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Samenvatting

deel 1

Adviesvraag
Op 7 april 2005 heeft de Tweede Kamer de Raad voor het Landelijk
Gebied (RLG) advies gevraagd over financieringsmodellen voor de transitie van het landelijk gebied. Kort samengevat wordt gevraagd naar de
mogelijkheden voor versnelling van de wenselijke transities in het landelijk
gebied door een andere wijze van financieren.
Financiën zijn een belangrijke factor bij transities. De inzet van het
financiële instrument vindt plaats in een complexe en dynamische maatschappelijke omgeving waarin verschillende factoren de uitkomst van de
transities en de werking van het financiële instrument bepalen. De raad
heeft daarom het proces van transities als geheel geanalyseerd en daarbinnen het functioneren van financieringsmodellen bezien. De analyse
is gebaseerd op een onderzoek in vier gebieden (Veenkoloniën, Salland,
Veenweidegebied/Groene Hart, Reconstructiegebied in Limburg), eerdere
adviezen van de RLG en diverse onderzoeken van o.a. het Landbouw
Economisch Instituut (LEI).
Onder ‘financieringsmodel’ verstaat de raad de wijze waarop de financiering plaatsvindt: de herkomst van middelen en de toegepaste instrumenten zoals subsidiering, fiscale maatregelen en PPS. Van ‘transities’
is sprake indien veranderingen in het landelijk gebied plaatsvinden die
gepaard gaan met onder meer institutionele, sociaal-culturele en economische aanpassingen.
Het advies is afgestemd met de Raad voor de financiële verhoudingen
(Rfv) via gesprekken met het secretariaat. Voor zover in de toekomst
wenselijk of noodzakelijk is de Rfv bereid mee te werken aan nadere
uitwerking van de aanbevelingen.
Huidige situatie
Het landelijk gebied is in transitie. Fundamentele verschuivingen tekenen
zich af, zoals in de agrarische sector, in sociaal-culturele en demografische
patronen en in de ruimtelijke spreiding van wonen en werken. Een
bijzondere rol in het landelijk gebied is weggelegd voor de landbouw.
Deze sector staat voor grote uitdagingen als gevolg van toenemende
concurrentie door de liberalisering van de wereldhandel, de hervorming
van het Europese landbouwbeleid en maatschappelijke vraagstukken op
het gebied van onder meer milieu, natuur en voedselveiligheid. De raad
ziet de landbouw als de culturele drager van het landelijk gebied, zelfs al
is de economie van het landelijk gebied in toenemende mate afhankelijk
van niet-agrarische ontwikkelingen.



In de locale economie van het landelijk gebied (agrarisch gebied en kleine
kernen) is de bijdrage van de landbouw inclusief agrarische dienstverlening gemiddeld 12% van de totale werkgelegenheid, met maxima van
25% op gemeentelijke schaal (RLG, 2002). Andere economische dragers
zoals (financiële) dienstverlening, informatica, ateliers, transport, opslag
en distributie vormen veruit de belangrijkste economische pijler van het
landelijk gebied met ruim 60% van de werkgelegenheid. In het agrarisch
gebied zelf zijn de nieuwe economische dragers vooral recreatie, dienstverlening en wonen.
De belangrijkste doelen bij transities in het landelijk gebied zijn versterking
van de lokale economie, duurzame landbouw, betere kwaliteit voor
natuur en landschap, milieu- en watercondities, sociaal-economische
vitaliteit en leefbaarheid. De inkomenspositie van alle bewoners van het
platteland verschilt niet wezenlijk van die van bewoners van stedelijke en
sterk verstedelijkte gebieden. In de agrarische sector echter is het gezinsinkomen uit de markt en uit bedrijfstoeslagen sterk wisselend per jaar,
per bedrijfstak en binnen de bedrijfstak per bedrijf. Gemiddeld is het
gezinsinkomen ongeveer modaal (e 29.000; gemiddelde over 2002-2004),
met in een aantal bedrijfstakken tot twee maal modale inkomens en in
varkens- en kippenbedrijven minder dan modaal. De vermogenspositie
van agrarische bedrijven is goed doordat de bedrijfsmiddelen (waaronder
grond) grotendeels uit eigen vermogen bestaan (LEI, 2005a). De huidige
kwaliteit van het landelijk gebied laat te wensen over: ruimtelijke samenhang tussen natuurgebieden en de benodigde milieu- en water condities
ontbreken, het landschap is verrommeld, de recreatieve toegankelijk van
het agrarisch landschap is te beperkt.
Inzet van middelen voor het landelijk gebied
De transities vinden plaats terwijl op basis van Europees en nationaal
beleid een omvangrijke geldstroom naar het landelijk gebied gaat.
Doel
Landbouw
Natuur en landschap
Recreatie
Algemene economische
stimulering (incl. nieuwe economische dragers) en leefbaarheid
Fysieke leefomgeving
(water, Milieu)
Kennis en Innovatie

Totaal
1705
550
125
222

Rijk
478
511
111
117

EU
1121
23
5
54

Overig*
1106
16
9
51

1466

192

10

1264

861

861

p.m.

-

Tabel: Overzicht beschikbare middelen in 2006 voor beleidsdoelen bedragen afgerond op hele miljoenen)
Rijksbedragen inclusief apparaatskosten
* overig: in rijksbegroting vastgelegde bijdragen van provincies, gemeenten, waterschappen en private
partijen.

De geldstromen voor landbouw (e 1705 miljoen) zijn vooral afkomstig
van de Europese Unie (waaronder e 754 miljoen per jaar inkomens- en
productiesteun) en de rijksoverheid (stimuleringsmaatregelingen voor
de landbouw en agrarisch natuurbeheer). De private investeringen van
de agrarische sector (niet in de tabel opgenomen) zijn e 3 tot 4 miljard
per jaar waarvan 20% voor immateriële activa, waaronder quotum
(LEI, 2005b).



De geldstromen voor natuur en landschap (e 550 miljoen) zijn vooral
afkomstig van de rijksoverheid. De bijdragen van de EU en overigen zijn
gering. De private bijdrage (niet in de tabel opgenomen) is naar schatting e 200 miljoen (gegevens 2003; Natuurbalans, 2005).
Geldstromen vanuit de overheid voor recreatie als nieuwe economische
drager zijn beperkt. Van de omvang van de investeringen voor recreatie
vanuit de private sector bestaat geen beeld.
Voor algemene economische stimulering (incl. nieuwe economische dragers) en leefbaarheid is e 222 miljoen beschikbaar. Daarin zijn diverse
algemene EZ-regelingen niet opgenomen, zoals voor stimulering van
ondernemerschap, kennisvoorziening, innovatie, groeifinancieringfaciliteit en borgstelling MKB. Van de omvang van de investeringen vanuit de
private sector bestaat ook hier geen samenhangend beeld.
De geldstromen voor milieu en water om verslechtering van condities
tegen te gaan (e 1466 miljoen) zijn vooral afkomstig van provincies,
gemeenten, waterschappen en private partijen (‘overige partijen’).
De EU-middelen voor het landelijk gebied van Nederland (1,2 miljard)
zijn voor 94% gericht op landbouw en economische activiteiten en voor
2% op natuur, landschap en recreatie. De bedragen fluctueren, voor 2003
constateert de Natuurbalans (2005) een aandeel van 5% voor natuur,
landschap en recreatie. In concreto is bijvoorbeeld vanaf 2007 voor
bedrijfstoeslagen in de landbouw jaarlijks e 800 miljoen beschikbaar,
waarvoor als tegenprestatie een geringe kwaliteitsbijdrage wordt gevraagd,
en is voor het POP2 jaarlijks e 80 miljoen beschikbaar voor kwaliteits- én
economische doelen samen. Opvallende EU-geldstromen die (vooralsnog) niet worden ingezet in het landelijk gebied zijn middelen uit het
ESF-fonds (waaruit voor Nederland in de periode 2000-2006 e 1,7 miljard beschikbaar is). Van de nationale middelen (1,4 miljard; exclusief de
middelen voor kennis en innovatie) is 44% gericht op natuur, landschap
en recreatie en 42% op landbouw en andere economische dragers.
Provinciale en gemeentelijke middelen anders dan de vastgestelde cofinanciering bij rijksuitgaven (respectievelijk naar schatting e 340 en 550
miljoen) zijn niet toegedeeld aan aparte doelen binnen de transitie.
De middelen van de Europese en nationale overheid gezamenlijk die via
allerlei generieke regelingen in gebieden ‘neerslaan’, zijn vooral gericht
op de landbouw. Met slechts een klein deel wordt direct gestuurd op
natuur- en landschapskwaliteit, hetgeen ook blijkt uit gebiedsanalyses
(Natuurbalans, 2005). In de voorlopers van de Nationale Landschappen
was 5% gericht op kwaliteit van natuur en landschap (LEI, 2003a) en
in een gebied als de Venen in ‘geringe mate’ (LEI, 2003b). De meeste
middelen die worden ingezet voor het landelijk gebied zijn gericht op
landinrichting, inkomenssteun en markt- en prijsondersteuning.
Verloop van transities
Transities dreigen los van elkaar te gaan verlopen
De transities in het landelijk gebied komen traag op gang. De problematiek is taai door de complexiteit, de noodzaak tot integraliteit en
het grote aantal actoren. Ook treden complicerende faseverschillen
op: nieuwe problemen doen zich voor terwijl oplossingen voor oude
problemen in de steigers staan. In het vroegere gebiedsgericht beleid



(de landinrichting) werden deze problemen aangepakt door alle sectorale
processen in één keurslijf te dwingen, met decennia lange procedures als
gevolg. De toenemende complexiteit van de problematiek, de behoefte
aan een snellere aanpak en aan het vergroten van de betrokkenheid
van burgers heeft geleid tot de huidige werkwijze (gebiedsgerichte
aanpak, interactieve beleidsvorming, bottom-up), die echter zijn eigen
beperkingen kent.
In het gebiedsgericht beleid bepaalt de rijksoverheid de aanwending van
middelen vaak op het niveau van doelstellingen en andere partijen, met
name provincies, veelal de aanwending van de middelen op uitvoeringsniveau. Bij de besteding betrekt de provincie in principe gebiedscommissies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties. In de praktijk komt de sturing vooral van de provinciale
overheid en het georganiseerde agrarische bedrijfsleven dat voor een
belangrijk deel zijn eigen doelen bewaakt, ook al zijn die niet steeds
gericht op transitie. De rol en verantwoordelijkheid van gebiedscommissies zijn echter nog niet uitgekristalliseerd. Maatschappelijke organisaties
spelen nog een te beperkte rol.
Bij de transitie van het landelijk gebied gaat het bij uitstek om zaken die
een integrale benadering vragen. Er spelen vele verschillende belangen
die tegen elkaar moeten worden afgewogen. De transitie krijgt vorm via
gebiedsgericht beleid dat zich richt op samenwerking tussen (georganiseerde) actoren. Tegelijkertijd vindt sturing plaats vanuit het generieke,
vaak sectorale beleid vanuit de EU en de rijksoverheid én vanuit de private
sector direct op individueel bedrijfsniveau via onder meer inkomenstoeslagen, stimuleringsgelden voor jonge agrariërs e.d. en investeringen.
Daardoor wordt de economische transitie sterk gestimuleerd vanuit het
generieke beleid. Het gebiedsgericht beleid dat aanstuurt op samenhangende economische en kwaliteitstransities ‘op maat van het gebied’,
wordt geremd door generieke sectorale instrumenten zoals bijvoorbeeld
subsidies in de vorm van bedrijfstoeslagen. Door deze toeslagen blijft
de grondgebonden landbouw in de transitie sturen vanuit economische
principes en doelen (winstmaximalisatie), terwijl (nu en zeker op termijn)
de markt daar beperkt aanleiding toe geeft.
De private geldstroom is veel groter dan de geldstroom vanuit de overheid.
De sectorale stimulansen leiden tot autonome ontwikkelingen en
daarmee tot een aparte economische transitie. Daardoor vinden in een
gebied meerdere transities naast elkaar plaats: een transitie die gericht
is op de economische ontwikkeling in het gebied en een transitie die
gericht is op kwaliteitsverbetering. De economische en kwaliteitstransities
verlopen met verschillende snelheid. Bedrijfsinvesteringen lukken sneller,
investeringen in de kwaliteit van het gebied blijven achter. Ook spelen
maatschappelijke organisaties die zich richten op kwaliteitsverbetering,
ondanks incidenteel positieve voorbeelden, bij de kwaliteitstransitie vaak
geen rol van betekenis. Er is sprake van een sterke markt en een zwakke
collectieve sector. De realisatie van collectieve doelen dreigt achter te
blijven waardoor mogelijkheden voor kwaliteit én voor de koppeling
tussen doelen en de daaraan verbonden winst door integrale ontwikkeling verloren gaan.



Positief effect van ingezette middelen op economie en inkomensontwikkeling
Door de bedrijfstoeslagen kan een groot deel van de landbouwbedrijven zich handhaven en daarmee bijdragen aan de lokale economie. Het
bedrijfsinkomen van akkerbouwers en graasdierhouders zal in 2006 voor
meer dan de helft bestaan uit bedrijfstoeslagen en daardoor ligt het
gezinsinkomen op modaal niveau van 29.000 euro per jaar. De toeslag
bedraagt gemiddeld ruim e 15.000 per bedrijf. Ook in 2008 nog zal
bijna 60% van de melkveebedrijven een toeslag ontvangen van meer dan
e 15.000 (LEI, 2005b). In de periode tot 2013 is een afname te verwachten door de toetreding van nieuwe lidstaten van e 800 tot 560 miljoen
per jaar (brief minister Veerman aan de Tweede Kamer, 8 juli 2005 over
Financiële Perspectieven). In andere bedrijfstakken zijn de inkomsten
door marktbewegingen laag én sterk wisselend (de intensieve veehouderij) of zijn hoger dan modaal (boomkwekerijen, glasgroente, potplanten).
Daarin verschilt het midden en kleinbedrijf in het landelijk gebied niet van
de stedelijke omgeving. De minder goed florerende agrarische bedrijven
vallen terug op landelijke voorzieningen voor het MKB. De herstructurering van de landbouw verbetert de productieomstandigheden en verlaagt
daarmee de kostprijs met (afhankelijk van de markt) meer inkomen.
Investeringen in kwaliteit van natuur en landschap leveren een bijdrage
aan de lokale economie (werkgelegenheid, inkomen) via de omzet in
horeca, recreatie, vervoersbedrijven, detailhandel en hogere woningwaarde van bewoners (RLG, 2003b; Natuurbalans 2005) waarbij in
sommige gebieden de opbrengsten hoger zijn dan de kosten (Roerdal;
LEI, 2002).
Het (extra) economisch rendement van de stimuleringsmiddelen in
het kader van gebiedsgericht beleid is nog niet voldoende bekend.
In hoeverre de ingezette middelen voldoende effectief zijn om de
toekomst van de grondgebonden landbouw veilig te stellen, is (nog) niet
te beoordelen.
Te beperkt effect van ingezette middelen op gebiedskwaliteit
De geldstromen die gericht zijn op de landbouw dragen in beperkte mate
bij aan verbetering van de gebiedskwaliteit via ‘tegenprestaties’ voor
bedrijfstoeslagen (namelijk voldoen aan bestaande wettelijke vereisten en
in goede landbouwkundige staat houden van de grond). Voor het bereiken van de maatschappelijk gewenste kwaliteitsdoelen zijn de beleidstekorten bij natuur e 463 miljoen voor de komende vier jaar, gemiddeld
e 115 miljoen per jaar (Groenfonds, in voorbereiding), voor de nationale landschappen een aanzienlijk rijksaandeel binnen de benodigde
e 225 miljoen per jaar (RLG, 2005b; Natuurbalans, 2005), voor de
recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied als consumptieruimte
rond de grote steden is naar schatting e 25 miljoen per jaar extra nodig
(RLG, 2005b) en voor soortenbeleid e 20 miljoen (RLG, 2002). Voor de
kwaliteitsdimensies leefbaarheid, cultuurhistorie en archeologie zal de
nationale opgave nog in kaart gebracht moeten worden. Met de huidige
inzet worden de maatschappelijk gewenste kwaliteitsdoelen niet bereikt.



Versterking van transities
Verbetermogelijkheden voor transities liggen vooral bij financiële en
bestuurlijke condities
De beperkingen voor transities liggen primair in de bestuurlijke en financiële condities waaronder de transities plaatsvinden. De huidige financieringssystematiek als zodanig (stelsel van subsidies, fiscale regelingen, PPS)
ziet de raad niet als obstakel omdat met de voorgenomen herziening van
het model in de vorm van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
een eerste goede stap gezet is om problemen (waar onder versnippering
regelingen, gebrek aan flexibiliteit van regelingen; kasritme; keurslijf van
voorwaarden) aan te pakken. Vervolgstappen in dezelfde richting zijn
nodig om de versnippering van regelingen verder terug te dringen. Met
de instelling van het ILG komt een groot aantal afzonderlijke financiële
regelingen te vervallen. Welke regelingen dat zullen zijn staat nog niet
vast. Het implementatieplan ILG vermeldt onder meer dat de ‘eigenaar’
van een regeling zelf kan besluiten tot inpassing in het ILG. Ook wordt
gestreefd naar een bundeling van provinciale regelingen, geldstromen en
planvormen in de vorm van een soort provinciale ILG.
Over de inzet van het geld maakt elke provincie afzonderlijk afspraken
met het Rijk, voor een periode van zeven jaar. Rijk en provincies spreken
doelen af die de provincies samen met gemeenten, waterschappen en
maatschappelijke organisaties realiseren. De schotten tussen verschillende doelen verdwijnen. Samen met de langjarige financiering schept
dat mogelijkheden om te schuiven tussen doelen, zowel in de tijd als
tussen gebieden. Als grondverwerving in het ene gebied stroef gaat,
kan het accent tijdelijk verschuiven naar bijvoorbeeld maatregelen voor
inrichting van natuurgebieden of bodemsanering in een ander gebied.
Het ILG bestaat vooralsnog voor 80% uit rijksmiddelen voor natuur en
landschap. Een verdergaande bundeling binnen het ILG met middelen
voor het waterbeleid en een sterke afstemming tussen het ILG en
middelen voor economisch beleid (structuurfondsen) en sociaal beleid
zal de sturing voor het gebiedsgericht beleid vergroten. Het ILG kan
alleen goed functioneren indien de te bereiken doelen eenduidig en
volledig geformuleerd worden. Zo wordt bijvoorbeeld overwogen de
middelen voor natuurbeheer in het ILG op te nemen zonder dat de te
leveren prestaties in termen van natuurkwaliteit goed geformuleerd zijn.
De inzet van middelen wordt dan niet helder gestuurd en is ook niet goed
afrekenbaar.
Aanpassingen van de financiële condities waaronder het huidige financieringsmodel functioneert, is op dit moment volgens de raad effectiever
dan het veranderen van de financieringssystematiek. Bij de condities gaat
het onder meer om beschikbaarheid van voldoende middelen, adequate
verdeling van middelen over maatschappelijke doelstellingen maar ook
om het functioneren van de comptabiliteitswet en de staatssteuntoets.
Het veiligstellen van financieringstromen voor de lange termijn is een
essentiële conditie. Daarbij wijst de raad met name op het systeem van
bedrijfstoeslagen waarvoor het maatschappelijk draagvlak op termijn
zal gaan ontbreken. Deze geldstroom naar grondeigenaren is van groot
belang voor het landelijk gebied.
Door de generieke bedrijfstoeslagen meer in te zetten voor het integraal
gebiedsgericht beleid (in de vorm van ‘kwaliteitstoelagen’) kan op korte
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termijn bijgedragen worden aan zowel het economisch doel (handhaven
economische activiteit door te zorgen voor inkomen) als het kwaliteitsdoel.
Op de lange termijn kan de verhoging van de aantrekkelijkheid van de
omgeving leiden tot een meer duurzame transitie via het aantrekken van
nieuwe economische dragers. Verder kan op termijn de stuurbaarheid van
de kwaliteitstoelagen worden vergroot door deze middelen te hervormen
tot een financieringsinstrument voor ‘groene diensten’.
Aanpassing van de bestuurlijke condities is op zijn beurt weer effectiever
dan het aanpassen van de financiële condities. Een betere benutting van
het bestuurlijke instrumentarium gaat vooraf aan het verbeteren van
de financiële instrumenten. Daarbij gaat het om de organisatie van het
openbaar bestuur en om maatschappelijke participatie. In de praktijk
wordt onduidelijkheid ervaren in bevoegdheden, gebrek aan bestuurlijke
kracht, trage publieke besluitvorming, gebrek aan continuïteit van beleid,
onbetrouwbaarheid wat betreft financiering en spanning die voortkomt
uit overlap tussen participatieve en vertegenwoordigende democratie.
Een leer- en aanpassingsproces is gaande: de provincies bijvoorbeeld
ontwikkelen zich van plannenmaker tot ‘publieke ontwikkelaar’ (IPO, 2005).
Een balans tussen de collectieve doelen van economische ontwikkeling
en de kwaliteit van onze leefomgeving ontbreekt, als gevolg van onder
meer een gebrek aan maatschappelijke prioriteit voor kwaliteit en een
te lage participatie van maatschappelijke organisaties waardoor de stem
van de burger ontbreekt. Maatschappelijke organisaties die zich richten
op de kwaliteitstransitie missen de faciliteiten om hun rol adequaat te
vervullen.
Conclusies
De raad komt tot de volgende conclusies.
Transities
• Transities zijn complexe processen van regionaal maatwerk waarin alle
partijen, waaronder Rijk en provincies, hun posities nog moeten kiezen,
innemen en invullen. Dat vergt tijd en energie.
• In gebieden vinden twee transities naast elkaar plaats: een snelle
transitie die gericht is op de economische ontwikkeling en een trage
transitie die gericht is op kwaliteitsverbetering.
• Beperkingen voor transities liggen primair in de bestuurlijke en financiële condities waaronder de transities plaatsvinden. Verbetering van
deze condities is nodig en effectief.
• De participatie van maatschappelijke organisaties is ontoereikend en
meer onderhandelingskracht is nodig voor de partijen die zich richten
op kwaliteit, zeker bij de uitvoering.
Financieringsmodel
• De huidige financieringssystematiek als zodanig (subsidieregelingen,
PPS, fiscale faciliteiten) vormt geen obstakel voor transities in het
landelijk gebied. Een deel van de bestaande tekortkomingen worden
naar verwachting door het voorgenomen Investeringsbudget Landelijk
Gebied opgevangen.
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•H
 et introduceren van een ander financieringsmodel biedt geen oplossing omdat:
- de praktijk op veel andersoortige problemen wijst en niet op de noodzaak van een nieuw model;
- in het gebruik van alle instrumenten die we kennen (individuele subsidieregelingen, PPS, fiscale faciliteiten) en in alle gebieden dezelfde
problemen worden gesignaleerd. Dat maakt het waarschijnlijk dat
ook andere modellen tegen deze problemen zullen oplopen (bijvoorbeeld staatssteunproblematiek);
- een verandering een lang remspoor geeft: discontinuïteit in beleid is
een belangrijke oorzaak van problemen/vertragingen in de praktijk;
- vanuit de praktijk gewerkt wordt aan aanvullende instrumenten zoals
verhandelbare ontwikkelingsrechten;
- tijd geboden moet worden voor het leerproces dat nodig is om
gebiedsgericht te kunnen werken.
Beschikbare middelen
• De verdeling van collectieve middelen over maatschappelijke doelstellingen (economische ontwikkeling en kwaliteit van onze leefomgeving)
is onevenwichtig, ten nadele van kwaliteitsdoelstellingen.
• In hoeverre de inzet van middelen voldoende effectief is om de toekomst van de grondgebonden landbouw veilig te stellen, is (nog) niet
te beoordelen.
• Het borgen van geldstromen is belangrijk. Zonder vermaatschappelijking van bedrijfstoeslagen zal deze geldstroom naar het landelijk
gebied maatschappelijk niet meer geaccepteerd worden.
• Er is een tekort aan financiële middelen voor collectieve belangen. De
volgende tekorten bestaan voor kwaliteitsbeleid: natuurbeleid € 115
miljoen euro per jaar; Nationale Landschappen € 225 miljoen per jaar
waarvan een deel via bijdragen buiten de rijksbegroting; recreatieve
ontsluiting van het landelijk gebied als consumptieruimte rond de
grote steden naar schatting € 25 miljoen per jaar; soortenbeleid € 20
miljoen per jaar. De verwachte private financiering voor groene diensten blijft uit.
• De private geldstroom is groter dan de geldstroom vanuit de overheid.
Het is belangrijk voor de overheid om meer sturing te krijgen op deze
private geldstromen.
• Nieuwe economische dragers in het landelijk gebied zijn nodig om de
economische rol van de landbouw aan te vullen.
Instrumenten voor uitvoering
• Veel kleinere gemeenten ontberen voldoende middelen en deskundigheid om tot effectief gebiedsgericht beleid te komen.
• De potenties van het grondbeleid worden nog niet gerealiseerd door
ontbrekend instrumentarium.
• De huidige onduidelijkheid over de staatssteuntoets is een groot obstakel
voor alle vormen van financiering waarbij de overheid betrokken is.
• In de uitvoering van gebiedsgericht en generiek beleid ontstaat in de
praktijk wrijving en worden kansen op synergie gemist. Dit gaat ten
koste van het realiseren van beleidsdoelen, van zowel gebieds- als
generiek beleid.
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Rol Tweede Kamer bij transities
De concrete sturing van de financiële instrumenten voor gebiedsgericht
beleid vindt plaats door de partijen op gebiedsniveau. De vormgevende
rol van het Rijk als financier is beperkter dan vroeger en zal zich met het
ILG verder beperken tot het sturen op hoofdlijnen. De rol van de StatenGeneraal zal navenant veranderen. De Kamer heeft meer en meer een
voorwaardenscheppende, faciliterende en controlerende verantwoordelijkheid.
Transities vereisen management dat bestaat uit het bijsturen, beïnvloeden
en scheppen van condities waaronder vernieuwing kan plaatsvinden, via
de juiste initiatieven en op het juiste moment (Rotmans, 2003). Binnen
de huidige bestuurlijke verhoudingen ligt de rol van de Tweede Kamer
vooral in het creëren van sturingsruimte en vernieuwingsruimte, het
organiseren van interactie tussen partijen en tussen beleidsvelden, het
ontwikkelen van instrumenten en het bieden van ruimte voor het leerproces. Concreet betekent dat:
• ‘overlaten’ door sturingsruimte te bieden aan provincies en maatschappelijke organisaties, sturingsruimte te vergroten door te anticiperen op Brusselse ontwikkelingen en te zorgen voor een heldere
rijksopstelling;
• vernieuwing stimuleren door het richtinggevend debat te (blijven)
organiseren, het bedrijfsleven uit te dagen medeverantwoordelijkheid
te nemen en nieuwe economische dragers te stimuleren;
• voor middelen zorgen door bestaande geldstromen voor het landelijk gebied veilig te stellen, voldoende geld beschikbaar te stellen voor
collectieve doelen en het rendement van private geldstromen voor
collectieve doelen te vergroten;
• voor instrumenten zorgen door kleinere gemeenten in hun rol te
faciliteren, te reageren op behoeften aan instrumenten uit de praktijk,
het grondbeleid vorm te geven, te zorgen voor eenvoud en consistentie
van regelgeving en synergie tussen generiek beleid en gebiedsgericht
beleid te bevorderen;
• leerprocessen stimuleren door opgedane ervaringen met transities
en met het ILG systematisch te evalueren.

Aanbevelingen
De raad adviseert de Tweede Kamer:
• het financieringsmodel zoals dat zich nu in de praktijk
onwikkelt, actief te ondersteunen;
• sturingsruimte te bieden aan de actoren die transities
vormgeven;
• visie te ontwikkelen en vernieuwing te stimuleren;
• voor middelen te zorgen;
• de uitvoering van instrumenten te voorzien;
• leerprocessen te stimuleren.
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Het financieringsmodel zoals dat zich nu in de praktijk
ontwikkelt, actief ondersteunen
• Het op handen zijnde financieringsmodel (Investeringsbudget Landelijk
Gebied) actief ondersteunen en bij de vormgeving van het ILG toezien op:
- een scherpe formulering van rijksdoelen zodat een goede verantwoording van de besteding van middelen mogelijk is;
- benutting van mogelijkheden voor een bundeling binnen het ILG van
middelen voor waterbeleid en een sterke afstemming met middelen
voor het economisch en sociaal beleid (eventueel in eerste instantie
op basis van pilots). De sturingskracht voor het gebiedsgericht beleid
wordt daarmee vergroot;
- toezien op consistentie tussen de Wet Investeringsbudget Landelijk
Gebied (WILG) en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro).
 ccepteren dat de complexiteit van transities groot is, geduld hebben
•A
en ruimte laten voor benutting van het leerproces met het ILG door niet
bij de ‘eerste de beste’ tegenslag in te grijpen.
Sturingsruimte bieden
• Invulling geven aan de ‘kunst van het overlaten’ door ruimhartig ruimte
en verantwoordelijkheid toe te kennen aan provincies via de nieuwe
WRO.
• Toezien op een consistente, continue rijksopstelling en een heldere,
volledige formulering van rijksdoelen zodat het Rijk voor de andere
partijen (overheden én maatschappelijke organisaties) een betrouwbare
partner is én er een duidelijke afrekening kan plaatsvinden op de rijksdoelen.
• Participatie en onderhandelingskracht van maatschappelijke organisaties (ook lokale) die zich richten op kwaliteit stimuleren door collectieve
middelen beschikbaar te stellen voor hun functioneren om tot een
balans te komen in de krachtsverhoudingen tussen actoren.
• Invloed uitoefenen bij de ontwikkeling van Brusselse regelingen om de
aansluiting bij de Nederlandse praktijk te optimaliseren en daarmee
sturingsruimte te creëren voor de uitvoering.
Visie ontwikkelen en vernieuwing stimuleren
• Politieke meningsvorming over de toekomst van het landelijk gebied
stimuleren door met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het richtinggevend debat te (blijven) organiseren.
• Stimulans bieden aan nieuwe economische dragers in het landelijk
gebied, zoals recreatie, zorg en andere bedrijvigheid en aan private
investeerders die het landelijk gebied willen ontwikkelen, door hun rol
zichtbaar te maken, te erkennen en waar verantwoord te faciliteren.
• De verantwoordelijkheden van rijksoverheid en het bedrijfsleven scherp
formuleren en daarmee het bedrijfsleven uit te dagen medeverantwoordelijkheid te nemen voor kwaliteit.
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Voor middelen zorgen
• Bestaande geldstromen voor het landelijk gebied veiligstellen door
bedrijfstoeslagen en andere sectorale landbouwregelingen te vermaatschappelijken, waarmee tevens hun huidige functie voor inkomensontwikkeling behouden blijft. Beschikbaarstelling dient niet vanuit
landbouweconomische doelstellingen plaats te vinden maar vanuit
bredere maatschappelijke doelstellingen (economie én kwaliteit in het
landelijk gebied). Deze middelen worden momenteel in te geringe mate
aan kwaliteit besteed. Nu is de tegenprestatie - die boven de wettelijke
normen uitgaat - georiënteerd op de landbouwproductie (voorkomen
van erosie en inzaaien met groenbemesters). Deze tegenprestatie kan
worden verbreed naar habitatbescherming (bescherming van blijvend
grasland, instandhouding van landschapselementen, verstruiking van
de landbouwgrond voorkomen). De huidige EU-regeling biedt hiervoor al mogelijkheden. De maatschappelijk zichtbare herlabeling naar
kwaliteitsdoelen zou eventueel regionaal gedifferentieerd kunnen worden naar bijvoorbeeld voedselkwaliteit in het ene gebied en landschapkwaliteit in het andere gebied in de vorm van groene diensten. De
komende discussie over de verdeling van premies uit het Europese landbouwbeleid biedt hiervoor een kader. Dat geldt ook voor de discussie
over de landbouwuitgaven in het kader van de Financiële Perspectieven,
met als optie nationale cofinanciering voor de landbouwuitgaven in de
eerste pijler (brief minister Veerman aan de Tweede Kamer, 8 juli 2005).
Deze ‘bezinningsmomenten’ bieden mogelijkheden om de omslag naar
vermaatschappelijking te maken of kunnen hiervoor aanleiding zijn. Daarbij
is een pro-actieve opstelling van de rijksoverheid wenselijk en urgent.
• Vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor collectieve doelen voldoende geld
beschikbaar stellen voor kwaliteitsdoelen van transities en terughoudend
zijn voor die doelen waar de markt zelf in staat is aan transities bij te
dragen (bijvoorbeeld glastuinbouw). Hoewel de komende verbetering van
het financieringsmodel de effectiviteit van huidige geldstromen zal verhogen,
staat nu al vast dat voor een aantal maatschappelijke doelen verhoging van
de effectiviteit onvoldoende soulaas biedt. Daarvoor zijn meer middelen
nodig: voor natuur € 463 miljoen voor de komende vier jaar, gemiddeld
€ 115 miljoen per jaar (Groenfonds, in voorbereiding), de nationale landschappen een aanzienlijk rijksaandeel binnen de benodigde € 225 miljoen
per jaar (RLG, 2005a. Natuurbalans, 2005) waarbij het overige deel wordt
verkregen van andere bronnen, voor de recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied als consumptieruimte rond de grote steden is naar schatting
€ 25 miljoen per jaar extra nodig (RLG 2005b) en voor soortenbeleid € 20
miljoen euro per jaar extra (RLG, 2002). Voor kwaliteitsdimensies leefbaarheid, cultuurhistorie en archeologie zal de nationale opgave nog in kaart
gebracht moeten worden.
• Sturing in private geldstromen mogelijk maken om het rendement van
ingezette private geldstromen voor collectieve doelen te vergroten. Bijvoorbeeld door het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen,
het stellen van voorwaarden via regelgeving en fiscale faciliteiten.
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De uitvoering van instrumenten voorzien
• Kleinere gemeenten stimuleren én in staat stellen hun verantwoordelijkheid voor het buitengebied (planvorming, invulling geven aan planologische afspraken in bestemmingsplan) goed te vervullen via beschikbaarstelling van financiële middelen (gemeentefonds) en deskundigheid
en door stimulering van regionale samenwerkingsverbanden.
• Instrumenten aan andere partijen beschikbaar stellen om geld te
kunnen genereren. Behoeften uit de praktijk van de uitvoering
zullen door de rijksoverheid slagvaardig gesignaleerd en vervuld moeten
worden. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van instrumenten
voor het grondbeleid (voorkeursrecht voor Rijk en provincies, regionaal
kostenverhaal en verevening, actief grondbeleid) en het bieden van
experimenteerruimte voor instrumenten die uit de praktijk naar voren
komen (verhandelbare ontwikkelingsrechten).
• Helderheid bieden over de interpretatie van staatssteunregels, een
belangrijke voorwaarde voor het slagen van het financieringsmodel.
Met de huidige kennis bij de overheid en bij maatschappelijke organisaties moet het mogelijk zijn door een geconcentreerde aanpak binnen
drie maanden een eenduidige interpretatie van de staatssteunregels
beschikbaar te hebben.
• Eenvoud en consistentie van regelgeving bevorderen, bijvoorbeeld door
spaarzaam te zijn met verfijningen van regelgeving en oud beleid en
oude regelingen te beëindigen waar het nieuwe zijn intrede doet, voor
zover dit vanuit continuïteitsoptiek verantwoord is.
• Synergie tussen generiek en gebiedsgericht beleid bevorderen door
generiek beleid waar mogelijk te vertalen in ruimtelijke investeringsstrategieën en af te stemmen met gebiedsgericht beleid.
Leerprocessen stimuleren
•	Leren van in het verleden opgedane ervaringen met financiële instrumenten door de feitelijke bestedingen en de voorgenomen bestedingen in beeld te brengen, samen met de oorzaken van optredende
verschillen.
• Feedback voorbereiden over toekomstige ervaringen met transities en
met het ILG via monitoring, onderzoek en discussies, zowel wat betreft
de werkwijze (efficiëntie) als het uiteindelijk resultaat (effectiviteit).
Openstaande vragen
De raad heeft in dit advies niet alle opkomende vragen kunnen beantwoorden. Belangrijke openstaande vragen hebben naar de mening van
de raad betrekking op:
• versterking van de effectiviteit van individuele financiële instrumenten
en van combinaties van financiële instrumenten;
• mogelijkheden voor verdere bundeling van regelingen in het ILG op
sociaal en op economisch gebied, zonder de huidige voortgang bij de
vormgeving van het ILG te verstoren;
• de mogelijkheden tot wederzijdse versterking van sectoraal en gebiedsgericht beleid;
• de consistentie van de huidige en voorgenomen wet- en regelgeving
om tot een heldere bestuurlijke aansturing van gebiedsontwikkeling te
kunnen komen.
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Advies
1

Inhoud en uitwerking adviesaanvraag

1.1

Verzoek

deel 2

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de Raad voor het Landelijk
Gebied gevraagd een advies uit te brengen over mogelijke modellen voor
financiering van de transitie van het landelijk gebied. De tekst van de
adviesvraag is hieronder volledig opgenomen (paragraaf 1.2). Vervolgens
wordt de adviesaanvraag nader uitgewerkt op basis van het verslag van
de gesprekken met de Vaste Commissie voor LNV (paragraaf 1.3) en de
uitwerking door de Raad zelf (paragraaf 1.4).

1.2

Tekst adviesaanvraag

Achtergrond
Het landelijk gebied is in transitie. Ontwikkelingen als de herziening van
het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dwingen tot het maken
van keuzes over bijvoorbeeld intensivering van de landbouw, over dierenwelzijn en verandering van het landschap. Bij het maken van keuzes
is transparantie over financiering gewenst. De vaste commissie voor
Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (LNV) wil meer inzicht krijgen in
de financiering (publiek en privaat) van de mogelijke veranderingen van
het landelijk gebied. De commissie verzoekt de Raad voor het Landelijk
Gebied (RLG) om, wanneer nodig in overleg met de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), een advies uit te brengen over verschillende
financieringsmodellen voor de transitie van het landelijk gebied.
Adviesaanvraag
Bovenstaande resulteert in de volgende vragen:
• Welke mogelijkheden zijn er voor de transitie van het landelijk gebied?
•	Waar liggen belemmeringen in deze transitie van het landelijk
gebied?
•	Welke middelen zijn beschikbaar voor de financiering van de transitie
van het landelijk gebied?
•	Welke financieringsmodellen zijn er al, zowel in Nederland als in andere
landen? Welke zijn effectief in het realiseren van de transitie? Wat zijn
bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een consistente verduurzaming
van groene en blauwe diensten?
•	Welke nieuwe financieringsmodellen kunnen worden ontwikkeld om
een bijdrage te leveren aan een duurzame (in brede zin: ecologisch,
economisch en sociaal-cultureel) transitie van het landelijk gebied?
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Planning
De RLG wordt verzocht zijn advies medio september 2005 aan de Kamer
te doen toekomen, opdat het in het najaar betrokken kan worden bij de
behandeling van de begroting 2006 van het ministerie van LNV.

1.3

Onderwerpen uit oriënterend overleg met de
Vaste Commissie voor LNV

Een klankbordgroep van drie leden van de Vaste Commissie voor LNV
van de Tweede Kamer heeft twee maal overlegd met een delegatie van
de raad om de adviesvraag en de interpretatie door de raad te bespreken.
De klankbordgroep bestaat uit mevrouw Schreijer-Pierik (CDA), de heer
Waalkens (PvdA) en mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD). Een belangrijk
gegeven is dat er zeer veel ontwikkelingen op het platteland afkomen.
In die context dient het beleid voor het landelijk gebied met een breed
scala aan (publieke) doelen te worden gezien. Daarbij komt dat de landbouw zich in een moeilijke situatie bevindt en de vraag is of en hoe de
financiële stromen, publieke en private, een economische impuls kunnen
geven aan het landelijk gebied.
Dat laatste zou een steun in de rug betekenen voor de bewoners van het
landelijk gebied die de publieke opgave uiteindelijk ook mede moeten
verwezenlijken. Daartoe is inzicht nodig in de effecten van het beleid en
de impact van de financiële middelen. Een ander gegeven is dat boeren
circa twee miljoen ha van het landelijk gebied beheren. Daarnaast zijn
voornamelijk MKB ondernemers actief in het landelijk gebied. Bij de
financieringsmiddelen zijn behalve die van het Rijk en lagere overheden
de EU middelen voor landbouw en plattelandsontwikkeling van groot
belang. Maar ook de private financieel-economische situatie en middelen
dienen in beeld te komen. Het gaat dan om alle economische activiteiten
in de landelijke gebieden en de mate waarin die de dragers kunnen
blijven vormen van de kwaliteiten van het landelijk gebied. Daarnaast
gaan impulsen uit van nieuwe ontwikkelingen in bestaande functies:
wonen, recreatie en toerisme en in nieuwe functies en nieuwe economische activiteiten. Ook de rol van banken en gebiedsfondsen is van belang.
Dit alles moet worden betrokken bij het beantwoorden van de vraag of de
publieke functies van het landelijk gebied voldoende zijn geborgd.
Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: in hoeverre is de Nederlandse
problematiek met een sterke stedelijke invloed op het platteland bijzonder,
waar in Europa zijn er vergelijkbare situaties, welke aansprekende voorbeelden en projecten zijn er in andere landen, welke oplossingen zijn
voorhanden voor verschillende knelpunten die geïdentificeerd kunnen
worden? Hoe verhoudt in dit opzicht het drie lagen model van Nederland
zich tot andere gebieden en situaties en hoe past dat in het beleid met
twee pijlers voor landbouw en platteland? Samenvattend kan worden
gesteld dat de relatie tussen stad en platteland en de problematiek van
private en publieke financiering in het bijzonder aandacht moeten krijgen.
De klankbordgroep realiseert zich dat dit een zeer breed terrein betreft
en stelt zich voor dat de raad een quick scan uitvoert. De raad kan daarbij
gebruik maken van de adviezen die hij eerder heeft uitgebracht en die
ingaan op de transitieopgave; enkele topics zijn de inzet van boeren voor
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natuur en het benutten en de beschikbaarheid van EU-middelen. Maar
ook suggesties en initiatieven van anderen kunnen interessant zijn.
Voor de Kamer is de onafhankelijke positie van RLG de reden om deze
vraag aan de raad te stellen. De Vaste Commissie voor LNV wil het advies
benutten bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV; de
vraag is dat de raad vóór de begrotingsbehandeling een eerste advies
uitbrengt.

1.4

Uitwerking adviesaanvraag

Sleutelbegrippen adviesaanvraag
Sleutelbegrippen in de adviesaanvraag zijn: transitie van het landelijk
gebied en (mogelijke) financieringsmodellen. De Kamer heeft aangegeven
dat het motief voor de vraag een gewenste grotere transparantie is van
de financiële mogelijkheden en de behoefte aan keuzemogelijkheden om
transities van het landelijk gebied te ondersteunen. De Kamer noemt het
landelijk gebied als het object van het advies.
Het landelijk gebied is in transitie. Fundamentele verschuivingen tekenen
zich af, zoals in de agrarische sector, in sociaal-culturele en demografische patronen en in de ruimtelijke spreiding van wonen en werken. Een
bijzondere rol in het landelijk gebied is weggelegd voor de landbouw.
Deze sector staat voor grote uitdagingen als gevolg van toenemende
concurrentie door de liberalisering van de wereldhandel, de hervorming
van het Europese landbouwbeleid en maatschappelijke vraagstukken op
het gebied van onder meer milieu, natuur en voedselveiligheid. Deze
uitdagingen stellen hoge eisen aan de bedrijfsvoering van ondernemers
in de landbouw. De raad ziet de landbouw als de (culturele) drager van
het landelijk gebied, zelfs al is de economie van het landelijk gebied in
toenemende mate afhankelijk van niet-agrarische ontwikkelingen.
Vele definities zijn mogelijk van ‘de transitie van het landelijk gebied’.
Het gaat namelijk om regionaal gebonden veranderingsprocessen: zowel
de op te lossen problematiek als de partijen die voor oplossingen kunnen
zorgen, zijn gebiedsgebonden. Het gaat dus tenminste om meerdere
transities. Bij de transitie van het landelijk gebied gaat het bij uitstek om
zaken die een integrale benadering vragen. Er spelen vele verschillenden
belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. De raad is uitgegaan van de volgende karakterisering:
Transities zijn ingrijpende veranderingen die mogelijk worden door onder
meer institutionele, sociaal-culturele en economische aanpassingen.
Transities zijn langlopende maatschappelijk processen gericht op
systeeminnovatie. Transities zijn mogelijk bij maatschappelijke dynamiek
en genereren ook dynamiek: middelen, rolverdelingen en verantwoordelijkheden komen in beweging. Koppeling van maatschappelijke ontwikkelingen maken transities mogelijk. Het succes van een transitieproces
als de reconstructie hangt af van de mate waarin men er in slaagt om
economische doelen en doelen voor omgevingskwaliteit te koppelen en
van de gerealiseerde samenhang bij de uitvoering.
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De verschuivingen in het landelijk gebied zijn voor een belangrijk deel
het gevolg van bewust ingezette activiteiten, zoals intensivering van de
landbouw en bebouwing in kernranden. Deze activiteiten leiden echter
tegelijkertijd tot ongewenste druk op maatschappelijke doelen, zoals
vermindering van de kwaliteit van natuur, milieu en leefbaarheid. Daarom
dwingen deze fundamentele verschuivingen tot het maken van keuzes
en het ontwikkelen van sturingsmechanismen. De moeilijkheid bij de
transities in het landelijk gebied is dat het om veel verschillende actoren
gaat, uiteenlopende processen en opgaven, tegen een achtergrond van
tegengestelde belangen. De bestuurlijke opgave om de duurzaamheid
van de verschillende transities te waarborgen is groot, de mogelijkheden
om te sturen zijn beperkt.
Thema’s uit Agenda Vitaal Platteland
Bij de afbakening van de onderzochte thematiek zijn daarom de onderwerpen centraal gesteld die gehanteerd worden in Agenda Vitaal
Platteland: natuur, recreatie, landschap, duurzame landbouw, sociaaleconomische vitalisering, milieu, water en reconstructie.
Nieuwe financieringsmodellen
Onder ‘financieringsmodel’ verstaat de raad de wijze waarop de financiering plaatsvindt (herkomst van middelen en toegepaste instrumenten
zoals subsidiering, fiscale maatregelen en PPS). Om de wenselijkheid van
aanpassingen (en zo ja, de aard daarvan) te beoordelen, is de werking
van de huidige financiering in beeld gebracht. Van een ‘ander financieringsmodel’, zoals in de adviesaanvraag wordt vermeld, zou sprake zijn
indien:
• de werkwijze bij en onderlinge verhouding tussen subsidiering, fiscale
maatregelen en PPS (‘financieringssystematiek’) principieel verandert;
• beschikbare middelen ten opzichte van maatschappelijke doelstellingen
principieel anders gealloceerd worden;
• nieuwe financieringsbronnen worden ingezet.
Financiën zijn een belangrijke factor bij transities. De inzet van het financiële instrument vindt plaats in een complexe maatschappelijke omgeving
waarin vele factoren de uitkomst van de transities en de werking van het
financiële instrument bepalen. De raad heeft daarom het proces van transities als geheel geanalyseerd en daarbinnen de financieringsmodellen
bezien.
Rol betrokken actoren
De transitie van het landelijk gebied moet uiteindelijk gestalte krijgen
door de keuzes en het gedrag van de betrokken actoren in het landelijk
gebied. Geld is voor actoren een eenduidig en krachtig incentive om iets
te doen of juist na te laten.
Belemmeringen en knelpunten voor gedrag die niet met geld samenhangen worden waar mogelijk ook in beeld gebracht. De Reconstructie is een
voorbeeld van een geplande transitie waarvan het verloop mede wordt
beïnvloed door de factoren die op het gedrag van de vele participanten
uitwerken.
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Stapeling van beleid en koppeling van publieke middelen
‘Van Brussel via Den Haag en Arnhem naar Borculo' (RLG, 2000): in deze
rapportage wordt ingegaan op de problematiek en de aanpak van het
met elkaar verbinden van beleidskaders op verschillende bestuurlijke
niveaus en het met elkaar matchen van de daarbij behorende middelen.
De uitdaging ligt in het samen laten gaan van heldere top down sturing
met ruimte voor bottom up processen. Daarbij zijn eerdere adviezen van
de Raad betrokken (waar onder ‘Meerwaarde’, ‘Nationale Landschappen:
vaste koers en lange adem’ en verschillende eerdere adviezen over het
Europese en nationale beleid).
Transparantie in relatie tot nieuwe ontwikkelingen
De instelling van het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG)
als integraal financieel kader levert een nieuwe werkwijze op, waarbij
rijksdoelen en -middelen worden gebundeld om de provincies meer
flexibiliteit te geven in de uitvoering. Een goede informatievoorziening
naar de Tweede Kamer over onder meer het bereiken van de rijksdoelen
en het verloop van beleidsprocessen is van belang voor de vervulling van
de rol van de Tweede Kamer. Hetzelfde geldt voor inzicht in de effectiviteit van de verschillende instrumenten, in de mogelijkheden om private
en publieke middelen te koppelen en in de mogelijkheden die andere
budgetten dan die van het Rijk bieden voor de transitieopgave van het
landelijk gebied. Dit advies beoogt daaraan een bijdrage te leveren.
Budgetten van Rijk en van lagere overheden
Daartoe zijn de budgetten van lagere overheden (provincies, gemeenten
en waterschappen) geanalyseerd. Daarbij is een onderscheid gemaakt
tussen de middelen van bijvoorbeeld de provincies in het kader van ILG
- die zijn op rijksniveau immers al in beeld - en de overige middelen in het
provinciaal budget (provinciefonds, doeluitkeringen voor wegen, etc.).
Ook kan lering worden getrokken uit de ervaringen met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) dat model heeft gestaan voor de
vorming van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) mits daarvan
een goede evaluatie beschikbaar is.
Vormen van grondbeleid en ander instrumentarium
Een thema dat ook aandacht krijgt is passief (kaderstellend) en actief
grondbeleid door Rijk en provincies. De Dienst Landelijk Gebied en de
Dienst Domeinen zijn hierin vanouds de grote spelers namens de overheid. Provincies zien in het ontwikkelen van grondposities kansen om hun
beleid krachtdadiger en effectiever te maken en zien het tevens als een
financieringsmiddel. Verder zijn waar mogelijk met planologie verbonden
nieuwe instrumenten als verhandelbare ontwikkelingsrechten en andere
mechanismen voor verevening tussen rode en groene ontwikkelingen in
de analyse betrokken.
Ook het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), het Europese beleid
voor landbouw en het landelijk gebied, is een belangrijk onderwerp in
dit advies.. Dit betreft zowel de eerste - het sectorgerichte deel - als de
tweede pijler - het plattelandsbeleid. Zoals bekend is besluitvorming over
het financieel perspectief voor 2007 – 2013 nog niet definitief.
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2		

Gebieden als kern van de analyse

2.1

Gebiedsgerichte betekenis van thema’s

De verschillende thema’s (natuur, recreatie, landschap, duurzame landbouw, sociaal-economische vitalisering, milieu, water en reconstructie)
krijgen in diverse gebieden een verschillende inhoud en hebben per
gebied een specifieke samenhang. Dit hangt samen met kenmerken van
gebieden zoals:
•d
 ominantie van een bepaald type landbouw (grondgebonden veehouderij,
akkerbouw, opengrondstuinbouw, glastuinbouw, pluimveehouderij en
varkenshouderij);
• diversiteit van de structuur van de bedrijven en van bedrijfsstijlen;
• natuur-, landschaps- en recreatiewaarden van een gebied;
• planologisch beleid ten aanzien van het gebied;
• grote of kleine (en soort) waterproblematiek;
• nabijheid van grote steden;
• de ruimtedruk in het algemeen
(met consequenties voor de grondprijs);
• kansen op combinaties van functies;
• de samenloop van verschillende soorten problematiek.
Om tot een zinvolle beoordeling te komen van problemen, oplossingen,
kansen en de benodigde (financiële) instrumenten is per gebied een
samenhangend beeld nodig. Ook de dynamiek als gevolg van grote projecten kan in dat verband een rol spelen. Denk daarbij aan de ‘Blauwe
Stad’ in Groningen en ‘Wieringen weer eiland’ in Noord-Holland, die
als grootschalige projecten een impuls geven aan de ontwikkeling van
het gebied. Vanwege de relevantie van de gebiedsinvalshoek heeft deze
benadering in dit advies door de diverse thema’s heen bijzondere aandacht gekregen.

2.2

Gedifferentieerde problematiek in
typen regio’s

De doelstellingen van de overheid en de sector hangen samen met een
uiteenlopende problematiek in verschillende typen regio’s. In het kader
van de analyse is nagegaan of er een onderscheid mogelijk was in twee
hoofdtypen:
• regio’s waar de sectorproblematiek centraal staat;
• regio’s waar naast de sectorproblematiek vooral ook sprake is van een
bredere problematiek (verbonden met meerdere thema’s uit Agenda
Vitaal Platteland).
Ook is er op basis van toepasbaarheid en betekenis van verschillende
soorten instrumenten) in principe een onderscheid mogelijk tussen economisch zwakke en economisch sterke regio’s. Vaak wordt het oplossen
van voor specifiek probleem in meerdere of mindere mate verbonden met
gebiedsontwikkeling.
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2.3

Vier case studies

Vanwege het belang van inzicht in regionale verschillen en samenhangen
binnen regio’s, heeft de raad gekozen voor gebieden als schaalniveau van
de analyse. Gegeven de tijd en scope van de analyse is dat niet landsdekkend uitgevoerd. Vier casestudies zijn verder uitgewerkt, te weten
de Veenkoloniën, Salland, het Veenweidegebied/Groene Hart en het
Reconstructiegebied in Noord- en Midden Limburg. Hiermee ontstaat
zeker geen representatief beeld van alle problematiek die in gebieden
kan spelen en evenmin van alle mogelijke oplossingsrichtingen. Zo komt
bijvoorbeeld een nieuwe bron voor economische vitaliteit van polders
door alternatieve energie te ontwikkelen (windmolens in polders) niet aan
de orde. Hier volgt een korte typering van de vier cases in kernwoorden.
Zie bijlage 4 voor een uitgebreide beschrijvingen van de cases.
De Veenkoloniën: akkerbouw en aardappelzetmeel staan onder druk,
het speciale steunregime in het GLB voor deze takken staat onder druk.
Sterke behoefte aan alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden. Mogelijkheden in dit planologisch ‘onderdrukgebied’ liggen op het vlak van recreatie en het gebruik als overloopgebied voor melkveehouderij. Het gebied
heeft de status van achterstandgebied.
Overijssel (Salland): relatief intensieve melkveehouderij op zandgrond
in kleinschalig landschap met recreatief perspectief en hoge milieudruk.
multifunctioneel platteland. Relatief lage stedelijke druk. Waardevolle
Cultuurlandschappen (WCL) beleid, tevens Reconstructiegebied intensieve veehouderij.
Veenweidegebied/Groene Hart: grondgebonden (melk)veehouderij
in gebied met natuurlijke handicaps; tweede laag model ‘Veerman’,
toepassen EU-regeling voor landbouwprobleemgebieden, Nationaal
Landschap van internationale klasse. Groene long, recreatiedruk en
ontsluitingsproblematiek. Met name in de diepe veenweidegebieden
vormen bodemdaling in combinatie met klimaatverandering en verzilting
reële bedreigingen. Zeer hoge stedelijke druk. De nadruk in de analyse
is gelegd op de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) en de daarin dominante
melkveehouderij.
Reconstructiegebied in Limburg: brede problematiek ten grondslag aan de noodzaak voor reconstrtie, grote sanerings- en ontwikkelingsopgaven. Veelzijdige landbouw met intensieve concurrentie om
grond tussen de grondgebonden veehouderij, mestafzet uit intensieve
veehouderij en diverse takken van opengrondstuinbouw. Matige stedelijke druk.
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3		

Analysekader voor beoordeling van
financieel instrumentarium

3.1

Inleiding

Aansluitend bij de problematiek van de (uitgewerkte) adviesaanvraag en
de gebiedsgerichte invalshoek wordt in dit hoofdstuk het analysekader
voor de beoordeling van het financieel instrumentarium gepresenteerd.
In hoofdstuk 4 wordt weergegeven wat de bevindingen vanuit dit analysekader zijn, toegepast op de vier geselecteerde gebiedsgerichte cases.
Figuur 1 bevat een schematisch overzicht van het analysekader dat in het
onderzoek als startpunt is gebruikt om de problematiek te benaderen.
Het heeft in verschillende stadia van het onderzoek een rol gespeeld. Zo
heeft het geholpen bij de bestudering en beschrijving van de cases. Er is
niet getracht dit schema in het advies richtinggevend te laten zijn. Wel
komt het in globale zin terug bij de uitwerking van de volgende onderwerpen:
• doelstellingen en rollen van actoren (paragraaf 3.2);
• nieuwe ontwikkelingen in de sfeer van beleidsuitgangspunten, wetgeving
en financieel instrumentarium (paragraaf 3.3);
• betekenis specifieke en algemene middelen voor de beoogde transitie
(paragraaf 3.4);
•	kenmerken financiële regelingen voor gedifferentieerde inzet
(paragraaf 3.5);
• van planontwikkeling naar planuitvoering (paragraaf 3.6).

3.2

Doelstellingen en rollen actoren

Doelstellingen
Vertrekpunten vanuit het analyseschema in figuur 1 vormen de brede
beleidsdoelstellingen van de overheid gericht op de transitie van het
landelijk gebied en de doelstellingen van de economische sectoren zelf.
De beleidsdoelstellingen van de Rijksoverheid zijn ontleend aan de Agenda
Vitaal Platteland en hebben betrekking op: natuur, recreatie, landschap,
duurzame landbouw, sociaal-economische vitalisering, milieu, water en
reconstructie. Voor de realisatie zijn verschillende overheidsactoren relevant:
Rijk, Europa, provincies, gemeenten en waterschappen.
Naast de beleidsdoelstellingen van de overheid is er sprake van doelstellingen van de agrarische sector en andere economische sectoren
zelf. Deze richten zich op de agrarische ondernemers zelf, op afgeleide
economische activiteiten, op verschillende intermediairs binnen de sector
(zoals banken) en andere sectoren van het MKB, bijvoorbeeld recreatieondernemers.
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Figuur 1: Analyseschema: doelstellingen transitie, regionale uitwerking en financieel instrumentarium

Rollen
Belangrijk kenmerk van goede financiële regelingen arrangementen is
dat ze aansluiten bij bestuurlijke arrangementen (al dan niet gebaseerd
op wettelijke regelingen) en in dat kader beoogde doelen en ontwikkelingen.
Daarbij dient de rol van de verschillende partijen te worden onderscheiden en de hen ter beschikking staande financiële instrumenten:
• R ijk (verschillende ministeries): kaderstellend, systeemverantwoordelijk (zowel hoofdlijnen van beleid als instrumenten), verdelend,
sectorbeleid (landbouw) op hoofdlijnen;
• provincies: integrerend. coördinerend. sturend. financiering. Nieuwe
rollen als integratiekader en wellicht ook als ontwikkelaar;
• kaderwetgebieden: zelfde rol als provincie, maar met veel meer ervaring
(althans de grote steden binnen deze gebieden) met planontwikkeling en uitvoering (maar dan vooral ten aanzien van groeilocaties en
herstructurering);
•	overige gemeenten en waterschappen: lokaal invullend, uitvoerend
en financierend;
•	markt: bijdragen ten aanzien van sectorbelangen en de omvorming
van de sector.
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Geconstateerd kan worden dat de beleidsuitgangspunten met de
beoogde rollen van betrokken partijen en de hen ter beschikking staande
instrumenten sterk in ontwikkeling zijn. In de volgende paragraaf wordt
daarop nader ingegaan.

3.3

Uitgangspositie in het landelijk gebied in het
licht van de adviesvraag

Huidige inkomenspositie in het landelijk gebied
In de locale economie van het landelijk gebied (agrarisch gebied en kleine
kernen) is de bijdrage van landbouw inclusief agrarische dienstverlening
gemiddeld 12% van de totale werkgelegenheid, met maxima van 25%
(LEI, 2000). De niet-agrarische bedrijvigheid zoals (financiële) dienstverlening, informatica, ateliers, transport, opslag en distributie is veruit de
belangrijkste economische pijler van het landelijk gebied met ruim 60%
van de werkgelegenheid. Recreatie en toerisme nemen ongeveer 4% voor
hun rekening. 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%.
De inkomenspositie van alle bewoners van het platteland verschilt niet
wezenlijk van die van bewoners van stedelijke en sterk verstedelijkte
gebieden. Het besteedbare inkomen per hoofd van de bevolking in de
minder verstedelijkte regio’s was in 2000 iets lager dan dat in de andere
twee regio’s. Dit verschijnsel doet zich vrij algemeen voor in de OESOlanden. Bedacht moet worden dat de kosten van levensonderhoud in
de minder verstedelijkte gebieden doorgaans ook wat lager zijn, onder
andere door lagere huizenprijzen. De sociaal-economische verschillen
tussen de drie typen gebieden zijn beperkt en geven vooralsnog geen
aanleiding geven tot bezorgdheid. Ook blijkt de daling van het aantal
landbouwbedrijven niet tot grote werkloosheid te leiden. Vrijkomende
arbeid uit de landbouwsector wordt kennelijk vrij gemakkelijk geabsorbeerd door de overige economische sectoren. (LEI, 2005a).
In de agrarische sector is het gezinsinkomen uit de markt en uit bedrijfstoeslagen sterk wisselend per jaar, per bedrijfstak en per bedrijf binnen
een bedrijfstak. De verschillen tussen bedrijven onderling kunnen zeer
groot (een factor vier) zijn hetgeen aangeeft dat in principe ruimte
bestaat voor verbetering van inkomens. Gemiddeld wordt een modaal
inkomen (€ 29.000 gemiddelde over 2002-2004) verdiend, met in een
aantal bedrijfstakken tot twee maal modale inkomens en in varkens- en
kippenbedrijven minder.
De vermogenspositie van agrarische bedrijven is echter goed doordat de
bedrijfsmiddelen (w.o. grond) grotendeels uit eigen vermogen bestaan
(LEI, 2005b). Ontwikkelingen in het EU-landbouwbeleid zijn aanleiding
tot zorg voor de grondgebonden landbouw. Door uitbreiding van de
Europese Unie, beperking van de inflatiecorrectie en politieke druk om
de landbouwuitgaven te verlagen wordt een structurele verlaging van de
landbouwinkomsten verwacht, mogelijk oplopend tot 30% in 2013.
			

27

gemiddeld inkomen
periode 2002/2004
Akkerbouwbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven
Fruitteeltbedrijven
Bloembollenbedrijven
Boomkwekerijen
Glasgroentebedrijven
Snijbloemenbedrijven
Potplantenbedrijven
Champignonkwekerijen
Melkveebedrijven
Fokvarkensbedrijven
Vleesvarkensbedrijven
Gesloten varkensbedrijven
Leghennenbedrijven a)
Vleeskuikensbedrijven a)
Alle land- en tuinbouwbedrijven

19
21
28
34
63
67
46
82
29
38
13
11
19
11
-21
32

Tabel: Inkomen periode 2002-2004, in € 1.000 per bedrijf (bron: informatienet LEI)

Huidige kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied
De huidige kwaliteit van het landelijk gebied laat te wensen over. In het
ruimtelijke beleid en het milieubeleid zijn belangrijke stappen gezet.
Het gaat daarbij echter vooral om afspraken op papier. De praktijk
is minder gunstig. Zo is bij de aanpak van verdroging sinds 2000 nauwelijks voortgang geboekt. Ook komt er nog altijd te veel stikstof in de natuur
terecht. Gevolg is dat veel soorten nog steeds in aantal achteruitgaan.
De ruimtelijke samenhang en de milieucondities van natuurgebieden
zijn onvoldoende om de internationaal gemaakte afspraken over het
behoud van biodiversiteit waar te maken (Natuurbalans 2005). In een
kwart van Nederland wordt de belevingswaarde van het landschap negatief
beïnvloed door verstedelijking, de aanleg van infrastructuur en de
schaalvergroting en intensivering in de landbouw (Natuurbalans 2005).
Het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid van het landelijk
gebied staat onder druk. Het recreatief gebruik van grote delen van het
agrarisch cultuurlandschap is beperkt door gebrek aan toegankelijkheid.

3.4	Nieuwe ontwikkelingen in de sfeer van
beleidsuitgangspunten, wetgeving, rollen en
financieel instrumentarium
3.4.1 Inleiding
Ten aanzien van de voor de transitie van het landelijk gebied relevante
bestuurlijke en financiële arrangementen kan worden geconstateerd dat
veel in ontwikkeling is. In dit verband kan worden gewezen op:
•	nieuwe landelijke nota’s en wettelijke regelingen: nota ruimte, nieuwe
WRO met nieuwe rollen voor overheidspartijen en markt;
•	nieuwe instrumenten van grondbeleid in het verlengde van de nota
grondbeleid en de nota ruimte (voorkeursrecht, onteigeningsbevoegdheid, nieuwe WGR-plusregio’s, nieuwe vormen van verevening en
regionaal kostenverhaal;
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• nieuwe - gedecentraliseerde - financiële arrangementen (waaronder ILG);
•	heroriëntatie op betekenis en vorm van sectorinstrumentarium en Europese subsidies.
3.4.2 Nota Ruimte
Van ordening naar ontwikkeling; rijkssturing op hoofdlijnen
In de Nota Ruimte is het accent verschoven van ‘ordening’ naar ‘ontwikkeling’ en naar sturing op hoofdlijnen vanuit het rijk, waarbij anderen hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het gaat daarbij om een samenspel
tussen overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven.
Gebiedsontwikkeling is een manier van werken waarbij alle betrokkenen
kunnen komen tot een samenhangende planning en uitvoering van
ruimtelijke projecten. Het Rijk wil met deze manier van werken de hoofddoelstellingen uit de Nota Ruimte realiseren.
Bij een op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid hoort ook een heldere
verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en decentrale overheden. De nieuwe sturingsfilosofie van de Nota Ruimte sluit hierbij aan. Het
het bieden van de beleidsruimte alleen is onvoldoende. Decentrale overheden moeten dan ook kunnen beschikken over instrumenten waarmee
gebiedsontwikkeling vorm kan worden gegeven.
Consequenties van gewijzigde sturingsfilosofie voor de
controlerende functie van de Tweede Kamer
Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en andere
overheden impliceert, zeker bij gebiedsontwikkeling waarin alle betrokkenen moeten komen tot samenhangende planning en uitvoering,
dat ministeries niet meer op onderdelen en op elk gewenst moment
kunnen interveniëren in de regionale of lokale processen. En evenmin in
de beleidskeuzen die gemaakt worden. Bij de kaderstellende en systeemverantwoordelijkheden van de rijksoverheid past wel dat de overheden
die over de andere verantwoordelijkheden beschikken de plicht hebben
binnen de afgesproken kaders te blijven, dus ook afgesproken doelen
te realiseren en dat zij daarover op een inzichtelijke wijze rapporteren.
Afspraken over het monitoren van uitvoering en van ontwikkelingen die
zich voordoen die zouden kunnen vragen om wijziging van de kaders,
kunnen daartoe behoren.
De ministers zullen niet zonder meer aangesproken kunnen worden op de
zaken die tot de bevoegdheden van andere overheden zijn gaan behoren.
Indien de lagere overheden zich houden aan de afgesproken kaders is het
niet meer aan de Tweede Kamer om te oordelen over de juistheid van
de keuzen die op regionaal vlak gemaakt worden. De ruimte die lagere
overheden via de Nota Ruimte, dan wel het ILG, dan wel nu reeds op
basis van bestuursovereenkomsten wordt geboden houdt in dat de lagere
overheden op basis van de regionale processen en prestatieafspraken
binnen de regio ter verantwoording kunnen worden geroepen.
Wel zal de Tweede Kamer moeten kunnen oordelen over:
• de vaststelling van de door de lagere overheden te boeken resultaten;
• de keuze welke bevoegdheden aan de lagere overheden worden
toegekend;
• de wijze waarop de rapportageplicht van de medeoverheden over het
bereiken van resultaten is geregeld;
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•d
 e werking - na verloop van een redelijke periode waarin alle actoren
ingespeeld kunnen zijn op de nieuwe systematiek, taken en verantwoordelijkheidsverdeling- van de nieuwe systematiek en eventueel gewenste
bijstelling daarvan, en daaraan gekoppeld:
• de vraag of per saldo de geboekte resultaten aan de verwachtingen
voldoen.
Instrumenten voor grondbeleid
De grondbeleidsinstrumenten zijn verbonden aan het ontwikkelingsgerichte beleid uit de Nota Ruimte. Daarbij staat niet een deelbelang
centraal, maar de samenhangende ontwikkeling van rode, blauwe en
groene functies. Deze samenhangende ontwikkeling van wonen, werken,
natuur, mobiliteit en recreatie (inclusief binnenstedelijke ontwikkelingen)
biedt perspectieven om de totale gebiedskwaliteit naar een hoger niveau
te tillen. De instrumenten van grondbeleid moeten bijdragen aan de
ontwikkelkracht van het ruimtelijk beleid (netwerken en steden. water en
groene ruimte).
Ten aanzien van de ontwikkeling van instrumenten voor grondbeleid
heeft de rijksoverheid een systeemverantwoordelijkheid. Het Rijk dient de
medeoverheden te voorzien van adequate instrumenten voor grondbeleid.
Het gaat hierbij om instrumenten voor zowel actief als faciliterend
grondbeleid. De daadwerkelijke keuze over de toepassing van het instrumentarium is aan de decentrale overheden. Met de modernisering van
het instrumentarium voor grondbeleid is een aanvang gemaakt bij het
verschijnen van de Nota Grondbeleid in 2001.
In aanvulling op de Nota Grondbeleid is in de Nota Ruimte een aantal keuzes
gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van grondbeleidsinstrumenten. Deze aanvullende keuzes zijn vooral bedoeld om de uitvoering
van het ruimtelijk beleid op het regionale schaalniveau beter mogelijk te
maken (samenhangende gebiedsontwikkeling, ontwikkelingsplanologie).
Definitieve besluitvorming over deze instrumenten kan overigens pas
plaatsvinden wanneer de uiteindelijke bevoegdheden van overheden in
de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening definitief bepaald zijn.
De voorlopige keuzen zijn:
• een voorkeursrecht voor Rijk en provincies, gekoppeld aan bestemmings-planbevoegdheid en de projectenprocedure in de Wro;
• een onteigeningsbevoegdheid voor provincies op grond van titel IV
van de onteigeningswet (in het belang van ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting);
• toekenning aan bestaande en eventueel nieuwe WGR plusregio’s van
de regeling ten aanzien van grondbeleid, zoals die nu voor de zeven
kaderwetgebieden geldt;
• daarnaast is onderzoek gedaan naar het beter mogelijk maken van
regionaal kostenverhaal en verevening, op basis waarvan is geconcludeerd dat het bestaande en in ontwikkeling zijnde instrumentarium
daartoe voldoende mogelijkheden biedt, mits de juridische houdbaarheid van door provincies (en WGRplusregio’s) van gemaakte afspraken
wordt verstevigd (brief VROM, kamerstuk 27581 nr 20, 25 november
2004).
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Een complicerende factor is dat nog niet alle aangekondigde instrumenten
voor grondbeleid, alsmede de nieuwe Wro waarop een aantal instrumenten voortborduurt, beschikbaar zijn. De volgende instrumenten voor
grondbeleid zijn relevant:
• actief grondbeleid: verwerving en uitgifte door grondbedrijven met
instrumenten voorkeursrecht en onteigening (in combinatie met de
voor provincies nieuwe Wro-bevoegdheden);
• f aciliterend grondbeleid: exploitatieovereenkomst, Baatbelasting,
(toekomstige) Grondexploitatiewet (onderscheid makend tussen vrijwillige samenwerking en publiek-rechtelijk afdwingbaar kostenverhaal en
verevening);
•	toekomstig instrumentarium voor regionaal kostenverhaal en verevening (onderscheid makend tussen vrijwillige samenwerking en publiekrechtelijk afdwingbaar kostenverhaal en verevening).
3.4.3 N
 ieuwe financiële arrangementen en rol
provincie/kaderwetgebieden
Met het ILG en de bundeling van een groot aantal financiële regelingen
wordt de omvorming beoogd van individuele sectorale regelingen naar
gebiedsgerichte meer integrale regelingen en een belangrijke (nieuwe) rol
voor provincies en kaderwetgebieden. Daarop vooruitlopend is er sprake
van overeenkomsten over de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk
gebied 2005-2006 tussen Rijk en provincies en de inzet van financiële
middelen daarbij. Deze overeenkomsten hebben betrekking op: grondverwerving voor EHS nieuwe natuur, robuuste verbindingen, natte natuur,
natuurbeschermingswetgebieden, milieu, nationaal landschap, recreatie
om de stad/grootschalig groen, landelijke routenetwerken, natuurlijke
hulpbronnen, reconstructie zandgebieden. In de overeenkomsten zijn wel
veel relevante elementen, waaronder de van rijkswege voor een flink aantal doelen beschikbare middelen, in beeld gebracht, maar uiteindelijk zijn
de diverse regelingen, inclusief de daarbij behorende bevoegdheden, in
stand gebleven. De daardoor blijvende detailbemoeienis van het Rijk laat
betrekkelijk weinig ruimte voor eigen invulling door de provincies. Naast
het voordeel van het in een overzicht brengen en het daarmee bereikbaar
maken van een goede afstemming tussen Rijk en provincie, bestaat het
gevaar dat in de praktijk de verantwoordelijkheidsverdeling diffuus wordt.
Het is de bedoeling dat met de instelling van ILG een aantal afzonderlijke
financiële regelingen komt te vervallen. Welke regelingen dat zullen zijn,
staat nog niet volledig vast.
Het implementatieplan ILG vermeldt als één van de vele projecten dat per
regeling een document wordt gemaakt op basis waarvan de eigenaar van
de regeling besluit tot inpassing in het ILG. Ook wordt erin genoemd dat
een bundeling van provinciale regelingen, geldstromen en planvormen
moet plaatsvinden in de vorm van een uitgewerkt voorstel voor een soort
provinciale ILG. Voor zover nu bekend zal de breedte van de ILG nog vrij
beperkt zijn. Een relatief groot deel van de in ILG op te nemen middelen
bestaat uit middelen voor natuurbeleid. Middelen voor hervormingen in
de agrarische sector en voor recreatiedoelstellingen zijn er nauwelijks in
betrokken, evenals middelen voor het waterbeleid. De sectorgebonden
middelen voor de landbouw (van Europa en het ministerie van LNV) kunnen niet of nauwelijks voor de transities van het landelijk gebied worden
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aangewend. Voorts is onduidelijk of de middelen die het Rijk aan het
ILG wil koppelen toereikend zijn voor de realisering van de ambitieuze
doelstellingen die in (het meerjarenprogramma van) de Agenda Vitaal
Platteland zijn geformuleerd.
Of de provincies (en kaderwetgebieden) de rol kunnen spelen in de
vormgeving en uitvoering van de beoogde transities die van hen wordt
verwacht is er mede van afhankelijk of de beschikbare financiële middelen toereikend zijn, of de verdeling van beschikbare middelen over de
gebieden past bij de in hoofdlijnen in overleg tussen Rijk en provincies
vast te stellen ambities en streefdoelen en of de verantwoordelijkheden
van de betrokken overheden helder worden gedefinieerd. Uiteraard is
dan ook van belang of de provincies de van hen verwachte rol goed kunnen vervullen.
3.4.4 Europese fondsen
Ook binnen Europa is er sprake van een heroriëntatie op de verschillende
subsidieregelingen. In de toekomst zal in de eerste plaats ten koste van het
GLB steeds meer nadruk komen te liggen op het Europees Structuurbeleid.
Verder is al bij de hervorming van het EU-landbouwbeleid in 2003 besloten
de inkomenssteun los te koppelen van de productie en de boeren een
toeslag per bedrijf toe te kennen. De hoogte van de toeslag is gebaseerd
op de premies en toeslagen die de agrariër ontving in de periode 20002002 uit hoofde van de diverse marktordeningen. Aan de toeslagen zijn
voorwaarden verbonden op het gebied van onder meer milieu, voedselveiligheid, plant- en diergezondheid en dierenwelzijn. Ook moeten de
boeren de grond in goede conditie houden. Door deze voorwaarden
worden de bedrijfstoeslagen in zekere zin een beloning voor het beheer
van collectieve goederen, wat hun voortbestaan mogelijk ten goede zal
komen: het gaat niet langer om compensatie voor prijsverlagingen maar
om een beloning voor beheer van collectieve goederen.
Bij de implementatie van het Europese beleid heeft Nederland als tegenprestaties gekozen voor het voorkomen van erosie en het inzaaien met
groenbemesters. De Europese Unie staat een breder scala aan tegenprestaties toe: beschermen van blijvend grasland, instandhouden van landschapselementen en voorkomen van verstruiking van de landbouwgrond.
Een belangrijke verandering betreft tenslotte de modulatie: de beperking
van de subsidies binnen de eerste pijler (markt- en prijsbeleid) ten faveure
van de tweede pijler (plattelandsontwikkeling). Concurrentiekracht van
de landbouw blijft belangrijk, waarbij probleemgebieden centraal staan.
Voor Nederland zijn dit gebieden met een milieunadeel dan wel een extra
natuurlijke handicap. Andere sleutelbegrippen voor de toekomst zijn
dierenwelzijn, samenwerking in de keten en innovatie. Speciale aandacht
gaat uit naar steun voor jonge agrariërs.
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3.5	Betekenis specifieke en algemene middelen
voor de beoogde transitie
3.5.1 Algemeen geld en ontwikkelgeld
Bij de nieuwe bestuurlijke en financiële arrangementen gaat het voor een
belangrijk deel om (extra) middelen voor ontwikkeling en stimulering.
Deze middelen dienen een soort triggerwerking te hebben ten aanzien van
de inzet en besteding van algemene, reguliere middelen van betrokken
partijen en van sectormiddelen. De reguliere middelen kunnen in volume
belangrijker zijn dan de speciaal voor ontwikkeling en stimulering ingezette middelen. Belangrijk aandachtspunt is in hoeverre de regelingen
voor ontwikkeling en stimulering in staat zijn om aanvullend regulier
beschikbaar geld te mobiliseren.
In het navolgende staat een overzicht van mogelijk relevante middelen
onderverdeeld naar rijk, lagere overheden, Europa en marktpartijen.
Het overzicht heeft niet de pretentie uitputtend te zijn: wellicht is niet
alles dat nu wordt ingezet in beeld gebracht en er kan altijd besloten
worden tot aanwending van middelen voor projecten die in de context
van regionale ontwikkeling blijken bij te dragen aan de transitieopgaven.
3.5.2 Europa
Verschillende Europese instrumenten zijn relevant voor het landelijk
gebied. Het gaat in de eerste plaats om middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de zogenaamde eerste en tweede pijler gelden.
In de tweede plaats gaat het om bestedingen uit de structuurfondsen
en specifieke communautaire initiatieven. Deze laatste middelen worden
samen met de tweede pijler gelden beheerd vanuit het EU-programma
‘landelijk gebied’. Hierna volgt een overzicht.
Eerste Pijler
Het beschikbare Europese budget voor de eerste pijler, het Europees
Landbouw Garantie Fonds (ELGF), neemt af. Het budget voor Nederland
loopt zelfs sterker terug. Het totale bedrag dat Nederland ontvangt is
teruggelopen van 2,5 miljard euro in 1991 naar 1,1 miljard in 2006.
In 2007 zal Nederland nog 800 miljoen ontvangen in de vorm van bedrijfstoeslagen (inclusief de nog niet ontkoppelde toeslagen en premies voor
zetmeelaardappelen, runderen en kalveren). Een belangrijke verklaring is
dat de Europese uitgaven in deze periode groeiden voor granen, olijfolie
en rund- en kalfsvlees, en er juist een afname van de uitgaven was voor
veel producten die in Nederland belangrijk zijn (zoals zuivel, suikerbieten
en groenten en fruit). Bovendien is ondanks de uitbreiding van de EU het
landbouwbudget gebonden aan een strak plafond.
Hoewel het budget voor de eerste pijler afneemt, neemt voor met name
grondgebonden bedrijven het belang van de bedrijfstoeslagen toe.
De gemiddelde toeslagen zullen ruim verdubbelen, waardoor bijna 30%
van het inkomen uit toeslagen zal bestaan. Voor de akkerbouw- en de
melkveebedrijven gaat het om gemiddeld ruim 15.000 euro per bedrijf,
meer dan de helft van het bedrijfsinkomen (LEI, 2005b). Verwacht wordt
dat het systeem van bedrijfstoeslagen niet zal leiden tot het uit productie
nemen van grond, maar wel tot extensivering en het afstoten van melkvee en melkquotum. De extensivering van de veehouderij kan overigens
ook het gevolg zijn van de aanscherping van het mestbeleid.
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Het totale bedrag aan vergoedingen binnen de eerste pijler voor de
Nederlandse landbouw kan nog hoger uitvallen (door hervorming van
het suikerbeleid), maar het bedrag kan ook nog dalen omdat meerdere
lidstaten, waaronder Nederland, aandringen op een verdere verlaging
van het totale EU-budget, waarbij nadrukkelijk ook kritisch gekeken wordt
naar de landbouwfondsen.
Tweede Pijler
Voor het EU-plattelandsbeleid, de tweede pijler van het landbouwbeleid,
worden in de komende programmeringronde meer middelen uitgetrokken.
De Commissie stelt voor om de uitgaven voor het plattelandsbeleid te
intensiveren van 10% van alle GLB-uitgaven in de periode 2000-2006
naar 30% voor de periode 2007-2013. Door modulatie verschuift een deel
van de uitgaven voor inkomenstoeslagen naar plattelandsontwikkeling.
Het EU-plattelandsbeleid wordt nationaal uitgewerkt in een Platteland
Ontwikkelings Plan (POP). POP Nederland is opgezet als een samenwerkingsverband tussen Rijk en provincies, en is vooral gebiedsgericht
ingevuld. In de periode 2000-2006 was nationaal jaarlijks € 58 miljoen
Europees geld beschikbaar voor POP1, in totaal ging het om een enveloppe van € 417 miljoen. In 2006 komt daar via de zogenaamde modulatiegelden (overhevelen van eerste pijler gelden) nog € 14 miljoen bij.
Ten behoeve van de zes prioritaire POP doelen ging het om de volgende
bedragen:
• Ontwikkelen van een duurzame landbouw
122 miljoen
• Verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap
145 miljoen
• Omschakelen naar duurzaam waterbeheer
44 miljoen
• Bevorderen diversificatie economische dragers
7 miljoen
• Bevorderen van recreatie en toerisme		
17 miljoen
• Bevorderen van de leefbaarheid			
29 miljoen
Deze EU-middelen worden aangevuld met geld van de gezamenlijke
overheden (voor POP1 in totaal € 658 miljoen). Op die manier is in de
periode 2000-2006 voor meer dan € 1 miljard in het Nederlandse platteland geïnvesteerd. Daar komen nog de inspanningen van particulieren
en maatschappelijke organisaties bij.
Structuur- en cohesiebeleid
Behalve het ELGF en het ELFPO zijn, ook in de komende periode,
de aan het Structuur en Cohesiebeleid gelieerde fondsen van belang
voor de ontwikkeling van het platteland. In de periode 2000-2006 waren
de structuurfondsen al goed voor circa éénderde van alle EG-uitgaven
(195 miljard euro). In de aankomende periode, waarin tot een politiek
akkoord gekomen moet worden over de Financiële Perspectieven voor de
periode 2007-2013, maken de structuurfondsen naar verwachting een
nog groter deel uit van de EU-begroting.
Uit de structuurfondsen zijn in de afgelopen periode de doelstellingenprogramma’s (D1, D2, D3) en de communautaire initiatieven (Leader,
Interreg) gefinancierd. Relevante fondsen zijn het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF),

34

de afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL-O) en het Financieringsinstrument voor de
Oriëntatie van de Visserij (FIOV).
D1 (tot 2006), D2, Leader+, Interreg, en LIFE zijn in Nederland direct of
indirect van belang voor gebiedsgericht beleid. In de gehele programmeringsperiode van 2000 tot 2006 is:
• 60% van de EU-cofinanciering voor D2-plattelandszones gebruikt voor
reconstructiebeleid (€ 101 miljoen), de overige 40% voor EZ-doelen;
• voor Leader+ was € 83 miljoen Europees geld beschikbaar, wat nationaal is aangevuld tot € 204 miljoen met provinciale, gemeentelijke en
private middelen;
• voor Interreg III is in totaal € 170 miljoen cofinanciering voor alle deelnemende lidstaten vanuit Brussel beschikbaar. Voor de afzonderlijke
lidstaten zijn geen bedragen vastgelegd. Het ministerie van LNV heeft
vooral ingezet op natte natuur, Belvedere en landschapskwaliteit.
In de periode 2000-2006 heeft Nederland in totaal ruim € 4 miljard
ontvangen aan Europese steun voor de regio’s. Behalve de fondsen die
kunnen worden ingezet voor gebiedsgericht beleid, is met name het
Europees Sociaal Fonds (ESF) een grote bron. Uit het ESF wordt Doelstelling 3-programma gefinancierd. Dit programma staat voor aanpassing en
modernisering van het beleid en de stelsels op het gebied van onderwijs,
opleiding en werkgelegenheid, en geldt in principe in de hele lidstaat.
De Europese bijdrage aan Nederland in de periode 2000-2006 bedraagt
ruim € 1,7 miljard. Het Doelstelling 3-programma wordt niet uitgeput,
en wordt vooralsnog nauwelijks ingezet in het landelijk gebied.
Betekenis EU-middelen voor Nederland in 2006
Samengevat gaat het voor Nederland om subsidies uit hoofde van de
eerste pijler van het GLB en uitgaven namens het EU programma
‘landelijk gebied’, bestaande uit tweede pijlergelden, de communautaire initiatieven Leader+ en Interreg, delen van de Structuurfondsen
(Doelstelling 2-landelijke gebieden en overgangsgebieden) en LIFE.
Naast de middelen die vanuit Europa komen is ook de cofinanciering
vanuit het Rijk en vanuit provincies/regio’s in beeld gebracht.
• EU uitgaven aan ‘markt- en prijsbeleid’: 1,1 miljard euro.
• EU programma ‘landelijk gebied’: 110 miljoen euro.
• Cofinanciering door het Rijk: 100 miljoen euro.
• Cofinanciering door provincies/regio’s: 80 miljoen euro.
Ontwikkelingen
Op 21 juni 2005 werd in de Landbouwraad een politiek akkoord bereikt over
de nieuwe financieringsverordening van het GLB vanaf 2007. Belangrijk
is dat de Commissie een einde heeft gemaakt aan de financiering van het
plattelandsbeleid uit verschillende EU-fondsen. De tweede pijler wordt
voortaan gefinancierd uit een nieuw ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling’ (ELFPO). Verder heeft op 5 juli 2005 de Commissie
een voorstel voor strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling
gepubliceerd. Het gaat om de prioriteiten die de lidstaten begin 2006 in
hun nationale plannen voor plattelandsontwikkeling moeten integreren.
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Het gaat om de volgende vier prioritaire zwaartepunten (assen):
1. verbetering van het concurrentievermogen van land- en bosbouw,
in grote lijnen een hergroepering van maatregelen uit de huidige
Kaderverordening. Voorbeelden zijn verbetering van infrastructuur,
steun voor landbouwers die deelnemen aan regelingen inzake voedselkwaliteit en vestigingssteun voor jonge landbouwers;
2. milieu en grondbeheer, gericht op probleemgebieden met fysieke
natuurlijke handicaps. Het gaat bijvoorbeeld om vergoedingen voor
landbouwers in bergstreken, dierenwelzijn en betalingen in het kader
van NATURA 2000;
3. verbetering van levenskwaliteit en diversificatie, zoals financieringsregelingen voor diversificatie, steun voor micro-ondernemingen en
dorpsvernieuwing;
4. versterken van lokale werkgelegenheid met behulp van een nieuw
Leader-concept. Het oude Leader-programma houdt na 2007 op te
bestaan als zelfstandig Communautair Initiatief en wordt geïntegreerd
in de nieuwe Kaderverordening.
Voor een evenwichtige benadering in de programma’s besloot de Landbouwraad op 21 juni 2005 dat minstens 10% van de EU-gelden moet
worden ingezet op de assen 1 en 3, minstens 25% op as 2 en minstens
5% op as 4. Met een optimale invulling van deze assen verwacht Nederland jaarlijks ca. 80 miljoen euro (600 miljoen voor de hele periode van
2007 tot 2013) voor POP2.
In de komende periode wil de Commissie het grootste deel van het budget (zo’n 47%) besteden aan duurzame groei, waaronder uitgaven voor
de realisatie van Lissabon- en Gothenburg-doelstellingen en het cohesiebeleid vallen. De structuurfondsen nemen in omvang toe, terwijl de
landbouwuitgaven afnemen. Dit heeft vooral te maken met het verdelen
van de landbouwuitgaven over 25 (straks 27) in plaats van 15 lidstaten en
de doorgaande hervormingen die nodig zijn in het kader van de WTO. Er
komt daarentegen meer geld voor plattelandontwikkeling. Maar ondanks
deze verschuiving van het accent van de eerste naar de tweede pijler,
blijven de uitgaven voor de eerste pijler de grootste kostenpost.
Voor bepaalde (grondgebonden) sectoren neemt de betekenis van eerste
pijler middelen voor het inkomen toe. Deze middelen kunnen zelfs doorslaggevend worden voor het voortzetten van bedrijven en gaan zo een
rol spelen bij bedrijfsovername en op de grondmarkt. De vraag is echter
wat het belang hiervan is voor de transitie van het landelijk gebied. Rurale
ontwikkeling is vooral gebaat bij gunstige macro-economische omstandigheden, de bijdrage van de agrarische sector daarin blijkt gering.
Wat betreft de in het POP2 te maken keuzes voor de invulling van de
prioritaire assen is voorstelbaar dat gekozen wordt voor een beperkt
aantal grote thema’s, waarmee op vrij eenvoudige wijze EU-cofinanciering kan worden verkregen. Hiermee wordt het totale financiële volume
voor maatregelen in het landelijk gebied vergroot. Sectoren/thema’s, die
hierdoor EU-cofinanciering mislopen, zouden daarvoor gecompenseerd
moeten worden via een herverdelingsmechanisme. De regie zou daarvoor
bij de provincies kunnen liggen.
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Een aantal voorstellen in de nieuwe Kaderverordening over het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, leveren voor Nederland nog
problemen op:
• de huidige tekst is voornamelijk gericht op landbouwers en bosbouwers
als eindbegunstigden. Overheden en bijvoorbeeld natuur- en landschapsorganisaties komen hier niet langer voor in aanmerking;
• de indeling langs vier prioritaire assen laat beperkte mogelijkheden voor
uitvoering van integrale projecten;
• d e mogelijkheden voor grondverwerving in sterke mate worden
beperkt. Nederland compenseerde in het verleden het gevaar van
onderuitputting vaak met (vervroegde) natuuraankopen;
• op het gebied van peri-urbane plattelandsgebieden, innovatie en ketensamenwerking is de Europese Commissie (EC) wel tegemoetgekomen
aan de Nederlandse wensen.
Tegelijk met de voorstellen voor het EU-plattelandsbeleid heeft de EC
ook haar plannen ontvouwd voor nieuw structuur- en cohesiebeleid.
Er zal een verdere concentratie plaats vinden van de financiële middelen
in de achterstandsgebieden (van zo’n twee derde van het budget naar
79%). Deze achterstandsgebieden liggen vooral in de nieuwe lidstaten.
In algemeen beleid wordt geld niet langer gericht op ‘achterstand’ maar
om een voorsprong te bereiken. Het gaat voor de hele EU in de periode
2007-2013 om 336,1 miljard euro. Dit bedrag wordt gefinancierd uit het
EFRO, het ESF en het Cohesiefonds. Voor deze periode wil de Commissie
zich in het Cohesiebeleid op de volgende drie doelstellingen concentreren:
1. convergentie (gericht op de nieuwe lidstaten) – 78,5% (264 miljard euro);
2. regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid (gericht op de
oude lidstaten) – 17,2% (57,9 miljard euro);
3. Europese territoriale samenwerking (gericht op de gehele EU) – 3,94%
(13,2 miljard euro).
Nederland komt in aanmerking voor middelen uit de subdoelstellingen
‘regio’s buiten de convergentie’ (een totaal van ruim 48 miljard) en
verschillende vormen van grensoverschrijdende samenwerking (een totaal
van ruim 13 miljard). Nederland wil echter de uitgaven uit de Structuurfondsen beperken tot de allerarmste regio’s. Dit standpunt maakt het
moeilijk om in de onderhandelingen over de Financiële Perspectieven
hoog in te zetten op de Structuurfondsen.
3.5.3 Rijk
Bij het Rijk gaat het om middelen van de ministeries LNV, EZ, VROM, SZW,
V&W en Financiën (fiscaal instrumentarium). Hier volgt een overzicht.
Ministerie van LNV
Totaal Duurzame Landbouw: 292 miljoen
• Verbeteren ondernemerschap (12,0 miljoen)
• Maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn,
duurzame productiemethoden en duurzame ketens (69,2 miljoen)
• Visserij (12,0 miljoen)
• Apparaatslasten (199,0 miljoen)
Totaal Agrarische Ruimte: 52 miljoen
• Landinrichting en kavelruil (43,1 miljoen)
• Apparaatslasten (8,5 miljoen)
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Totaal Natuur: 434 miljoen
• Verwerving en inrichting natuurterreinen (158,8 miljoen)
• Natuurbeheer (waaronder Staatsbosbeheer) (225,1 miljoen)
• Apparaatslasten (49,8 miljoen)
Totaal Landschap: 40 miljoen
• Nationale landschappen en landschap algemeen (25,5 miljoen)
• Apparaatslasten (14,5 miljoen)
Totaal Recreatie: 102 miljoen
• Recreatie in en om de stad (52,7 miljoen)
• Recreatie algemeen (35,8 miljoen)
• Apparaatslasten (13,2 miljoen)
Totaal Voedselkwaliteit en Diergezondheid: 106 miljoen
• Hoogwaardig voedselaanbod (28,1 miljoen)
• Diergezondheid (17,7 miljoen)
• Apparaatslasten (60,1 miljoen)
Totaal Reconstructie: 51 miljoen
• Reconstructie zandgebieden (38,4 miljoen)
• Apparaatslasten (12,9 miljoen)
Totaal Kennis en Innovatie: 861 miljoen
• Onderwijs (603,0 miljoen)
• Samenhang instellingen (32,5 miljoen)
• Vernieuwing kennisstelsel (41,6 miljoen)
• Onderzoek (169,5 miljoen)
• Apparaatslasten (14,0 miljoen)
Ministerie van EZ
• Toerisme: 1 miljoen.
•	Gebiedsgerichte regionale stimulering: 87 miljoen (inclusief uitgaven
aan het programma ‘Kompas voor het Noorden’ voor de economische
ontwikkeling van het Noorden).
• Cofinanciering EZ in EFRO projecten (1,2 miljoen).
•	Investeringspremie regeling (IPR): Regeling gericht op grote investeringen voor vestiging en uitbreiding in steungebieden in Noord- en
Oost-Nederland en Zuid-Limburg (14,1 miljoen).
Ook onderdelen van generieke bestedingen door het Ministerie van EZ
zijn in meer of minder mate relevant voor de transitie van het landelijk
gebied. Binnen artikel 3 van de EZ begroting (‘een concurrerend ondernemingsklimaat’) worden bijvoorbeeld grote bestedingen gedaan via
de borgstellingregeling MKB en de groeifinancieringsfaciliteit (in 2006
respectievelijk 385 en 85 miljoen euro). De borgstellingregeling MKB
vergroot de toegang van het midden en kleinbedrijf tot bankkrediet.
De groeifinancieringsfaciliteit gaat in de tweede helft van 2006 van start
voor risicodragend vermogen voor MKB-bedrijven.
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Ministerie van VROM
• Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen (21 miljoen).
• Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem (1,4 miljoen).
• Saneren verontreinigde bodems landelijk gebied (120 miljoen).
• Verbeteren van de milieukwaliteit van water (1 miljoen).
•	Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke
gebied (6 miljoen).
• Bevorderen duurzame landbouw (4 miljoen). apparaatskosten: 4 miljoen.
Naar aanleiding van een actualisering van de rijksbegroting van 2006
is de post ‘bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het
landelijke gebied’ teruggevoerd tot 6 miljoen (in de begroting van VROM
nog geraamd op 7 miljoen). Er is nog discussie gaande in hoeverre deze
middelen daadwerkelijk gebiedsgericht besteed gaan worden (via Susidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)), of gebruikt worden voor
bedrijfsverplaatsingen in het kader van extensivering van de melkveehouderij.
Tenslotte zijn ook onderdelen van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) (‘grootschalig groen’ en ‘geluidhinder’) relevant voor
de transitie van het landelijk gebied.
Ministerie van V&W
•	Bijdrage vanuit ‘Integraal Waterbeleid’ voor waterkwantiteit en waterkwaliteit (30 miljoen).
Ministerie van Financiën
Bij Financiën gaat het om het fiscaal instrumentarium. Relevant zijn in dit
verband voor de landbouw de Landbouwvrijstelling en de Landbouwregeling. Verder zijn voor de sector ook sectoroverstijgende regelingen van
belang, onder meer zelfstandigenaftrek, bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de
successiewet, vervroegde afschrijving milieu-investeringen, energie en
milieu-investeringsaftrek, vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht
aan volgende generatie, verlaging van de vennootschapsbelasting,
verhoging energiebelasting op (aard)gas. Op een deel van die punten zijn
al maatregelen genomen.
Ook voor natuur- en landschapsontwikkeling is het fiscaal instrumentarium van belang. De natuurschoonwet geeft onder bepaalde faciliteiten
vrijstelling van belastingheffing als via erfrecht of schenking landgoederen orden verkregen. Bij de stichting van nieuwe landgoederen is deze
wet soms cruciaal voor natuur- en landschapswaarden.
Er zijn overigens verhelderingen in deze wet mogelijk, waardoor een
aantal problemen opgelost zou kunnen worden.Verder relevant: belastingaftrek (IB) voor giften aan natuurbeherende organisaties, fiscale voordelen voor groen beleggen en vrijstelling van schenkingsrecht voor Postcodeloterij bij donaties aan natuurbeherende instellingen. Totaal fiscaal
effect wordt geschat op € 70 miljoen op jaarbasis (Natuurbalans, 2005).
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3.5.4 Lagere overheden
Provincies (340 á 750 miljoen)
Provincies beschikken naast de algemene uitkering uit het provinciefonds
over inkomsten uit Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Overige Eigen
Middelen (OEM) en over inkomsten uit specifieke uitkeringen (waaronder
het toekomstige ILG) en de bestedingen van LNV-middelen voor natuuraankopen. Bij de OEM gaat het gemiddeld om ongeveer 11% van de
provinciale middelen. Met de inkomsten uit MRB (provinciale opcenten)
wordt in de verdeelsystematiek van het provinciefonds op basis van een
bepaalde normering rekening gehouden. Voor zover provincies meer
dan wel minder opcenten hanteren dan waarmee in de uitkering van het
provinciefonds rekening wordt gehouden beschikken ze over meer dan
wel minder algemene middelen (in de praktijk hanteren alle provincies
een hoger percentage).
In het onderstaande is bij de beschikbare middelen steeds uitgegaan
van de algemene uitkering uit het provinciefonds, de omvang van de
MRB waar in het provinciefonds rekening mee wordt gehouden en
een vast opslagpercentage voor de OEM. In totaal gaat het voor alle
provincinale activiteiten om een bedra van ongeveer 1,9 miljard euro
per jaar. De benadering van de middelen verbonden met (de transitie
van) het landelijk gebied laat zich via meer ingangen benaderen.
Een eerste ingang zijn de bedragen die zijn gemoeid met bepaalde verdeelmaatstaven met een relatie met landelijk gebied. Daarbij gaat het om
de maatstaven inwoners landelijk gebied, oppervlakte land, oppervlakte
water, groen en normkilometers (voor provinciale wegen die grotendeels
in landelijk gebied liggen). Met deze maatstaven is een bedrag per jaar
van ongeveer 750 miljoen euro per jaar gemoeid.
Een tweede ingang is het totaal van de middelen die de provincies in
2005 (bij benadering) daadwerkelijk uitgaven voor bepaalde beleidsonderdelen. Daarbij zijn de volgende onderdelen in meer of mindere mate
relevant:
• natuur en landschap: 115 miljoen euro;
• water (inclusief dijkversterking): 120 miljoen euro;
• infrastructuur: 700 miljoen euro;
• ruimtelijke ordening: 80 miljoen euro.
Bij de uitgaven voor natuur en landschap is uitgangspunt dat ze volledig
relevant zijn voor het landelijk gebied. Infrastructuur (wegen) en water
richt zich ook voornamelijk op het landelijke gebied, maar daarbij gaat
het voor een belangrijk deel om onderhoud en niet om middelen voor
veranderingen. We zijn er van uitgegaan dat 25% betrokken kan worden
bij transitie. Eenzelfde aandeel percentage is genomen bij ruimtelijke
ordening (ruimtelijke planvorming in relatie tot veranderingen in het
landelijk gebied). Op deze wijze komen we tot een bedrag van € 340
miljoen. Hierbij moet worden bedacht dat hier ook de cofinanciering van
EU-programma’s uit moet worden bekostigd.
Gemeenten (550 miljoen plus)
Gemeenten beschikken naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds over inkomsten uit onroerende-zaakBelasting (OZB) en Overige
Eigen Middelen (OEM). Bij de OEM gaat het om ongeveer 5% van de

40

gemeentelijke middelen. Met de inkomsten uit OZB wordt in de verdeelsystematiek van het gemeentefonds rekening gehouden in de vorm van
de gemiddelde waarde van het onroerend goed vermenigvuldigd met
een landelijk normtarief. Voor zover gemeenten een hoger dan wel lager
tarief hanteren dan het gemiddelde normtarief beschikken ze over meer
dan wel minder algemene middelen. Onderdeel van de OEM vormen ook
de (vaak incidentele) middelen verbonden met grondopbrengsten. Deze
treffen we vooral aan binnen stedelijk gebied of bij de bebouwing van
landelijk gebied (bepaalde typen woningen en kantoorlocaties) respectievelijk de transitie van landelijk naar meer stedelijk gebied.
Naast deze middelen is er overigens ook nog sprake van middelen uit
specifieke uitkeringen en van taakgebonden eigen inkomsten, waaronder
met name de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. In het algemeen
wordt de huisvuilinzameling en het onderhouden van de riolen uit deze
inkomsten bekostigd. Voor het onderhavige onderzoek zijn met name de
uitgaven en inkomsten in verband met riolering relevant omdat ze een
relatie kunnen hebben met het landelijk gebied. Deze notitie bevat nog
geen benadering van de relevante middelen voor riolering.
Bij de raming van de voor het landelijke gebied relevant middelen is
uitgegaan van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de omvang
van de OZB waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden
en een vast opslagpercentage voor de OEM. In totaal gaat het voor alle
gemeentelijke activiteiten om een bedrag van ruim 15 miljard euro per jaar.
De benadering van de middelen verbonden met (de transitie van) het
landelijk gebied laat zich via een aantal ingangen benaderen.
Een eerste ingang zijn de bedragen die zijn gemoeid met bepaalde verdeelmaatstaven met een relatie met landelijk gebied. Daarbij gaat het om
de maatstaven landhectare, binnenwater, oppervlakte bebouwing buiten
de kom, oeverlengte en meerkernigheid. Met deze verdeelmaatstaven is
een bedrag van circa 550 miljoen euro per jaar gemoeid.
Een tweede ingang is het totaal van de middelen voor de kleinere (landelijke) gemeenten. Gemeenten met minder dan 20.000 inwoners beschikken jaarlijks over ongeveer 2,5 miljard euro aan algemene middelen.
Dit laat zich ook nog verder verbijzonderen naar bepaalde typen gemeenten
(bijvoorbeeld geen randgemeenten meenemen) en naar een zestiental
globale beleidsclusters (waaronder wegen, water, groen, riolering).
Een derde ingang sluit aan bij de definitie van landelijk gebied zoals die
in het provinciefonds wordt gehanteerd. Daarbij is als benadering voor
landelijk gebied gekozen de gemeenten met een omgevingsadressendichtheid (OAD) van minder dan 1000. Gemeenten die aan een dergelijk
criterium voldoen beschikken over circa 4 miljard euro aan algemene
middelen.
Een vierde ingang betreft een meer expliciete benadering van activiteiten
en uitgavenonderdelen verbonden met landelijk gebied. Dit is een ingewikkelde en arbeidsintensieve benadering die zich niet binnen het kader
van dit advies laat uitwerken.
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De eerste ingang lijkt het meest reëel, doordat de middelen het meest
rechtstreeks aan de doelen voor het landelijk gebied kunnen worden
gekoppeld, terwijl de ingangen met grotere bedragen een indicatie
geven van wat potentieel aan middelen, in afweging ten opzichte van
andere doelen, inzetbaar zou kunnen zijn voor transities, of daar mede
door beleidsinvulling op gericht zou kunnen worden.
Waterschappen
De uitgaven door de waterschappen voor waterkeringen en waterkwantiteit (waterbeheersing) en voor waterkwaliteit staan in de AVP geraamd
op 680 miljoen euro op jaarbasis. Het grootste deel van deze middelen
worden opgebracht vanuit heffingen, en bestemd voor waterkeringen,
waterkwantiteit (waterbeheersing) en voor waterkwaliteit.
3.5.5 Markt
Binnen de marktpartijen zijn de optiek van transitieprocessen, boeren
en tuinders vooral vanwege hun grondposities relevant (zie ook de studies van het LEI). Daarnaast doen zij omvangrijke investeringen, deels
betrekking hebbend op grondverwerving, deels in andere aspecten van
verbetering van de bedrijfsvoering. Naar schatting gaat het om een
bedrag tussen 3 en 4 miljard euro.
In gebieden rond de grote steden is er veelal sprake van grondposities
van projectontwikkelaars en beleggers. Een bepaalde potentie kan ook
aanwezig zijn bij landbouwgebonden industrie en vanuit de banken (kredieten, stimuleren ontwikkelingen in projecten). De recreatiesector heeft
potentie voor de transitie van het landelijk gebied door investeringen
in de landschap en natuur als recreatieomgeving. Ook de behoefte aan
hoogwaardige woningbouw met natuur als kwaliteitsfactor, leidt tot
dynamiek vanuit de markt.
Vanuit de zorgsector is er een, overigens bescheiden, potentie bij zorgverzekeraars voor vormen van opvang en begeleiding van enkele categorieën zorgvragers. Daarnaast kan worden gewezen op de bijdragen
van burgers en op de mogelijke betekenis van het maatschappelijke
middenveld: natuurorganisaties (als eigenaren en beheerders) en maatschappelijke fondsen.
3.5.6 	 Overzicht: wie stelt geld beschikbaar,
hoeveel en langs welke weg
Relevante middelen worden op veel verschillende manieren beschikbaar
gesteld voor de transities van het landelijk gebied, zoals via subsidies
(waaronder inkomenstoeslagen), vergoedingen (waaronder Programma
Beheer, effectgerichte maatregelen), fiscale faciliteiten (groenfinanciering, investeringsaftrek) en investeringen (aankoop natuurgebieden).
Ook de verscheidenheid aan financieringsbronnen is groot. Niet alleen
de middelen van overheden hebben invloed op de richting van transities,
ook die van marktpartijen (waar onder investeerders zoals beleggingsfondsen), maatschappelijke organisaties (donateurs) en fondsen (waar
onder Postcode Loterij) zijn relevant.
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De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van middelen die
worden ingezet of kunnen worden gebruikt voor transities in het landelijk
gebied. De middelen zijn ingedeeld naar de beleidsdoelen Landbouw,
Natuur en Landschap, Recreatie, Fysieke Leefomgeving (Water, Milieu),
Kennis en Innovatie en een post Integraal. De bedragen van het Rijk zijn
gebaseerd op de rijksbegroting 2006.
Doel
Landbouw
Natuur en landschap
Recreatie
Algemene economische
stimulering (incl. nieuwe economische dragers) en leefbaarheid
Fysieke leefomgeving
(water, Milieu)
Kennis en Innovatie

Totaal
1705
550
125
222

Rijk
478
511
111
117

EU
1121
23
5
54

Overig*
1106
16
9
51

1466

192

10

1264

861

861

p.m.

-

Tabel: Overzicht beschikbare middelen in 2006 voor beleidsdoelen (bedragen afgerond op hele miljoenen). Rijksbedragen inclusief apparaatskosten
* overig: in rijksbegrotingen vastgelegd bijdragen van provincies, gemeenten, waterschappen en private
partijen. Voor een onderbouwing van de bedragen in de tabel zie bijlage 3.

Het overzicht dient om inzicht te bieden in de belangrijkste geldstromen
en bijbehorende bronnen. Het overzicht is niet compleet. Het schema is
gebaseerd op de rijksbegroting 2006. Met name particuliere uitgaven
blijven in dit schema onderbelicht. Het staat echter vast dat deze bestedingen aanzienlijk zijn. Naar schatting lopen particuliere investeringen
vanuit de agrarische sector op tot 3 tot 4 miljard euro per jaar, waarvan
20% voor immateriële activa (waaronder quotum) (LEB, 2005). Wat
Natuur en Landschap betreft gaat het jaarlijks om ongeveer 200 miljoen
euro, exclusief vrijwilligerswerk (gegevens 2003. Natuurbalans, 2005).
Ook fiscale middelen kunnen worden ingezet voor transities. Deze zijn
niet in de tabel verwerkt. Voor Natuur en Landschap gaat het naar schatting om 70 miljoen per jaar, voor de overige doelen zijn de bedragen
(aan de raad) niet bekend.
De geldstromen voor landbouw (€ 1705 miljoen) zijn vooral afkomstig
van de Europese Unie (waaronder € 754 miljoen per jaar inkomens- en
productiesteun) en de rijksoverheid (stimuleringsmaatregelingen voor
de landbouw en agrarisch natuurbeheer). De private investeringen van
de agrarische sector (niet in de tabel opgenomen) zijn € 3 tot 4 miljard per jaar waarvan 20% voor immateriële activa, waaronder quotum
(LEI, 2005b).
De geldstromen voor natuur en landschap (€ 550 miljoen) zijn vooral
afkomstig van de rijksoverheid. De bijdragen van de EU en overigen zijn
gering. De private bijdrage (niet in de tabel opgenomen) is naar schatting
€ 200 miljoen (gegevens 2003. Natuurbalans, 2005).
Geldstromen vanuit de overheid voor recreatie als nieuwe economische
drager zijn beperkt. Van de omvang van de investeringen voor recreatie
vanuit de private sector bestaat geen beeld.
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Voor algemene economische stimulering (inclusief nieuwe economische
dragers) en leefbaarheid is € 222 miljoen beschikbaar. Daarin zijn diverse
algemene EZ-regelingen niet opgenomen, zoals voor stimulering van
ondernemerschap, kennisvoorziening, innovatie, groeifinancieringfaciliteit
en borgstelling MKB. Van de omvang van de investeringen vanuit de
private sector bestaat ook hier geen samenhangend beeld.
De geldstromenvoor milieu en water om verslechtering van condities
tegen te gaan (€ 1466 miljoen) zijn vooral afkomstig van provincies,
gemeenten, waterschappen en private partijen (‘overige partijen’).
De EU-middelen voor het landelijk gebied van Nederland (€ 1,2 miljard)
zijn voor 94% gericht op landbouw en economische activiteiten en voor
2% op natuur, landschap en recreatie. De bedragen fluctueren, voor
2003 constateert de Natuurbalans (2005) een aandeel van 5% voor
natuur, landschap en recreatie. In concreto is bijvoorbeeld vanaf 2007
voor bedrijfstoeslagen in de landbouw jaarlijks € 800 miljoen beschikbaar waarvoor als tegenprestatie een geringe kwaliteitsbijdrage wordt
gevraagd en is voor het POP2 jaarlijks € 80 miljoen beschikbaar voor
kwaliteits- én economische doelen samen. Opvallende EU-geldstromen
die (vooralsnog) niet worden ingezet in het landelijk gebied zijn middelen uit het ESF-fonds (waaruit voor Nederland in de periode 2000-2006
€ 1,7 miljard beschikbaar is). Van de nationale middelen (1,4 miljard.
exclusief de middelen voor kennis en innovatie) is 44% gericht op natuur,
landschap en recreatie en 42% op landbouw en andere economische dragers. Provinciale en gemeentelijke middelen anders dan de vastgestelde
cofinanciering bij rijksuitgaven (respectievelijk naar schatting € 340 en
550 miljoen) zijn niet toegedeeld aan aparte doelen binnen de transitie.
De middelen van de Europese en nationale overheid gezamenlijk die via
allerlei generieke regelingen in gebieden ‘neerslaan’, zijn vooral gericht
op de landbouw. Met slechts een klein deel wordt direct gestuurd op
natuur- en landschapskwaliteit hetgeen ook blijkt uit gebiedsanalyses
(Natuurbalans, 2005). In de voorloper van de Nationale Landschappen
was 5% gericht op kwaliteit van natuur en landschap (LEI, 2003a) en
in een gebied als de venen in ‘geringe mate’ (LEI, 2003b). De overige
middelen zijn gericht op landinrichting, inkomenssteun en markt- en
prijsondersteuning.
Naast overheidsmiddelen zijn ook private middelen relevant voor
transities in het landelijk gebied. Deze kunnen onderverdeeld worden
in moeilijk stuurbare middelen vanuit het bedrijfsleven (investeringen in
bedrijven) en de beter bestuurbare particuliere bijdragen aan projecten
(de eigen inzet van projectaanvragers). Een voorbeeld van de eerste soort
betreft private investeringen vanuit de agrarische sector. Deze lopen naar
schatting op tot € 3 tot 4 miljard per jaar, waarvan 20% voor immateriële activa (waaronder quotum) (Landbouw-Economisch Bericht, 2005).
De private bijdrage voor natuur en landschap (niet in tabel opgenomen)
is naar schatting € 200 miljoen (gegevens 2003. Natuurbalans, 2005).
Naast deze middelen vormen beschikbare fiscale instrumenten voor
de Nederlandse landbouw belangrijke geldstromen. Deze zijn niet in
de tabel opgenomen. De omvang voor landbouw, recreatie en andere
economische dragers is de raad niet bekend. Voor natuur en landschap
was dat 70 miljoen (in 2003. Natuurbalans, 2005).
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3.6

Financiële regelingen aansluitend bij
bestuurlijke arrangementen

Relatie financiële regelingen met doelen, rollen en typen regio’s
Zoals aangegeven is een belangrijk kenmerk van goede financiële regelingen arrangementen dat ze aansluiten bij bestuurlijke arrangementen
(al dan niet gebaseerd op wettelijke regelingen) en in dat kader beoogde
doelen en ontwikkelingen. Daarbij dient het instrumentarium van de
overheid gedifferentieerd samengesteld te zijn, afhankelijk van het
beoogde doel en het type regio.
In regio’s waar de sectorproblematiek overheerst, is allereerst van belang
wat de markt ‘op eigen kracht’ kan realiseren en wat de aanvullende rol
van de overheid is (waaronder de middelen voor R&D en scholing). Deze
rol kan indirect via de marktpartijen in de sector lopen of leiden tot directe
overheidsinterventies. Waar er sprake is van een sectorproblematiek
zal de betekenis van de op die sector gerichte overheidsinstanties groot
zijn (LNV, rijksbemoeienis).
Waar er sprake is van een bredere problematiek is er sprake van meer
actoren. Naast de betekenis van de marktsector zijn verschillende overheden in verschillende rollen relevant: Europa (voorwaardenstellend),
Rijk (kaderstellend, sturend, regisserend en op onderdelen direct uitvoerend), provincies (integrerend, regisserend, realiserend) en gemeenten
en waterschappen (realiserend, maar deels ook voorwaardenstellend en
integrerend, zeker de grotere gemeenten).
Soorten financiële instrumenten
Bij de financiële instrumenten kan sprake zijn van een indirecte sturing
via de markt of van zelfstandig handelen van de overheid. Dit zal variëren
naarmate er sprake is van zwakke dan wel sterke regio’s.
Daarbij kunnen verschillende typen (bestaande/nieuwe, financiële en
andere) instrumenten van betekenis zijn, afhankelijk van de rol van de
desbetreffende overheid. Zo staat bij het Rijk de sturende rol centraal,
gekoppeld aan de realisatie van bepaalde doelstellingen. Deze rol dient te
worden ingevuld waar het Rijk voor de realisatie is aangewezen op lagere
overheden. Financiële instrumenten zijn vooral gericht op ontwikkeling
en daarmee voorwaardenscheppend, initiërend, faciliterend, regulerend
of prikkelend.
Lagere overheden zijn als integratiekaders vooral uitgerust om een
bredere problematiek gebiedsgericht in te vullen en zijn ook participant
bij de realisatie. Daarbij beschikken ze over eigen (financiële) instrumenten, maar zijn ze ook aangewezen op die van andere (Rijk. Europa).
Daarbij is de zekere mate van ontschotting van middelen van het Rijk
in ontwikkeling (ILG), zodat een integrale gebiedsgerichte afweging
mogelijk is.
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Nieuwe vormen van instrumentarium en ervaringen daarmee
Voor zover mogelijk is via de cases nagegaan welke perspectieven zijn
verbonden met nieuwe vormen van instrumentarium en welke ervaringen
daarmee zijn opgedaan (zie hoofdstuk 4 en bijlage 4). Voor de agrarische
sector kunnen perspectieven relevant zijn die zijn verbonden met verhandelbare ontwikkelingsrechten en met de ruimte voor ruimte regeling. De
ervaringen daarmee zijn nog te pril om al conclusies te kunnen trekken.

3.7

Van planontwikkeling naar planuitvoering

Bij de transitie van landelijk gebied zijn planontwikkeling, planuitvoering
en een sturing cruciaal. Belangrijke vraag is of de verschillende rollen ten
aanzien van ontwikkeling, uitvoering en sturing van de rollen en bijdragen van betrokken al voldoende verankerd zijn (bijvoorbeeld vergeleken
met plannen voor stedelijke vernieuwing).
Bij de planontwikkeling en uitvoering kan een aantal planfasen worden
onderscheiden, evenals typen plannen (van stedelijke vernieuwing, uitbreiding en reconstructie):
• initiatieffase;
• definitiefase (hoe is het plan samengesteld);
•	de ontwerpfase (hoe ziet de realisatie en bekostiging van het plan er op
hoofdlijnen uit; wie doet wat);
•	uitwerkingsfase (in feite de voorbereiding van de uitvoering van het
plan of onderdelen van het plan);
• uitvoering;
• beheer na realisatie.
Binnen deze fasen zijn de volgende aspecten van belang: wat zijn de
actoren, welke doelen hebben ze en wat is hun (financiële) inbreng, wie
stuurt en coördineert, in hoeverre worden knopen doorgehakt, in hoeverre zijn partijen gebonden aan hun (financiële) inbreng. Voorts is relevant in hoeverre en hoe snel men van de ene in de andere fase belandt
(en niet blijft steken in planvorming). Wat zijn succes- en faalfactoren?
Wat is de betekenis van de verschillende financiële instrumenten
voor de verschillende planfasen?
Van belang is voorts hoe de regie plaatsvindt over de voortgang van het
geheel, de overgang tussen de fasen en het eventueel opnieuw doorlopen van een of meer fasen als daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld door
gewijzigde omstandigheden, wegvallen van een deel van het draagvlak
of problemen met de bekostiging. Een vraag in dit verband is dan of er
voorzien is in een vorm van beheer van het proces, bijvoorbeeld door
middel van een beheersplan.
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4

Bevindingen op basis van vier
gebiedsgerichte cases

Via vier case studies zijn de problemen, de oplossingen, de kansen en
de benodigde (financiële) instrumenten voor transities in het landelijk
gebied geanalyseerd. In hoofdstuk 2 is de keuze van de cases gemotiveerd; in bijlage 4 zijn de cases in detail beschreven. Dit hoofdstuk geeft
de bevindingen weer.

4.1

Verschillen tussen de vier geselecteerde 		
gebieden

De vier cases zijn vanuit een aantal opzichten uiteenlopend van karakter.
In de eerste plaats verschillen de aard en de omvang van de transitieopgave in relatie tot de verschillende (economische en landschappelijke)
functies die de gebieden op dit moment vervullen.
In de tweede plaats zijn de gebieden verschillend ten aanzien van de
stand van zaken van de voorbereiding en uitvoering van beoogde transitieopgaven. De Veenkoloniën is al lang een achterstandsgebied en er
worden in feite ook al heel lang pogingen ondernomen om gewenste
transities te realiseren. Het verst gevorderd met de daadwerkelijke
uitvoering is de reconstructie van delen van Limburg. Salland is relatief ver
met de beleidsvoorbereiding en -uitwerking, maar de feitelijke realisatie is
nog pas sinds kort gestart. In het Groene Hart zijn de transitie-opgaven
en daarmee verbonden plannen en middelen het minst ver uitgewerkt.
De gebieden variëren ook ten aanzien van de economische potenties en de
mogelijke inbreng van marktpartijen. Deze verschillen zien we niet alleen
tussen, maar ook binnen de geselecteerde cases. Zo kan voor wat betreft
het Groene Hart worden gewezen op de centrale veenweidegebieden
met beperkte economische potenties en de gebieden aan de randen
van de grote steden met nadrukkelijke potenties vanuit rode en groene
(en blauwe) combinaties. In laatstgenoemde gebieden is er niet alleen
sprake van transitieopgaven gekoppeld aan een duidelijk economisch
potentieel, maar ook van voortdurend restrictief beleid als reactie op
posities die marktpartijen hebben ingenomen.

4.2

De transitieopgaven

Ambities
Het rijksbeleid dat gericht is op transitie van het landelijk gebied is door
alle provincies die te maken hebben met de beschreven cases met een
forse inzet opgepakt en vertaald naar de eigen situatie. Daarbij speelt
een rol dat een belangrijk deel van wat het Rijk beoogt goed spoort met
wat regionaal als problematisch wordt ervaren. Er is met andere woorden geen ambitieverlies opgetreden door de provincies zo’n grote rol
te geven bij de transities. De provincies geven juist blijk van een groot
besef van verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de gebieden
en de aanpak van regionaal en breder spelende problematiek. Dat komt
onder meer tot uitdrukking in het feit dat de provincies (nog meer dan
al het geval was) invulling geven aan de gebiedsgerichte aanpak en
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het onderkennen van de samenhang tussen de verschillende thema’s.
De provincies lijken de ambities zelfs te hebben uitgebouwd door er
zoveel mogelijk alle elementen bij te betrekken die betekenis hebben voor
de gebiedsontwikkeling.
De Veenkoloniën vormen wat betreft de rijksoverheid in zekere zin een
uitzondering. De noodzaak tot transitie van eenzijdige akkerbouw naar
een meer gedifferentieerd grondgebruik staat vast, maar specifieke rijksmiddelen zijn voor de Veenkoloniën nauwelijks vrijgemaakt. Tot nu toe
was dan ook duidelijk sprake van een gebrek aan voortgang. Toch is dat
op regionaal niveau niet ten koste gegaan van het enthousiasme om een
transitieproces op poten te zetten. Recent nog is op bestuurlijk niveau
op basis van de solidariteitsgedachte door verschillende partijen de wens
uitgesproken om gezamenlijk (ook financieel) voor het gebied te gaan.
Het is echter onduidelijk of dat werkelijk zal leiden tot nieuwe dynamiek,
omdat de transitieopgave groot is en de beschikbare middelen beperkt.
Voor het Groene Hart en de daarmee voor een belangrijk deel samenvallende Veenweidegebieden geldt dat er al allerlei bewegingen waren die
gericht waren op transitie op onderdelen, tegelijkertijd met een zowel op
rijks- als op provinciaal niveau nogal restrictieve opstelling ten aanzien
van alles wat zou kunnen uitwerken als aantasting van het bijzondere
landschappelijke karakter. Toen het ernaar uitzag dat de Nota Ruimte en
de in ontwerp zijnde nieuwe regelingen voor Ontwikkelingsplanologie
een meer ontwikkelende opstelling richting Groene Hart mogelijk zouden
maken, hebben de provincies al snel het initiatief genomen om een visie
te ontwerpen. Zij zijn nu druk bezig met het vervolg daarvan.
Ook is zichtbaar dat voor het ene deelgebied misschien iets verder dan voor
het andere, vrij ingrijpende keuzen in beeld worden gebracht, inclusief
belangrijke herbestemmingen van gronden en herstel van watersystemen,
waar nodig met de nodige spanning met gevestigde belangen.
In beide Reconstructiegebieden, Noord- en Midden-Limburg en SallandTwente, geldt in wezen hetzelfde. Men onderkende zelf al een groot deel
van de problemen. De manier waarop het Rijk via de Reconstructiewet
en andere beleidsontwikkeling ruimte en richting gaf aan de integrale
aanpak op regionale schaal paste goed bij de provinciale ambities. In
beide gevallen zag men in de door de reconstructiewet gestimuleerde
dynamiek tevens een kans om vaart te zetten achter de realisering van
bijna vastlopend beleid, vooral dat van landinrichting. Er zijn in meerdere
of mindere mate door de provincie substantiële extra middelen beschikbaar gesteld.
Een van de conclusies uit de cases kan dan ook zijn dat de aanpak via de
provincies het ambitieniveau niet verlaagt en bijdraagt aan de dynamiek.
Niettemin zijn er uit de cases bevindingen te destilleren die aanleiding
geven naar verbetering te streven.
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Hoofd- en bijzaken
Over het algemeen lijkt veel werk gemaakt te zijn van de vraag wat de
transitieopgaven eigenlijk zijn. Het blijkt sowieso altijd om vele opgaven
tegelijk te gaan. Dat wordt uitgelokt door de werkelijkheid, die op veel
punten verbetering behoeft, maar ook door de breedte waarin het Rijk
zijn ambities ten aanzien van het landelijk gebied heeft geëtaleerd en ook
nog steeds verder ontwikkelt. Daarin worden weliswaar enkele prioritaire
rijksdoelen aangegeven, maar tevens wordt de verantwoordelijkheid voor
de andere doelen voor een belangrijk deel op het bord van de provincies
en anderen gelegd. In de veelheid van doelen brengen de provincies
ordening. zij zoeken zelf ook naar een soort prioritering, hoewel dat
laatste niet steeds goed zichtbaar is. Daarin valt nog een slag te maken.
Dat heeft te maken met de manier waarop het proces van definiëring
en uitwerking van de doelen plaatsvindt (zie 4.3). Per saldo worden,
ondanks de beleidsmatig adequate ordening van wat men wil bereiken,
vrijwel alle doelen even zwaar gewogen. Dat lijkt in de Balans van het
Groene Hart wat minder: men heroverweegt wat in allerlei programma’s
al aan de orde was en wil in de aanpak concentreren op een beperkt
aantal hoofdopgaven. Bij toespitsing op deelgebiedsniveau (Krimpenerwaard) worden wel alle aspecten die relevant zijn bij de verdere planontwikkeling betrokken, maar er blijft gekozen worden voor enkele voor de
oplossing dominante punten. Daar lijkt dus vooralsnog meer een hiërarchie in doelen zichtbaar.

4.3

De transitieprocessen

De gebiedsgerichte aanpak van de transities is in alle cases nog in
ontwikkeling. Er worden grote stappen gezet om de gebiedsgerichte
aanpak in de vingers te krijgen, maar de processen verlopen nog niet
optimaal. Uit de cases komen de volgende aspecten naar voren die
aandacht verdienen.
Rollen provincie
De provincies hebben traditioneel rollen die wel getypeerd worden als
verbindend middenbestuur, toezichthouder op lagere overheden, toetser
van voldoen aan allerlei eisen, administratief orgaan, beleidsontwikkelaar
op deelterreinen en in beperkte mate hier en daar gebiedsautoriteit. Die
rollen zijn aan het veranderen van karakter en de nadruk komt geleidelijk
elders te liggen. De rol van ontwikkelaar, waaronder gebiedsontwikkelaar, is wel al enige tijd in beeld, maar zeker nog niet uitgekristalliseerd.
Met die nieuwe rol gaat het onder meer om het stimuleren van andere
partijen, bijvoorbeeld door het snel operationeel maken van nieuwe
maatregelen. En tevens hoort daarbij een waar nodig krachtiger sturende
opstelling van de provincie in gevallen dat overeenstemming moeilijk tot
stand komt of in stand blijft.
De wijze waarop de reconstructieprocessen in Overijssel en Limburg worden
aangepakt getuigt van een groeiende overtuiging dat de ontwikkelende
rol de provincie een serieuze meerwaarde geeft. In Limburg wordt daarbij
vooral ingezet op stimulering, het Reconstructieplan is voor 90% een
stimuleringsplan. Ook de voornemens op het terrein van gebiedsontwikkeling en de daarmee samenhangende rol in de drie provincies van het
Groene Hart steeds krijgen meer gestalte. De Noordelijke provincies zijn
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actief betrokken bij het gevoerde beleid voor de Veenkoloniën. Bij meerdere projecten zijn zij (mede-) opdrachtgever en co-financier. Bovendien
zetten zij in op bestuurlijke afstemming en samenwerking.
In de praktijk blijven echter ook afzonderlijke sectorale regelingen bestaan
en de toepassing daarvan leidt tot een toetsingspraktijk die vertragend
werkt op het totstandkomen en vervolgens honoreren van projecten.
Bovendien blijkt de omslag van - veelal interactieve - beleidsontwikkeling
naar beleidsrealisatie veel moeite te kosten. Hoewel dat niet met zekerheid is vast te stellen, lijkt het erop dat men de eigen rol als gebiedsontwikkelaar nog niet direct vertaalt in de eisen die beleidsrealisatie stelt:
realiseren van krachtdadige sturing, zowel in bestuurlijke opstelling als
in organisatorische termen. De vormen die men in Overijssel en Limburg
gekozen heeft hebben daar wel een aantal trekken van: de gebiedscommissies (Limburg) en de bestuurlijke gebiedsoverleggen (Overijssel) zijn,
samen met hun ambtelijke teams, gericht op aanjagen van processen en
concreet vertalen naar wat nodig is om, binnen de vastgestelde visie,
projecten op gang te krijgen. Men blijft echter in zekere mate afhankelijk
van sectorale ambtelijke toetsing en de behoefte van een deel van de
afzonderlijke bestuurders om op hun eigen terrein resultaat te boeken
en maatregelen in hun eigen circuit te kunnen verdedigen. In de Veenkoloniën lijkt de omslag naar gebiedsgericht beleid het verst gevorderd:
over de besteding van beschikbare middelen (afkomstig van provincies,
gemeenten en derden) wordt op gebiedsniveau besloten door de leden
van de stuurgroep van de Agenda. Alleen de rijksmiddelen die ten dele
in de Veenkoloniën neerslaan worden door de afzonderlijke provincies
beheerd.
Rollen gemeenten
In principe hebben provincies op basis van wettelijke bevoegdheden,
bestuursovereenkomsten met het Rijk en het regionale karakter van de
problematiek, in transitieprocessen het voortouw. Maar ook gemeenten
zijn in alle elementen van transities een belangrijke partij. Gemeenten
zijn zelf verantwoordelijk voor wat er op hun grondgebied gebeurt.
Zij hebben daarnaast een aantal wettelijke taken en bevoegdheden die
hun inzet vereist, ook bij processen die de gemeentegrenzen overstijgen.
Een belangwekkende positie hebben gemeenten op het punt van de
ruimtelijke ordening. Streekplannen en daarmee verwante documenten
op regionale schaal zijn veelal tot stand gekomen met betrokkenheid van
gemeenten. Gemeenten hebben vervolgens de verantwoordelijkheid om
hun bestemmingsplannen af te stemmen op het streekplan. Niet in alle
gevallen blijkt het aanpassen van bestemmingsplannen zo vlot te verlopen
als voor de uitvoering van de transities gewenst is.
Ook als (mede)ontwikkelaar van transities in het algemeen, dus ook bij
die in het landelijk gebied, kan de gemeente een grote, soms doorslaggevende rol spelen. Niet alleen voor de aspecten die expliciet tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid horen, zoals riolering in het buitengebied,
maar ook vanuit de grotere ervaring die in ieder geval grotere gemeenten
hebben met ontwikkelingsprocessen, zoals die van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Ook de mogelijkheden van gemeenten
met grondbeleid kunnen hierbij van betekenis zijn. Benutting van die
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ervaring, de bestuurskracht van gemeenten en van hun mogelijkheden
met betrekking tot grondbeleid, kan extra dynamiek opleveren.
In de cases blijkt daarvan maar in beperkte mate gebruik gemaakt te
worden. Dat valt het meest op in de situatie van het Groene Hart, waarbij
de sterke stedelijke dynamiek en inzet daarvan voor de ontwikkeling van
het landelijk gebied, veel meer potentie aan de ontwikkeling zou kunnen
geven. Weliswaar worden enkele grotere gemeenten betrokken bij de
ontwikkeling van de zogeheten transformatiezones, maar de inzet van
echte grote gemeenten en de daarmee verbonden stadsregio’s lijkt nog
onvoldoende in beeld. Alleen in de Veenkoloniën nemen gemeenten al
veel meer een positie in van (mede)ontwikkelaar, al ontbreken ook hier
de financiële middelen om die positie kracht bij te zetten.
Rol waterschappen
Hoewel de bevoegdheden van waterschappen ten aanzien van de brede
transitiedoelstellingen beperkt zijn, blijken zij soms een cruciale rol te
spelen. De wateropgave is in een aantal situaties leidend voor de transities. De waterschappen zetten stevig in op wat nodig is voor vooral
waterberging en daarmee samenhangende veiligheid en op herstel van
watersystemen. Daarmee zijn zij de drijvende kracht voor een deel van de
andere vraagstukken, zoals wijzigingen in grondgebruik met (positieve)
milieuconsequenties, vergroting van de aantrekkelijkheid voor recreatie.
Bestuurlijk commitment
Het bestuurlijk commitment voor de transitie is gewoonlijk groot. Maar
niet zonder beperkingen. Zoals al aangeduid bestaat ook bij een deel van
de provinciale bestuurders de neiging te kiezen voor de primaire belangen
in en rond hun eigen beleidsterrein. De constructie om één bestuurder
verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van een eenmaal ontworpen
traject zou bevorderlijk zijn voor de daadkracht, maar wordt meestal nog
niet gekozen. Alleen in de Veenkoloniën zijn leden van de stuurgroep
van de Agenda (bestaande uit provinciale en gemeentelijke bestuurders)
tevens portefeuillehouder van één of meerdere aan de Agenda gelieerde
projecten. In de gebiedscommissies of BGO’s zou het commitment van
bestuurders van in ieder geval betrokken provincie en gemeenten moeten
blijken. In de casus Krimpenerwaard is dat nog niet aan de orde vanwege
het stadium van het proces. In de beide reconstructiegebieden blijken
bestuurders van gemeenten als het erop aankomt de neiging te hebben
de specifieke belangen van de betreffende gemeente erg zwaar te wegen
in hun opstelling.
Een andere wijze waarop bestuurlijk commitment zou kunnen blijken is
het maken van harde afspraken, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuursovereenkomst voor de uitvoering van streek- of reconstructieplan of over
de inzet van financiële en andere middelen. Dergelijke harde afspraken
worden in de praktijk vaak niet gemaakt. Een illustratie van het uitblijven
van een harde afspraak tussen provincie en gemeenten is bijvoorbeeld
het niet vastleggen van een termijn waarop de bestemmingsplannen
zullen zijn gewijzigd overeenkomstig het reconstructieplan. Men vertrouwt erop dat de druk die de reconstructiewet zet op de actualisering
van de bestemmingsplannen voldoende zal zijn. De provincies hebben in
feite nog niet een nieuwe gedragswijze ontwikkeld om andere partijen
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te kunnen binden aan gemeenschappelijk vastgestelde doelen. Gemeenschappelijk commitment komt voor, maar lijkt vluchtig en afhankelijk van
het bereiken van concrete resultaten.
Fasering in de processen
De Veenkoloniën is al lang een achterstandsgebied en er worden zoals
gezegd in feite ook al heel lang pogingen ondernomen om gewenste
transities te realiseren. Vanaf 2002 vormen de maatregelen uit de Agenda
de gemeenschappelijke basis, waaruit projecten worden ontwikkeld en
uitgevoerd. Er worden dus al een aantal jaar projecten uitgevoerd onder
de noemer van de gewenste transitie zoals deze is verwoord in de Agenda
voor de Veenkoloniën.
De planontwikkeling in het Groene Hart als geheel bevindt zich nog
in het stadium van uitwerking van de gezamenlijke visie op hoofdlijnen. Nog niet zichtbaar is hoe er tot concrete uitvoering gekomen kan
worden. In de Krimpenerwaard lijkt men bezig de omslag richting
uitvoering al te maken. De behoefte is groot om op korte termijn
concrete stappen te kunnen zetten en de financiering daarvoor veilig te
stellen. Daarbij is van belang dat die concretisering blijft sporen met het
proces waarin voor het Groene Hart als geheel gewerkt wordt aan het
Ontwikkelingsprogramma en de Uitvoeringsplannen. Deze coördinatie
vindt in de praktijk plaats. Het is nog niet te beoordelen in welke mate
de overstap tussen de verschillende stadia consistent gemaakt zal worden
en of de noodzakelijke uitvoeringsorganisatie dan van voldoende instrumentarium en bevoegdheden zal worden voorzien.
In de beide reconstructiegebieden is een duidelijke planning gemaakt
voor het ontwerpen van het reconstructieplan, waaraan men zich ook
grotendeels heeft kunnen houden. De planning voor de uitvoering is
eveneens aanwezig, maar minder scherp. Dat hangt vermoedelijk samen
met het feit dat er in zo’n proces talloze onzekerheden moeten worden
overwonnen en nieuwe dingen moeten worden geleerd. Niettemin heeft
men duidelijk de ambitie ook al op kortere termijn concrete resultaten te
boeken. Daarbij is men zich in het algemeen bewust van het belang van
het totstandkomen van concrete projecten en ook van het feit dat men,
voor het van de grond krijgen van concrete projecten, afhankelijk is van
de wil of bereidheid van veel verschillende betrokkenen, onder wie niet
in de laatste plaats de agrarische sector.
De fases waarin de reconstructieprocessen verkeren verschillen sterk.
De uitvoeringsorganisatie in Limburg is verder ontwikkeld dan in Overijssel. De gebiedscommissies in Limburg zijn in ieder geval al langer
operationeel dan de BGO’s in Overijssel. Anderzijds lijkt men in de
Krimpenerwaard voor de totale aanpak van de transitie gebruik te willen
blijven maken van de al bestaande, breed samengestelde Landinrichtingscommissie. Deze commissie is zozeer bij het proces betrokken, dat die
de functie van uitvoeringsorgaan voor de transitie als geheel zou kunnen
gaan vervullen. Wat betreft de opdracht en de bevoegdheden van de
verschillende commissies, blijkt dat de werkelijke uitvoeringsbevoegdheid in geen enkel geval geheel aan de commissies is toevertrouwd.
Dat betekent in feite dat er een uitvoeringsorganisatie is neergezet die
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op basis van eigen inspanning effectief zou kunnen zijn, maar dat interventies van de afzonderlijke (provinciale en gemeentelijke) besturen dat
kunnen ondermijnen. Dat blijkt soms ook zo te zijn. De vraag is daarom
hoe effectief de uitvoeringsorganisatie van de verschillende commissies
werkelijk is.
Rest tenslotte nog de vraag of de voor effectieve gebiedsontwikkeling
noodzakelijke overstap van de fase van ontwerp van de transitieopgave
(via de fase van uitwerking) naar de fase van uitvoering in voldoende mate
is gemaakt. Een volledige beantwoording is niet goed mogelijk zonder
dieper in te gaan op alle omstandigheden die relevant zijn voor de effectiviteit van de aansturing van zulke complexe transitieprocessen.
Draagvlak
De provincies hebben in alle cases veel aandacht besteed aan het
verwerven van draagvlak. Al stonden de basisuitgangspunten voor de aan
te pakken problemen vooraf vast, bijvoorbeeld op basis van de eisen op
grond van de reconstructiewet, of door het vastlopen van het beleid van
peilaanpassingen in de veenweiden, de verdere definiëring van doelen en
uitwerking in oplossingsrichtingen is in het algemeen via een intensieve
communicatie met vele belanghebbenden verlopen.
Spannend wordt het dan opnieuw als oplossingsrichtingen worden
geconcretiseerd in maatregelen. In de casus van Noord- en MiddenLimburg komt al enigszins naar voren dat de zaken waarmee iedereen
het eens kan zijn en waarvoor bekostiging van door de overheid beschikbaar gestelde middelen kan plaatsvinden, het eerst gerealiseerd worden.
Het zelfde geldt voor de zaken waar marktpartijen voordeel in zien.
Er is het risico dat de lastiger zaken, waar medebekostiging door bedrijven
moet plaatsvinden en die niettemin van belang zijn voor de totale ontwikkeling, langzamer op gang komen of helemaal niet. Een tendens in die
richting is in de Limburgse reconstructie aanwezig, hoewel het nog te
vroeg is om echte conclusies te trekken. Het risico van de verschillende
snelheden waarmee transitiedoelen worden gerealiseerd is niet alleen
dat bepaalde doelen ten koste van anderen worden gerealiseerd, maar
ook dat het vertrouwen van een deel van de belanghebbenden wordt
ondermijnd.
In beide reconstructiegebieden is verder waarneembaar dat als er wel
draagvlak is voor plannen, maar uiteindelijk de bekostiging of anderszins
nodige steun voor specifieke projecten niet tot stand komt, het vertrouwen
in de goede afloop van het gehele proces en daarmee dus ook het draagvlak terugloopt.
Een ondermijnende factor voor het draagvlak in de Veenkoloniën is de
onrust die bestaat bij de akkerbouwers, met name de zetmeelaardappelboeren, en ook bij de mensen die werkzaam zijn in de van de akkerbouw
afhankelijke toeleverende en verwerkende industrie, vanwege de dalende
prijzen en de afnemende financiële steun uit Brussel. Het ontbreekt aan
een uitgekristalliseerd alternatief en daardoor aan duidelijkheid over de
mogelijke rol van deze betrokkenen in de transitie opgaven.
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Drie factoren van belang voor het draagvlak zijn:
• de kracht van de aansturing van het proces;
• het slagen van de projecten die als eerste op de rails worden gezet;
•	het weten te koppelen van de in verschillende snelheid verlopende
transities.
Aansturing
De aansturing in de verschillende gebieden is niet altijd even scherp en
eenduidig, al staat niet zonder meer vast dat dat ten koste gaat van het
uiteindelijk te bereiken resultaat.
In de cases zijn enkele factoren aan te wijzen die te maken hebben met
het ontbreken van eenduidige aansturing:
• In geen enkel geval is het slechts één overheidsorgaan dat als de enige
het proces aanstuurt. Het Rijk heeft wel beleidsruimte aan de provincies
overgedragen, maar die weer vrij sterk ingeperkt door de per onderdeel
geformuleerde prestatieafspraken. Ook door het (nog) laten bestaan
van afzonderlijke rijksregelingen en de daaraan verbonden voorwaarden
en de inschakeling van de DLG als mede-uitvoerder en toezichthouder,
stuurt het Rijk op een aantal punten meer mee dan goed is voor de
eenduidigheid.
• De provincies hebben vooral op de integratie van de verschillende thema’s veel energie gezet. De aansturingsfilosofie die zij daarbij kiezen is er
steeds een van voortdurend zoveel mogelijk partijen bij zoveel mogelijk
onderdelen van de voorbereiding en besluitvorming betrekken. Een
risico is dat beleidsprocessen in de voorbereidingsfasen diverse malen
ronddraaien. Dit kan ten koste gaan van snelheid en daadkracht.
• De aansturing door de provincies zelf is ook niet eenduidig, doordat
niet altijd duidelijk is wie waarover beslist en er binnen het provinciale
verband weer in aparte kolommen wordt beslist over het voldoen aan
sectorale regelingen.
• De commissies die mede als uitvoeringsorgaan bedoeld zijn beschikken niet altijd over de bevoegdheden om in de praktijk krachtig op de
uitvoering in te zetten en zaken te kunnen afdwingen.
• Er lijkt een beduchtheid aanwezig om, als het nodig is, wat hardere middelen, zoals gedwongen kavelruil, in te zetten om eenmaal beslist beleid
te effectueren. Soms is dat goed om het draagvlak niet te verliezen,
maar het kan ook en koste gaan van de voortgang.
•	In de verschillende plannen worden veel verschillende transitiedoelen
opgenomen: naast alle thema’s uit de Agenda Vitaal Platteland aanvullend vaak ook nog allerlei regionale zaken. Daarbij lijkt het soms alsof
alle doelen nevengeschikt worden behandeld. In een aantal gevallen
kan het effectiever zijn enkele cruciale aspecten centraal te stellen en
andere daarvan afhankelijk te maken. In de Veenkoloniën wordt dit
erkend, en is men van plan een nadere prioritering aan te brengen in
de bestaande top tien van thema’s die bij moeten dragen aan meer
onafhankelijkheid van het gebied. In het Veenweidegebied wordt nu
meer accent gelegd op ruimte die wordt gelaten door een haalbare
verhouding van water en bodem. In de reconstructiegebieden lijkt men
op projectbasis voorrang te willen geven aan projecten die meerdere
doelen tegelijk dienen. Dit is op zichzelf gewenst, maar biedt tevens
maar weinig mogelijkheid om te focussen.
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• In de overgang van uitgewerkte beleidsdoelen naar uitvoering worden
projecten erg belangrijk. In beide reconstructiegebieden lijkt daarmee
de aandacht voor het sturen op programmaniveau minder te worden.
Een duidelijk monitoringssysteem is essentieel om op programmaniveau
te kunnen aansturen. Alleen in Limburg en in de Veenkoloniën wordt
werk gemaakt van een dergelijk monitoringssysteem.

4.4

Financieel instrumentarium

Rijksmiddelen
De gebieden verschillen beduidend in de beschikbaarheid van overheidsmiddelen. In beide reconstructiegebieden zijn substantiële rijksmiddelen
beschikbaar gesteld voor ongeveer 40% van de plankosten voor de
eerste jaren. Belangrijkste bronnen zijn de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) en landinrichtingsmiddelen. Specifiek aan reconstructiemiddelen is de eerste jaren volgens de gemaakte plannen meer
nodig dan direct uit rijksmiddelen beschikbaar is. de provincies hebben
gekozen om rijksmiddelen die pas later beschikbaar komen voor te
financieren. Voor de transitieopgaven van het Groene Hart, dus ook voor
de Krimpenerwaard als deelgebied, is nog veel onzeker. Wel bestaan er
per provincie bestuursovereenkomsten op basis waarvan, vooruitlopend
op de ILG, rijksmiddelen en provinciale middelen gekoppeld en flexibel
kunnen worden ingezet. In de Veenkoloniën zijn nauwelijks specifieke,
op de regio toegesneden rijksmiddelen. Wel worden rijksgelden decentraal ingezet, maar deze slaan maar ten dele neer in de Veenkoloniën.
De belangrijkste geldstromen uit centrale regelingen komen zonder
besluitvorming in de regio tot stand, zoals de hectaretoeslagen in de
landbouw en de werkloosheidsuitkeringen. De omvang van deze geldstromen is wel vele malen groter dan de middelen die decentraal voor
specifieke programma’s worden ingezet.
EU-middelen
Naast de overheidsmiddelen nemen ook Europese middelen een aanzienlijke plaats in op de begrotingen van de verschillende gebiedsplannen.
Het belang van Brussels geld verschilt per gebied en per beleidsdoel.
De inspanningen die verricht moeten worden om Europese middelen
voor projecten in te kunnen zetten is echter hoog, en het voldoen aan de
bepalingen die de verschillende EU-regelingen stellen is niet eenvoudig.
Wel hebben Europese middelen over het algemeen veel spin-off, vanwege de co-financieringsverplichting waarbij overheden of derde partijen
verplicht worden een deel van de kosten van de projecten zelf op te
brengen.
Middelen van de provincies
De provincies zijn een grote financier van transities. Met name de
provincies in de Veenkoloniën en de reconstructiegebieden zijn ruimhartig
in het beschikbaar stellen van provinciale middelen. Voor de Krimpenerwaard lijkt dat minder het geval, hoewel dat pas kan blijken als de
transitieopgave verder is uitgewerkt en in kaart is gebracht wat vanuit
de verschillende sectoren zelf kan worden aangewend en hoe groot de
politieke bereidheid is om van de transitie een speerpunt te maken.
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Daar is nu nog geen zicht op. De voorfinanciering van pas op termijn
beschikbaar komende rijksmiddelen door de provincies is een belangrijk
hulpmiddel bij het rond krijgen van de financiën. Deze voorfinanciering
vindt plaats met autonome middelen, zoals inkomsten uit de MRB en OEM.
Middelen van gemeenten en waterschappen
Bij gemeenten zijn in feite geen specifieke middelen beschikbaar voor
het buitengebied. Bovendien is de laatste jaren flink bezuinigd op het
Gemeentefonds. Middelen voor transities in het landelijk gebied (anders
dan die voortvloeiend uit specifieke wettelijke verplichtingen) kunnen
door gemeenten alleen worden ingezet door bestaande middelen anders
te alloceren. Bij de waterschappen worden middelen voor het overgrote
deel aangewend voor doelen waartoe de betreffende bestuursorganen
toch al een wettelijke verplichting hebben, zoals riolering en waterbeheer.
De bijdrage van deze overheden aan de transitie is niettemin substantieel,
of kan dat althans zijn als de transitieopgave nader is uitgewerkt.
Markt en marktpotenties
De geraamde bijdrage van marktpartijen aan transities is in de verschillende gebiedsplannen substantieel. In hoeverre deze bijdragen ook
werkelijk tot stand komen is nog onzeker. Ondernemers in de agrarische
sectoren zullen de van hun verwachte investering pas doen als zij ervan
op aan kunnen dat het betreffende project wordt uitgevoerd en het
gunstig of noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering. Wat de zekerheid betreft van uitvoering van projecten: het is vooral aan de provincie
om er samen met andere overheden de voorwaarden voor te creëren.
De tot nu toe optredende vrij lange procedures waarbij meer overheden en daarbinnen sectoren bij goedkeuringsprocedures zijn betrokken,
werken het vertrouwen niet in de hand.
Van andere dan agrarische investeerders is de geraamde bijdrage veel
lager. Vermoedelijk zullen bijvoorbeeld investeringen van recreatieondernemers pas goed op gang komen als de aantrekkelijkheid van het gebied
door de met de transitie samenhangende verhoging van natuur- en
landschapswaarden feitelijk tot stand is gekomen. Dat is nu nog in geen
van de cases zichtbaar. Een extra aandachtspunt in dit verband is het
op het laatste moment vervallen in de AVP van de rijksbijdrage voor de
thema’s ‘recreatie’ en ‘landschap en cultuurhistorie’ buiten de EHS en
de nationale landschappen. In Noord- en Midden Limburg worden juist
binnen deze thema’s veel projectaanvragen ingediend. De beschikbare
provinciale middelen volstaan niet waardoor een belangrijk deel van deze
projecten kan niet gehonoreerd worden.
De marktpotenties verschillen per gebied en deelgebied. In de diverse
plannen is dat nog niet concreet uitgewerkt. Wel kan ervan worden
uitgegaan dat de economische dynamiek in alle gebieden versterkt kan
worden door de transities als zodanig. Voor het voor transities beschikbaar komen van extra financiering vanuit de markt (anders dan de
reguliere bedrijfsinvesteringen in landbouwsectoren) geven de cases geen
concrete aanwijzingen. Alleen in de Veenkoloniën is zichtbaar dat nieuwe
economische dragers betrokken zijn bij de uitvoering en financiering van
projecten. Specifiek instrumentarium om geld uit de markt beschikbaar
te krijgen voor transities is in ontwikkeling in Limburg (verhandelbare
ontwikkelingsrechten).
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Knelpunten van financiële aard
In de Veenkoloniën worden middelen vanuit verschillende bronnen ingezet ter ondersteuning van projecten. Middelen uit decentrale regelingen
slaan in variërende mate neer in de Veenkoloniën. Daarnaast levert de
regio zelf een forse bijdrage, deels in de vorm van bijdragen van instellingen of bedrijven die projecten initiëren. Het ontbreken van substantiële
rijksmiddelen vertraagt echter de snelheid van de gewenste transitie.
Voor de Krimpenerwaard ziet het er vooralsnog naar uit dat nauwelijks
extra provinciale middelen beschikbaar kunnen komen, wat een tegenstelling oplevert met de reconstructiegebieden. In hoeverre dat tot een
knelpunt zal leiden is op basis van de huidige stand van zaken niet te
beoordelen.
Een serieus knelpunt van financiële aard, dat eigenlijk ook een bestuurlijk
knelpunt is, is het achterblijven van middelen als gevolg van tussentijdse
wijzigingen in belang of prioriteitenstelling. Dat komt in de reconstructiegebieden voor bij een deel van de gemeenten.
Voorts is het daadwerkelijk beschikbaar komen van relevante en zelfs
toegezegde EU-middelen onzeker omdat er nogal wat moet gebeuren
om projecten binnen de regels te houden. Daarnaast kan de Europese
regelgeving, met name die met betrekking tot het tegengaan van staatssteun, bij omvangrijke en meervoudige projecten, het realiseren van
cruciale projecten verhinderen. Dat is onder meer gebleken bij het ten
dele uit overheidsmiddelen bekostigen van meervoudige kwaliteitsslagen
en bestemmings-wijzigingen in Salland.
Binnen dit advies kon niet in alle opzichten worden geanalyseerd of en in
hoeverre de genoemde middelen toereikend zijn voor het realiseren van
de gestelde ambities. Voor een aantal aspecten lijkt al wel vast te staan
dat er tekorten zijn in de specifiek voor die doelen bestemde middelen.
Voor het bereiken van de maatschappelijk gewenste kwaliteitsdoelen zijn
de beleidstekorten bij natuur Dat geldt voor de realisering van de EHS,
waarvoor een tekort lijkt ontstaan van € 463 miljoen voor de komende
vier jaar, gemiddeld € 115 miljoen per jaar (Groenfonds, in voorbereiding). Daarna zouden de middelen voldoende zijn. De tekorten zullen
groeien als de opgave als gevolg van klimaatverandering op termijn
groeit. Daar komt bij dat op onderdelen al duidelijke signalen uit regio’s
aanwezig zijn dat voor de grote transities waarbij bijvoorbeeld in grondposities geïnvesteerd moet worden en veel schadeloosstelling aan de
orde kan zijn, een beroep op extra middelen onvermijdelijk zal zijn. Ook
voor andere doelen zijn er tekorten. Voor de nationale landschappen is
een aanzienlijk rijksaandeel binnen de benodigde € 225 miljoen per jaar
(RLG, 2005b. Natuurbalans, 2005) nodig. De recreatieve ontsluiting van
het landelijk gebied als consumptieruimte rond de grote steden vergt
naar schatting € 25 miljoen per jaar extra (RLG, 2005b). Voor soortenbeleid is € 20 miljoen nodig (RLG, 2002). Voor de kwaliteitsdimensies
leefbaarheid, cultuurhistorie en archeologie zal de nationale opgave
nog in kaart gebracht moeten worden. Wat tegen deze achtergrond in
ieder geval moet gebeuren is streven naar een optimale benutting van
de gesignaleerde middelen en te zorgen voor zodanige procedures en
gecoördineerde regelgeving dat die de optimale inzet van middelen niet
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in de weg staan. Pas als dat goed loopt zal een evenwichtig oordeel te
vellen zijn over de mate waarin de middelen nu en op termijn tekort
schieten.
Effectiviteit
Het bij elkaar brengen van middelen van alle betrokken overheden blijkt
de basis te zijn om tot een gecoördineerde planvorming en beginnende
uitvoering te kunnen komen. Het ziet ernaar uit dat, vooral in de verst
gevorderde gebieden, vele elementen van de beoogde integrale transitie
op gang komen. De echte effectiviteit van deze methode is aan de hand
van de cases echter niet zonder meer vast te stellen. Hetzelfde geldt voor
de toereikendheid van de middelen. De gesignaleerde knelpunten van
financiële aard hebben eerder te maken met aspecten van bestuurlijke en
juridische aard dan met het feit op zich dat er een gecoördineerd overheidshandelen met betrekking tot de middelen wordt nagestreefd.

4.5

Overig instrumentarium

Het bestuurlijk instrumentarium voor het op gang en tot uitvoering brengen
van transities in het landelijk gebied blijkt op basis van de cases nog
geenszins uitgekristalliseerd. De volgende aspecten komen ook uit de
cases naar voren:
Bestuursovereenkomsten Reconstructie /als voorloper
van het ILG
In een aantal opzichten wordt gehandeld in de geest van wat verondersteld wordt dat het ILG zal worden. Maar nog niet alle elementen zijn
daaraan aangepast. Vele afzonderlijk regelingen op landelijk en provinciaal niveau hebben nog hun eigen geldigheid voordat zij in het ILG
kunnen opgaan. De praktijk is daarom dat in plaats van vanzelfsprekende
bekostiging van prioritaire projecten, ingediende projecten soms op
meerdere punten met verschillende criteria moeten worden beoordeeld,
of zelfs moeten worden toegeschreven op het kunnen voldoen aan alle
verschillende regelingen. Een vertragende praktijk dus. Dat blijkt eigenlijk
in alle cases, al is de case over het Groene Hart nog niet in een stadium
dat op dit punt gegevens beschikbaar zijn.
RO-instrumentarium
In het Limburgse reconstructiegebied bood het POL, dat een geïntegreerd
document is, ook dienend als streekplan, in principe voldoende ruimte
en juridische basis om de ruimtelijke consequenties van het reconstructieplan te kunnen dragen. Hetzelfde geldt voor het reconstructiegebied en
het streekplan in Overijssel. Wel is aanpassing van bestemmingsplannen
noodzakelijk. Daarover zijn geen harde afspraken gemaakt, zodat dat in
de praktijk knelpunten kan gaan opleveren. Alleen voor die delen van de
reconstructiewet waarvan is aangegeven dat deze een rechtstreekse doorwerking hebben, geldt dat deze bindend zijn en daarmee dus eventueel
het bestemmingsplan overrulen. In de praktijk geldt dit bijvoorbeeld in
Limburg alleen voor de integrale zonering. Dit wekt de indruk dat wel
nadrukkelijk naar het RO-instrumentarium is gekeken, maar dat het nog
nauwelijks ontwikkeld is als actief inzetbaar hulpmiddel bij de complexe
transitieopgaven. Dat is ook niet verbazend. Niet voor niets geeft de Nota
Ruimte en de voorbereiding van een vernieuwde Wro een impuls voor
een meer ontwikkelende opstelling en dus actiever gebruik van ruimtelijke bevoegdheden.

58

Zonering
In de reconstructiegebieden geldt de zonering als een sterk sturend
element. Het wordt ook toegepast. Maar minder dwingend dan mogelijk
zou zijn, vanuit de overtuiging dat zelfgewilde medewerking effectiever is
dan dwang. Alleen in Limburg is zoals gezegd de integrale zonering bindend, maar ook daar wordt voor het overige vooral ingezet op het stimuleren van partijen. Er is ook beduchtheid voor de hoge kosten als sprake
is van gedwongen bedrijfsverplaatsingen. Toch wordt er rekening mee
gehouden dat de kracht van het instrument op sommige punten nodig
zal zijn om een serieuze slag te maken. Dit is nog niet uitgekristalliseerd.
Grondbeleid
Hoewel grondbeleid in diverse van de bestudeerde gebieden wordt
gezien als een potentieel zwaarwichtig instrument, is de feitelijke toepassing tot nu toe marginaal. De markt lijkt sneller en machtiger als het
gaat om het vaststellen van aantrekkelijkheid van grond op basis van zich
ontwikkelende overheidsdoelen. Als grond voor de doelen van de overheid waardevol wordt, is er bij particuliere eigenaren niet de neiging snel
te verkopen, wat een prijsopdrijvend effect heeft als de interesse van
zowel overheid als projectontwikkelaars toeneemt. Daarbij speelt ook
nog een rol dat de overheden in dit opzicht nog onvoldoende onderling coördineren. De beoogde extra mogelijkheden voor provincies op
basis van de nieuwe Wro kunnen wel enige verbetering brengen, maar
het is de vraag of dat doorslaggevend zal zijn. Ook dan zal het kostenvraagstuk nadrukkelijk aan de orde komen. Dat zou pas oplosbaar zijn als
de provincie zijn rol als gebiedsontwikkelaar in een grotere breedte kan
invullen en de noodzakelijke versnelling in organisatorische termen weet
te realiseren.
Voorwaarden voor effectiviteit
Uit de cases is niet rechtstreeks af te leiden of en wanneer optimale
effectiviteit optreedt op basis van het gebruik van het bestaande instrumentarium. De nieuwe bestuurlijke verhoudingen en de daarmee samenhangende ontwikkeling van instrumentarium, financieel en bestuurlijkjuridisch, geeft meer kans op effectiviteit. Dan moet wel aan enkele
voorwaarden zijn voldaan:
• de inzet op het verwerven van draagvlak via interactieve processen
moet blijven, maar dat mag niet ten koste gaan van de blijvende
gerichtheid op de hoofddoelen;
• de verhouding van bevoegdheden tussen overheden moet helder
zijn, zodanig dat interventies worden voorkomen en bevoegdheden
complementair, op basis van stevige afspraken, worden toegepast en
ingebracht in gemeenschappelijke opgaven;
• de regelgeving en de toepassing van procedures moet zijn toegesneden
op de doelen van de transities, de organisatorische vormgeving (en
cultuur) bij de verschillende overheden moet zich lenen voor de integraliteit van de opgaven;
• e r moeten heldere markeringsmomenten zijn van overgang van
ontwerp en uitwerking naar concrete uitvoering, inclusief het toekennen van voldoende instrument aan een gemandateerde uitvoeringsorganisatie;
•	de provincie moet bereid zijn op gepaste momenten de nodige
hardheid op te brengen, binnen de gemaakte afspraken, en doorzettingsmacht te gebruiken, waar mogelijk samen met andere betrokken
overheden.
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4.6

Overige bevindingen

Een van de meest opvallende bevindingen is dat de fasen waarin de
verschillende processen zich bevinden, niet met elkaar sporen. Dat geldt
voor alle onderzochte gebieden, bij het ene wat duidelijker dan bij het
andere. Tenminste gaat het over:
• de omvang van de opdracht gebiedsgerichte transities tot stand te
brengen en het feit dat over het instrumentarium nog wetgeving in
ontwikkeling is;
• het komen tot papieren integratie van budgetten zonder dat de provinciale regelgeving al is aangepast;
• het in uitgewerkte zin ramen van uitgaven voor lopende jaren, terwijl
de basis voor afzonderlijke projecten niet is uitgewerkt (dreigende
onderbesteding in een bepaald jaar tegenover wel degelijk bestaande
grote behoefte aan financiële dekking);
• het oppakken van een gebiedsontwikkelende rol, terwijl de oude rollen nog vrij sterk aanwezig zijn en de voorwaarden voor het vervullen
van dergelijke rollen nog beschreven moeten worden en de praktische
ervaringen door de provincies ermee vrij beperkt zijn.
In samenhang hiermee ziet het ernaar uit dat de provincies in een zeer
interessant leertraject terecht zijn gekomen en tegelijkertijd ondanks niet
geheel goede voorwaarden aan effectiviteit winnen.
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5		

Beoordeling

De bevindingen uit de cases leveren op een belangrijk deel van de
centrale aspecten die in het analysekader aan de orde zijn gesteld een
antwoord, met soms een tentatief karakter. Er zijn ook enkele aspecten
die in dit kader minder of niet aan de orde konden komen. Voor de
belangrijkste aspecten wordt in dit hoofdstuk naar een oordeel toegewerkt, vanuit de vraag: wat blijkt te werken, wat niet, en hoe komt dat.

5.1

Wie draaien aan de knoppen

Bij het gebiedsgericht beleid bepaalt de rijksoverheid de aanwending
van middelen vaak op het niveau van doelstellingen en andere partijen,
met name provincies, bepalen veelal de aanwending van de middelen
op uitvoeringsniveau. Bij de provincie vindt binnen de vaak globale
doelstellingen de concrete en inhoudelijke sturing van de richting en
voortgang van transities plaats. Bij de besteding door de provincie
worden in principe gebiedscommissies, gemeenten, waterschappen,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken. Vanuit het
generieke, vaak sectorale beleid, vindt vanuit de Europese Unie en de
rijksoverheid sturing direct op bedrijfsniveau plaats (inkomenstoeslagen).
Generiek sectoraal en gebiedsgericht integraal beleid komen elkaar hier
tegen.
In de praktijk blijkt de sturing vooral te komen van het goed georganiseerde agrarische bedrijfsleven, dat voor een belangrijk deel zijn eigen
doelen bewaakt, ook al zijn die niet steeds gericht op transitie, en de
provinciale overheid. De rollen en verantwoordelijkheden zijn nog niet
uitgekristalliseerd. Zo is in sommige provincies de gebiedscommissie
nog vaak afhankelijk van de beslissingen over toekenning van middelen
door de provincie, in andere provincies zijn gebiedscommissies meer
autonoom. Binnen de gebiedscommissies speelt vooral het bedrijfsleven
een belangrijke rol. Maatschappelijke organisaties die gericht zijn op
versterking van de kwaliteit komen veel minder aan bod. Deze constatering uit de onderzochte cases wordt bevestigd door de Adviescommissie
Gebiedsontwikkeling (adviescommissie gebiedsontwikkeling, 2005) die
constateert dat maatschappelijke organisaties in de praktijk extensief of
in de marge betrokken bij gebiedsontwikkeling.
Bij sommige fiscale regelingen verloopt de sturing via randvoorwaarden
die de rijksoverheid formuleert: de groenregeling stimuleert de kwaliteit
van de leefomgeving. Andere regelingen zoals de investeringsaftrek
stimuleren economische activiteit als zodanig zonder te sturen op de aard
van de activiteit (‘blinde sturing’).
Private middelen worden in de regel, zeker waar het gaat om middelen van
het bedrijfsleven, besteed door de degene die de middelen beschikbaar
stelt. Daar is de sturing zeer direct en doelgericht.
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De richting en snelheid van de transitie wordt bepaald door de partijen
die daadwerkelijk aan de knoppen draaien. In de praktijk vinden meerdere transities naast elkaar plaats: een door het bedrijfsleven gestuurde
transitie, een door maatschappelijke organisaties gestuurde transitie en
een door de overheid gestuurde transitie waarbij sprake is van een sterke
markt en een zwakke collectieve sector. Bedrijfsinvesteringen lukken wel,
investeringen in de kwaliteit van het gebied blijven achter. De transities
verlopen met verschillende snelheid. Koppeling van ontwikkelingen,
nodig voor de realisatie van de verschillende doelen, wordt daardoor
sterk bemoeilijkt (als voorbeeld: bedrijfsverplaatsing wacht op grondaankoop ten behoeve van natuur. Waterkwaliteit wacht op investeringen
voor modernisering bedrijf).

5.2

Knelpunten bij het in gang zetten
van transities

Uit de gebiedsanalyse en eerdere adviezen van de raad komen meerdere
soorten problemen bij het toepassen van financieringsmodellen naar
voren:
• problemen die met huidige financieringsmodel samenhangen (uitvoering);
• problemen die gelden voor elk financieringsmodel (financiële condities);
• problemen van niet financiële aard (bestuurlijke condities).
Knelpunten met huidige financieringsmodel
(subsidieregelingen, fiscale faciliteiten, PPS)
De knelpunten hebben betrekking op:
• gebrek aan flexibiliteit bij de beschikbaarstelling van middelen: de
besteding van middelen wordt afgerekend op het behalen van sectorale
doelstellingen, terwijl integrale doelen centraal moeten staan. te specifieke financieel-technische voorwaarden bij sectorale regelingen waardoor projecten vaak niet passen in subsidie regelingen van EU, Rijk of
provincie;
•	gebrek aan actualiteit van financiële instrumenten: achterlopen regelingen aan nieuwe behoeften, trage stroomlijnen van regelingen op
basis opgedane ervaringen, moeizame bijsturing van geldstromen in
EU-verband;
• onderbenutting instrumentarium: geringe betrokkenheid van potentiële
financiers (bijvoorbeeld bedrijfsleven bij PPS).
Knelpunten die gelden voor elk financieringsmodel
De knelpunten hebben betrekking op:
•	beschikbaarheid van middelen: tekort aan overheidsgeld, weinig
opbrengst uit constructies zoals ‘rood voor groen’, weinig sturing
op geldstromen uit private sector en free rider gedrag van potentiële
financiers;
•	complexiteit: bij partijen (waaronder provincies) soms onvoldoende
zicht op financiële mogelijkheden en constructies, beleidslijnen over
koppeling privaat-publiek geld ontbreken, oude financiële regelingen
blijven gehandhaafd naast nieuwe regelingen, hergroei van complexiteit regelingen na eerdere vereenvoudiging, moeizame toegankelijke
regels en voorwaarden, geen duidelijkheid welke informatie voor
de verantwoording gewenst is, verantwoording wordt afgelegd aan
financieel-technische deskundigen die naar de letter van de regelingen
moeten werken;
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• t iming: beschikbaarstelling van middelen vaak niet in fase met de
behoefte;
• regelgeving: staatssteuntoets, mededingingswetgeving en het budgetsysteem van de comptabiliteitswet leveren allerlei beperkingen op.
Knelpunten van niet-financiële aard
De knelpunten hebben betrekking op:
• gebrek aan bestuurlijke kracht: discussie over doelen wordt niet afgerond, discontinuïteit van beleidsdoelen door aantreden van nieuwe
bestuurders, gebrek aan afspraken tussen provincie en gemeenten,
onduidelijkheid in bevoegdheden. trage publieke besluitvorming;
• belangentegenstelling van partijen: vanuit provinciaal beleid te weinig
ruimte voor gemeente, gemeenten stellen eigen prioriteiten, vasthouden aan sectoraal beleid ten koste van gebiedsgericht beleid, opstelling
gebiedscommissies spoort niet altijd met provinciaal beleid;
• onevenwichtigheid in participatie: te geringe participatie maatschappelijke
organisaties, spanning tussen gebiedscommissie (participerende democratie) en provincie en gemeente (vertegenwoordigende democratie);
• instrumentele tekorten: nieuwe ruimtelijke ordening nog niet gereed en
duidelijk, naijlen restrictieve regels, mogelijkheden voor grondverwerving
beperkt, grondaankopen door overheid zijn druppel op plaat;
• onvoldoende kennis over problematiek: politiek-ambtelijke reflex om
zonder goede diagnose op elk probleem te reageren met beleid.
Ervaringen van de interdepartementale werkgroep PPS bij
integrale gebiedsontwikkeling en van de adviescommissie
gebiedsontwikkeling
Ten aanzien van de financiering van projecten waarin integrale kwaliteit
wordt gerealiseerd signaleert de ‘interdepartementale werkgroep PPS bij
integrale gebiedsontwikkeling’ (2003) overeenkomstige problemen. De
problemen hebben vooral betrekking op de ‘financiële condities’:
• procedures en regelgeving: flexibiliteit van financiële instrumenten en
begrotingsprocedures, kasritme van rijksbudgetten, trage besluitvormingsprocedure over de aanwending van subsidiegelden;
• beschikbaarheid van middelen: vertragende discussie over het dragen
van kosten tussen gemeente, marktpartijen en ministeries onderling,
onvoldoende projectinterne verevening, onderbenutting van waardevermeerdering van grond door het rijk, onvoldoende benutting van mogelijkheden voor benefit sharing en tegenvallende opbrengsten uit PPS.
De ‘adviescommissie gebiedsontwikkeling’ komt tot vergelijkbare constateringen waar het gaat om de voortgang van gebiedsontwikkeling. De
knelpunten hebben vooral betrekking op bestuurlijke en financiële condities: private partijen worden in een te laat stadium bij processen betrokken; te geringe betrokkenheid van maatschappelijke organisaties; gebrek
aan financiële arrangementen (publiek opdrachtgeverschap, voorfinanciering of concessieverlening), mededingingsproblematiek en een tekort
aan kennisuitwisseling en beschikbaarheid van specialistische expertise.
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5.3

Effectiviteit van de beschikbare middelen

Effect van ingezette middelen op economie en inkomen
Door de bedrijfstoeslagen kan een groot deel van de landbouwbedrijven
zich handhaven en daarmee bijdragen aan de lokale economie.
Het bedrijfsinkomen van akkerbouwers en graasdierhouders zal in 2006
voor meer dan de helft bestaan uit bedrijfstoeslagen en daardoor ligt het
gezinsinkomen op modaal niveau van 29.000 euro per jaar. De toeslag
bedraagt gemiddeld ruim 15.000 euro per bedrijf. Ook in 2008 nog zal
bijna 60% van de melkveebedrijven een toeslag ontvangen van meer dan
15.000 euro ((LEI, 2005b)). In de periode tot 2013 is een afname te verwachten door de toetreding van nieuwe lidstaten van 800 tot 560 miljoen
per jaar (brief minister Veerman aan de Tweede Kamer, 8 juli 2005 over
Financiële Perspectieven). In andere agrarische bedrijfstakken (met name
intensieve veehouderij) blijven de inkomsten door marktbewegingen sterk
wisselend. In andere bedrijfstakken daarentegen wordt een veel hoger
dan modaal inkomen verworven. Daarin verschilt het midden en kleinbedrijf in het landelijk gebied niet van de stedelijke omgeving. De minder
goed florerende agrarische bedrijven vallen terug op landelijke voorzieningen voor het MKB. De herstructurering van de landbouw verbetert de
productieomstandigheden en verlaagt daarmee de kostprijs met (afhankelijk van de markt) meer inkomen.
Investeringen in kwaliteit van natuur en landschap leveren een bijdrage
aan de lokale economie (werkgelegenheid, inkomen) via de omzet in
horeca, recreatie, vervoersbedrijven, detailhandel en hogere woningwaarde van bewoners (RLG, 2003b. Natuurbalans 2005) waarbij in sommige gebieden de opbrengsten hoger zijn dan de kosten (LEI, 2003).
Het (extra) economisch rendement van de stimuleringsmiddelen in het
kader van gebiedsgericht beleid is nog niet voldoende bekend. Wel is
bekend dat het inkomen in het landelijk gebied (agrarisch gebied plus
kleine kernen) niet wezenlijk verschilt van het inkomen in stedelijke
gebieden (LEI, 2005a ). De toekomstige ontwikkelingen in de landbouw
geven aanleiding tot zorg. In hoeverre de ingezette middelen voldoende
effectief zijn om de toekomst van de grondgebonden landbouw veilig te
stellen, is (nog) niet te beoordelen.
Effect van ingezette middelen op gebiedskwaliteit
Generieke geldstromen
Verreweg het meeste geld dat via aan LNV gerelateerde regelingen
neerslaat in een gebied, bleek in 2000 niet te sturen op kwaliteitsverbetering (het gebied De Venen. LEI, 2003). In de afgelopen paar jaar is op
sommige plaatsen sterker ingezet op kwaliteit via gebiedsgericht beleid
(reconstructie).
De generieke geldstromen die gericht zijn op de landbouw dragen in
zekere mate bij aan verbetering van de gebiedskwaliteit. Nederland
vraagt ‘tegenprestaties’ voor bedrijfstoeslagen die deels bijdragen aan de
kwaliteit (in de vorm van het in goede landbouwkundige staat houden
van de gronden). De andere mogelijkheden die de EU-regeling biedt voor
aanvullende eisen worden niet door Nederland benut (zorgen voor een
minimaal onderhoud, achteruitgang van habitat voorkomen via mini-
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male veebezetting en/of een passend regime, bescherming van blijvend
grasland, instandhouding van landschapselementen en voorkomen verstruiking van de landbouwgrond door ongewenste vegetatie). Verwacht
wordt dat het systeem van bedrijfstoeslagen zal leiden tot extensivering
en het afstoten van melkvee en melkquotum (LEI, 2005b).
Voor het bereiken van de maatschappelijk gewenste kwaliteitsdoelen zijn
de beleidstekorten bij natuur € 463 miljoen voor de komende vier jaar,
gemiddeld € 115 miljoen per jaar (Groenfonds, in voorbereiding), voor
de nationale landschappen een aanzienlijk rijksaandeel binnen de benodigde € 225 miljoen per jaar (RLG, 2005. Natuurbalans, 2005) waarbij het
overige deel wordt verkregen van andere bronnen, voor de recreatieve
ontsluiting van het landelijk gebied als consumptieruimte rond de grote
steden is naar schatting € 25 miljoen per jaar extra nodig (RLG, 2005,
Recht op groen) en voor soortenbeleid € 20 miljoen (RLG 02/5). Voor
kwaliteitsdimensies leefbaarheid, cultuurhistorie en archeologie zal de
nationale opgave nog in kaart gebracht moeten worden. Met de huidige
inzet worden de collectieve kwaliteitsdoelen niet bereikt.
Gebiedsgerichte geldstromen
De gebiedsgerichte additionele geldstromen voor de reconstructiegebieden komen momenteel beschikbaar. De uiteindelijke effectiviteit daarvan
is nog niet zichtbaar. Wel is duidelijk dat in alle gebieden de verbetering
van kwaliteit een moeizaam proces is dat trager verloopt dan de economische ontwikkeling. De inzet van gebiedsgerichte geldstromen lijkt
voor het generieke kwaliteitsbeleid een beperkt rendement te hebben.
De verplaatsing van agrarische bedrijven lijkt minder bij te dragen aan de
generieke doelstellingen van het mestbeleid, nitraatbeleid (Nitraatrichtlijn) en het waterkwaliteitsbeleid (Kader Richtlijn Water) dan mogelijk zou
zijn (RIVM, 2004).
Effectiviteit van financiële instrumenten
Elk instrument heeft zijn specifieke voor- en nadelen. Zo zijn overheidsbijdragen via fiscale faciliteiten niet in te zetten als cofinanciering bij
EU-financiering en is de effectiviteit van aankoop en beheer, particulier
natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer verschillend. Er zijn bijvoorbeeld
aanwijzingen dat met de huidige regelingen voor agrarisch natuurbeheer
niet de natuurdoelen worden gehaald die terreinbeherende organisaties wel kunnen bereiken (Natuurbalans, 2005). De effectiviteit van de
verschillende financiële instrumenten (subsidies, fiscale faciliteiten) is
voor dit advies niet in kaart gebracht. Voor deze ingewikkelde vraag
ontbrak de tijd. Bovendien laat veel zich nog niet beoordelen, omdat
het nog maar net in gang is gezet of nog opgestart moet worden.
Wel is in voorgaande hoofdstukken gewezen op aspecten van effectiviteit
voor zover het gaat om factoren van input (omvang en aard beschikbare
middelen en ander instrumentarium) en throughput (organisatiekenmerken, waaronder allerlei nieuwe rollen voor participanten in aansluiting op
nieuw beleid en nieuw instrumentarium). Voor zover daarin al bepaalde
belemmeringen zijn gesignaleerd zijn ze benoemd. De raad meent dat
verdere optimalisatie door een andere mix van instrumenten mogelijk is
maar nader onderzoek en uitwerking vereist.
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6		

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies
De raad komt tot de volgende conclusies.
Transities
 ransities zijn complexe processen van regionaal maatwerk waarin alle
•T
partijen, waaronder Rijk en provincies, hun posities nog moeten kiezen,
innemen en invullen. Dat vergt tijd en energie.
• In gebieden vinden twee transities naast elkaar plaats: een snelle transitie die gericht is op de economische ontwikkeling en een trage transitie
die gericht is op kwaliteitsverbetering.
• Beperkingen voor transities liggen primair in de bestuurlijke en financiële condities waaronder de transities plaatsvinden. Verbetering van
deze condities is nodig en effectief.
• De participatie van maatschappelijke organisaties is ontoereikend en
meer onderhandelingskracht is nodig voor de partijen die zich richten
op kwaliteit, zeker bij de uitvoering.
Financieringsmodel
• De huidige financieringssystematiek als zodanig (subsidieregelingen,
PPS, fiscale faciliteiten) vormt geen obstakel voor transities in het
landelijk gebied. Een deel van de bestaande tekortkomingen worden
naar verwachting door het voorgenomen Investeringsbudget Landelijk
Gebied opgevangen.
•	Het introduceren van een ander financieringsmodel biedt geen oplossing omdat:
- de praktijk op veel andersoortige problemen wijst en niet op de noodzaak van een nieuw model;
- in het gebruik van alle instrumenten die we kennen (individuele
subsidieregelingen, PPS, fiscale faciliteiten) en in alle gebieden
dezelfde problemen worden gesignaleerd. Dat maakt het waarschijnlijk dat ook andere modellen tegen deze problemen zullen oplopen
(bijvoorbeeld staatssteunproblematiek);
- een verandering een lang remspoor geeft: discontinuïteit in beleid is
een belangrijke oorzaak van problemen/vertragingen in de praktijk;
- vanuit de praktijk gewerkt wordt aan aanvullende instrumenten zoals
verhandelbare ontwikkelingsrechten;
- tijd geboden moet worden voor het leerproces dat nodig is om
gebiedsgericht te kunnen werken.
Beschikbare middelen
• De verdeling van collectieve middelen over maatschappelijke doelstellingen (economische ontwikkeling en kwaliteit van onze leefomgeving)
is onevenwichtig, ten nadele van kwaliteitsdoelstellingen.
• In hoeverre de inzet van middelen voldoende effectief is om de toekomst van de grondgebonden landbouw veilig te stellen, is (nog) niet
te beoordelen.
• Het borgen van geldstromen is belangrijk. Zonder vermaatschappelijking van bedrijfstoeslagen zal deze geldstroom naar het landelijk
gebied maatschappelijk niet meer geaccepteerd worden.
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•	Er is een tekort aan financiële middelen voor collectieve belangen.
De volgende tekorten bestaan voor kwaliteitsbeleid: natuurbeleid
€ 115 miljoen euro per jaar; Nationale Landschappen € 225 miljoen
per jaar waarvan een deel via bijdragen buiten de rijksbegroting; recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied als consumptieruimte rond
de grote steden naar schatting € 25 miljoen per jaar; soortenbeleid
€ 20 miljoen per jaar. De verwachte private financiering voor groene
diensten blijft uit.
•	De private geldstroom is groter dan de geldstroom vanuit de overheid.
Het is belangrijk voor de overheid om meer sturing te krijgen op deze
private geldstromen.
•	Nieuwe economische dragers in het landelijk gebied zijn nodig om de
economische rol van de landbouw aan te vullen.
Instrumenten voor uitvoering
• Veel kleinere gemeenten ontberen voldoende middelen en deskundigheid om tot effectief gebiedsgericht beleid te komen.
• De potenties van het grondbeleid worden nog niet gerealiseerd door
ontbrekend instrumentarium.
• De huidige onduidelijkheid over de staatssteuntoets is een groot obstakel
voor alle vormen van financiering waarbij de overheid betrokken is.
•	In de uitvoering van gebiedsgericht en generiek beleid ontstaat in de
praktijk wrijving en worden kansen op synergie gemist. Dit gaat ten
koste van het realiseren van beleidsdoelen, van zowel gebieds- als
generiek beleid.
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Rol Tweede Kamer bij transities
De concrete sturing van de financiële instrumenten voor gebiedsgericht
beleid vindt plaats door de partijen op gebiedsniveau. De vormgevende
rol van het Rijk als financier is beperkter dan vroeger en zal zich met het
ILG verder beperken tot het sturen op hoofdlijnen. De rol van de StatenGeneraal zal navenant veranderen. De Kamer heeft meer en meer een
voorwaardenscheppende, faciliterende en controlerende verantwoordelijkheid.
Transities vereisen management dat bestaat uit het bijsturen, beïnvloeden
en scheppen van condities waaronder vernieuwing kan plaatsvinden, via
de juiste initiatieven en op het juiste moment (Rotmans, 2003). Binnen
de huidige bestuurlijke verhoudingen ligt de rol van de Tweede Kamer
vooral in het creëren van sturingsruimte en vernieuwingsruimte, het organiseren van interactie tussen partijen en tussen beleidsvelden, het ontwikkelen van instrumenten en het bieden van ruimte voor het leerproces.
Concreet betekent dat:
• ‘overlaten’ door sturingsruimte te bieden aan provincies en maatschappelijke organisaties, sturingsruimte te vergroten door te anticiperen op Brusselse ontwikkelingen en te zorgen voor een heldere
rijksopstelling;
• vernieuwing stimuleren door het richtinggevend debat te (blijven)
organiseren, het bedrijfsleven uit te dagen medeverantwoordelijkheid
te nemen en nieuwe economische dragers te stimuleren;
•v
 oor middelen zorgen door bestaande geldstromen voor het landelijk gebied veilig te stellen, voldoende geld beschikbaar te stellen voor
collectieve doelen en het rendement van private geldstromen voor collectieve doelen te vergroten;
• voor instrumenten zorgen door kleinere gemeenten in hun rol te
faciliteren, te reageren op behoeften aan instrumenten uit de praktijk,
het grondbeleid vorm te geven, te zorgen voor eenvoud en consistentie
van regelgeving en synergie tussen generiek beleid en gebiedsgericht
beleid te bevorderen;
• leerprocessen stimuleren door opgedane ervaringen met transities
en met het ILG systematisch te evalueren.
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Aanbevelingen
De raad adviseert de Tweede Kamer:
• het financieringsmodel zoals dat zich nu in de praktijk
ontwikkelt, actief te ondersteunen;
• sturingsruimte te bieden aan de actoren die transities
vormgeven;
• visie te ontwikkelen en vernieuwing te stimuleren;
• voor middelen te zorgen;
• de uitvoering van instrumenten te voorzien;
• leerprocessen te stimuleren.
Het financieringsmodel zoals dat zich nu in de praktijk
ontwikkelt, actief ondersteunen
• Het op handen zijnde financieringsmodel (Investeringsbudget Landelijk
Gebied) actief ondersteunen en bij de vormgeving van het ILG toezien op:
- een scherpe formulering van rijksdoelen zodat een goede verantwoording van de besteding van middelen mogelijk is;
- benutting van mogelijkheden voor een bundeling binnen het ILG van
middelen voor waterbeleid en een sterke afstemming met middelen
voor het economisch en sociaal beleid (eventueel in eerste instantie
op basis van pilots). De sturingskracht voor het gebiedsgericht beleid
wordt daarmee vergroot;
- toezien op consistentie tussen de Wet Investeringsbudget Landelijk
Gebied (WILG) en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro);
•	Accepteren dat de complexiteit van transities groot is, geduld hebben
en ruimte laten voor benutting van het leerproces met het ILG door
niet bij de ‘eerste de beste’ tegenslag in te grijpen.
Sturingsruimte bieden
•	Invulling geven aan de ‘kunst van het overlaten’ door ruimhartig
ruimte en verantwoordelijkheid toe te kennen aan provincies via de
nieuwe Wro.
•	Toezien op een consistente, continue rijksopstelling en een heldere,
volledige formulering van rijksdoelen zodat het Rijk voor de andere
partijen (overheden én maatschappelijke organisaties) een betrouwbare partner is én er een duidelijke afrekening kan plaatsvinden op de
rijksdoelen.
• Participatie en onderhandelingskracht van maatschappelijke organisaties (ook lokale) die zich richten op kwaliteit stimuleren door collectieve
middelen beschikbaar te stellen, voor hun functioneren om tot een
balans te komen in de krachtsverhoudingen tussen actoren.
• Invloed uitoefenen bij de ontwikkeling van Brusselse regelingen om de
aansluiting bij de Nederlandse praktijk te optimaliseren en daarmee
sturingsruimte te creëren voor de uitvoering.
Visie ontwikkelen en vernieuwing stimuleren
• Politieke meningsvorming over de toekomst van het landelijk gebied
stimuleren door met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het richtinggevend debat te (blijven) organiseren.
• Stimulans bieden aan nieuwe economische dragers in het landelijk
gebied, zoals recreatie, zorg en andere bedrijvigheid en aan private
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investeerders die het landelijk gebied willen ontwikkelen, door hun rol
zichtbaar te maken, te erkennen en waar verantwoord te faciliteren.
• Verantwoordelijkheden van rijksoverheid en het bedrijfsleven scherp
formuleren en daarmee het bedrijfsleven uit te dagen medeverantwoordelijkheid te nemen voor kwaliteit.
Voor middelen zorgen
• Bestaande geldstromen voor het landelijk gebied veiligstellen door bedrijfstoeslagen en andere sectorale landbouwregelingen te vermaatschappelijken, waarmee tevens hun huidige functie voor inkomensontwikkeling
behouden blijft. Beschikbaarstelling dient niet vanuit landbouweconomische doelstellingen plaats te vinden maar vanuit bredere maatschappelijke
doelstellingen (economie én kwaliteit in het landelijk gebied). Deze middelen worden momenteel in te geringe mate aan kwaliteit besteed. Nu
is de tegenprestatie - die boven de wettelijke normen uitgaat - georiënteerd op de landbouwproductie (voorkomen van erosie en inzaaien
met groenbemesters). Deze tegenprestatie kan worden verbreed naar
habitatbescherming (bescherming van blijvend grasland, instandhouding van landschapselementen, verstruiking van de landbouwgrond
voorkomen). De huidige EU-regeling biedt hiervoor al mogelijkheden.
De maatschappelijk zichtbare herlabeling naar kwaliteitsdoelen kan
eventueel regionaal gedifferentieerd worden naar bijvoorbeeld voedselkwaliteit in het ene gebied en landschapkwaliteit in het andere gebied
in de vorm van groene diensten. De komende discussie over de verdeling van premies uit het Europese landbouwbeleid biedt hiervoor
een kader. Dat geldt ook voor de discussie over de landbouwuitgaven
in het kader van de Financiële Perspectieven, met als optie nationale
cofinanciering voor de landbouwuitgaven in de eerste pijler (brief minister
Veerman aan de Tweede Kamer, 8 juli 2005). Deze ‘bezinningsmomenten’ bieden mogelijkheden om de omslag naar vermaatschappelijking
te maken of kunnen hiervoor aanleiding zijn. Daarbij is een pro-actieve
opstelling van de rijksoverheid wenselijk en urgent.
• Vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor collectieve doelen voldoende
geld beschikbaar stellen voor kwaliteitsdoelen van transities en terughoudend zijn voor die doelen waar de markt zelf in staat is aan transities bij te dragen (bijvoorbeeld glastuinbouw). Hoewel de komende
verbetering van het financieringsmodel de effectiviteit van huidige
geldstromen zal verhogen, staat nu al vast dat voor een aantal maatschappelijke doelen verhoging van de effectiviteit onvoldoende
soulaas biedt. Daarvoor zijn meer middelen nodig: voor natuur € 463
miljoen voor de komende vier jaar, gemiddeld € 115 miljoen per jaar
(Groenfonds, in voorbereiding), de nationale landschappen een aanzienlijk rijksaandeel binnen de benodigde € 225 miljoen per jaar (RLG,
2005a. Natuurbalans, 2005) waarbij het overige deel wordt verkregen
van andere bronnen, voor de recreatieve ontsluiting van het landelijk
gebied als consumptieruimte rond de grote steden is naar schatting
€ 25 miljoen per jaar extra nodig (RLG 2005b) en voor soortenbeleid
€ 20 miljoen euro per jaar extra (RLG, 2002). Voor kwaliteitsdimensies
leefbaarheid, cultuurhistorie en archeologie zal de nationale opgave nog
in kaart gebracht moeten worden.
• Sturing in private geldstromen mogelijk maken om het rendement van
ingezette private geldstromen voor collectieve doelen te vergroten.
Bijvoorbeeld door het stimuleren van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, het stellen van voorwaarden via regelgeving en fiscale
faciliteiten.
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De uitvoering van instrumenten voorzien
• Kleinere gemeenten stimuleren én in staat stellen hun verantwoordelijkheid
voor het buitengebied (planvorming, invulling geven aan planologische
afspraken in bestemmingsplan) goed te vervullen via beschikbaarstelling van financiële middelen (gemeentefonds) en deskundigheid en
door stimulering van regionale samenwerkingsverbanden.
• Instrumenten aan andere partijen beschikbaar stellen om geld te
kunnen genereren. Behoeften uit de praktijk van de uitvoering
zullen door de rijksoverheid slagvaardig gesignaleerd en vervuld moeten
worden. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van instrumenten
voor het grondbeleid (voorkeursrecht voor Rijk en provincies, regionaal
kostenverhaal en verevening, actief grondbeleid) en het bieden van
experimenteerruimte voor instrumenten die uit de praktijk naar voren
komen (verhandelbare ontwikkelingsrechten).
• Helderheid bieden over de interpretatie van staatssteunregels, een
belangrijke voorwaarde voor het slagen van het financieringsmodel.
Met de huidige kennis bij de overheid en bij maatschappelijke organisaties moet het mogelijk zijn door een geconcentreerde aanpak binnen
drie maanden een eenduidige interpretatie van de staatssteunregels
beschikbaar te hebben.
• Eenvoud en consistentie van regelgeving bevorderen, bijvoorbeeld door
spaarzaam te zijn met verfijningen van regelgeving en oud beleid en
oude regelingen te beëindigen waar het nieuwe zijn intrede doet, voor
zover dit vanuit continuïteitsoptiek verantwoord is.
• Synergie tussen generiek en gebiedsgericht beleid bevorderen door
generiek beleid waar mogelijk te vertalen in ruimtelijke investeringsstrategieën en af te stemmen met gebiedsgericht beleid.
Leerprocessen stimuleren
•	Leren van in het verleden opgedane ervaringen met financiële instrumenten door de feitelijke bestedingen en de voorgenomen bestedingen
in beeld te brengen, samen met de oorzaken van optredende verschillen.
•	Feedback voorbereiden over toekomstige ervaringen met transities en
met het ILG via monitoring, onderzoek en discussies, zowel wat betreft
de werkwijze (efficiëntie) als het uiteindelijk resultaat (effectiviteit).
Openstaande vragen
De raad heeft in dit advies niet alle opkomende vragen kunnen beantwoorden. Belangrijke openstaande vragen hebben naar de mening van
de raad betrekking op:
•	versterking van de effectiviteit van individuele financiële instrumenten
en van combinaties van financiële instrumenten;
•	mogelijkheden voor verdere bundeling van regelingen in het ILG op
sociaal en op economisch gebied, zonder de huidige voortgang bij de
vormgeving van het ILG te verstoren;
•	de mogelijkheden tot wederzijdse versterking van sectoraal en gebiedsgericht beleid;
•	de consistentie van de huidige en voorgenomen wet- en regelgeving
om tot een heldere bestuurlijke aansturing van gebiedsontwikkeling te
kunnen komen.
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Bijlage 1
Adviesaanvraag
Maart 2005
Achtergrond
Het landelijk gebied is in transitie. Ontwikkelingen als de herziening
van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dwingen tot het
maken van keuzes over bijvoorbeeld intensivering van de landbouw, over
dierenwelzijn en verandering van het landschap1. Bij het maken van keuzes is transparantie over financiering gewenst.
De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
wil meer inzicht krijgen in de financiering (publiek en privaat) van de
mogelijke veranderingen van het landelijk gebied. De commissie verzoekt
de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) om, wanneer nodig in overleg
met de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), een advies uit te
brengen over verschillende financieringsmodellen voor de transitie van
het landelijk gebied.
Adviesaanvraag
Bovenstaande resulteert in de volgende vragen:
• Welke mogelijkheden zijn er voor de transitie van het landelijk gebied?
• Waar liggen belemmeringen in deze transitie van het landelijk gebied?
• Welke middelen zijn beschikbaar voor de financiering van de transitie
van het landelijk gebied?
• Welke financieringsmodellen zijn er al, zowel in Nederland als in andere
landen? Welke zijn effectief in het realiseren van de transitie? Wat zijn
bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een consistente verduurzaming
van groene en blauwe diensten?
• Welke nieuwe financieringsmodellen kunnen worden ontwikkeld om
een bijdrage te leveren aan een duurzame (in brede zin: ecologisch,
economisch en sociaal- cultureel) transitie van het landelijk gebied?
Planning
De RLG wordt verzocht haar advies medio september 2005 aan de Kamer
te doen toekomen, opdat het in het najaar betrokken kan worden bij de
behandeling van de begroting 2006 van het ministerie van LNV.

1.

 ie o.a.: Agenda Vitaal Platteland (29 576), Nota Ruimte (29 433,
Z
Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (28 625)
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Bijlage 2
Totstandkoming advies
Samenstelling van de werkgroep
Raadsleden
mr. F.G. van Diepen-Oost (voorzitter)
ir. J.T.G.M. Koolen
B.J. Krouwel
ir. H.J. Silvis
Bureau van de raad
ir. J.A. van Driel (tot 15 augustus 2005)
dr. B.H. van Leeuwen (vanaf 15 augustus 2005)
mevr. ir. A.S. Bruinsma (projectmedewerker)
Externe ondersteuning
dr. P.C.M. Huigsloot (CEBEON, Amsterdam)
drs. A.P. Meijs (CEBEON, Amsterdam)
Bij de voorbereiding van het advies zijn gesprekken gevoerd met
DLG Zuid				
ir. J. van Rheenen
IPO 					
drs. H.G.C. Cohen Stuart
IPO 					
R.E. Fredriksz 			
IPO 					
K. Kapteijn 			
LLTB 					
mr. H. Dekkers
Limburgs Landschap			
R.H.M. Gerats
Milieufederatie 				
J.H. Heijnen
Milieufederatie 				
ir. A. Lodder
Milieufederatie 				
T. Wuts
ministerie LNV 				
drs. A.J. van der Velden
ministerie LNV Noord			
ir. G. Nijboer
projectbureau Veenkoloniën 		
drs. L. Kompier
provincie Limburg 			
drs. T. Meijvogel
provincie Limburg			
dr. l. van Damme
provincie Limburg 			
drs. R. Schoufs
provincie Limburg 			
dr. L. Vroomen
provincie Limburg 			
ing. M. Verhoeven - v.d. Pol
provincie Overijssel 			
A.P. Riemersma
provincie Overijssel 			
ing. R.W. te Wierik
provincie Overijssel 			
drs. M. Volkers
provincie Zuid-Holland 			
J.M. Buschman
provincie Zuid-Holland 			
ir. E.M. Kool
provincie Zuid-Holland 			
G.F.M. de Reus
provincie Zuid-Holland 			
ir. J. van Meijgaarden
Raad voor Financiële Verhoudingen
mr. G.A. van Nijendaal
Regiebureau POP 			
ing. H. Uittenbogaard
Regiebureau POP			
ir. J.A.W.H.M. Zwetsloot
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Bijlage 3
Toelichting op de tabel
Overzicht middelen in 2006 voor beleidsdoelen
Doel
Landbouw
Natuur en landschap
Recreatie
Algemene economische
stimulering (incl. nieuwe economische dragers) en leefbaarheid
Fysieke leefomgeving
(water, Milieu)
Kennis en Innovatie

Totaal
1705
550
125
222

Rijk
478
511
111
117

EU
1121
23
5
54

Overig*
1106
16
9
51

1466

192

10

1264

861

861

p.m.

-

Tabel: Overzicht beschikbare middelen in 2006 voor beleidsdoelen (bedragen afgerond op hele
miljoenen). Rijksbedragen inclusief apparaatskosten
* overig: in rijksbegrotingen vastgelegd bijdragen van provincies, gemeenten, waterschappen en private
partijen.

1.	Landbouw
- EU: Vanuit het GLB/Markt en prijsbeleid: 754 miljoen voor inkomens- en
productiesteun en 346 mln. voor interventies en restituties.
In totaal:1100 mln.
- EU: Geraamde uitgaven binnen POP door de EU aan duurzame landbouw: 19 mln en diversificatie: 2 mln. Totaal: 21 mln.
- LNV: “Artikel 22: Agrarische Ruimte”: 52 mln. Betreft aan landbouw
gerelateerde uitgaven voor landinrichting, kavelruil en infrastructuur.
- LNV: “Artikel 25: Voedselkwaliteit en Diergezondheid”: 106 mln.
Betreft uitgaven voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig
voedsel en het handhaven van het gewenste diergezondheidsniveau.
- LNV: bijdrage aan duurzame landbouw vanuit reconstructiegelden
(zie tabel Reconstructie uitgaven 2006): 6 mln.
- LNV: cofinanciering via POP voor duurzame landbouw (20 mln.) en
diversificatie (2mln.): 22 mln.
- Overigen: Bijdrage door provincies en derden aan duurzame landbouw vanuit reconstructiegelden (zie tabel Reconstructie uitgaven
2006): 18 mln.
- Overigen: Geraamde uitgaven binnen POP door ‘overigen’ aan duurzame landbouw en diversificatie: 81 + 7 = 88 mln.
2. Natuur en Landschap
- EU: Geraamde uitgaven binnen POP door de EU aan Natuur en landschap: 23 mln.
- LNV: “Artikel 23: Natuur”: 434 mln. Gericht op verwerven, inrichten
en beheer EHS, en beheer van natuur buiten de EHS.
- LNV: Deel van “Artikel 24: Landschap en recreatie”: 26 + 6 apparaatkosten (naar rato) = 32 mln. Bestemd voor Nationale Landschappen
en Landschap Algemeen.
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-V
 ROM: Deel van “Artikel 5: gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale
Ruimtelijke Hoofdstructuur”. Gaat om bestedingen voor de post
‘landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen’
(21 mln.) + 50% van de apparaatskosten = 24 mln. totaal.
- LNV: cofinanciering via POP voor natuur en landschap: 21 mln.
- Geraamde uitgaven binnen POP door ‘overigen’ aan natuur en landschap: 16 mln.
3. Recreatie
- EU: Geraamde uitgaven binnen POP door de EU aan recreatie en
toerisme: 5 mln.
- Rijk: Deel van “Artikel 24: Landschap en recreatie”: 88 miljoen + 22
apparaatkosten (naar rato) = 110 mln. Bestemd voor recreatie in
en om de stad, toegankelijkheid buiten nationale landschappen en
specifieke projecten.
- EZ: binnen artikel 3: ‘een concurrerend ondernemingsklimaat’ voor
toerisme: 1 mln.
- Geraamde uitgaven binnen POP door ‘overigen’ aan recreatie en
toerisme: 9 mln.
4. Fysieke Leefomgeving (Water, Milieu)
- EU: Geraamde uitgaven binnen POP door de EU aan waterbeheer: 10 mln.
- R ijksbijdrage vanuit reconstructiegelden (zie tabel Reconstructie
uitgaven 2006): milieu 16 + water 12 = 28 mln.
- V&W: vanuit artikel 31: “Integraal Waterbeleid” voor ‘waterkwantiteit’ en ‘waterkwaliteit’: 30 mln.
- LNV cofinanciering via POP voor waterbeheer: 2 mln.
- Bijdrage VROM vanuit artikel 7: “Verbeteren van de milieukwaliteit
van water en bodem”: verbeteren van de milieukwaliteit van de
bodem (1,4 mln.). Saneren verontreinigde bodems landelijk gebied
(120 mln.), verbeteren van de milieukwaliteit van water (1 mln.).
bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke
gebied (6 mln.), bevorderen duurzame landbouw (4 mln.). apparaatskosten: 4 mln. In totaal: 132 mln.
- Bijdragen provincies en derden vanuit reconstructiegelden (zie tabel
Reconstructie uitgaven 2006): Milieu 32 + Water 12 = 44 mln.
- Waterschappen en Overigen: 680 mln. en 520 mln. = 1200 mln.
(gebaseerd op de AVP, 2004)
- Geraamde uitgaven binnen POP door ‘overigen’ aan water: 20 mln.
5. Kennis en Innovatie
- LNV: “Artikel 26: Kennis en Innovatie”: 861 miljoen. Betreft uitgaven
voor het waarborgen van het kennisstelsel, het benutten van samenhang tussen instellingen, vernieuwing van het kennisstelsel en het
ondersteunen van LNV-beleid met kennis.
6.	Algemene economische stimulering en leefbaarheid
- EU: Geraamde uitgaven binnen POP door de EU aan leefbaarheid: 6 mln.
- EU: uitgaven Structuurbeleid: D2 Oost- en Zuid-Nederland: 20 mln..
FIOV (inclusief FIOV Flevoland): 4 mln., Leader+: 23 mln. Totaal: 48
mln.
- Rijk: bijdrage vanuit reconstructiegelden voor ‘integraal’ (zie tabel Reconstructie uitgaven 2006): 6 mln.
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- L NV co-financiering Structuurbeleid: D2 Oost- en Zuid-Nederland: 5- mln.
FIOV (inclusief FIOV Flevoland): 5- mln., Leader+: 0 mln. Totaal: 9 mln.
	- EZ: binnen “artikel 3: een concurrerend ondernemingsklimaat”: 87
mln. voor ‘gebiedsgerichte regionale stimulering’ en 1,2 mln. voor
cofinanciering in EFRO projecten: in totaal 88 mln.
- Investeringspremie regeling (IPR): Regeling gericht op grote investeringen voor vestiging en uitbreiding in steungebieden in Noord- en
Oost-Nederland en Zuid-Limburg: 14 mln.
- Niet opgenomen zijn diverse algemene EZ-regelingen voor stimulering, innovatie, ondernemerschap, kennisvoorziening, groeifinancieringfaciliteit, borgstelling MKB.
- Overig: Bijdragen provincies en derden vanuit reconstructiegelden
(zie tabel Reconstructie uitgaven 2006): 4 mln.
- Geraamde uitgaven binnen POP door ‘overigen’ aan Leefbaarheid: 11 mln.
- Cofinanciering door derden aan Structuurbeleid: D2 Oost- en ZuidNederland: 20 mln. FIOV: 0, Leader+: 16 mln. Totaal: 36 mln.
		
Milieu
Water
Duurzame landbouw
Integraal
Totaal

Rijk
Overig (Provincies en derden)
16		 32
12		 12
6		 18
6		 4
40		 66

Tabel: Reconstructie uitgaven in 2006 (obv uitvoeringscontracten Rijk en Provincies), in mln. Euro
NB: Milieu betreft flankerende maatregelen EHS
NB2: Bedragen betreffen de helft van de ramingen uit het uitvoeringscontract (2005-2006).
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Bijlage 4
Beschrijvingen vier case studies
Casus:
1. Reconstructie Salland, als onderdeel van Salland-Twente
2. Reconstructie Noord- en Midden-Limburg
3. Veenweidegebied in het Groene Hart
4. De Veenkoloniën
De raad heeft voor de financiële onderbouwing van de vier case studies
uit dit advies het LEI gevraagd onderzoek te doen naar de financiële situatie
van de land- en tuinbouw in deze gebieden. U kunt de resultaten van dit
onderzoek downloaden van de website van de raad: www.rlg.nl
J. Jager en K. Oltmer, Financiële situatie van de land- en tuinbouw in
vier casestudiegebieden in 2001 t/m 2003, LEI, 2005.

1.

Casus: Reconstructie Salland, als onderdeel
van Salland-Twente

Inleiding
Op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden (2002) is
Salland-Twente aangewezen als gebied waar een ‘Reconstructie’ moet
plaatsvinden. Dat wil zeggen dat oplossingen gerealiseerd moeten worden voor de problemen die samenhangen met de intensieve veehouderij.
De provincie Overijssel heeft de voorbereiding van een Reconstructieplan
ter hand genomen via een uitvoerig traject, leidend tot vaststelling van
het Reconstructieplan in september 2004 en in december 2004 de ondertekening van de bestuursovereenkomst met het uitvoeringsprogramma.
Het Reconstructieplan bevat een toespitsing voor elk van de drie deelgebieden, Salland, Zuid-West Twente en Noord-Oost Twente. In elk gebied
is een Bestuurlijk GebiedsOverleg (BGO) ingesteld. Voor elk gebied is een
afzonderlijk gebiedsprogramma gemaakt.
Kenmerken van het gebied
Salland-Twente is een is een relatief open gebied en gevarieerd gebied
met flinke waarden qua natuur en landschap, cultuurhistorie en ruimte.
Hanzesteden, landbouw, industrie en landgoederen zijn aanwezig of nog
herkenbaar in het landschap. Kleinschaligheid is voor het grootste deel
van het gebied kenmerkend: kleine landbouwpercelen, waarin de agrarische ontginningspatronen soms nog zichtbaar zijn, met veel landschapselementen zoals houtwallen. Van het grondgebied wordt 69% voor
landbouw gebruikt, 17% voor natuur, bos en water, 12% voor stedelijk
gebied en verkeer en 2% voor recreatie en toerisme. De verstedelijking is
het sterkst in Zuid-West-Twente, dat ruim de helft van de bevolking van
Salland-Twente herbergt.
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Al is Salland-Twente een reconstructiegebied, de intensieve veehouderij
is niet de dominante landbouwsector. Dat is (in combinatie met graasdierbedrijven), juist de melkveehouderij, naast kleinere andere sectoren,
zoals de akkerbouw. Relatief vaak is er sprake van gemengde bedrijven.
De economische situatie van de landbouw is niet erg sterk. Het gezinsinkomen is lager dan het gemiddelde van Nederland en er zijn relatief meer
inkomsten uit activiteiten buiten het bedrijf.
Salland is een relatief klein deelgebied binnen de Overijsselse reconstructie. Het beslaat 28% van het oppervlakte van geheel Salland-Twente. Er is
niettemin een grote variatie aan landschappen: het ene deelgebied wordt
gekenmerkt door weteringen, een ander door landgoederen. In het ene
deelgebied is meer melkveehouderij, in het andere zijn meer grotere
intensieve veehouderijen.
De transitieopgave
In Salland-Twente doen zich, net als in andere (zand)gebieden in Zuiden Oost-Nederland, met elkaar samenhangende problemen voor. Intensieve veehouderij, wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur zitten
elkaar vaak in de weg. Landbouw en recreatie kunnen zich dan niet goed
ontwikkelen en de kwaliteit van natuur, landschap en water staat onder
druk. Tegelijk ondervinden ook andere landbouwsectoren beperkingen,
mede in relatie tot de landschappelijke omgeving en is er sprake van
problemen met waterberging en verdroging. Bij de transitieopgave wordt
veel betrokken dat al in de gebieden aan de orde is, zoals de lopende
landinrichting en aanleg van riolering in het buitengebied. Er zijn voor elk
van de drie deelgebieden streefbeelden opgesteld voor de middellange
en lange termijn.
De hoofdthema’s zoals geformuleerd in het gebiedsprogramma voor het
deelgebied Salland zijn:
• landbouwstructuur;
• ruimte voor intensieve veehouderij;
• vitaal platteland en leefbaarheid kleine kernen;
• recreatie en toerisme.
Daarnaast zijn er drie prioritaire aandachtsgebieden:
• Salland-Zuid;
• weteringsysteem;
• robuuste IJssel.
De thema’s sluiten goed aan bij de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Alles
bij elkaar genomen worden onder de thema’s zoveel problemen en
wenselijkheden bijeen gebracht, dat de uiteindelijke transitieopgave erg
breed is geworden. Een van de essentiële kernen blijft niettemin de vermindering van de hinder van de intensieve veehouderij. Aan herstel en
duurzaamheid van watersystemen wordt veel aandacht gegeven, terwijl
milieuopgaven vooral zijn verweven in de structuurverbetering van de
landbouw. Natuur en landschap zijn verweven in alle thema’s.
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Actoren, percepties en belangen
Partijen die een rol spelen in het deelgebied Salland
Overheden
• de rijksoverheid (LNV, VROM en V&W) via de inbreng van prioritaire
rijksdoelen t.a.v. de EHS, duurzame landbouw en water en via de
bestuursovereenkomst;
• de Provincie Overijssel;
• de drie gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe (in de loop van het
proces is het aantal in dit gebied betrokken gemeenten als gevolg van
verschillende ontwikkelingen gedaald)
• Waterschap Groot Salland.
Voorts worden tot de betrokken partijen ook particulieren gerekend. Van
meet af aan hebben in de diverse commissies die aan het reconstructieplan hebben bijgedragen personen deelgenomen namens of uit kringen
van landbouw, landschap, natuur, recreatie, en voor een deel ook zorg,
cultuur en welzijn.
Percepties en belangen
Op basis van de gezamenlijke formulering van de bestuursovereenkomst
tussen het Rijk en provincie over de Reconstructie Salland-Twente en op
basis van de concrete gebiedsuitwerking voor Salland (en overigens ook
voor Twente) kan voorzichtig geconcludeerd worden dat tussen het Rijk
en provincie geen wezenlijk verschil bestaat in het beeld van de problematiek en oplossingsrichtingen.
De percepties van gemeenten en waterschappen vertonen, voor zover
bekend, in het algemeen geen strijdigheid met wat de provincie en het
Rijk zijn overeengekomen. Wel legt het Waterschap (in Salland is één
waterschap werkzaam, Groot-Salland, dat geheel westelijk Overijssel als
beheersgebied heeft) een duidelijk accent op de wateropgaven. Dat geldt
grosso modo ook voor het Waterschap Regge-Dinkel voor de andere
deelgebieden. Het eigen accent van de waterschappen betekent geen
afbreuk aan de dynamiek van het geheel: zij hebben zelfs het initiatief bij
een deel van de opgaven.
Gemeenten delen in het algemeen de definiëring van de problematiek,
maar in de praktijk legt elke gemeente de nadruk op bepaalde aspecten
van de oplossingsrichtingen die voor de betreffende gemeente het grootste belang hebben. Daarmee wordt gewoonlijk wel bijgedragen aan het
behalen van de transitieopgave als geheel.
Individuele belanghebbenden, vooral agrariërs, kijken logischerwijs
primair naar het bedrijfsbelang. Dat neemt niet weg dat men oog heeft
voor de noodzaak van maatregelen, ook als die voor de sector niet
gemakkelijk te nemen zijn. In discussies over de richting van ontwikkeling en te maken keuzen vormen de vertegenwoordigende organisaties,
vooral (G)LTO, constructieve gesprekspartners. Daarbij worden wel de
traditionele belangen van de landbouwsectoren benadrukt (volgens de
provincie).
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Proces
Afspraken en arrangementen
Rijk-provincie: bestuursovereenkomst over Uitvoeringsprogramma Reconstructieplan 2005 – 2006, inclusief afspraken over de in te zetten middelen en prestaties. In het Uitvoeringsprogramma is een verbinding
aangebracht met doelen van de Agenda Vitaal Platteland.
Provincie: In de eerste plaats is er het Streekplan, dat als toetsingsbasis
geldt voor concrete initiatieven die in het kader van de Reconstructie door
betrokkenen worden genomen. Voorts is het Reconstructieplan SallandTwente een geldig toetsdocument, wat het kaartmateriaal betreft alleen
voor zover het gaat om de zonering m.b.t. de intensieve veehouderij.
Per gebied is er een Bestuurlijk Gebiedsoverleg (BGO) gevormd,
bestaande uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en waterschap, ter bevordering van de sturing van de uitvoering. Het BGO is
verantwoordelijk voor het gebiedsprogramma, met een uitwerking in
projecten die moeten bijdragen aan het bereiken van de transitiedoelstellingen. Het gebiedsprogramma vormt zo een verbinding tussen
de diverse beleidsdocumenten en de begrotingen van de bestuurlijke
partners en andere betrokkenen.
Middelen
Voor het geheel van de ambities voor Salland-Twente is voor de periode
2004-2015 een bedrag van bijna € 13 miljard geraamd. Daarvan dient
verreweg het grootste deel (77%) te worden opgebracht door de gezamenlijke overheden, in de verhouding 40% rijk, 24% provincie, 10%
gemeenten, 11% waterschap en 14% EU. Die bijdrage en de verhouding
ervan verschilt per thema, en wijkt in sommige gevallen af van de verhouding die (landelijk tussen de overheden) is afgesproken in het zogeheten
Krokusakkoord (maart 2003). Ook wat van particulieren aan bekostiging
verwacht wordt is per thema verschillend. Het totale bedrag dat uit
particuliere bekostiging wordt voorzien voor het geheel van de planperiode
is substantieel, namelijk 23%.
Voor de periode 2005-2006 is eveneens een raming gemaakt, als basis
voor het bestuursakkoord dat is gesloten tussen de provincie en het Rijk.
Het gaat dan om € 204.102.000. Als bijdragen van de verschillende
betrokken partijen zijn daarin (hier afgerond) opgenomen:
• Rijk: € 52 miljoen voor reconstructie en EHS;
• Overijssel € 48 miljoen voor reconstructie;
• waterschappen € 17 miljoen voor investeringen;
• EU-programma’s € 9 miljoen voor concrete projecten;
• gemeenten € 62 miljoen overige reconstructieprojecten;
• van particulieren wordt € 16 miljoen verwacht.
Het feitelijk beschikbaar komen van middelen is, gelet op het feit dat de
uitvoering van het reconstructieplan nog maar kort geleden van start is
gegaan, nog niet vast te stellen. De hardheid van de afspraken daarover
verschilt per partij. Rijk en provincie hebben zich aan elkaar verplicht
in de bestuursovereenkomst. Met gemeenten zijn inmiddels eveneens
bestuursovereenkomsten gesloten, waarbij de gemeenten zich verplicht
hebben een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van het recon-
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structieplan en tevens verklaard hebben zo spoedig mogelijk de bestemmingsplannen buitengebied in overeenstemming te brengen met het
beleid in het reconstructieplan.
Wat betreft bestuurlijke middelen zijn de gebruikelijke wetten op
RO-, milieu- en andere terreinen beschikbaar, evenals allerlei regelingen
en programma’s. De reconstructiewet geeft een belangrijke impuls.
De zonering, gericht op het scheiden van ruimtelijk onverenigbare
functies, neemt daarin een belangrijke plaats in. De zonering richt zich
overigens alleen op de intensieve veehouderij, waardoor de kracht van
dat instrument ten behoeve van andere wijzigingen van grondgebruik
erg beperkt is.
Er is een zonering opgesteld met drie zones: extensiveringsgebieden,
verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. In Salland is
het aantal intensieve veehouderijbedrijven dat verplaatst of beëindigd
moet worden vooralsnog gering. Wel zijn de ontwikkelingsmogelijkheden
voor een groot aantal bedrijven zo beperkt dat zij op den duur minder
rendabel zouden kunnen worden.
Met de gemeenten worden momenteel nadere afspraken gemaakt over
de wijze en het tijdstip van doorvertaling van het reconstructiebeleid in
de bestemmingsplannen buitengebied. In aanvulling op de reeds gesloten bestuursovereenkomst wordt er met iedere gemeente hierover voor
het eind van 2005 een concrete bestuurlijke afspraak gemaakt. Binnen de
provincie wordt momenteel gewerkt aan een grondverwervingstrategie
om de dynamiek in het grondverkeer beter te sturen op de uitvoering
van het reconstructieplan.
Proceskenmerken
De verschillende provinciale beleidskaders en -documenten zijn allen tot
stand gekomen via een vrij intensief traject waaraan publieke bestuursorganen en vele andere betrokkenen deelnamen. De uitgangspunten en
de kadering stonden van meet af aan vrij stevig vast als gevolg van de
hoofddoelstellingen die het Rijk aan de Reconstructie heeft verbonden
en in de AVP heeft neergelegd. Ook het provinciale bestuur heeft voorafgaand aan het interactieve proces reeds bepaalde keuzen gemaakt.
De sturing op het interactieve proces is vrij stevig gebleven, maar de
inbreng van velen is gerealiseerd. Met name de gemeenten, waterschappen
en maatschappelijke organisaties hebben veel invloed gehad op de
inhoud van het reconstructieplan en de zoneringskaart.
Hoe gedetailleerd het Reconstructieplan ook is, toch is de slag naar
de uitvoering, de echte realisering van de transities nog niet gemaakt.
Ondermeer via de instelling van de BGO’s, waaraan ambtelijke aanjaagteams zijn toegevoegd, wordt getracht sturing op de uitvoering te zetten.
De concretisering van het gebiedsprogramma verloopt vooralsnog op
projectniveau, wat wil zeggen dat voornamelijk initiatieven worden genomen
tot projecten die passen binnen het gebiedsprogramma. Niet helder is
hoe men per deelgebied tot een programmatische aanpak komt. In een
programmatische aanpak zou, gelet op de ambities van de Reconstructie
en gebiedsgerichtheid, integraliteit een kernpunt moeten zijn. In de slag
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van thematische en gedetailleerde beschrijving van wat er in de gebieden
zou moeten gebeuren naar concrete uitvoeringsmaatregelen, blijkt het
lastig om de integraliteit vast te houden. Dat wil zeggen dat de inmiddels
gehonoreerde projecten voor een klein deel een echt integraal karakter
hebben en voor een groot deel los van elkaar staan, al beantwoorden ze
elk wel aan doelen van de transitie.
Een verklarende factor hiervoor is de wijze waarop de organisaties van
de provincie, gemeenten en waterschappen, bestuurlijk en ambtelijk
zijn ingesteld op dergelijke processen. Het behalen van prestaties wordt
grotendeels nog per sector beoordeeld. De eigen bestuurlijke portefeuille,
of de uitgangspunten en regels van de eigen beleidssector, spelen in de
praktijk nog een grote rol. Zo worden veel concrete projecten afzonderlijk
beoordeeld op het voldoen aan regels die nog onvoldoende op gebiedsontwikkeling zijn toegesneden. Een andere verklaring is het late tijdstip
waarop de inrichting van delen van het instrumentarium voor de uitvoering
gerealiseerd wordt. Men is al gestart met de uitvoering voordat de
bestuursafspraken met de gemeenten over onderlinge afstemming van
het RO-instrumentarium en de inrichting van het provinciale grondbeleid
zijn gerealiseerd.
Over de aansturing van het proces komt als beeld naar voren:
• er is op een aantal essentiële punten flink geïnvesteerd, zoals in de
integrale visie- en beleidsontwikkeling en het inzetten op draagvlak
bij bestuurlijke en maatschappelijke partners. Daarbij zijn belangrijke
vorderingen gemaakt;
• de structuur voor een krachtige aansturing van de realisatie is nog niet
uitgekristalliseerd. Het gaat hierbij om diverse zaken, zoals de vormgeving van en bevoegdhedenverdeling binnen onder andere de provinciale organisatie, de visie op toepassing van RO-instrumentarium, de
inzet van mogelijke andere bestuurlijke mechanismen of regelingen;
• het mechanisme om concretisering in uitvoerbare projecten te koppelen aan programmatische uitvoering en monitoring daarvan is nog
onvoldoende ontwikkeld.
Commitment
Door de wijze van totstandkomen van de diverse plannen en programma’s is er bij de betrokken overheden sprake van een geleidelijk gegroeid
commitment. In Salland is onder verantwoordelijkheid van het BGO een
Gebiedsprogramma ontwikkeld, dat voortborduurt op het Reconstructieplan voor Salland en Twente, en verbindingen legt tussen dat reconstructieplan, het Deelplan Reconstructie Salland, het Uitvoeringsprogramma
Reconstructie Salland, de begrotingen van de partners en de ambities
van betrokkenen. Daarmee is overigens nog steeds niet geheel duidelijk
voor partijen wat ten opzichte van elkaar ieders commitment is. Het
commitment van het waterschap is groot, als het gaat om de kern van de
wateropgave, zonder af te doen aan de andere opgaven. Commitment
van gemeenten komt tot uitdrukking door deelname aan het BGO, maar
er zijn geen garanties als er afzonderlijke belangen in het spel komen.
Commitment van andere partijen lijkt nog grotendeels beperkt tot de
waarborging van belangen in plaats van met het hele proces. Dat wil
zeggen dat de bereidheid tot investeringen afhangt van de kans die men
ziet op een positief effect voor het eigen belang.
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Voortgang
Over de voortgang van de pas gestarte uitvoering valt nog niet veel te
zeggen, behalve dat men vreest dat er een faseprobleem optreedt: het
zal nog een hele klus zijn alle voor 2005 beschikbare middelen te beleggen met concreet uitgewerkte projecten, vanwege de aan de concrete
uitwerking van projecten verbonden voorbereidingstijd.
Sterke en zwakke punten
Sterk
•	Enthousiasme bij provincie en vele betrokkenen om de reconstructie
en integrale gebiedsontwikkeling ter hand te nemen en verder te brengen.
• Voldoende bestuurlijk commitment bij provincie en rijksoverheid.
•	Betrokkenheid van velen bij de ontwikkeling van het reconstructieplan
en het uitvoeringsprogramma.
•	Mogelijkheden voor gebiedscommissies om hoofdbeleidslijnen en praktische elementen uit het gebied zichtbaar bij elkaar te brengen.
• Veel inzet op coördinatie.
•	In het algemeen aantrekkelijk en gevarieerd gebied met potentie voor
meer recreatie.
•	Herstel van natuurlijke watersystemen, samen met natuurlijke omgeving
en landschappelijke elementen, zonder al te grote problemen mogelijk.
Zwak
•	Moeizamer op gang komen van concrete projecten dan volgens planning nodig is.
• Onzekerheid over echt commitment bij deel van deelnemende partijen.
•	Gebrek aan vertrouwen bij een deel van de initiatiefnemers als gevolg
van lange procedures en het niet gehonoreerd krijgen van veelbelovende projecten.
•	Onvoldoende harde sturingsmogelijkheden, mede als gevolg van de
andere punten, bij het doorzetten van fundamentele veranderingen.
•	Nog onvoldoende doorwerking van gebiedsgerichtheid in bestuurlijke
en ambtelijk structuur en cultuur bij provincie en andere overheden.
•	De versnippering met veel kleine bedrijven.
•	Relatief laag gezinsinkomen per agrarisch bedrijf. Op de melkveebedrijven
wel wat hoger, maar nog altijd lager dan landelijk.
•	Kleinschaligheid waardoor de reconstructiezonering op erg kleine
gebieden betrekking heeft, wat beleidsmatig lastig te hanteren is.
•	De kleinschaligheid in Salland beperkt volgens sommigen de marktpotentie van het landelijke gebied.

2.

Casus: Reconstructie
Noord- en Midden-Limburg

Inleiding
Op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden (2002) is
een groot deel van Noord- en Midden Limburg (NML) aangewezen als
gebied waar een ‘Reconstructie’ moet plaatsvinden. Dat wil zeggen dat
duurzame oplossingen gerealiseerd moeten worden voor de problemen
die onder andere samenhangen met de intensieve veehouderij. Limburg
was de eerste provincie met een reconstructieplan. In juli 2004 werd

87

de daarbij behorende bestuursovereenkomst getekend. De uitvoering is
met projecten direct dat jaar ter hand genomen. Het gaat in NML om
zes op elkaar aansluitende reconstructie-deelgebieden. Een belangrijke
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het reconstructieplan ligt in
de gebieden zelf. In elk gebied is een gebiedscommissie ingesteld die de
uitvoering ter hand neemt.
Kenmerken van het gebied
NML is een vrij sterk verstedelijkte regio, al bestaat nog ruim de helft
van het grondgebied uit landbouwgrond. Een vijfde deel van het gebied
bestaat uit bebouwde kom, wegen en andere infrastructuur. Stad en land
zijn ruimtelijk en in andere opzichten sterk verweven. Hoewel nu nog
groot, neemt het relatieve aandeel van de landbouw in de economie
van de streek af. De streek is zeer gevarieerd. In het ene deelgebied is
glastuinbouw belangrijk, in een ander de grondgebonden landbouw, in
weer een ander zijn de natuurwaarden zeer groot of is de verstedelijking
dominant. De problematiek van de intensieve veehouderij is zeer kenmerkend voor grote delen van de regio.
Er is sprake van een duidelijke autonome afname van het aantal landbouwbedrijven (in 10 jaar een daling met 40%), gepaard gaande met
schaalvergroting, productiegroei (35%), intensivering en groei van
hinder per bedrijf en de sector als geheel. Milieuwetgeving en regels in
bestemmingsplannen verhinderen verdere groei. De ruimtelijke structuur
is daarbij niet optimaal. Sommige delen van de landbouwgrond worden
intensief gebruikt, andere delen worden steeds minder rendabel en hebben louter als landbouwgrond niet veel toekomst. Binnen de landbouw
wordt intensief geconcurreerd om grond tussen de grondgebonden
veehouderij, metsafzet uit de intensieve veehouderij en diverse takken
van opengrondstuinbouw.
De transitieopgave
In de regio NML doen zich, net als in andere (zand)gebieden in Zuid- en
Oost-Nederland, met elkaar samenhangende problemen voor. Intensieve
veehouderij, wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur zitten elkaar
vaak in de weg. Landbouw en recreatie kunnen zich dan niet goed ontwikkelen en de kwaliteit van natuur, landschap en water staat onder druk.
In Limburg heeft men veel van de afzonderlijke problemen al eerder proberen aan te pakken, maar men realiseerde daarin te weinig voortgang.
Het Reconstructieplan en het daarmee samenhangende instrumentarium
ziet men als een mogelijkheid meer vaart te brengen in de oorspronkelijke
doelen. Men wil geen nieuw beleid ontwikkelen, maar effectiever zijn in
de uitvoering van bestaand beleid.
De aard van de transitieopgave is breder dan de oorspronkelijke aanleiding, namelijk de hinder van de intensieve veehouderij. De opgave nu is
de aanpak van gestapelde problematiek van het landelijk gebied, waar
economische belangen en omgevingskwaliteit elkaar in een houdgreep
houden. Dat leidt ertoe dat, naast het bieden van ontwikkelingsruimte
voor de intensieve veehouderij in gebieden waar de minste hinder
optreedt, ook voldoende moet worden ingezet op:
• versterking van de algehele economische vitaliteit van het landelijk gebied;
• versterking van natuur en landschap;
• veerkrachtiger maken van de watersystemen;
• leefbaarheid van dorpen.
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De provincie onderscheidt vier belangrijke probleemvelden, waarin de
gestapelde problematiek van het landelijk gebied volgens hen sterk naar
voren komt. Het gaat om niet-grondgebonden (1) én grondgebonden
landbouw (2) landbouw in kwetsbare gebieden (voor natuur, landschap
en water), kernen en leefbaarheid (3) en landschap onder druk (4).
Verbindend element in deze vier probleemvelden is dat functies op de
verkeerde plaats tot ontwikkeling zijn gekomen en elkaar in de weg zitten, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt, belangrijke ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden worden
aangetast, en dynamiek en vernieuwing niet van de grond komen. Een
korte karakterisering van de vier probleemvelden is de volgende:
1. Wat betreft de niet-grondgebonden landbouw in kwetsbare gebieden
gaat het erom dat door groei en intensivering van de intensieve
veebedrijven de hinder steeds is toegenomen, waardoor bijvoorbeeld
gemeenten in kernranden geen woningen meer kunnen bouwen.
Voor de bedrijven leidt dit tot beperkte ontwikkelingsruimte.
De zonering uit het reconstructieplan selecteert bepaalde gebieden
voor vrije landbouwontwikkeling, en vermindert de druk op andere
‘kwetsbare’ gebieden door geen verdere ontwikkeling toe te laten of
zelfs over te gaan op bedrijfsverplaatsingen of -beëindigingen.
2. Ook voor de meer intensieve grondgebonden landbouw (sommige
tuinbouw- en melkveehouderijbedrijven) die op de verkeerde plaats
liggen moeten voldoende locaties beschikbaar komen met voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden. Voor de grondgebonden landbouw in
het algemeen geldt dat het agrarisch grondgebruik in kwetsbare
gebieden zodanig moet verbeteren dat ook waterbeheer, natuur en
landschap tot hun recht kunnen komen.
3. Bij het thema kernen en leefbaarheid spelen, naast het spanningsveld
tussen de behoefte aan nieuwe woningen en de hinder van bedrijven,
nog tal van problemen, zoals de behoefte aan nieuwe economische
impulsen voor de werkgelegenheid, versterking van het voorzieningenniveau en verbetering van de landschappelijke kwaliteit.
4. Het thema landschap onder druk’ duidt op de duidelijke ontwerpopgave in de regio NML richting nieuwe functionele landschappen en
behoud en herstel van landschappelijke identiteit in waardevolle maar
vaak verrommelde gebieden.
Overige opgaven, zoals waterbeheer, natuur of recreatie, moeten
meeliften op de aanpak van deze vier probleemvelden. Een ander
belangrijk thema voor plattelandsontwikkeling, waarvoor in het Reconstructieplan hoge ambities zijn opgenomen, is de verbetering van de
kennis- en innovatiestructuur van de landbouw. Ter ondersteuning van
die ambitie is een netwerkorganisatie in het leven geroepen (de Agrifoodcommunity, AFC) die ‘prille ideeën’ helpt te mobiliseren. Het gaat
om activiteiten als het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten
rondom een innovatief idee en het facilteren van ontmoetingsplaatsen. De Stichting Knowhouse kan budget beschikbaar stellen voor de
vervolgstap: het uitwerken van marktvragen over kennis en innovatie
ten behoeve van projecten. Van belang zijn verder zijn zogenaamde
‘product-markt-combinaties’ (PMC’s), gericht op samenwerking in de
keten. In NML is zowel van de provincie als van het Rijk een financiële
bijdrage van € 20.000,- van mogelijk (€ 40.000,- per initiatief). Voorwaarde is dat de PMC een ‘vernieuwend agrarisch product, dienst of
samenwerking’ omvat als antwoord op een concrete marktvraag.
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Bij elkaar is de reconstructiedoelstelling, en daarmee de transitieopgave,
verbreed tot een ‘multisectorale beleidsopgave’. Aan deze opgave wordt
getracht een beleidsimpuls te geven door in de uitvoering te streven naar
voorrang van de aanpak van gestapelde problemen. Dat kan volgens de
provincie door met één maatregel een bijdrage te leveren aan de oplossing van meerdere problemen of verbetering van de kwaliteit in meerdere
opzichten. Deze aanpak sluit goed aan op het rijksbeleid zoals verwoord
in de Agenda Vitaal Platteland (AVP).
Actoren, percepties en belangen
Overheden
• rijksoverheid: met name LNV, maar ook VROM, EZ en V&W;
• provincie Limburg;
• 28 gemeenten;
• 2 waterschappen: Peel- en Maasvallei, Roer en Overmaas.
Voorts
• ‘platteland-ondernemers’ (agrariërs);
• recreatie en toerisme (MKB/RECRON);
• terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten);
• natuur-, milieu-, en landbouworganisaties;
• dorpsraden;
• particulieren (projectontwikkelaars), burgers.
Percepties en belangen
De percepties van actoren aan overheidszijde verschillen niet veel. Door
veelvuldig bestuurlijk overleg, zowel in de aanloopfase als bij de uitwerking van plannen, bestaat overeenstemming over de kern van de problematiek en de belangrijkste reconstructiedoelen. Wat de provincie wil
bereiken is uitvoerig in documenten vastgelegd. Het reconstructieplan
kan rekenen op instemming van het Rijk, in het bijzonder LNV, VROM en
V&W. Toch moet er rekening mee worden gehouden dat ook op rijksniveau spanning kan ontstaan tussen de doelen van verschillende ministeries of beleidssectoren. De 28 gemeenten en de 2 waterschappen zijn
nauw betrokken en handelen in de praktijk grotendeels binnen de kaders
zoals opgesteld in het reconstructieplan.
Ook de overige actoren zijn veelvuldig betrokken bij overleg, wat in
ieder geval heeft geleid tot overeenstemming over de problematiek van
de regio. Sterker dan bij de overheden speelt hier echter dat wanneer in
de praktijk de vooruitgang in de uitvoering moeilijk gaat, partijen weer
eigen stellingen betrekken en persoonlijke belangen behartigen. Zo is
het primaire belang van agrariërs de continuïteit van hun bedrijfsvoering,
terwijl recreatieve ondernemers primair belang hebben bij activiteiten die
bijdragen aan gebiedsontwikkeling. Deze tegenstellingen komen in het
overleg vooral sterk naar voren wanneer het proces in de uitvoeringsfase
is beland.
Proces
Afspraken en arrangementen
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is een integraal formeel
document dat door Provinciale Staten is vastgesteld als Streekplan,
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Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan, Mobiliteitsplan en bovendien
rekening houdt met de fysieke elementen van het provinciaal economisch
en welzijnsbeleid. Een tweede bepalend arrangement op provinciaal
niveau is het Reconstructieplan. Formeel is het Reconstructieplan een
uitwerking van het POL, al is de reconstructiewet het formele toetsingskader voor wat er met de reconstructie gebeurt. Per reconstructiegebied worden jaarplannen opgesteld, waarbij de gebiedscommissies een
belangrijke faciliterende rol hebben. De provincie toetst en beoordeelt of
de benodigde middelen voor deze projecten gekoppeld kunnen worden
aan beschikbare budgetten van het Rijk, provincies en/of de EU.
Op 6 juli 2004 sloten het Rijk en de provincie de bestuursovereenkomst
‘Reconstructie Noord- en Midden- Limburg voor de uitvoeringsperiode
2004 – 2007’, waarin ook afspraken werden gemaakt over de in te zetten
middelen, o.a. via de bekrachtiging van het uitvoeringscontract Inrichting
Landelijk Gebied en prestatieafspraken. In het uitvoeringsprogramma is
een verbinding aangebracht met het rijksdocument Agenda voor een
Vitaal Platteland (april 2004).
Financiële middelen
In totaal vergt de uitvoering van de reconstructie in NML in twaalf jaar
tijd bijna € 1 miljard aan investeringen. Voor de eerste vier jaar is officieel € 262,5 miljoen beschikbaar. Het Rijk neemt hiervan de grootste
bijdrage voor zijn rekening, daarnaast dragen de Provincie, waterschappen, gemeenten, de Europese Unie en private partijen bij. De belangrijke kostenposten zijn herverkaveling, grondverwerving, inrichting en
bedrijfsverplaatsing.
Voor de eerste vier jaar is in totaal € 37 miljoen aan Europees geld te
verwachten. In de provincie zijn voor plattelandsontwikkeling, naast
specifieke POP gelden, ook Europese structuurfondsen te benutten, zoals
Ceres (D2), Leader en Interreg. Elk van de genoemde fondsen heeft eigen
criteria op grond waarvan een eventuele toekenning van middelen plaats
vindt. Deelgebieden leggen eigen accenten in een poging aan te sluiten
op de beschikbare EU-bronnen.
De rijksbijdrage voor de reconstructie voor de periode 2004-2007 is bijna
€ 63 miljoen. Via andere wegen wordt € 49 miljoen aan rijksbijdragen
verworven voor activiteiten die in lijn liggen van de reconstructie, zoals
ondernemersgerichte regelingen, de Wet Bodembeschermingsgelden en
het Nationaal Bestuursakkoord Water. Rijksmiddelen (in totaal € 111,1
miljoen) zijn gereserveerd voor het realiseren van de prioritaire rijksdoelen
zoals opgenomen in de AVP. Specifiek wordt afgerond € 44 miljoen
besteed aan Duurzame landbouw, ruim € 53 miljoen aan Natuurontwikkeling (flankerende maatregelen EHS) en € 14 miljoen aan Duurzaam
waterbeheer.
De provincie Limburg levert een bijdrage van € 73 miljoen, de waterschappen € 18 miljoen en de gemeenten bijna € 20 miljoen. De rest van
de investeringen moet komen uit de private sector. Een overzicht van de
bijdragen van verschillende partijen is gegeven in onderstaande tabel.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat bestedingen die buiten de jaar-
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plannen om worden gemaakt niet in de tabel zijn opgenomen. Het gaat
om bedragen die door een andere budgetbeheerder dan de provincie
worden gedaan, zoals met name de middelen die DLG inzet voor kavelruil en grondverwerving, Programma Beheer gelden ingezet door DR en
waterschapmiddelen voor waterbodemsanering.
		

Rijk

EU

Provincie

PPS

geraamd voor 2004-2007 111

32

36

45

Gemeente Waterschap
20

18

Totaal
262

gerealiseerd tot op

21,1

3,2

10,1

7,3

6,4

2,2

50,3

19

10

28

16

33

11

19

heden min. q
gerealiseerd tot op
heden in %
Tabel: Overzicht van de bijdragen van de verschillende actoren
(in mln €, bron: PIBL 10 mei 2005, in Kaderbrief Jaarplan Plattelandsontwikkeling 2006)

Gemiddeld is één jaar na de start van de uitvoering dus al 19 % van de
berekende financiële bijdragen ingevuld met geprogrammeerde en uitvoering zijnde projecten, wat in principe vrij veel is. Toch valt ook op dat,
naast de begrijpelijke opstartvertraging, op specifieke onderdelen sprake
is van grote verschillen tussen de ramingen in de bestuursovereenkomst
en de daadwerkelijke uitgaven voor geprogrammeerde en in uitvoering
zijnde projecten. Vooral binnen het thema landbouw zijn vooralsnog veel
minder middelen besteed aan (wettelijke) herverkaveling en bedrijfsverplaatsingen dan geraamd. Bovendien blijven het aantal ingediende projectvoorstellen binnen dit thema achter bij de ambities die op bestuurlijk
niveau werden geformuleerd.
Ook de bestedingen binnen de thema’s ‘recreatie’ en ‘landschap en
cultuurhistorie’ buiten de EHS en de nationale landschappen blijven
achter. De rijksbijdragen in de AVP voor deze thema’s vervielen op het
laatste moment. In NML worden juist binnen deze thema’s veel projectaanvragen ingediend. De beschikbare provinciale middelen volstaan niet
waardoor een belangrijk deel van deze projecten niet gehonoreerd kan
worden.
De hardheid van de afspraken over de in te zetten middelen verschilt
per partij. Zowel de bijdragen van het Rijk als (meer nog) vanuit Brussel
blijven achter bij de ramingen. De bijdrage van de gemeenten is relatief
hoog, maar beperkt tot die uitgaven waar een wettelijke taak voor de
gemeenten ligt. Gemeentelijke uitgaven voor specifieke reconstructiedoelen blijven duidelijk achter. De provincie en de Waterschappen blijken wat
betreft de bestedingen de meest uitvoeringsgerichte partijen.
Bestuurlijke middelen
Wat betreft bestuurlijke middelen zijn de gebruikelijke wetten op RO-,
milieu- en andere terreinen beschikbaar, evenals allerlei regelingen en
programma’s. De reconstructiewet geeft een belangrijke impuls. De
zonering, gericht op het scheiden van ruimtelijk onverenigbare functies,
neemt daarin een belangrijke plaats in. In NML is een integrale zonering
opgesteld, gebaseerd op een indeling in drie zones: extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. Het
instrumentarium dat voor integrale zonering wordt ingezet is enerzijds
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uitkoop- en verplaatsingsbeleid voor bedrijven die ‘echt verkeerd’ liggen, en anderzijds een uitvoeringsregeling voor vrijkomende agrarische
locaties (agrarische bestemming of uitwerking van de Ruimte voor Ruimte
regeling). Vanwege de hoge kosten bestaat inmiddels grote terughoudendheid wat betreft het realiseren van bedrijfsverplaatsingen. Meervoudige doelrealisatie is daarbij sowieso een voorwaarde.
Mede met het oog op de verwachte wijziging van de Wet Ruimtelijke
Ordening bereidt de provincie zich voor om het eigen instrumentarium
op ruimtelijk gebied verder te ontwikkelen. Doelen zijn daarbij het realiseren van meer sturing van ontwikkelingen binnen de gebiedsvisie en ook
het realiseren van een vereenvoudiging van de regelgeving met betrekking tot bestemmingsplannen en toestemmingsprocedures. Ook zet de
provincie in op stroomlijning en ontschotting van de eigen regelgeving
en budgetten in lijn met het karakter van het ILG.
Voorbeelden van voor Limburg bijzondere middelen zijn onder meer:
• BOM+ (Bouwkavel op maat +): een ruimtelijk ordeningsinstrument
dat het agrarische bedrijfsleven ruimte biedt voor ontwikkeling, onder
voorwaarde dat de ondernemer tegelijk de omgevingskwaliteit verbetert. BOM+ functioneert daarbij als een ‘integrale kwaliteitstoets’
bij ontwikkelingsplannen van agrarische bedrijven. De regeling levert
volgens GS veel positieve resultaten op.
• ARIBA (‘Agrarische Regelingen In Bestemmingsplannen Aanpassen’). De
Provincie Limburg beoogt in samenwerking met gemeenten door middel van ARIBA een snelle doorvertaling te verkrijgen van BOM+ in de
bestemmingsplannen en de directe doorwerking van het Reconstructieplan in de bestemmingsplannen te verwerken. De subsidieregeling
maakt het mogelijk dat agrariërs en gemeenten een waarderingssubsidie van EUR 1.000,- kunnen ontvangen als de milieuvergunning van
een intensief veehouderijbedrijf wordt ingetrokken dan wel aangepast.
• Ruimte voor Ruimte: gebaseerd op de landelijke subsidieregeling
Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Via extra woningbouw
worden de door de provincie voorgefinancierde kosten terugverdiend
van de uitgebreide toepassing van beëindiging van intensieve veehouderijbedrijven en gesubsidieerde sloop van stallen. Daaraan hebben
inmiddels 450 bedrijven meegedaan met een gerealiseerde sloop van
700.000 m2. De provincie en gemeenten werken hier nauw samen.
Bovendien is de provincie voor de uitvoer van deze regeling onlangs
een PPS aangegaan met Rabo Vastgoed B.V.
Tenslotte zijn er in Limburg verschillende instrumenten in ontwikkeling,
vooral ontwikkelingsgerichte vereveningsinstrumenten. Twee voorbeelden zijn de verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) en provinciale
grondbanken. Bij VOR gaat het in essentie om een combinatie tussen
ruimtelijke regelgeving en een marktmechanisme, waarbij particulieren
betalen om waardevolle gebieden te beschermen in ruil voor bebouwingsmogelijkheden ergens anders (LEI, 2005). Het is een systeem dat in
de VS al 30 jaar succesvol wordt toegepast en met enige aanpassing in de toekomst ook toegepast zou kunnen worden in Nederland.
Provinciale grondbanken zijn een manier voor de provincie om invulling te geven aan hun nieuwe rol als actieve ontwikkelaar. De provincie
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is zich bewust dat een actiever provinciaal grondbeleid de realisatie
van provinciale doelen in het gebiedsgericht beleid ten goede zal komen.
Het in de toekomst ontwikkelen van een Limburgse grondbank zal daarbij het
gewenste strategische en anticiperende verwerven van grond faciliteren.
Proceskenmerken
De verschillende provinciale beleidskaders en documenten zijn tot stand
gekomen via een intensief traject waaraan meerdere publieke bestuursorganen en vele andere betrokkenen deelnamen. Voor het POL was er
een breed samengestelde adviescommissie, waarbij een groot aantal
‘partners’, gemeenten en het Rijk, maatschappelijke organisaties en
instellingen, marktpartijen en ‘buren’ zijn gevraagd te participeren.
Het Reconstructieplan en het uitvoeringsprogramma zijn in belangrijke mate tot stand gebracht door een eveneens breed samengestelde
Reconstructiecommissie. Ten behoeve van de totstandkoming van het
Reconstructieplan tekenden provincie en gemeenten een bestuursovereenkomst, waaraan overigens niet alle gemeenten deelnamen. Voor de
uitvoering is zo’n overeenkomst er niet, maar wordt aangesloten op reeds
bestaande bestuurlijke constructies en afspaken. De gebiedscommissies
hebben daarbij een belangrijke rol. Verder is er per reconstructiegebied
een ambtelijke regionale contactgroep, bestaande uit medewerkers van
provincie, gemeente(n) en DLG.
De gebiedscommissies hebben vooral in de uitvoering een belangrijke rol
toebedeeld gekregen. Hun takenpakket omvat onder meer:
• initiëren en stimuleren van (integrale) projecten die bijdragen aan de
realisatie van de doelen van het Reconstructieplan en het Plan van
aanpak;
• opstellen van (vier-jaarlijkse) gebiedsprogramma’s;
• opstellen van jaarplannen;
• opstellen van jaarlijkse voortgangsrapportages;
• begeleiden van en toezicht houden op de uitvoering van de projecten;
• zorg dragen voor aan gebiedsgericht beleid gerelateerde communicatie
in de streek;
• adviseren van de Reconstructiecommissie en GS over de uitvoering
van het gebiedsgericht beleid voor de plattelandsontwikkeling van
Limburg.
Elke gebiedscommissie wordt ondersteund door een gebiedsbureau,
dat functioneert als het secretariaat van de gebiedscommissie. Het
gebiedsbureau is tevens het loket voor subsidieaanvragen en andere
uitvoeringsgerichte vragen en activiteiten. Ieder jaar maken de gebiedscommissies jaarplannen, waarin de projecten worden opgenomen
die in het daaropvolgende jaar ten uitvoer moeten worden gebracht.
Deze plannen worden aangeboden aan de provincie, die toetst of de
projecten aansluiten bij provinciale doelen en bekijkt of de financiering
van de projecten kan worden gekoppeld aan subsidiebudgetten van het
Rijk, de provincie en/of de EU.
Voor de coördinatie van het gehele reconstructieproces en de gebiedscommissies zijn er tenslotte nog een provinciaal regiebureau en een provinciale programmamanager.
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Commitment
Door de wijze van totstandkomen van de diverse plannen en programma’s
is er bij de betrokken overheden sprake van een geleidelijk gegroeid
commitment en onderling vertrouwen. Dat is ook de basis geweest
voor het slagen van sectorale en enkele integrale projecten in NML. De
commitment van andere dan bestuurlijke partijen lijkt grotendeels beperkt
tot de waarborging van persoonlijke belangen, en minder met het hele
reconstructieproces als zodanig. De brede betrokkenheid van verschillende partijen in het reconstructieproces leidt weliswaar tot het opstellen
van meer integrale projectplannen, maar de betrokkenheid is meestal
gebaseerd op het sluiten van compromissen. Omdat de verschillende
elementen van integrale doelen in een verschillend tempo gerealiseerd
worden, groeit het risico dat door afnemend vertrouwen de bereidheid
van partijen afneemt. Het resultaat kan zijn dat partijen vervolgens besluiten
om terug te vallen op (traditionele) belangenbehartiging.
Integrale projecten vergen nu eenmaal meer tijd dan enkelvoudige en de
reconstructie bevindt zich bovendien nog in een relatief vroeg stadium
van uitvoering. Niettemin zijn na anderhalf jaar al aardig wat projecten
aangegaan en positieve ervaringen daarmee kunnen het vertrouwen
en het commitment ten goede komen. Dat is ook noodzakelijk willen
partijen niet slechts gaan voor hun primaire belang, maar ook voor collectieve doelen als natuur en landschap.
Voortgang
Als algemeen beeld komt naar voren dat er voldoende plannen zijn en
enthousiasme aanwezig is, maar dat het lastig blijft werkelijke veranderingen doorgevoerd te krijgen. De provincie constateert dat bij de
uitvoering van projecten sommige doelen teveel aandacht krijgen en
aan andere onvoldoende invulling wordt gegeven. Dat is gedeeltelijk
een gevolg van de ruimte die de gebieden hebben gekregen. Sommige
projecten liggen zelfs buiten de scope van het Reconstructieplan en de
bestuursovereenkomst. Bij het thema landbouw blijft het aanbod van
projecten juist weer achter. Vooral de wettelijke herverkaveling, een pijler
van de reconstructie, komt nauwelijks van de grond. Niet alleen vanwege
achterblijvende rijksmiddelen maar ook omdat de overheid terugdeinst
voor de zwaarte van het instrument. Alleen op het vlak van vrijwillige herverkaveling lijkt beweging te zitten. Het effect en het enthousiasme voor
het instrument van bedrijfsverplaatsingen van intensieve veehouderijbedrijven uit extensiveringsgebieden moet nog blijken. Vanaf 10 oktober
(2005) is deze regeling in NML opengesteld, waarbij voor de provincie
Limburg in totaal 12 miljoen beschikbaar is, waarvan 70% door het Rijk
wordt gefinancierd.
Niet alle toegezegde middelen voor de reconstructie komen direct
beschikbaar wanneer dat in feite nodig is en toegezegde middelen blijven
achter, met name wanneer het om ‘nieuw’ geld voor de Reconstructie
gaat. Veel kosten voor de Reconstructie worden nu nog gefinancierd uit
bestaande regelingen. Bij de inzet van rijksgeld voor de reconstructie
gaat het met name om SGB geld (‘Regeling subsidiëring gebiedsgericht
beleid en reconstructie concentratiegebieden’). Vooral gemeenten blijven
achter met specifieke bijdragen voor reconstructieprocessen. Dat heeft
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overigens ook te maken met het feit dat in de praktijk niet steeds aan de
voorwaarde van gedeeltelijke financiering vanuit het private circuit kan
worden voldaan.
Voor een succesvolle uitvoering is nodig dat gemeenten hun bestemmingsplannen actualiseren om die te laten aansluiten op het POL en
de uitwerking daarvan in het Reconstructieplan. De provincie stelt zich
hierbij uitnodigend en faciliterend op. Er zijn hierover geen bestuurlijke
afspraken gemaakt, ervan uitgaande dat gemeenten vanuit een eigen
belang inzetten op actualisatie van de bestemmingsplannen. In de praktijk blijken verouderde bestemmingsplannen echter de voortgang van
reconstructieprocessen te kunnen vertragen.
Tenslotte spelen zowel bij de start als bij de uitvoering van de reconstructie
de problemen met grondverwerving en grondmobiliteit een belangrijke
vertragende rol. Grondposities worden door sommige partijen ingenomen
of behouden met andere doelen dan de reconstructie en de overheden
zijn gezamenlijk niet effectief in het tijdig en gecoördineerd innemen van
strategische grondposities. Afgewacht moet worden of de nog niet ingegane nieuwe WRO-bevoegdheden daarin verandering kunnen brengen.
Sterke en zwakke punten
Sterk
•	Enthousiasme bij provincie en vele betrokkenen om de reconstructie
en integrale gebiedsontwikkeling ter hand te nemen en verder te
brengen.
• Voldoende bestuurlijk commitment bij provincie en rijksoverheid.
•	Betrokkenheid van velen bij ontwikkeling van reconstructieplan en
uitvoeringsprogramma.
• Feitelijke realisering van een belangrijk deel van de voorgenomen projecten.
•	Het ontwikkelen van meer integrale projectplannen door de brede
betrokkenheid van partijen in het overleg.
•	Het terugdringen van verstening van het platteland door de sloop van
stallen.
• Een helder en functionerend rapportage en monitoringssysteem.
•	Mogelijkheden voor gebiedscommissies om hoofdbeleidslijnen en praktische elementen uit het gebied zichtbaar bij elkaar te brengen.
• Veel bestuurlijke inzet op coördinatie.
Zwak
•	Voorlopig weinig verbetering van de mogelijkheden om effectief te zijn
in grondposities.
•	Zorg om de kwaliteit van de resultaten bij inzet van vereveningsinstrumenten.
• Zorg om de druk op collectieve waarden zoals natuur en landschap.
• Afname van maatschappelijk commitment bij gebrek aan voortgang.
• Onvoldoende ontwikkeld ruimtelijk instrumentarium.
•	Hoge werkdruk per subsidiestroom (veel inhoudelijke en procedurele
eisen, lange doorlooptijd van projectaanvragen, complexe verantwoording, met name voor EU-regelingen en de verantwoordingsplicht van
de provincie naar het Rijk).
•	Het zoeken van financiering bij projecten, ook als die niet essentieel
zijn voor de voortgang van het reconstructieproces, in plaats van het
realiseren van financiering op programmabasis.
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•	Het risico dat gebiedscommissies als een extra bestuurslaag gaan
functioneren.
• De lange duur van de totstandkoming van beschikkingen.
•	Vertrouwensbreuk bij sommige initiatiefnemers als gevolg van lange
procedures en het in een laat stadium niet gehonoreerd krijgen van
projecten. het gaat hierbij om een bestaand probleem dat met de
introductie van gebiedscommissies niet volledig is opgelost.
•	Het bestaan van onvoldoende harde sturingsmogelijkheden, mede als
gevolg van de andere punten, bij het doorzetten van fundamentele
veranderingen.
•	Het in sommige gevallen niet op tijd (voor individuele projecten) of in
onvoldoende mate (recreatie, landschap en cultuurhistorie) beschikbaar zijn van middelen wanneer die voor de voortgang wenselijk zijn.

3.

Casus: Veenweidegebied in het Groene Hart

Inleiding
In deze verkenning wordt zowel gekeken naar de ontwikkeling van het
Groene Hart als geheel, waarvan de Veenweidegebieden een kenmerkend
deel vormen, als naar één Veenweidegebied in het bijzonder: de Krimpenerwaard.
Voor het benoemen van de transitieopgave voor het Veenweidegebied
als kenmerkend deel van het Groene Hart, is vooral van belang de begin
dit jaar (februari 2005) tot stand gekomen Balans van het Groene Hart
(februari 2005). Dit document is door de drie betrokken provincies
(Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) vastgesteld als gemeenschappelijke visie en als document om met het Rijk en anderen in de slag te
kunnen.
De concrete uitwerking van de Balans, naar een Ontwikkelingsprogramma en vervolgens naar een Uitvoeringsplan is juist in deze periode
(augustus/september 2005) gaande. Dat betekent dat de analyse van
de financieringsmogelijkheden van de transities in het Veenweidegebied
van het Groene Hart slechts in beperkte mate gebaseerd is op concrete
beleidsvoornemens, kostenramingen, afspraken over bekostiging en
concrete activiteiten. De concrete uitwerking van de Balans gebeurt in
hoge mate gezamenlijk voor de drie provincies, maar uiteraard ook met
toespitsingen per provincie.
Voor een aantal deelgebieden van het Groene Hart wordt thans al een
slag gemaakt in de uitwerking van de ontwikkelingsrichting. In ZuidHolland wordt de visie op dit moment nog het meest geconcretiseerd
voor de Krimpenerwaard. Daarop wordt in de analyse dan ook voor een
belangrijk deel toegespitst, zonder de samenhang binnen het Groene
Hart als geheel uit het oog te verliezen. De Krimpenerwaard is bovendien
een gebied waarin de voor de Veenweidegebieden als geheel geldende
problemen in ruime mate aanwezig zijn en urgent om oplossingen vragen. In beleidsvorming en overleg is men zover gevorderd dat verscheidene aspecten in hun onderlinge samenhang zichtbaar gemaakt kunnen
worden.
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Kenmerken van het gebied
Een groot deel van de open ruimte tussen de grote steden in de Randstad
wordt gerekend tot het Groene Hart. De grenzen ervan zijn aan verandering onderhevig. Zo wordt volgens de Nota Ruimte de grens van het
Groene Hart zodanig aangepast dat in de Zuidplaspolder (Driehoek Zoetermeer, Rotterdam, Gouda) verstedelijking kan plaatsvinden. Een groot
deel van het grondgebied van het Groene Hart is Veenweidegebied, maar
er is ook Veenweide die niet tot het Groene Hart behoort, zoals Laag-Holland boven Amsterdam.
Het Groene Hart is een gebied dat gekenmerkt wordt door:
• grote openheid, met uitgestrekte oppervlaktes grasland;
• melkveehouderij, hoewel sommige andere agrarische deelsectoren
(glastuinbouw, boomkwekerij) sterk in opkomst zijn;
• betrekkelijk weinig recreatieve activiteiten, zeker vergeleken met de
omgeving;
• omringd door stedelijk gebied, het meest verstedelijkte van Nederland,
waardoor het deel uitmaakt van het functioneren van de Deltametropool.
De transitieopgave
De voornaamste problemen van het gebied zijn:
• voortgaande bodemdaling van het Veenweidegebied, mede als gevolg
van de ver doorgaande aanpassing van het grondwaterpeil;
• de waterproblematiek in brede zin, met accent op de groeiende noodzaak voor extra waterberging. Deze problemen zijn o.a. in droogmakerijen aanwezig;
• de ruimtedruk in en vanuit de zich ontwikkelende Deltametropool, met
daardoor zowel behoefte aan grond voor woningbouw als voor andere
dan agrarische bedrijvigheid. Daarmee samenhangende problemen
zijn de optredende verrommeling van het landschap en steeds hoger
wordende grondprijzen;
• als gevolg van dat laatste afnemende mogelijkheden de melkveehouderij op een economisch verantwoorde basis vorm te geven. Verwerving
van grond tegen rendabele prijzen is bijna onmogelijk, waarbij bovendien landelijke ambities op het punt van de EHS en Recreatie om de
Stad (RodS) de druk verzwaren. Schaalvergroting wordt ook bemoeilijkt
door de eigenheden van landschap en bodemstructuur;
• wegtrekken van jongeren uit het landelijke deel van het Groene Hart,
zelfs uit de wat grotere kernen, wat ten koste gaat van de leefbaarheid
en voor een deel ook de economische potentie.
De transitieopgave voor het Groene Hart is dus breed. Lange tijd is in
het Groene Hart een vrij defensief en restrictief beleid gevoerd, gericht
op behoud van de grote open ruimte. Omdat de melkveehouderij drager
was van het open landschap, was een essentieel onderdeel van het beleid
het voeren van een landinrichtingsbeleid waarbij optimalisering van de
agrarische bedrijvigheid leidend was voor de ontwikkelingsrichting als
geheel. Al was daarbij overigens ook veel oog voor natuurbelangen e.d.
Door de noodzaak telkens weer het waterpeil van steeds kleinere gebiedseenheden aan te passen en het gebied te versnipperen in steeds kleinere
peilvakken, wordt het steeds moeilijker de watersystemen te beheersen en
sturen. En bovendien zeer kostbaar. In de praktijk is dat defensieve beleid
onhoudbaar geworden. De problemen en opgaven voor het Groene Hart
blijken daarvoor respectievelijk te weerbarstig en te groot.
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Nieuw streefbeeld voor het Groene Hart
Het streefbeeld voor het Groene Hart is ten opzichte van nog maar
kort geleden dan ook vrij duidelijk gewijzigd en het heeft meer kanten
gekregen. In de Nota Ruimte is zichtbaar dat het Groene Hart niet meer
wordt beschouwd als een af te zonderen gebied, maar als een gebied dat
eigentijdse functies vervult voor het omringende stedelijke gebied. En de
richting van de aanpak door de provincies is verschoven van het handhaven van de status quo naar het op deelgebieden inzetten van gerichte
veranderingen. Kwaliteitszonering is hierbij een van de belangrijkste
begrippen. De zonering is erop gericht om in kaart te brengen welke
kenmerken in gebieden versterkt moeten worden, en in welke gebieden
juist ontwikkelingen in een andere richting kunnen en moeten plaatsvinden. Zo wordt er in bepaalde kwaliteitszones, vooral langs rivieren
en vervoersassen, meer ruimte gemaakt voor stedelijke ontwikkeling. In
andere zones kan juist kwaliteit worden toegevoegd waar de kwaliteit
door verrommeling achteruit is gegaan. Ook zijn er overloopgebieden die
aansluiting op elders moeten geven (vooral EHS).
De provincie Zuid-Holland werkt samen met Utrecht en Noord-Holland
de transitieopgave verder uit in het kader van het nieuwe Ontwikkelingsprogramma Groene Hart. Daarnaast is zij bezig de transitieopgave te
concretiseren in een aantal deelgebieden, in het bijzonder de Krimpenerwaard. Men maakt daarbij een onderscheid tot wat voor de langere
termijn (15-50 jaar) moet gebeuren en wat voor de Middellange termijn
(10-20 jaar) aan de orde is.
Een centraal onderdeel van het nieuwe Ontwikkelingsprogramma is de
zogeheten lagenbenadering. Deze benadering komt erop neer dat wordt
meebewogen met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de slappe
veenbodem, in plaats van steeds kostbaarder wordende middelen in te
zetten tegen de gevolgen van de bodemdaling. In de nieuwe opvatting
worden de wateropgave en de beheersbaarheid daarvan sturend voor het
grondgebruik en de inrichting. Dat kan er dus toe leiden dat in bepaalde
delen de melkveehouderij niet gehandhaafd kan blijven.
Uitgaande van de lagenbenadering is de inzet van het provinciale bestuur
om in de Krimpenerwaard:
• in het zuidelijk (nog relatief hoog gelegen) gebied het accent op de
landbouw te leggen en die daar ook verder te ontwikkelen;
• in het lager gelegen middendeel verbrede landbouw te combineren
met weidevogelnatuur;
• een deel van de geplande natuurgebieden (600-800ha) naar het (laagst
gelegen) noorden te verschuiven.
Dit zal gecombineerd moeten worden met de inrichting van een robuust
watersysteem met grotere peilvakken. Voor de Krimpenerwaard kan dit
beeld voor de komende 10-20 jaar zekerheid bieden: in de hogere delen
is goed landbouw te bedrijven (met een iets lager peil dan momenteel),
de waterveiligheid wordt optimaal gegarandeerd, de bodemdaling wordt
zoveel mogelijk tegengegaan door in de lagere delen het peil niet te verlagen (ten opzichte van het maaiveld) en in de laagste delen op termijn
zelfs wat op te hogen, het landschap wordt behouden en de natuur-
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doelen gerealiseerd. In dit perspectief voor de Krimpenerwaard zal het
nodig zijn dat vooral in het middengedeelte verbreding en aanpassing
plaatsvindt van de agrarische bedrijvigheid, onder meer door recreatie en
natuurbeheer. Een deel van de geplande natuurgebieden moet overigens
volgens het plan worden verplaatst, maar voor het grootste deel van de
Krimpenerwaard zal het karakter van het open weidelandschap worden
bewaard. Voor het midden- en noordelijke deel zullen de mogelijkheden
van recreatie verder ontwikkeld kunnen worden dan tot nu toe gedacht.
Voor de actuele landinrichting in de Krimpenerwaard betekent dit dat
niet onverkort kan worden vastgehouden aan eerder gemaakte afspraken
en maatregelen. Daarover vindt thans overleg plaats.
Actoren
Voor het geheel van het Groene Hartbeleid is het aantal betrokkenen zeer
groot. Bij de totstandkoming van de Balans zijn het vooral de drie provincies geweest die op basis van bestaande kennis, ook over standpunten,
wensen en streefbeelden van betrokkenen, de ideeën verder hebben
vormgegeven. Daartoe hebben de provincies een gezamenlijke Stuurgroep gevormd, bestaande uit de drie verantwoordelijk gedeputeerden
plus een gedeputeerde als voorzitter.
De Groene-Hartgemeenten hebben zich verenigd in het Woerdens
Beraad, dat de stuurgroep gevraagd en ongevraagd adviseert. Ook de
maatschappelijke organisaties zoals ANWB, Natuurmonumenten, de LTO,
de Kamers van Koophandel, NEPROM, Staatsbosbeheer en de Zuid-Hollandse Milieufederatie hebben voor hun inbreng een gezamenlijk gezicht:
het Groene Hart Pact (in oprichting).
Ook in de afzonderlijke veenweidegebieden, dus ook in de Krimpenerwaard, gaat het om grote aantallen betrokkenen. Het feit dat er een
omslag in het beleid ten aanzien van de Krimpenerwaard nodig is, kwam
ten dele voort uit de ervaring van de Landinrichtingscommissie (LC), die
bij de uitvoering van eerdere plannen voor de landinrichting van de Krimpenerwaard geconfronteerd werd met steeds grotere problemen, zowel
in technische als in financiële zin. Deze LC is vrij breed samengesteld,
gedeeltelijk uit betrokken overheden, gedeeltelijk met de verschillende
belangen (landbouw, natuur, landschap).
Percepties en belangen
De wijze waarop de provincies met het Groene Hart willen omgaan sluit
aan op de rijksvisie in de Nota Ruimte en Agenda Vitaal Platteland, al is
er ook duidelijk sprake van een wisselwerking tussen de al gaande zijnde
beleidswijzigingen bij de drie provincies en de Nota Ruimte. Het streefbeeld van de drie provincies is een concrete invulling van de opgaven die
in de rijksnota’s zijn geformuleerd. Daarmee kan geconcludeerd worden
dat er geen principieel verschil bestaat in streefbeelden tussen het Rijk en
provincies. Er is geen zekerheid of dat beeld ook overeenstemt met wat
andere betrokkenen willen. Er zijn weliswaar met vele betrokkenen contacten geweest, maar commitment over het streefbeeld is nog geenszins
vastgesteld. Wel is waarneembaar dat veel betrokkenen, ook agrariërs,
zich ervan bewust zijn dat op een aantal punten maatregelen onvermijdelijk zijn. Geleidelijk aan groeit, volgens de provincies en de organisaties
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waarmee de provincies te maken hebben, het besef dat er ingrijpende
keuzen gemaakt moeten worden, door de overheid en door agrarische
ondernemers.
In de Krimpenerwaard is de landinrichtingscommissie (LC) nauw betrokken geweest bij de definiëring van de nieuwe uitgangspunten. Er
heeft een interactief proces plaatsgevonden, dat uitgemond is in een
bijeenkomst voor belangenorganisaties (23 juni 2005), waarin brede
steun bleek voor de aanpak door de provincie en de door de provincie
geschetste ontwikkelingsrichting. Die steun is uiteraard voorwaardelijk: in
de praktijk moet bijvoorbeeld voor agrariërs wel blijken dat de belangen
met betrekking tot een gezonde bedrijfsvoering voor de melkveehouderij
en andere economische activiteiten gewaarborgd zijn.
Proces
Afspraken en arrangementen
In formele zin zijn er nog geen harde afspraken gemaakt tussen het Rijk
en de drie provincies. De Balans is juist mede bedoeld om de provincies
een basis voor onderhandelingen met het Rijk te bieden. Voor de financiering van de ingrijpende veranderingen en transities in het Groene Hart
rekenen de provincies erop dat zij een beroep kunnen doen op extra middelen. De Agenda Westelijke Veenweiden, die zal worden opgenomen in
het Ontwikkelingsprogramma voor het Groene Hart, zal worden benut
voor de onderbouwing van een claim die door het Rijk is gelegd van
€ 200 miljoen op het FES (Fonds Economische Structuurversterking) ten
behoeve van het oplossen van de Veenweideproblematiek. Deze gelden
kunnen dan wellicht in 2011 ter beschikking komen, mede ten behoeve
van landbouwkundige maatregelen.
Van belang is voorts dat tussen het Rijk (LNV en VROM) en de provincie
Zuid-Holland een Uitvoeringscontract 2005-2006 is gesloten dat vooruitloopt op het ILG. In die overeenkomst worden de beschikbare
(rijks)middelen en de prestaties en taakstellingen die daarbij behoren
voor de provincie als geheel globaal vermeld. Voor het Groene Hart is
het Rijksbudget Nationale Landschappen daarbij van belang. Er is geen
uitsplitsing aanwezig naar deelgebied, juist om de provincie daarin en in
de fasering beleidsruimte te geven.
Op basis van de Balans zijn, in ieder geval voor de Krimpenerwaard, nog
geen concrete afspraken met gemeenten en anderen gemaakt over de
aansturing van de transitie volgens de gewijzigde opvattingen. In het
verleden was er een Raamplan Krimpenerwaard vastgesteld, waarvan de
uitvoering echter stagneert. Thans wordt door alle partijen nadrukkelijk
gestreefd naar een Pact voor de Krimpenerwaard. Maar om aansluiting
te hebben op het nieuwe beleid voor het Groene Hart is minimaal een
voldragen Uitvoeringsplan nodig, inclusief perspectief op de financiering
van de nieuwe landinrichting en op overige zaken die in de gebiedsaanpak aan de orde komen.
Financiële middelen
Wat er aan middelen nodig is om de visie uit de Balans te realiseren
zal voor een belangrijk deel moeten voortkomen uit de concretisering
via het Ontwikkelingsprogramma in een Uitvoeringsplan Groene Hart.
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Nu al is duidelijk dat er meer middelen nodig zullen zijn om substantiële voortgang met de transitie van het Groene Hart, dus ook met de
transitie van Veenweidegebieden, te maken. De provincie Zuid-Holland
rekent erop dat, waar de ontwikkelingsrichting voor de Krimpenerwaard
nauw aansluit bij wat het Rijk in de Nota Ruimte en in de AVP heeft aangegeven, bijdragen van het Rijk binnen bereik komen. Het gaat dan om
bestaande bronnen, bijvoorbeeld voor landinrichting. Nog niet duidelijk
is of men rekent op aanvullende middelen voor andere doelen. In ieder
geval gaat de provincie ervan uit dat de mogelijkheden voor toevoeging
van middelen vanuit de provinciale begroting zeer beperkt zijn. Vooral
de financiering van puur landbouwkundige maatregelen acht men een
punt van zorg.
Voor financieringsbronnen voor de transities wordt ook gekeken naar
alternatieven, maar nog niets is uitgekristalliseerd. Gedacht wordt aan:
•	Bouwactiviteiten in de daartoe bestemde transformatiezones, waar stedelijke ontwikkeling ruimte krijgt. Het is overigens de vraag of er daaruit
nog middelen voor het landelijk gebied kunnen worden gegenereerd,
gelet op de zeer hoge ontwikkelingskosten en de te verwachten claims
m.b.t. de aanleg van infrastructuur in de nieuwe stedelijke zones.
•	Bevordering recreatiemogelijkheden. Het Groene Hart heeft uitgesproken mogelijkheden voor de ontwikkeling van waterrecreatie.
Vermoedelijk zijn recreatieondernemers, horeca, maar ook anderen te
interesseren. Daarbij wordt ook gedacht aan inkomsten voor boeren
uit gehele of gedeeltelijke wijziging van de aard van hun bedrijf. Een
gezamenlijke marketing-organisatie voor de ontwikkeling en promotie
van de recreatiepotenties zou goede diensten kunnen bewijzen.
Bestuurlijke middelen
Er is in Zuid-Holland een beginnend grondbeleid, maar de verwachtingen
over de mogelijkheden daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van
het Groene Hart zijn niet hooggespannen. Strategische grondaankoop
door overheden, dus ten behoeve van het soepeler laten verlopen van
cruciale elementen in de integrale aanpak van de noodzakelijke omslag,
zou in de beleving van tenminste een deel van de betrokkenen niet
meer zijn dan een druppel op een gloeiende plaat, mede gelet op de
extra hoge grondprijzen in het landelijke gebied van de Randstad en de
beperkte financiële mogelijkheden. Dat werkt nu al uit op de realisering
van Recreatie om de Stad en de EHS. Ook koop door ondernemers, als
onderdeel van bedrijfsontwikkeling, wordt steeds moeilijker. Overigens
is er voor de Krimpenerwaard een Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard, die een rol kan spelen bij veranderingen in grondgebruik, waarbij
tegelijkertijd gelet wordt op kwaliteitsaspecten, zoals het tegengaan van
negatieve effecten voor het milieu.
Verder oriënteert men zich op de nieuwe mogelijkheden die de wijziging
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening waarschijnlijk zal bieden. Daarbij
is in strategische en praktische zin ook afstemming met de RO-bevoegdheden van gemeenten aan de orde. Daarover zijn in het Groene Hart
nog geen afspraken gemaakt. Wel loopt op het niveau van het Groene
Hart een studie naar de toepassing van ‘migratiesaldo nul’ (woonbeleid
gericht op het landelijk gebied en de kleine kernen), dat samen met een
in 2006 uit te voeren studie naar de economische ontwikkeling nadere
input zal zijn voor de heroriëntatie van het RO-beleid.
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Proceskenmerken
Bij de totstandkoming van de Balans van het Groene Hart waren vooral de
provincies zelf aan zet. Ook bij de totstandkoming van het (de) Ontwikk
elingsprogramma(’s) zal de betrokkenheid van partijen nog beperkt zijn.
Van een bottom up proces voor het geheel van het Ontwikkelingsprogramma is geen sprake. Wat dat voor het commitment gaat betekenen
moet worden afgewacht. Overigens is te verwachten dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij de uitwerking van de deelgebieden een
betere toetssteen is voor het draagvlak dan de betrokkenheid bij wat
abstractere beleidsontwikkeling. In de Krimpenerwaard wordt de voorbereiding van een nieuw pact vormgegeven als een gezamenlijk top down
en bottom-up proces. De streek heeft de provincie nadrukkelijk gevraagd
hier regie op te voeren.
Commitment
Voor de grote trajecten in het Groene Hart is sprake van een beginnend
commitment bij alle partijen. De verdere ontwikkeling moet uitwijzen
of die groeit, of dat er divergerende bewegingen ontstaan. In de Krimpenerwaard lijkt het commitment door de sterke betrokkenheid van alle
partijen vrij groot te worden, hoewel formeel nog weinig is vastgelegd.
Voortgang
Het stadium van ontwikkeling leent zich niet om over voortgang van
uitvoering te spreken.
Sterke en zwakke punten
Sterk
• Het door de drie provincies serieus nemen van hun verantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling, in het bijzonder van de grote
problemen van het Groene Hart en de Veenweidegebieden. Dit komt
tot uiting in het vormgeven van de gezamenlijke nieuwe visie.
• Nadruk op de integraliteit van de problematiek.
• Durf tot ingrijpende keuzen voor een nieuwe koers.
•	Betrokkenheid van velen bij de totstandkoming van een nieuw Veenweidepact Krimpenerwaard.
•	Inspanningen om, waar dat een meerwaarde heeft, te komen tot
uitbouw van de rol van de provincie als gebiedsontwikkelaar, mede via
experimenten.
• Economisch vrij gezonde agrarische bedrijven.
• Meer mogelijkheden voor dynamiek in transformatiezones.
•	Juist door stedelijke omgeving kansen op vergroting recreatie en verbetering landschaps- en natuurwaarden.
Zwak
• In het verleden zijn verschillende dynamische kansen niet benut omdat
het Groene Hart teveel ongedifferentieerd werd beschermd.
•	Het nog niet uitgekristalliseerd zijn van het benodigde RO-instrumentarium.
• Hoge grondprijzen.
•	Dreiging door water, niet slechts door bodemdaling, maar ook door
klimaatgevolgen en de hoge kosten van maatregelen.
•	Onduidelijkheid over de financiering van voornemens die kostbaar
zijn, zoals in de Krimpenerwaard door forse wijzigingen in gebruik van
grond.
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•	Naast elkaar blijven bestaan (en toepassen) van sectorale regelingen
(wellicht wordt dit meegenomen in de experimenten over de ontwikkelingsbenadering).

4.

Casus: de Veenkoloniën

Inleiding
Het onderzoek naar de Veenkoloniën richt zich op de Drents-Groningse
Veenkoloniën. Sociaal-economisch zijn de Veenkoloniën al decennia een
achterstandsgebied met een hoge werkloosheid, een hoog aandeel van
de WSW in de werkgelegenheid en een brain-drain uit het gebied. Maar
het is ook een gebied met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en unieke
karakteristieken vanwege haar ontstaansgeschiedenis.
De basis voor het vigerende gebiedsgerichte beleid voor deze regio is
het rapport van de Commissie Structuurverbetering Veenkoloniën - de
Commissie Hoekstra - uit 2002. Aanleiding voor de aanstelling (door het
kabinet) van deze Commissie was de matige sociaal-economische structuur en de verwachte afname van de Europese steun voor de akkerbouw.
De Commissie concludeerde in haar rapport (‘Van onafhankelijkheid naar
kracht’) dat de hoofdproblemen zijn samen te vatten in de begrippen
eenzijdigheid, afhankelijkheid en een negatief imago. De eenzijdigheid
heeft betrekking op zowel de economische structuur als het landschap.
De afhankelijkheid uit zich in het grote aandeel gesubsidieerde werkgelegenheid en de door de EU gesteunde aardappelzetmeelindustrie.
Het negatieve imago van de streek houdt verband met genoemde eenzijdigheid. Ook de bestuurlijke versnippering werd als knelpunt genoemd.
Het gebied wordt in sterke mate gekenmerkt door de landbouw, en dan
met name door de akkerbouw (graan en zetmeelaardappelen). De oppervlakte van een gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf is hier groter dan die
van een gemiddeld bedrijf op landelijk niveau. Toch is wat betreft het
gezinsinkomen de situatie in het gebied niet rooskleurig. Voor de hele
land- en tuinbouw in de Veenkoloniën lagen in de periode 2001-2003
68% van de bedrijven met hun gezinsinkomen uit het bedrijf onder het
minimum (LEB, 2005). Het inkomen schommelt er de afgelopen jaren
rond de 15.000 euro en de besparingen zijn licht negatief (idem). Met
name zetmeelaardappelbedrijven genereren wel relatief veel inkomen van
buiten het bedrijf, waardoor het verschil in het totale gezinsinkomen met
een gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf beperkt is.
De afhankelijkheid van subsidies en bedrijfstoeslagen is op zetmeelaardappelbedrijven bijzonder groot: waar bij een gemiddeld Nederlands
bedrijf ruim 2% van de opbrengsten uit subsidies/bedrijfstoeslagen
bestaat, loopt dit bedrag op een gemiddeld zetmeelaardappel-bedrijf
op tot 25% (Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.) Volgens LEI-studies zal de telersprijs van zetmeelaardappelen als gevolg van de recente
hervormingen van het GLB in de nabije toekomst met 15% dalen (Prins
en Smit, 2004; Smit et al., 2004; Bont et al., 2003). De prijs bestaat in
de huidige situatie voor circa 38% uit EU-prijsondersteuning. Onder het
nieuwe EU-beleid wordt deze ondersteuning met 40% ontkoppeld van
de productie. Omdat ook de inkomenstoeslag (die vanaf 2007 de directe
inkomenssteun vervangt) wordt gekort, wordt de prijsdaling niet volledig
gecompenseerd en zal het inkomen in meer of mindere mate (afhanke-
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lijk van de bedrijfsgrootte) nog verder achteruit gaan. Omdat de eerste
5.000 euro van de inkomenstoeslag vrijgesteld zijn van kortingen, zal de
inkomensdaling op grotere bedrijven relatief groter zijn (idem).
De transitieopgave
Het antwoord van de regio op het advies van de Commissie Hoekstra is
‘de Agenda van de Veenkoloniën’. De Agenda is een integrale en gebiedsgerichte regiovisie op hoofdlijnen en een programma met concrete
maatregelen voor het Veenkoloniaal gebied. Het doel is om concrete
projecten voor te stellen voor de uitvoering en een samenhangende visie
op hoofdlijnen te hebben als basis voor meer uitgewerkte plannen zoals
gemeentelijke structuurvisies of sectorale plannen.
Op grond van het rapport van de Commissie Hoekstra is gekozen voor
het nastreven van diversiteit en onafhankelijkheid. Er is voor de volgende
thema’s gekozen:
• zorg, voorzieningen en onderwijs: voldoende aanbod, spreiding en
bereikbaarheid van voorzieningen op het gebied van sport en recreatie,
cultuur en onderwijsmogelijkheden, (ouderen)zorg op maat, de combinatie van wonen en zorg, jeugd- en jongerenwerk e.d.;
•	aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus: nieuwe woonlocaties en
mogelijkheden voor woon/zorg- en woon/werkcombinaties en landschappelijk wonen;
•	agrarische vernieuwing: nieuwe teelten (vezelhennep), verminderen
milieubelasting, stimuleren glastuinbouw, maar ook aan het opnemen
van melkveehouders die uit andere gebieden moeten vertrekken;
• een gevarieerde bedrijvigheid;
•	natuur en landschap: versterking van het monumentale karakter van
de hoogveen-ontginningsgebieden en ontwikkeling van een nieuw
landschappelijk raamwerk;
•	cultuurhistorie als beeldmerk voor recreatie en toerisme;
•	water als drager, ontwikkeling van zones voor waterberging en natuurontwikkeling, verbetering of herstel diverse vaarverbindingen en realisatie van de EHS;
•	optimale bereikbaarheid: zowel de digitale snelweg (veenkoloniaal
glasvezeltracé), als de ombouw van de N33 en verbetering van de
N366 en de N391.
Door de partners van de Agenda is in eerste instantie besloten om tien
concrete activiteiten te prioriteren. De top tien van de Agenda is:
• aansluiting scholing werk en Brede School;
•	herstructureren wonen in kernen en (naoorlogse wijken) en linten
(cultuurhistorische bebouwing);
• inplaatsing melkveehouderij;
• herstel natuurlijk bekensysteem en natuurontwikkelingszones;
• ombouw N33 tot A33;
•	diversiteit landbouw door nieuwe teelten, glastuinbouw en bioraffinage;
• vaarverbindingen herstellen;
• opzetten beheer ICT LANschap;
• ombouw N366/N391 tot autoweg;
• Noordwest Europees natuurpark Bargerveen.

105

Actoren, percepties en belangen
De volgende overheden zijn betrokken bij de agenda voor de Veenkoloniën:
• de rijksoverheid: de ministeries van LNV, EZ, VROM, V&W, OCW en SZW;
• de provincies Groningen en Drenthe;
• de negen gemeenten in het gebied;
• twee waterschappen (Hunze & Aa’s en Velt & Vecht).
Daarnaast zijn nog tal van andere actoren betrokken bij de uitvoering
van de Agenda, zoals onderwijsinstellingen, bedrijven, Dienst Landelijk
Gebied, Noordelijk Land- en Tuinbouw Organisatie en ondernemers, particuliere investeerder(s), burgers en agrariërs, de Stichting Recreatietoervaart Nederland, NNWB en ANWB, Staatsbosbeheer, recreatie- ondernemers en recreatieschappen. Bij de uitvoering van de Agenda wordt per
project nagegaan welke actoren nodig zijn om het project uit te kunnen
voeren.
Percepties en belangen
Op regionaal niveau bestaat na jarenlang bestuurlijk overleg op en tussen de verschillende niveau’s sterke overeenstemming over de kern van
de problematiek. De transitie opgaven zoals verwoord in de Agenda,
zijn het resultaat van gezamenlijk overleg en brede interactie, inclusief
consultatie met een brede klankbordgroep. Alle partijen zijn zich bewust
van het (gezamenlijk) belang van de Agenda. Toch lopen de individuele
belangen af en toe uiteen, zeker wat betreft het besteden van schaarse
middelen. Dit is zichtbaar van provincies, die hun aandacht over verschillende gebieden moeten verdelen, tot individuele ondernemers, die het
bedrijfsbelang voorop stellen.
De rijksoverheid deelt de perceptie van de problematiek zoals deze door
betrokkenen in de regio wordt uitgedragen. Nationaal is de beleidsverantwoordelijkheid voor regionale ontwikkeling in de afgelopen periode
echter in toenemende mate in de regio komen te liggen. Het kabinet
volgt die lijn ook voor de Drents-Groningse Veenkoloniën. De meeste
departementen vertonen dan ook geen bijzondere interesse in het
gebied. Ook het ministerie van LNV houdt vast aan eigen prioriteiten.
Proces
Programmaorganisatie van de Agenda
De betrokken provincies, gemeenten en waterschappen in het gebied
zijn op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in een stuurgroep. De stuurgroep is opdrachtgever voor de uitvoering van de Agenda. De leden van
de stuurgroep signaleren kansen, zijn portefeuillehouder voor projecten
en zorgen voor de terugkoppeling van de activiteiten van de Agenda
binnen hun eigen bestuur.
Een projectbureau (bestaande uit een projectleider, een projectsecretaris
en een communicatiemedewerker) treedt op als regisseur van de uitvoering van de agenda. Het projectbureau is 1 juni 2003 gestart, 2004 was
het eerste volledige jaar van activiteiten. De uitvoering van projecten
wordt door het projectbureau vastgelegd in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Het projectbureau heeft als belangrijkste taak de ideeën uit de
Agenda om te zetten in concrete projecten.
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Op ieder project wordt een projectgroep gezet, waarin de partners van
de Agenda ambtelijk zijn vertegenwoordigd. De projectgroep wordt
voorgezeten door een projectleider (meestal een van de partners van
de Agenda). De leden van de projectgroep ondersteunen bij initiëren,
voortgang en evaluatie van projecten, zorgen voor coördinatie en terugkoppeling binnen de eigen organisatie van de uitvoering van de Agenda.
De projectgroep bewaakt gezamenlijk de voortgang in de uitvoering van
de Agenda.
Overige samenwerkingsverbanden en programma’s
In de Veenkoloniën bestaan een aantal overkoepelende samenwerkingsverbanden, die ook in meer of mindere mate betrokken zijn bij de
Agenda. Te noemen zijn onder meer:
• Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Sinds 1992 bundelen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hun bestuurlijke
krachten in het SNN. Het gezamenlijk beleid is omschreven in het
programma ‘Kompas voor het Noorden’. Het SNN onderhandelt
namens de provincies met het kabinet over zaken die het hele Noorden
aangaan. Kerntaak is het versterken van de ruimtelijk-economische
structuur;
•	Streekraad Oost-Groningen, een samenwerkingsverband van de negen
in Oost-Groningen gelegen gemeenten. De streekraad behartigt de
gezamenlijke belangen van deze gemeenten, stelt plannen voor het
gebied op, bundelt signalen uit de gemeenten en treedt daarmee naar
buiten;
• Groene Coalitie, een samenwerkingsverband van ongeveer veertig
maatschappelijke organisaties met activiteiten in het landelijk gebied
en/of op het terrein van natuur, recreatie en landschap. Aangesloten
zijn onder andere LTO Noord, de terreinbeheerders, het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie, de Landschappen, milieufederaties en
de ANWB.
In de Veenkoloniën zijn ook tal van andere programma’s in uitvoering.
De meest ingrijpende is de ‘Herinrichting Oost-Groningen en GroningsDrentse Veenkoloniën’, die reeds eind jaren zeventig werd ingezet.
Overige programma’s van belang zijn ‘Kompas voor het Noorden’,
het Uitvoeringsprogramma Innovatie Noord-Nederland (UILNN) van
het ministerie van LNV, het Regioprogramma Oost, het Provinciaal
Omgevings Plan (POP) Groningen en POP-2 Drenthe, het Plattelandontwikkelingsplan (POP)-oost, de Regiovisie Groningen-Assen, Leader
programma’s, het stedelijk netwerk Zuid-Drenthe en het Hunze-project.
In een poging om de verschillende programma’s en de projecten die er
uit voort vloeien op elkaar af te stemmen is recent een landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. In het LOP wordt aangegeven hoe nieuwe
ontwikkelingen zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de identiteit van het landschap. Het definitieve LOP wordt doorgewerkt in gemeentelijke bestemmingsplannen en groenbeheerplannen.
Het uitwerken van de ontwikkelingsvisie tot een definitief landschapsontwikkelingsplan, inclusief een uitvoeringsprogramma en financieringsplan,
wordt dit jaar afgerond.
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Financiële middelen
In de Veenkoloniën zijn nauwelijks specifieke, op de regio toegesneden
rijksmiddelen. Wel worden rijksgelden decentraal ingezet, maar deze
slaan maar voor een beperkt deel neer in de Veenkoloniën. De belangrijkste geldstromen uit centrale regelingen komen zonder besluitvorming
in de regio tot stand, zoals de hectaretoeslagen in de landbouw (voor de
veenkoloniën jaarlijks zo’n 40 mln euro) en de werkloosheidsuitkeringen.
Centraal
Een aantal algemene middelen en regelingen van verschillende departementen zijn in meer of mindere mate relevant voor de Veenkoloniën.
Het gaat dan bijvoorbeeld om Programma Beheer- en EHS-gelden van
LNV, TIPP- (Tender Investering Projecten Provincies) en IPR- (Investerings
Premie Regeling) gelden van EZ en Woonzorgstimuleringsregeling van
VROM en VWS. Ook worden er door V&W aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de verbetering van rijkswegen. Het verschilt per regeling en per
jaar wat precies de betekenis ervan is voor de transitie opgaven waar de
Veenkoloniën voor staan.
Specifiek voor de Veenkoloniën zijn de volgende rijksmiddelen beschikbaar:
• € 2,3 miljoen voor de pilot ‘Inplaatsing melkveehouderij Veenkoloniën’.
Dit bedrag komt uit de € 45,4 miljoen aan Koopmans-gelden voor de
niet-reconstructiegebieden;
•	€ 4 miljoen uit de LNV-begrotingspost ‘Reconstructie in niet-reconstructie gebieden’ in 2005-2007 voor plattelandsbeleid in de Veenkoloniën;
•	vanaf september 2002 aanvragen voor het opstellen van intergemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen worden ingediend.
De subsidie van het ministerie van LNV bedraagt maximaal e 182.590.
De stuurgroepen financieren ieder vijftig procent van de
resterende kosten.
Decentraal
Een aanzienlijk deel van de middelen is gedecentraliseerd naar de provincies c.q. het SNN. Dit betreft het grootste deel van de middelen van het
ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van Kompas voor
het Noorden, het Uitvoeringsprogramma Innovatie Noord-Nederland
(UILNN) van het ministerie van LNV, de EU-middelen ten behoeve van doelstelling 2 programma Noord-Nederland (inclusief uitfasering oude doelstellingsgebieden), het Leaderprogramma (een EU-regioprogramma voor
het landelijk gebied) en het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).
In 2003 werd in het kader van de motie Waalkens/Snijder een onderzoek afgerond naar geldstromen in de Veenkoloniën. Daarin werden de
volgende decentrale middelen in kaart gebracht (“Overzicht geldstromen
Veenkoloniën 2002”):
EU
5,0 miljoen
EZ
1,6 miljoen
LNV
8,9 miljoen
V&W
2,7 miljoen
Overig Rijk
3,3 miljoen
Lagere overheden
7,3 miljoen
Overig/privaat
9,6 miljoen
Totaal Veenkoloniën
38,3 miljoen
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In het rapport werd met betrekking tot de decentrale middelen onder
meer het volgende geconcludeerd:
• In 2002 is door de verschillende overheden ruim € 29 miljoen in de
Veenkoloniën ingezet ter ondersteuning van projecten. Daarnaast is
er de post overig/privaat, hier gekwantificeerd op bijna € 10 miljoen
(doch waarschijnlijk enkele malen groter indien dit bij alle projecten
was meegenomen). Deze post bestaat deels uit bijdragen van de instellingen/bedrijven die het project initiëren, waarmee de regio zelf een
forse bijdrage levert.
•	Middelen worden vanuit verschillende bronnen ingezet ter ondersteuning van projecten. De beslissingsbevoegdheid van deze gelden ligt
grotendeels in de regio.
•	Er wordt in de Veenkoloniën in variërende mate gebruik gemaakt van de
decentrale regelingen. Van de programma’s UILNN, Leader en POP gaat een
relatief groot deel naar de Veenkoloniën. Voor de EZ-Kompas-gelden was
de score in 2002 relatief laag (programmadeel en generieke regelingen),
respectievelijk 3,3% en 7,2%.
De regio
Financiering van de projecten van de Agenda wordt nu op projectniveau
geregeld uit budgetten van overheden en andere partners. In 2004 werd
een totale investering gedaan van bijna vijf miljoen euro in projecten
(met name gericht op glastuinbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie).
De deelnemende partijen aan de Agenda zetten eigen middelen in voor
de financiering van het projectbureau en proceskosten.
De huidige projecten zijn vooral (grote) overheidsprojecten. Toch is in de
veenkoloniën duidelijk een bereidheid zichtbaar bij particuliere organisaties en ondernemingen om te investeren in de projecten van de Agenda.
Een voorbeeld daarvan is het project Nieuw-Buinen, waar agrarische
ondernemers wegens beperkte uitbreidingsmogelijkheden plannen hebben gemaakt voor nauwere samenwerking, uitbreiding en verplaatsing.
De gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe, en de stuurgroep
zijn bij het project betrokken, dat wordt gefinancierd door de betrokken
ondernemers, UILNN en met procesgeld van de Agenda. Het project
maakt deel uit van het koepelproject ‘privaat gestuurde gebiedsontwikkeling’. In de Agenda voor de Veenkoloniën zijn ook projecten opgenomen
gericht op het herstel van vaarverbindingen. De reconstructie van deze
verbindingen verbetert de leefbaarheid van de dorpen in de Veenkoloniën, de werkgelegenheid én het toerisme. Bij deze projecten wordt
ongeveer de helft betaald door de initiatiefnemers, de rest door subsidies
van de Stichting Recreatietoervaart Nederland en van het Kompas voor
het Noorden.
Proceskenmerken
Naast de projecten die rechtstreeks voortvloeien uit de Agenda, waarbij
de stuurgroep een aansturende en besluitvormende rol vervult, is de
organisatie van de Agenda ook betrokken bij voor de Agenda relevante
projecten die worden uitgevoerd door derden. Deze projecten krijgen
financiële en/of bestuurlijke ondersteuning van de Agenda. Verder worden om het maatschappelijke en financiële draagvlak zo groot mogelijk
te maken, stappen in het kader van de Agenda in nauw overleg met
betrokken partijen genomen. Het uitvoeringsprogramma tenslotte is een
flexibel programma, dat men regelmatig aanpast naar aanleiding van
specifieke ontwikkelingen of resultaten van monitoringsrapportages.
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Commitment
De transitienoodzaak van eenzijdige akkerbouw naar een meer gedifferentieerd grondgebruik staat vast, maar specifieke rijksmiddelen zijn voor
de Veenkoloniën nauwelijks vrijgemaakt. Met het ‘verdampen’ van de
ICES middelen was duidelijk dat er geen extra geld binnen zou komen.
Op regionaal niveau bestaat meer bestuurlijk commitment om het transitieproces kracht bij te zetten. De Noordelijke provincies en gemeenten
zijn actief betrokken bij het gevoerde beleid voor de Veenkoloniën.
Bij meerdere projecten zijn zij (mede-) opdrachtgever en co-financier.
Bovendien zetten zij in op bestuurlijke afstemming en samenwerking.
Een ondermijnende factor voor het maatschappelijk draagvlak in de
Veenkoloniën is de onrust die bestaat bij de akkerbouwers, met name de
zetmeelaardappel-boeren, en ook bij de mensen die werkzaam zijn in de
van de akkerbouw afhankelijke toeleverende en verwerkende industrie,
vanwege de dalende prijzen en afnemende financiële steun uit Brussel.
Het ontbreekt aan uitgekristalliseerde alternatieven en daardoor aan
duidelijkheid over de mogelijke rol van deze betrokkenen in de transitie
opgaven.
Voortgang
De individuele projecten van de Agenda verkeren in verschillende stadia.
De grootste opgave in de Veenkoloniën is om combinaties te zoeken van
woningbouw, commerciële functies, agrarische functies, natuurontwikkeling en waterberging. Publiek Private Samenwerking (PPS) biedt hiervoor kansen, maar komt moeizaam van de grond. Ook zijn de huidige
projecten vooral (grote) overheidsprojecten. Initiatieven van ondernemers in het gebied worden tot nu toe onvoldoende gestimuleerd en
ondersteund. Het wordt erkend dat dit voor de betrokkenheid bij de uitvoering van de Agenda en de economische ontwikkeling van het gebied
wel wenselijk is.
De projectgroep is van plan om nog meer in te zetten op gerichte uitvoering en nadere prioritering. Dit is nodig omdat sinds het uitkomen
van de Agenda in 2002 de omstandigheden waaronder de Agenda wordt
uitgevoerd zich ongunstig hebben ontwikkeld. Het gaat daarbij vooral
om het uitblijven van een investeringsimpuls in het kader van ICES, de
teruglopende economie en ingrijpende veranderingen in de landbouw.
Daarnaast is bij vrijwel alle gemeenten die deelnemen aan de Agenda in
2004 duidelijk geworden dat bezuinigingen nodig zijn om de gemeentelijke begrotingen sluitend te krijgen.
De omslag naar gebiedsgericht beleid in de Veenkoloniën lijkt ver gevorderd. De Agenda is een uitgekristalliseerde integrale regiovisie in uitvoering, waarbij over een belangrijk deel van de beschikbare middelen
(afkomstig van provincies, gemeenten en derden) wordt op gebiedsniveau besloten door de leden van de stuurgroep van de Agenda.
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Sterke en zwakke punten
Sterk
•	De mogelijkheden voor de Veenkoloniën om te voorzien in de toenemende maatschappelijke behoefte aan rust, ruimte en groen.
•	Het gereedkomen van nieuwe autosnelwegen in Duitsland, waardoor
het Ruhrgebied op een uur rijden komt te liggen.
•	De relatief lage grondprijzen en de schaalvergrotingsmogelijkheden in
de Veenkoloniën maken het gebied interessant voor inplaatsing van
(agrarische) bedrijven.
•	Bijkomend voordeel voor het gebied is dat de komst van melkveehouderijen wisselteelt mogelijk maken (aardappel-gras).
•	Bestuurlijke daadkracht door de gerealiseerde samenwerking en afstemming tussen provincies en gemeenten.
•	De uitgesproken wens (op basis van de solidariteitsgedachte) door
verschillende partijen om gezamenlijk (ook financieel) voor het gebied
te gaan.
• Ontwikkelde rapportage- en verantwoordingsmethoden.
•	Kansen voor recreatie en toerisme door verdere ontwikkeling van
natuur en landschap en verbetering en herstel van de belangrijkste
vaarten uit de veenkoloniale hoofdstructuur (inclusief verbindingen
met Duitsland en het Zuidlaardermeer).
•	Kansen om bepaalde bestaande fondsen als Interreg, Belvedère en
Kompas voor het Noorden meer specifiek in te zetten voor de Veenkoloniën.
•	Mogelijkheden en bereidheid tot het opstellen van een regiofonds (ter
financiering van de regiovisie 2030).
Zwak
•	Vooralsnog weet men in de Veenkoloniën onvoldoende gebruik te
maken van bestaande financiële regelingen.
• Langdurige procedures en trage besluitvorming.
•	Veelheid van maatregelen, programma’s en regelingen die betrekking
hebben op het gebied en de complexe opgave voor voldoende afstemming te zorgen.
•	Bestaande noodzaak om te focussen op projecten die een directe meerwaarde opleveren.
•	Aanspreken van nieuwe financiële dragers in het gebied (vooralsnog
is er sprake van onvoldoende samenwerking met het bedrijfsleven en
ondersteuning van initiatieven van ondernemers in het gebied).
•	Slechte economische perspectieven voor de akkerbouw en daaraan
gelieerde bedrijfskolom (met name aardappelzetmeelindustrie).
•	Het krimpen van de werkgelegenheid bij grote bedrijven in het gebied.
• Grote transitieopgaven en beperkte beschikbare middelen.
•	Geen uitzicht op een wezenlijke verruiming van rijksmiddelen voor de
Veenkoloniën.
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