden, opportunisme en vergetelheid, advies over het
bestuur van het landelijk gebied (mei 1998).
De raad pleit voor nieuwe verbindende visie op het landelijk gebied en
een duidelijke stellingname, voor het mobiliseren/motiveren van lokale
krachten, en voor continuïteit en consistentie in de bestuurlijke aandacht, ook met het oog op de toekomst.
Beleidsreactie: De minister stelt dat het advies een rol speelde bij de
opstelling van het regeerakkoord alsook de LNV-beleidsagenda ‘Kracht
en Kwaliteit’, met name het pleidooi voor de betrouwbaarheid en de
coördinatie van de overheid (maart 1999).
Zorg en vertrouwen, de basis voor voedselproductie in de 21e eeuw
(oktober 1998).
De raad bepleit de consument centraal te stellen: zijn vertrouwen in het
voedsel en de productiewijze (de zórg) wordt bepalend voor de ontwikkeling. Vertrouwen vergt maatschappijgerichtheid van de productie
en normen, controle en controleerbaarheid. Daar zijn maatregelen voor
nodig én mogelijk. De raad geeft die aan (instellen/garanderen
kwaliteitsstandaarden, voorwaarden bij liberalisering, gericht ruimtelijk
beleid, voorlichting).
Beleidsreactie: De staatssecretaris van LNV reageert op dit advies in het
kader van een gecombineerde reactie op vijf adviezen.
Zij neemt de analyse over dat zorg en vertrouwen de basis zullen vormen
en dat dit consequenties heeft voor de productie en kwaliteitszorg.
Suggesties voor kwaliteitsstandaarden neemt zij deels over
(mei 2000).
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Natuurbeleid dat verder gaat…, advies over de voortgang en
vernieuwing van het natuurbeleid (november 1998).
De raad bepleit voortzetting bestaande beleid en ambities maar tévens
een verbreding naar beleving en gebruik. Hij pleit voor flexibiliteit van
doelen op lokaal niveau om de lokale betrokkenheid en de realisering van
het natuurbeleid te verbeteren. De raad geeft daar concrete aanzetten
voor, zoals: criteria voor beleving/ gebruik, uitruilbaarheid van doelen,
lokaal fonds voor betrokkenheid.
Beleidsreactie: De staatssecretaris van LNV onderschrijft de noodzaak van
verbreding en zal aanzetten daartoe uitbreiden. Ook de uitgangspunten
voor het omgaan met spanning tussen: lange-korte termijn, nationalelokale wensen, continuïteitontwikkeling worden onderschreven evenals
de bestuurlijke integratie van deelterreinen en flexibiliteit in de uitvoering. Bij de totstandkoming NBL21 zullen deze een rol spelen
(april 1999).
Made in Holland, advies over landelijke gebieden, verscheidenheid en
identiteit (maart 1999).
De raad pleit voor een omslag in denken en doen. Verscheidenheid en
identiteit kunnen niet langer het resultáát zijn van handelen (bij andere,
bijv. economische doelen) maar vergen bewuste keuzen. Om keuzen te
kunnen maken is reflectie en gevoeligheid nodig voor verschillen in
cultuurhistorie, ecologie en gebruik van gebieden. Gekozen moet
worden tussen verschillende strategieën: 1) behoud los van ontwikkeling, 2) behoud in ontwikkeling en 3) geen behoud, alleen ontwikkeling.
Een belangrijk hulpmiddel bij de afweging is een wetenschappelijke
kaart, een inventarisatie van de herkenbare regionale verscheidenheid.
Beleidsreactie: De staatssecretaris van LNV reageert op dit advies in het
kader van een gecombineerde reactie op een vijftal adviezen.
De staatssecretaris vindt het advies van grote waarde voor de uitvoering
en vernieuwing van beleid. Zij wijst onder meer op de doorwerking in de
Nota Belvedere waarin behoud en versterking van cultuurhistorische
waarden interdepartementaal is uitgewerkt (mei 2000).
Het belang van samenhang, advies over ontwikkeling, afstemming
en integratie in het landelijk gebied (september 2000).
Voor de inhoud moet in belangrijke mate worden verwezen naar de
interim-adviezen ’Geleid door kwaliteit’ en ‘Het landelijk gebied in
2010’, die integraal in dit eindadvies zijn verwerkt.
Een belangrijke uitbreiding is de centrale conclusie dat integratie van
beleid én ruimtegebruik essentieel is. De daarvoor noodzakelijke (typen
van) ingrepen of instrumenten worden ook aangegeven.
Kwaliteit is uitgangspunt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied.
Activiteiten zijn in beginsel toegestaan mits ze de kwaliteit van het landschap versterken.
Voor het lokale proces moet een geïntegreerde kwaliteitsbenadering
mogelijk worden, waarin het innovatievermogen zich kan richten op
kwaliteitsverbetering in plaats van op het ontduiken van regels.
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Beleidsreactie: De staatssecretaris van LNV reageert, mede namens de
ministers van LNV, VROM en V&W. Het Kabinet onderschrijft voor een
belangrijk deel dat het landschap uitgangspunt moet zijn voor de
ordening in het landelijk gebied. Het Kabinet kiest ook voor kwaliteit en
onderzoekt nader invulling met instrumenten en een ontwerp- en ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit zal in Vijfde Nota RO worden verwerkt.
De conclusie dat afstemming en integratie onontkoombaar is, wordt
onderschreven. De aanbeveling voor een vernieuwd bestuurlijk kader
wordt in verband met BANS niet overgenomen (oktober 2000).
Wonen in het landelijk Gebied, advies over de Ontwerp-Nota
Wonen (september 2000).
In dit advies geeft de raad aan dat de kwaliteit van het bouwen en de
samenhang met andere functies belangrijker kan zijn dan scherpe
grenzen waar wel en niet gebouwd en gewoond kan worden. Voor
bepaalde gebieden moeten echter wél harde grenzen gelden. ‘Landelijk
wonen’ dient vooral dichtbij de bestaande agglomeraties (meer) ruimte
te krijgen, teneinde de ruimte- en vervoersdruk te beperken. De bereikbaarheid van voorzieningen vergt de aandacht, maar ‘bijbouwen’ is
daarvoor lang niet altijd een oplossing. De raad stelt een concrete,
gedifferentieerde aanpak aan van de problematiek van de tweede
woningen.
Beleidsreactie: In de gepresenteerde Nota Wonen heeft de staatssecretaris van VROM een uitvoerige verantwoording opgenomen van het
gebruik van het advies. Aangegeven wordt dat de aanbevelingen over
het bouwen in het landelijk gebied, de gedifferentieerde gebiedsbenadering en het omgaan met tweede woningen zijn overgenomen
(december 2000).
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Bijlage 4
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