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De Raad voor het Landelijk Gebied onderschrijft de doelstellingen en het

hoge ambitieniveau van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte,

deel 1. Ook het uitgangspunt van het SGR2: ‘het landelijk gebied is voor

iedereen’ ondersteunt de raad van harte.

Op een aantal punten is echter een vrij fundamentele wijziging en aan-

scherping van het SGR2 nodig. Het gaat daarbij met name om de opzet

van het beleidsbouwwerk, de doorwerking en de financiering en een

aantal inhoudelijke aspecten van het beleid ten aanzien van natuur,

recreatie, landschap en landbouw.

Beleidsbouwwerk, doorwerking en financiering

Drastische vereenvoudiging van het beleid nodig

Het beleidsbouwwerk voor het landelijk gebied is te ingewikkeld. Het

geheel van Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Nota Natuur voor Mensen,

Plattelandsbrief, Nota Voedsel en Groen en het SGR2 met de daarbij

horende uitvoeringsprogramma’s levert een onoverzichtelijk geheel op

van vele tientallen doelstellingen, beleidscategorieën en financiële 

potjes. Alleen ingewijden weten de weg nog in dit doolhof. De raad

ondersteunt van harte het voornemen uit het SGR2 om deze situatie te

verbeteren maar vindt dat dit ook echt drastisch moet worden aan-

gepakt, in samenwerking met de andere betrokken ministeries. De raad

adviseert bovendien dringend om het beleid voor het landelijk gebied in

één nota of één uitvoeringsprogramma samen te brengen.

Beperken tot vier beleidscategorieën

De raad hanteert als uitgangspunt dat een aparte beleidscategorie of

gebiedsaanduiding alleen in het rijksbeleid moet voorkomen als dat echt

noodzakelijk is en als er ook voldoende middelen en instrumenten zijn

om het beleid te realiseren.

In wezen zou het beleid voor het landelijk gebied beperkt kunnen 

worden tot vier categorieën: Natuur, Recreatie, Nationaal Landschap en

Landbouw.

Natuuris gericht op behoud en ontwikkeling van ecologische waarden.

In deze categorie gaan de huidige EHS en de robuuste verbindingen op.

Natuur is expliciet mede gericht op extensieve openluchtrecreatie.

Belangrijk aandachtspunt is het tot stand brengen van één eenduidige

systematiek van bescherming, in plaats van de vijf telkens voor een deel

overlappende regimes die nu het gevolg zijn van Europese richtlijnen,

Samenvatting
Deel 1
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Boswet, Natuurbeschermingswet, de beschermingsformule uit het SGR,

de Flora en Fauna-wet en ruimtelijke plannen. Uitgangspunt zou moeten

zijn de ‘nee, tenzij’ benadering zoals die o.a. in het SGR1 is verwoord.

Recreatie is gericht op behoud en aanleg van voorzieningen voor 

intensieve recreatie in de stedelijke omgeving, die ook wel worden aan-

geduid met ‘groen om de stad’. Recreatie is hier de primaire doelstelling,

er moet dus ruimte zijn voor een breed spectrum aan bestaande en toe-

komstige vormen van openluchtrecreatie.

Nationaal landschap is gericht op behoud en versterken van de 

identiteit en de visuele kwaliteit van het cultuurlandschap. Het gaat

zowel om bestaande waardevolle gebieden als om gebieden waar

nieuwe kwaliteiten worden gerealiseerd. De term ‘nationaal’ landschap

geeft aan dat de rijksoverheid dit van nationaal belang vindt en er dus

ook ruimtelijk en financieel verantwoordelijkheid voor neemt.

LandbouwHet grootste deel van het landelijk gebied wordt gebruikt

voor de landbouw. Het beleid moet gericht zijn op behoud en verbete-

ring van de productieomstandigheden. Het is dus uitdrukkelijk niet een

‘wit’ gebied dat als planologische reserve ligt te wachten tot het nodig

is voor stedelijke ontwikkelingen. Het is een positieve bestemming

gericht op grondgebonden landbouw met daarbinnen aangegeven waar

de ontwikkelingsruimte voor intensieve landbouw ligt, zoals glastuin-

bouw of bollenteelt. De landbouw is in dit gebied de drager van de iden-

titeit en de visuele kwaliteit en moet om op economische basis te kun-

nen voortbestaan ook ruimte krijgen voor dynamiek en verandering. Het

landbouwgebied is de groene contramal van de stad, die goed ontsloten

is voor recreatie.

Tijdelijke verbijzonderingen van deze categorieën zijn mogelijk in de

inrichtingsfase, bijvoorbeeld als ‘reconstructiegebied’. De functie van het

landelijk gebied voor waterberging ligt als een overlay over de vier cate-

gorieën heen. 

Doorwerking en uitvoering: meer regio en minder regels

De doorwerking en de uitvoering van het beleid voor het landelijk

gebied lopen sterk achter. Voor een deel is dat een gevolg van gebrek

aan middelen en van het doolhof van doelen, categorieën en potjes.

Voor een deel ook wordt het veroorzaakt door een te centralistische 

aanpak, een onheldere rolverdeling tussen overheden en de sterk gejuri-

diceerde beleidsuitvoering. Kortweg gezegd: door te weinig regio en

teveel regels.

De raad adviseert om royaal en radicaal taken en bevoegdheden van het

Rijk over te dragen aan provincie, regio, gemeenten en maatschappelijke

organisaties en om het beleid drastisch te ‘ontregelen’. De uitvoering

moet veel meer gericht worden op zorgen dat er iets goed gaat, en 

minder op voorkomen dat er iets fout gaat. 

Over het overdragen van taken en bevoegdheden aan provincie, regio en

maatschappelijke organisaties zal de raad afzonderlijk adviseren in een

advies over vernieuwende vormen van besturen in het landelijk gebied.

Daarom beperkt de raad zich in dit advies over het SGR2 tot enkele

hoofdlijnen.
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Uitgangspunt voor de raad is dat alles wat in provincie of regio kan

gebeuren daar ook gebeurt en dat volstrekt duidelijk wordt gemaakt

welke overheid waarvoor verantwoordelijk is. Belangrijk daarbij is dat

verschillende overheidslagen niet meer gelijktijdig op dezelfde plaats

instrumenten voor hetzelfde doel inzetten. 

Het Rijk concentreert zich op het stellen van doelen en kaders op een

hoog abstractieniveau en ziet toe op het realiseren daarvan door provin-

cie, regio, gemeente en maatschappelijke organisaties. De coördinatie

daarvan wordt in handen gelegd van een minister voor het Landelijk

Gebied, die de plaats inneemt van de huidige minister van LNV, en die

nationaal en internationaal een krachtig pleitbezorger is voor het lande-

lijk gebied. Alle middelen uit alle verschillende potjes voor het landelijk

gebied worden bij elkaar gebracht in één ‘Investeringsfonds voor het

platteland’ (IVP). De minister voor het Landelijk Gebied stelt die 

middelen meerjarig ter beschikking van provincie en regio, op basis van

landelijke prioriteiten. In een bestuurscontract wordt vastgelegd welke

doelen zullen worden gerealiseerd. In provincie en regio worden de

middelen met veel ruimte voor eigen invulling integraal en gebiedsge-

richt ingezet. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de

energie en de innovatiekracht die aanwezig is bij maatschappelijke orga-

nisaties. De provincies rapporteren over het realiseren van de doelen aan

de rijksoverheid, die dat op zijn beurt weer doet richting Europese Unie.

Het ‘ontregelen’ van de beleidsuitvoering is volgens de raad 

noodzakelijk om de beleidsuitvoering weer vlot te trekken. De huidige

juridificering van de beleidsuitvoering hangt sterk samen met het werken

met landelijk opererende organisaties die regelgeving maken die gericht

is op een ‘gemiddelde’ situatie en die uniform uitvoerbaar is. Veel regel-

geving is bovendien gericht op voorkomen dat er iets verkeerd gaat in

plaats van zorgen dat er iets goed gaat, en veel verschillende sectorale

regelingen komen allemaal terecht bij dezelfde burger, bijvoorbeeld de

boer. Het resultaat is niet bevredigend: geen grote efficiency of effecti-

viteit, het levert voor overheid en burger veel werk op en het doodt

maatschappelijke innovatie en initiatieven.

De raad beveelt aan de rijksregels te beperken tot het hoogstnoodzake-

lijke, en meer ruimte te geven aan andere overheden voor regelgeving

op maat. Ook daarvoor geldt de noodzaak tot beperking tot wat echt

noodzakelijk is. 

Het realiseren van deze aanbeveling is niet eenvoudig en heeft alleen

kans van slagen onder een krachtige politieke regie met een gekwantifi-

ceerde taakstelling en een duidelijke termijn.

Het ‘ontregelen’ vergroot de kansen voor de volgens de raad zeer

gewenste extra inzet van maatschappelijke organisaties. In het landelijk

gebied is veel energie en innovatiekracht aanwezig die binnen de 

huidige regelgeving niet goed benut kan worden. Deze bottom up pro-

cessen moeten de ruimte krijgen. Daar hoort bij dat maatschappelijke

organisaties meer dan nu als partners moeten worden beschouwd die

hetzelfde doel nastreven als de overheid. Deze aanpak vereist het geven

van vertrouwen en van ruimte voor eigen invulling. Het vereist ook een

andere vorm van planning: van blauwdrukplanning naar ontwikkelings-

planning.
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Financiering

De financiering van het SGR2 schiet tekort. De ambities zijn gezien de

maatschappelijke vraag zeker niet te hoog, en in wezen zou het finan-

ciële plaatje vanuit de rijksbegroting op orde moeten worden gebracht.

Gezien de te verwachten prioriteiten van het nieuwe kabinet moet er

echter rekening mee worden gehouden dat het rijksbudget tekort zal

blijven schieten. En dat betekent aanpassen van de ambities, verhoging

van het budget buiten de rijksbegroting om en effectiever besteden van

het beschikbare budget.

Aanpassen van de ambities is een pijnlijke operatie. Het is noodzakelijk

een heldere politieke keus mogelijk te maken. Dat betekent: niet met

slimme teksten de indruk wekken dat het wel een keer goed komt, maar

helder aangeven wat wel en wat niet met het beschikbare budget kan

worden gedaan. Daarbij hoort ook inzicht in de gevolgen daarvan, bij-

voorbeeld verlies aan biodiversiteit of nieuwe steden zonder het bijbe-

horende groen. Alleen dan kan een goede politieke afweging worden

gemaakt met andere evenzeer essentiële zaken als zorg en onderwijs.

Bij het stellen van prioriteiten adviseert de raad als criterium te hanteren:

eerst realiseren wat al is ingezet met het SGR1 en de nota Natuur voor

Mensen en vervolgens voorrang geven aan doelen waarvoor Nederland

in internationaal opzicht verplichtingen is aangegaan.

Verhogen van het budget buiten de rijksbegroting om kan langs drie

wegen: een grotere inzet van EU-middelen, een grotere inzet van midde-

len van lagere overheden en een grotere bijdrage vanuit de marktsector.

De inzet van meer EU-middelen komt in de praktijk neer op het verleg-

gen van accenten bij de inzet van die middelen. Modulatie van de

middelen voor het landbouwbeleid is daarbij een goede optie die de

raad sterk aanbeveelt.

Meer middelen vanuit de lagere overheid is op zich goed denkbaar. Pro-

vincies of waterschappen zouden bijvoorbeeld een ‘groenbijdrage’ kun-

nen invoeren, gericht op de verhoging van de groene kwaliteit van het

landelijk gebied. Met een relatief gering bedrag per gezin of onderne-

ming kan een groot effect worden bereikt. Principieel is de vraag of een

lagere overheid mag worden opgezadeld met het verwerven van midde-

len om door het Rijk geformuleerde ambities te realiseren. De raad advi-

seert deze optie niet te kiezen voor het realiseren van rijksbeleid.

Een grotere bijdrage van de marktsector lijkt de raad alleen haalbaar in

situaties waaraan voor de marktsector ook duidelijk voordelen te behalen

zijn. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij de aanleg van groen in

directe relatie met woningbouw. Over deze optie wordt veel gesproken,

maar tot nu toe zonder veel concrete resultaten. De raad adviseert deze

optie nog eenmaal grondig te verkennen en hem alleen als dekking voor

de ambities van het SGR2 te vermelden als er concreet uitzicht op

bestaat. 

Effectiever besteden van het beschikbare budget is mogelijk door de

introductie van een concessiemodel bij het realiseren van grote groene

projecten. Wanneer marktpartijen kunnen inschrijven op het realiseren

van bijvoorbeeld een bos of een robuuste verbindingszone is het goed

mogelijk dat via een concessiemodel het project sneller en goedkoper

wordt gerealiseerd dan via de huidige aanpak. De raad adviseert hiermee

te experimenteren. Een andere mogelijkheid is de introductie van fond-

sen voor gebiedsgerichte projecten, waarin de middelen voor aankoop,
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inrichting en beheer bij elkaar gebracht worden en waaraan ook 

eventuele middelen uit de marktsector worden toegevoegd. De uit-

wisselbaarheid van middelen voor aankoop, inrichting en beheer kan tot

een effectievere besteding van die middelen leiden. Het integraal inzet-

ten van middelen voor kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied en

middelen voor infrastructuur, milieu, water en wonen kan tot een soort-

gelijke synergie leiden. De effecten van deze opties zijn moeilijk op voor-

hand te kwantificeren, maar een voorzichtige schatting van de raad is

dat op deze manier ca. 10% meer met het bestaande geld kan worden

gedaan.

De raad plaatst een kanttekening bij de huidige gang van zaken bij de

grondaankopen. Hoewel er in principe onvoldoende middelen zijn, lijkt

het beschikbare budget niet besteed te worden. Dit hangt onder andere

samen met het bieden van een te lage prijs voor de grond vanuit de

gedachte dat de grondprijs niet door het Rijk mag worden opgedreven.

Mede als gevolg daarvan worden de taakstellingen voor het realiseren

van natuur en groen om de stad niet gehaald. De raad adviseert daarom

marktconforme prijzen voor de grond te gaan bieden en het als onver-

mijdelijk te aanvaarden dat de overheid door aankopen de grondprijs

beïnvloedt.

Reactie op een aantal inhoudelijke aspecten

Recreatie

De doelstellingen op het gebied van recreatie zijn in het SGR2 niet vol-

doende gekwantificeerd. Op basis van onderzoeksgegevens constateert

de raad dat er wel sprake is van een groot en kwantificeerbaar tekort aan

recreatiegebieden en voorzieningen. Om die tekorten weg te werken is

het zaak recreatie niet te benaderen als iets wat gereguleerd moet wor-

den, maar iets wat de ruimte moet krijgen tenzij andere belangen zich

daar expliciet tegen verzetten. De recreatiesector moet daarbij worden

benaderd als een partner die bijdraagt aan het realiseren van een 

gezamenlijk doel.

Verblijfsrecreatie kan vaak goed worden ingepast in het landelijk gebied.

In de EHS is het beleid gericht op het bevriezen en saneren ervan, maar

de kans daarop neemt af bij een gebrek aan middelen. De raad geeft in

overweging hier genuanceerder mee om te gaan. Daarbij denkt de raad

aan een saldobenadering, waarbinnen met het aanwezige volume ver-

blijfsrecreatie in kwaliteit en plaats kan worden geschoven zodat een

voor recreatie en ecologie betere situatie ontstaat.  

Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie

De raad steunt van harte de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie

zoals die in het SGR2 is aangegeven. Om dit concept goed te laten wer-

ken is het echter gewenst een aantal extra maatregelen te nemen zoals

het aanstellen van een rijksbouwmeester voor het landelijk gebied die de

landschappelijke kwaliteit van de overheidsinvesteringen stimuleert, de

introductie van ‘landelijk gebied kwaliteitsteams’ (analoog aan de wel-

standscommissies voor de bebouwde kom) en het beschikbaar stellen

van een databank met laagdrempelige informatie over landschap en

landschapskwaliteit.
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Landbouw

De raad steunt het streven om te komen tot een concentratie van de

glastuinbouw op optimaal voor deze bedrijfstak ingerichte terreinen. De

raad plaatst echter een vraagteken bij het uitgangspunt dat de opper-

vlakte glas op streekplanniveau niet mag groeien. De glastuinbouw is

één van de sterkste landbouwsectoren die echter minder dan een 

procent van het areaal cultuurgrond in gebruik heeft. De raad adviseert

deze sector expliciet de ruimte te geven om te groeien, vanzelfsprekend

binnen op regionaal niveau aan te geven kwaliteitsvoorwaarden met een

hoog ambitieniveau ten aanzien van milieu en landschap.

De grondgebonden landbouw krijgt in het SGR2 te weinig aandacht.

Aan de beheersrol van deze vorm van landbouw wordt terecht grote

waarde toegekend. De landbouw bepaalt uiteindelijk de identiteit van

het grootste deel van het landelijk gebied. Maar dat veronderstelt wel

dat er een grondgebonden landbouw is die een duurzaam economisch

perspectief heeft. En daarvoor moeten in het SGR2 meer waarborgen

worden ingebouwd, omdat anders op termijn de condities voor het

voortbestaan van deze sector zullen verdwijnen. Het vereist een 

ambitieuze doelstelling met stimulerend beleid om de grondgebonden

landbouw te handhaven, met ruimte voor dynamiek en aanpassing aan

veranderende marktomstandigheden. Het vereist ook een positieve ruim-

telijke planning om de gebieden waar deze vorm van landbouw 

duurzaam aanwezig moet zijn te vrijwaren van ontwikkelingen die daar-

mee niet te combineren zijn. Kortom: op de kaartbeelden van het SGR2

moet worden aangegeven welke gebieden primair de functie Landbouw

zullen hebben.

Natuur

Het realiseren van de EHS ligt ver achter op de taakstellingen, met name

waar het gaat om het realiseren van aaneengesloten natuurgebieden.

Het SGR2 biedt geen oplossing voor dit probleem. De raad adviseert om,

in het verlengde van het gaan bieden van marktconforme prijzen, meer

gebruik te maken van instrument en als onteigening en voorkeursrecht.

Veel kleine EHS-eenheden die niet tot de kerngebieden van de EHS horen

huisvesten soorten die op grond van internationale verplichtingen met

voorrang moeten worden beschermd. Het vraagt echter grote bestuur-

lijke en financiële inspanningen om de vereiste kwaliteit van deze  kleine

gebieden te handhaven. Per gebied is een toets op noodzaak van

instandhouding, haalbaarheid en kosteneffectiviteit nodig. Afhankelijk

van de uitkomst daarvan kan functieverandering worden overwogen.

Voorwaarde daarbij is dat de oppervlakte van zo’n gebied wordt 

‘uitgeruild’ met andere gebieden zodat de situatie in ecologisch opzicht

per saldo niet verslechtert. Een nieuwe locatie grenzend aan de grotere 

eenheden van de EHS heeft dan de voorkeur.  
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Algemeen

De Raad voor het Landelijk Gebied onderschrijft de doelstellingen en het

hoge ambitieniveau van het SGR2. Daarbij heeft de raad veel waardering

voor de extra aandacht voor landschap en water en voor het versterken

van de uitvoering. Ook het uitgangspunt van het SGR2: ‘het landelijk

gebied is voor iedereen’ ondersteunt de raad van harte. Op een aantal

punten echter is een vrij fundamentele wijziging en aanscherping van

het SGR2 noodzakelijk. Het gaat om de beleidsorganisatie, de 

doorwerking en de financiering en om een aantal inhoudelijke punten

zoals landbouw, recreatie en landschap. De raad verwacht dat zonder

een aantal drastische wijzigingen op dit vlak een belangrijk deel van de

hoge ambities van het SGR2 zal blijven steken in goede voornemens.

In het onderstaande worden deze punten toegelicht.

1. Beleidsbouwwerk, doorwerking en
financiering

1.1 Het beleidsbouwwerk 

Het beleidsbouwwerk waar het SGR2 deel van uitmaakt is te ingewikkeld.

Dat is een grote belemmering bij de doorwerking en de uitvoering. De

raad adviseert daarom het beleidsbouwwerk radicaal te vereenvoudigen.

Dat betekent:

• verhelderen van de relatie tussen de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening,

de nota Natuur voor Mensen, de Plattelandsbrief, de nota Voedsel en

Groen en het SGR2;

• samenbrengen van het beleid in één nota of uitvoeringsprogramma;

• saneren van het grote aantal beleids-, gebieds- en beschermings-

categorieën dat de verschillende nota’s samen gegenereerd hebben.

Het SGR2 is een uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In

feite moet er dus eerst zicht zijn op de inhoud van deze Vijfde Nota,

voordat het SGR2 kan worden vastgesteld. De raad adviseert over het

SGR2 vanuit de aanname dat er een Vijfde Nota zal zijn, waarin rekening

is gehouden met het advies van de raad op deel 1 van de Vijfde Nota. 

In de in deel 1 van de Vijfde Nota en het SGR2 voorgestelde opzet is er

een Vijfde Nota met een eigen uitvoeringsprogramma, terwijl een deel

van de Vijfde Nota wordt uitgewerkt in een SGR2 dat op zich ook weer

een uitvoeringsprogramma kent. Ook de nota Natuur voor Mensen kent

een uitvoeringsprogramma. 

In de PKB-tekst van het SGR2 is aangegeven dat het beleid uit Natuur

Advies
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voor Mensen en Voedsel en Groen van kracht blijft, tenzij in het SGR2

iets anders is aangegeven. Er wordt echter niet expliciet gemaakt wat dat

‘anders’ is.

Het hele bouwwerk lijkt het resultaat van sectoraal en sterk intern gericht

werken van departementen en onderdelen daarvan en niet van een stre-

ven om aan burger, lagere overheid en maatschappelijke organisaties

duidelijke en doelmatig aan te geven wat het beleid ten aanzien van het

landelijke gebied is en hoe dat wordt uitgevoerd. Alleen ingewijden

weten de weg in dit doolhof. 

De raad adviseert dringend om eenduidig in één nota of in één 

uitvoeringsprogramma aan te geven welk beleid voor het landelijk

gebied van kracht is. 

De verschillende nota’s en de sectorwetgeving resulteren samen letterlijk

in enkele tientallen beleids-, gebieds- en beschermingscategorieën. Die

categorieën overlappen elkaar vaak in hoge mate, de onderlinge 

verhouding, de inhoudelijke betekenis en de beschikbare middelen zijn

vaak niet helder. Ook in dit deel van het doolhof weten alleen ingewij-

den de weg. De doorwerking van het beleid is daardoor gering en de

uitvoering stagneert.

In het SGR2 wordt dit ook gesignaleerd en wordt aangekondigd dat deze

situatie zal worden verbeterd. De raad ondersteunt dit streven van harte,

maar adviseert dit ook echt radicaal aan te pakken en dit niet te beper-

ken tot het ministerie van LNV, maar dit samen met VROM, V en W en

OCW te doen. Uitgangspunt moet zijn dat een afzonderlijke beleids- of

gebiedscategorie alleen in het rijksbeleid wordt opgenomen als dat echt

noodzakelijk is voor het realiseren van het beleid en als er voldoende

middelen beschikbaar zijn om het beleid uit te voeren. Beschermings-

categorieën met een ruimtelijk karakter op grond van sectorwetgeving

zoals de Natuurbeschermingswet (NB-wet) moeten zo veel mogelijk

samen vallen met (ruimtelijke) gebiedscategorieën in de Vijfde Nota, het

SGR2 en streekplannen. Vanwege het langdurige traject van uitvoering

en doorwerking in ruimtelijke plannen van lagere overheden moeten

beleids- en gebiedscategorieën van het rijk zo robuust geformuleerd zijn,

dat ze in principe even lang mee kunnen als de tijdshorizon van het

SGR2, dat wil zeggen tot 2020.

De raad meent dat op grond van dit uitgangspunt de indeling in cate-

gorieën in wezen beperkt kan blijven tot Natuur, Recreatie, Nationaal

Landschap en Landbouw. De inhoud van deze categorieën zou moeten

zijn:

Natuur:behoud en ontwikkeling van ecologische waarden

In deze categorie gaan de huidige EHS en de robuuste verbindingen op.

Deze categorie is expliciet mede gericht op extensieve openluchtrecrea-

tie. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het tot stand brengen van één

eenduidig systematiek van bescherming in plaats van de vijf overlap-

pende maar telkens verschillende regimes die nu het gevolg zijn van het

opeenstapelen van Europese richtlijnen, NB-wet, Boswet, beschermings-

formule SGR, Flora- en Faunawet en de ruimtelijke plannen op grond van

de Wet ruimtelijke ordening. Uitgangspunt moet zijn de ‘nee-tenzij’

benadering zoals die o.a. in het SGR1 is verwoord.

Wanneer dat niet of vooralsnog niet uitvoerbaar wordt geacht, adviseert

de raad om in elk geval bij één overheidslaag één loket te vestigen dat
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voor de burger de betekenis van al deze regelgeving bundelt en 

duidelijk maakt waar hij in een concrete situatie aan toe is. De raad acht

de provincie hiervoor het meest geschikte overheidsniveau. 

Recreatie:behoud en aanleg van voorzieningen voor intensieve recrea-

tie in de stedelijke omgeving

De bestaande veelheid aan categorieën nieuw bos, randstadgroenstruc-

tuur, stedelijke Strategische Groenprojecten (SGP) en recreatiegebieden

gaan hierin op. Recreatie is hier de primaire doelstelling, er moet dus

ruimte zijn voor een breed spectrum aan bestaande en toekomstige 

vormen van openluchtreatie.

Nationaal Landschap:behouden en versterken van de identiteit en de

visuele kwaliteit van het cultuurlandschap

Meestal gaat dit om bestaand historisch waardevol cultuurlandschap,

soms om gebieden waar nieuwe waarden worden gerealiseerd op plaat-

sen daar waar de behoefte groot is. Deze categorie vervangt de huidige

Belvédèregebieden, de bufferzones en de voormalige Waardevolle 

Cultuurlandschappen (WCL), de kwaliteitsimpuls landschap, de natio-

nale en provinciale landschappen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De

raad pleit er met nadruk voor om in een zo klein land als Nederland geen

onderscheid te maken tussen nationale en provinciale landschappen.

Wanneer een gebied belangrijk genoeg is om het op een rijkskaart te 

zetten, verdient het het predikaat nationaal landschap, zorgt het rijk

voor de middelen en is het de provincie die de verantwoordelijkheid

moet krijgen om het te realiseren.

Landbouw:behoud en verbetering van de voor de landbouw vereiste

productieomstandigheden

Deze categorie beslaat het grootste deel van het landelijk gebied. Het is

uitdrukkelijk niet een ‘wit gebied’ wat als een soort planologische reserve

beschikbaar is om de stedelijke gebieden uit te breiden of de functies op

te vangen die de stad uitstoot. Het is een positieve bestemming voor

grondgebonden landbouw met daarbinnen aangegeven de ontwikke-

lingsruimte voor intensieve landbouw zoals glastuinbouw, intensieve

veehouderij of bollenteelt. In landschappelijk opzicht is het een expres-

sie van het bodemgebruik, er is ruimte voor dynamiek waarbij via een

ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie de visuele kwaliteit wordt

bevorderd. In recreatief opzicht vervult het de rol van de groene contra-

mal van de stad die goed ontsloten is en waarin voorzieningen voor

recreatie zoals verblijfsrecreatie en langeafstandswandelpaden een plaats

vinden. De noodzaak van een positief ruimtelijk beleid gericht op land-

bouw wordt hieronder bij paragraaf 2.3 toegelicht. 

In al deze categorieën is inrichting, beheer en ruimtelijke of sectorwet-

bescherming aan de orde. Tijdelijke verbijzonderingen van een categorie

in de inrichtingsfase kunnen effectief zijn, zoals ‘reconstructiegebied’ of

‘robuuste verbinding’. Zodra de inrichting achter de rug is moet zo’n

verbijzondering worden opgeheven. De functie van het landelijk gebied

voor waterberging ligt als een overlay over de hierboven aangegeven

beleids- en gebiedscategorieën heen. 
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1.2 Doorwerking en uitvoering

Een effectieve doorwerking van het rijksbeleid vraagt om een heldere 

rolverdeling tussen overheden, een grotere rol voor maatschappelijke

organisaties, en een doelmatige organisatie van de uitvoering.

Het SGR2, deel 1 doet hier een aanzet toe, maar de raad adviseert op dit

punt om veel doortastender en duidelijker te zijn.

Uit opeenvolgende Natuurbalansen en eigen rapportages van het

ministerie van LNV blijkt dat de uitvoering van het beleid uit het SGR1

en Natuurbeleidsplan/Nota Natuur voor Mensen sterk achterloopt. Voor

een deel is dat een gevolg van gebrek aan middelen. Voor een deel ech-

ter is het een gevolg van een te centralistische aanpak, een onheldere

rolverdeling tussen overheden en het werken met vele naast elkaar

staande sectorale beleidsdoelen. 

Het is ook een gevolg van een sterk gejuridiceerde beleidsuitvoering die

vooral gericht is op voorkomen dat er iets verkeerd gaat in plaats van

bevorderen dat er iets goed gaat, en op het onvoldoende gebruik maken

van de inzet, de energie en de innovatie van maatschappelijke organisa-

ties.

Meer regio en een heldere rolverdeling tussen overheden

De raad stelt ten aanzien van de rolverdeling tussen overheden voor om

royaal en radicaal bevoegdheden en taken over te dragen aan provincie

en regio. In de regio spelen gemeenten en maatschappelijke organisaties

een belangrijke rol in telkens verschillende bestuurlijke arrangementen,

bijvoorbeeld via stadsgewesten en gemeenschappelijke regelingen. Dat

leidt tot een heel spectrum aan bestuurlijke oplossingen. De bestuurlijke

verhouding tussen de Randstadprovincies en de vier grote steden ver-

schilt nu eenmaal sterk van die tussen andere provincies en gemeenten

in het landelijk gebied. Maar in alle situaties is het volgens de raad

belangrijk dat de zaken in de toekomst zo worden georganiseerd dat 

verschillende overheidslagen niet meer gelijktijdig instrumentarium op

dezelfde doelen op dezelfde plaats inzetten. 

Deze aanpak vermindert de bureaucratie, vergroot de kans op een inte-

grale aanpak, maakt maatwerk mogelijk afgestemd op de lokale situatie

en verhoogt de flexibiliteit. De raad zal onder de titel ‘Vernieuwende 

vormen van besturen in het landelijk gebied’ een afzonderlijk advies over

dit onderwerp uitbrengen en beperkt zich daarom hieronder tot een 

aantal hoofdlijnen.

Uitgangspunt moet zijn dat alles wat in provincie of regio kangebeuren

daar ook gebeurt en dat volstrekt duidelijk wordt gemaakt welke over-

heid waarvoor verantwoordelijk is.

Het rijk concentreert zich op het aangeven van doelen en kaders en ziet

toe op het realiseren daarvan door provincie, gemeente en maatschap-

pelijke organisaties. De coördinatie daarvan wordt in handen gelegd van

een minister voor het Landelijk Gebied, die de plaats inneemt van de

huidige minister van Landbouw en op nationaal en internationaal niveau

een krachtige pleitbezorger van het landelijk gebied is.

De rijksmiddelen voor het landelijk gebied worden ingebracht in een

Investeringsfonds Plattelandsvernieuwing (IPV). De minister voor het



15

Landelijk Gebied verdeelt die middelen meerjarig over de provincies en

stelt ze integraal beschikbaar voor het realiseren van doelen die in een

bestuurscontract worden vastgelegd. De provincies leggen over de doel-

realisatie verantwoording af aan de rijksoverheid, die dat op zijn beurt

weer moet doen richting de Europese Unie.

Provincie en in het verlengde daarvan gemeente en waterschap organi-

seren de uitvoering door burgers en maatschappelijke organisaties en

krijgen daarvoor alle beleidsvrijheid die binnen internationale kaders

mogelijk is. Beleidsdoelen worden hoogabstract geformuleerd zodat 

provincie, gemeente en waterschap deze op lokale omstandigheden 

kunnen afstemmen en invullen. Het hoge abstractieniveau en de grote

ruimte voor invulling vereisen wel dat op de essentiële punten de doelen

helder en toetsbaar worden gemaakt. 

Alle middelen voor het landelijk gebied die naar provincie en regio 

kunnen gaan, gaan daar ook daadwerkelijk heen. Provincie, maatschap-

pelijke organisaties en gemeenten staan er voor aan de lat dat deze

middelen geïntegreerd worden ingezet voor de doelen waarvoor het

parlement ze beschikbaar heeft gesteld. Alle regelgeving die niet 

absoluut rijksregelgeving hoeft te zijn, gaat naar de provincie of

gemeente, zonodig op basis van een kaderwet maar met zo veel moge-

lijk ruimte voor provinciale en regionale invulling. 

Provincie en gemeente hebben op onderdelen al kunnen laten zien dat

ze deze rol kunnen vervullen. Zij lijken ook bereid deze rol te willen 

vervullen. Het recente rapport van de Commissie Geelhoed ondersteunt

en onderbouwt deze gedachte.

De raad realiseert zich dat dit een grote omslag is, die ook de positie van

de ministeries en de daaraan verbonden uitvoerende diensten raakt. Het

betekent dat uitvoerende diensten nog veel sterker dan nu daadwerkelijk

worden ingezet voor het ondersteunen van regioprocessen en gebieds-

innovaties. Het betekent in veel gevallen het einde van een rijksoverheid

die rechtstreeks subsidie onder gedetailleerde voorwaarden aan een

individuele boer geeft, en van gekunstelde constructies met rijksbudget-

ten waarvan de provincie alleen via programmering aan mag geven waar

ze aan besteed moeten worden. Het vereist kortweg gezegd een stevige

horizontale en verticale ontpotting en ontschotting, die gericht is op het

vormen van het boven al genoemde Investeringsfonds Plattelands-

vernieuwing.

Veel mensen en organisaties zijn gewend aan een positie in het huidige,

complexe systeem. Verandering daarin, ook als die tot verbetering leidt,

leidt tot tegenkrachten. Er moet dan ook rekening worden gehouden

met een krachtige weerstand die zich kan verschuilen achter argumenten

zoals het ‘niet mogen van Brussel’, de verplichtingen van Nederland in

het kader van het biodiversiteitsverdrag, de doelmatigheid van grote

rijksdiensten of de rechtsgelijkheid voor alle boeren of natuurterrein-

beheerders. Maar in de grond van de zaak zijn deze argumenten niet

anders dan bij andere beleidsterreinen die in de provincie en in de regio

al wel met grote zelfstandigheid worden uitgevoerd. 

De overdracht van taken aan provincie en regio vereist een verdere pro-

fessionalisering van het provinciale apparaat. Belangrijk aandachtspunt

daarbij is dat binnen provincie en regio niet dezelfde verkokering wordt

gekopieerd die het rijksapparaat nu kent. Het overdragen van uitvoering

en invulling van het beleid mag niet op zich leiden tot het groeien van
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het overheidsapparaat. Door het voorkomen van dubbel werk in combi-

natie met het saneren van beleids- en gebiedscategorieën en het 

vereenvoudigen van regelgeving moet het mogelijk zijn om deze 

operatie formatief en budgettair neutraal te laten verlopen.

Gezien de mogelijke weerstand kan het proces van het radicaal over-

dragen van het invullen en uitvoeren van het beleid aan provincie en

regio alleen een beweging vooruit worden als daar een even krachtige 

politieke aansturing op wordt gezet en een duidelijke termijn aan wordt

verbonden, bijvoorbeeld één kabinetsperiode. 

Minder sectorale beleidsdoelen

De situatie rond de vele sectorale beleidsdoelen zal op zich al verbeteren

door het saneren van het grote aantal beleids- en gebiedscategorieën.

Door de decentralisatie van bevoegdheden en middelen naar de provin-

cie en regio ontstaat de mogelijkheid deze doelen gebiedsgericht en

geïntegreerd met bijvoorbeeld het milieu en het waterbeleid te 

realiseren. Nog veel effectiever is het wanneer al op rijksniveau de 

doelen integraal worden geformuleerd. Dit is een belangrijk aandachts-

punt bij het aanpassen van de Vijfde Nota RO en het formuleren van het

SGR2, deel 3.

‘Ontregelen’ van de beleidsuitvoering

Het huidige juridificeren van de beleidsuitvoering hangt sterk samen met

het op centraal niveau aansturen en uitvoeren en controleren door 

landelijk opererende organisaties. Daardoor ontstaat de behoefte aan

regelgeving die landelijk uniform is en dus gericht is op landelijke rechts-

gelijkheid, op een ‘gemiddelde’ situatie, die grootschalig uitvoerbaar is

en weinig overleg noodzakelijk maakt. De nagestreefde efficiency bij de

uitvoering van de regels leidt daardoor tot regels met een gebrek aan

flexibiliteit en maatwerk. De raad ervaart dit als voorkomen dat er iets

fout gaat, terwijl het doel moet zijn bevorderen dat er iets goed gaat.

Wat opvalt is ook het sterk sectoraal regelen van verschillende deel-

onderwerpen in de richting van dezelfde burger, bijvoorbeeld de boer.

Het resultaat van deze aanpak is niet een grote efficiency en ook niet een

grote effectiviteit. Zowel de burger als de uitvoerende rijksorganisaties

hebben te veel werk aan dit systeem. De burger laat het er vervolgens

vaak maar bij zitten en de uitvoerende organisaties kampen met grote

achterstanden en sluiten de luiken om een verdere verhoging van de

werkdruk te voorkomen. Ook hier is een vrij drastische ingreep nood-

zakelijk, onder politieke regie, met een gekwantificeerde taakstelling en

gebonden aan een duidelijke termijn. 

De raad beveelt aan om de rijksregels op zich te beperken tot het hoogst

noodzakelijke, en ook zo veel mogelijk te beperken tot kaderwetgeving

die ligt in het verlengde van EU-regelgeving. De provincies moeten daar-

binnen de ruimte krijgen hun eigen regels te formuleren, uit te voeren

en te handhaven. Maar ook zij moeten zich beperken tot het hoogst-

noodzakelijke. Daarbij denkt de raad zowel aan regulerende regelgeving

als aan subsidieregelingen. Alleen als in internationaal kader een gede-

tailleerde regelgeving op rijksniveau onvermijdelijk is, zou op dit principe

een uitzondering gemaakt moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld het

geval zijn bij veterinaire regelgeving of voedselveiligheid. 
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Inzet maatschappelijke organisaties

Bij maatschappelijke organisaties maar ook bij individuele burgers is een

grote hoeveelheid energie en innovatief vermogen beschikbaar die nog

onvoldoende wordt gebruikt voor de uitvoering en die onbedoeld vaak ook

wordt gefrustreerd. Dit is een gevolg van het ingewikkelde beleidsbouw-

werk, de sectorale, gedetailleerde en inflexibele rijksregels, de grote 

uitvoeringsorganisatie op afstand en daardoor het onvermogen om in 

dialoog met de samenleving snel en slagvaardig tot maatwerk te komen.

Een lokaal initiatief bloedt dood als men ruim een jaar op een besluit moet

wachten of een goed idee niet kan worden uitgevoerd omdat het net niet

binnen de regels past.

De aanbevelingen die de raad hierboven heeft gedaan kunnen er toe leiden

dat die condities worden verbeterd. Om de beschikbare energie in de

samenleving echt aan te boren is nog een extra stap nodig: gebruik maken

van bottom up processen en geven van vertrouwen. De overheid moet 

burger, boer of recreatieondernemer en de daarvoor werkende organisaties

veel sterker dan nu tegemoet treden als een partner die een gezamenlijk

gedragen doel nastreeft. En dat vereist geven van ruimte voor eigen invul-

ling, overdragen van bevoegdheden, geven van verantwoordelijkheid en

het beoordelen van een initiatief op het eindresultaat in plaats van op de

regels. Het vraagt om een positieve houding ten opzichte van bottom up

processen, ook als zo’n proces niet precies dat oplevert wat in de blauw-

druk van de overheid staat. Het vereist in feite ook een andere manier van

plannen: ontwikkelingsplanning in plaats van blauwdrukplanning.

Dit hele proces is er uitdrukkelijk niet één van uitsluitend ‘vrijheid, blijheid’.

Het blijft gericht op het realiseren van door de samenleving gewenste 

doelen die de overheid op hoofdlijnen aangeeft. Het werkt alleen als er van

beide zijden een realistische verwachting is. Aan de maatschappelijke orga-

nisaties moet aan het begin van een proces duidelijk zijn wat dat doel is en

waar voor de overheid, ondanks de bereidheid tot flexibiliteit, de grenzen

liggen en waarom dat zo is. De overheid moet van haar kant niet 

verwachten dat met name ondernemers zich langdurig inzetten voor zaken

die ver van hun bed staan en waar ze niet direct of indirect een economisch

belang bij hebben.

1.3 Financiering

Het is geen nieuws dat de financiering van het SGR2 ernstig tekort schiet

om alle ambities waar te maken. Het is voor de raad zelfs de vraag of de

beschikbare middelen om de ambities uit het SGR1 te realiseren wel 

voldoende zijn. 

De ambities zijn gezien de maatschappelijke vraag echter zeker niet te

hoog. De eenvoudigste weg is om vanuit de rijksbegroting het financiële

plaatje van het SGR2 op orde te brengen.

De realiteit van dit moment is echter dat een nieuw te vormen kabinet

prioriteit zal leggen bij veiligheid, onderwijs en zorg en dat de noodza-

kelijke stijging van het budget voor de groene ruimte vanuit de rijksbe-

groting waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om alle ambities te betalen. 

Dat betekent naar de mening van de raad drie dingen:

• aanpassen van de ambities aan het budget;

• verhoging van het budget buiten de rijksbegroting om;

• effectiever besteden van het wel beschikbare geld.



Aanpassen van de ambities aan het budget

Aanpassen van de ambities aan het budget is een pijnlijke operatie. Het

is echter noodzakelijk om een helder politieke keus mogelijk te maken.

Dat betekent: niet met slimme teksten de indruk wekken dat het wel een

keer goed komt, maar realistisch aangeven wat er zou moeten gebeuren,

wat er met het budget kán worden gerealiseerd en dus ook wat er niet

zal gebeuren. Dat laatste geeft inzicht in de gevolgen, bijvoorbeeld 

verlies aan biodiversiteit in strijd met internationale verplichtingen, een

groot verlies aan landschapkwaliteit of nieuwe steden zonder het bij-

behorende groen. Het is belangrijk dat de keuze daarvoor met open

ogen wordt gemaakt en zo een goede afweging kan worden gemaakt

met andere evenzeer essentiële zaken als zorg en onderwijs. De syste-

matiek van de VBTB-begroting leent zich hier goed voor.

Bij het aanpassen van de ambities moeten ook binnen het groene

beleidsveld keuzes worden gemaakt. De raad adviseert daarbij in elk

geval twee criteria te hanteren: 

• realiseren van wat in het SGR1 en Natuur voor Mensen al is ingezet en

waarvoor lagere overheid en maatschappelijke organisaties al stappen

gezet hebben;

• voorrang geven aan doelen waarvoor Nederland in internationaal

opzicht verplichtingen is aangegaan.

Verhoging van het budget buiten de rijksbegroting om 

Verhoging van het budget buiten de rijksbegroting om is in principe

mogelijk langs drie wegen:

• een grotere inzet van EU-middelen;

• een grotere inzet van middelen van lagere overheden;

• een grotere bijdrage vanuit de marktsector.

Bij een grotere inzet van EU-middelen moet natuurlijk wel bedacht 

worden dat dit indirect leidt tot een verhoging van de Nederlandse 

bijdrage aan de EU, en dat de EU ook plafonds hanteert. Voor een

belangrijk deel zal dit neerkomen op een verlegging van de middelen die

al in het kader van het EU-landbouwbeleid ontvangen worden, bijvoor-

beeld door modulatie. De raad beveelt dit laatste sterk aan. Het volume

van de middelen die ten behoeve van modulatie ingezet kunnen worden,

kan waarschijnlijk maar heel geleidelijk worden vergroot, maar het effect

kan significant zijn.

Een grotere inzet van middelen van lagere overheden veronderstelt dat

ze daarover ook beschikken. Gezien de omvang van de tekorten op het

SGR2 kan de oplossing niet gezocht worden in het verschuiven binnen

bestaande begrotingen, maar moeten lagere overheden daarvoor 

additioneel gaan heffen. Dat is op zich heel goed denkbaar. Zowel de

provincies als de waterschappen zouden een specifiek op het verhogen

van de kwaliteit van het landelijk gebied gerichte heffing kunnen invoe-

ren, bijvoorbeeld onder de naam ‘groenbijdrage’. Met een relatief gering

bedrag per gezin, gebouw of onderneming kan een groot effect worden

bereikt. Het leidt uiteraard wel tot een verhoging van de collectieve

lastendruk, maar de relatie tussen betaling, belang en zeggenschap over

de groene ruimte wordt er wel door vergroot. Principieel is daarbij wel
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de vraag of een lagere overheid mag worden opgezadeld met het 

verwerven van middelen om een door het rijk geformuleerde ambitie te

realiseren. De raad adviseert na afweging van de voors en tegens om niet

voor deze optie te kiezen voor het realiseren van rijksbeleid. Het staat

een lagere overheid natuurlijk altijd vrij om deze weg te kiezen voor het

financieren van eigen ambities in aanvulling op de rijksambities.

Een grotere bijdrage van de marktsector lijkt op zich aantrekkelijk en ook

te rechtvaardigen, mits er een duidelijke relatie is tussen het voordeel dat

een onderneming geniet en de bijdrage die wordt betaald. Er zijn vele

varianten denkbaar, variërend van het zelf realiseren van groen bij de

stad door een bouwonderneming tot het storten van een bedrag in een

door gemeente of woningbouwvereniging te beheren fonds. In feite

wordt er al jaren over verschillende opties op dit vlak gesproken, zonder

veel concrete resultaten. De raad adviseert deze opties nog één keer een-

malig grondig te verkennen, en ze vervolgens alleen als dekking voor de

ambities van het SGR2 aan te geven als de bereidheid tot het inslaan van

deze weg bij de marktsector bestaat en politiek/bestuurlijk de wil 

aanwezig is om het ook op korte termijn gestalte te geven. Als er geen

perspectieven zijn voor deze richting moet ook niet langer die indruk

worden gewekt.

Bij het verkennen adviseert de raad om deze optie duidelijk te scheiden

van compensatie, en ook van PPS-constructies. De laatste moeten wor-

den beschouwd als een middel om snel en met een hogere kwaliteit een

doel te bereiken, niet als een manier om de ontbrekende middelen voor

het realiseren van overheidsdoelen te genereren.

De optie van een bijdrage van de marktsector lijkt de raad vooral

geschikt voor het realiseren van groen bij de stad in een fase waarin er

‘rode’ investeringen plaatsvinden. Andere ambities uit het SGR2 kunnen

er niet op enige schaal mee gerealiseerd worden, omdat de relatie 

tussen profijt en betaling voor de marktsector te gering zal zijn. Het mee-

betalen aan andere groene ambities door de marktsector werkt alleen als

dat economisch aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat betekent in feite dat er

ook extra ruimte voor woningbouw moet worden gegeven buiten de

grote geconcentreerde nieuwbouwlocaties. Daaraan zijn voor het lande-

lijk gebied zowel kansen als risico’s verbonden, maar deze optie moet

naar de mening van de raad zeker worden verkend.

Effectiever besteden van het wel beschikbare geld  

Effectiever besteden van het wel beschikbare geld is een optie die 

volgens de raad perspectieven biedt. Natuurlijk wordt ook nu gestreefd

naar het effectief besteden van middelen, maar binnen bestaande kaders

en randvoorwaarden. Als die kaders en randvoorwaarden worden ge-

wijzigd is een verdere verhoging van de effectiviteit mogelijk. Suggesties

van de raad op dit vlak zijn onder andere:

• De introductie van een concessiemodel voor complete projecten zoals

een robuuste verbinding of een bos bij een stad. Marktpartijen kunnen

dan inschrijven op het realiseren van zo’n project, en mogen dan aan

het werk zonder dat ze ingekaderd zijn in de voorwaarden waarbinnen

bijvoorbeeld de Dienst Landelijk Gebied op dit moment moet opere-

ren. Er kunnen legio bezwaren tegen deze aanpak bedacht worden,

maar niettemin lijkt het de raad de moeite waard om dit experiment in

twee of drie verschillende situaties aan te gaan om te zien of dit tot
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kostenbesparing en sneller realiseren kan leiden. De raad sluit niet uit

dat een groep boeren eerder een project als het Bentwoud realiseert

dan de overheidsdiensten, zeker als de te realiseren doelen zo worden

geformuleerd dat er ruimte is voor eigen invulling, creativiteit en inno-

vatie.

• Het verlaten van de voorkeuren voor specifieke beheerders van de te

realiseren projecten. Op dit moment is min of meer in vakjes gedeeld

wat op de weg ligt van natuurbeschermingsorganisaties, overheden en

particulieren. Dit zou volledig los gelaten kunnen worden, waarbij

wordt geopereerd in de volgende volgorde: allereerst wordt de

bestaande grondeigenaren gevraagd om het project te realiseren en

daarbij de duurzame instandhouding te garanderen. Als dat niet lukt

kan eventueel tot onteigening worden overgegaan. Zowel de 

inrichting als het beheer wordt vervolgens aanbesteed, ook onder de

conditie dat duurzame instandhouding wordt gegarandeerd.

• Het creëren van fondsen voor gebiedsgerichte projecten in plaats van

het traditioneel gescheiden houden van budgetten voor aankoop,

inrichting en beheer. Het op deze manier bijeen brengen van de

beschikbare middelen geeft de mogelijkheid om naar behoefte te 

switchen tussen aankoop, beheer en inrichting. Als aankoop niet nodig

is omdat de grondeigenaren het project zelf ter hand nemen is weer

meer geld beschikbaar voor inrichting en beheer. Dit laatste leidt 

vanzelf weer tot een grotere bereidheid van bestaande grondeigenaren

om zelf het project te realiseren. Dit proces kan in elk geval tot een 

versnelling van de uitvoering leiden, het leidt alleen tot een besparing

als het wordt gecombineerd met de eerder genoemde opties.

De gebiedsfondsen kunnen afhankelijk van de situatie bij het Nationaal

Groenfonds, bij de provincies of bij lokale stichtingen worden onder-

gebracht. Aan de gebiedsfondsen kunnen eventuele bijdragen uit de

marktsector worden toegevoegd, en ook bijdragen van burgers die de

basis zijn voor een contract met de boeren. Een goed voorbeeld van

dat laatste is de ‘community land trust’ in de Verenigde Staten, waarin

groepen burgers de boeren gezamenlijk honoreren voor zaken als het

onbebouwd laten van grond. 

• Integraal inzetten van middelen voor SGR-doelen en voor doelen op

het gebied van infrastructuur, milieu, water en wonen. Sectoraal 

inzetten van geld profileert het bereiken van specifieke beleidsdoelen

maar is relatief duur. Als bijvoorbeeld alleen een natuurgebied wordt

aangelegd drukken alle kosten van het inpassen van het gebied en het

aanpassen van de omgeving op het natuurproject. Bij een aanpak

gericht op meerdere doelen tegelijk worden die kosten gezamenlijk

gedragen. De reconstructie is in principe een voorbeeld van zo’n 

aanpak, en in landinrichtingsverband wordt ook steeds vaker de relatie

tussen stadsuitbreiding en inrichting van het landelijk gebied gelegd.

De raad adviseert deze lijn krachtig voort te zetten en zelfs integrale

inrichting als uitgangspunt te gaan hanteren. Bij prioriteitsstelling zou

een integrale aanpak ook een belangrijk criterium moeten zijn.

De effecten van deze aanpak zijn moeilijk op voorhand te kwantificeren.

Een eerste voorzichtige schatting van de raad is dat op deze manier 

ca. 10% meer met het bestaande geld kan worden gedaan.

De raad realiseert zich dat een deel van de boven beschreven 

voorstellen, net als de voorstellen voor overdracht van bevoegdheden
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naar provincie of regio, op grote weerstand kunnen stuiten omdat ze

fundamenteel bestaande belangen en organisaties raken. Het is zaak die

weerstand niet uit de weg te gaan en ook op dit proces een krachtige

politieke regie te zetten. Het is echter ook zaak om de kennis en de 

energie die bij deze organisaties en belangen aanwezig zijn te blijven

benutten door ze in een veranderende situatie een andere, maar ook

belangrijke rol te geven.

Tot slot plaatst de raad een kanttekening bij de huidige gang van zaken

rond de grondaankopen.

Hoewel er in principe te weinig geld is voor het realiseren van alle 

ambities lijkt in de praktijk het wel aanwezige geld niet volledig besteed

te worden doordat de grondverwerving stagneert. In het SGR2 wordt al

aangekondigd dat er zonodig meer zal worden onteigend. Het stagneren

van de aankopen is echter ook het gevolg van de regels die bij de grond-

verwerving worden gehanteerd. Vanuit de gedachte dat het rijk de

grondprijs niet mag opdrijven wordt vrij consequent aan de onderkant

van de markt geopereerd, ofwel: er wordt te weinig geboden voor de

aangeboden grond. Dit lijkt verstandig, maar het is het op den duur niet

omdat langs deze weg nooit binnen de afgesproken termijnen de taak-

stellingen worden gerealiseerd, en ook nooit de vereiste budgetten

beschikbaar zullen worden gesteld als het bestaande budget al niet

wordt besteed.

De raad adviseert om het als een gegeven te aanvaarden dat met de aan-

kopen de grondprijs wordt beïnvloed en om een zodanige prijs te gaan

bieden dat de gronden in een veel hoger tempo worden verworven.
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2  Reactie op een aantal inhoudelijke
aspecten

2.1 Recreatie

Algemeen

De raad kan zich goed vinden in het motto van het SGR2: ‘het landelijk

gebied is voor iedereen’. Daarmee kan recreatie de komende jaren een

duidelijker plaats te krijgen in het natuur-, milieu-, landschaps-, water-

en landbouwbeleid. Wel zou de raad graag zien dat de mogelijkheden en

onmogelijkheden van combinatie van functies in het landelijk gebied

verder worden uitgediept. 

Terecht wordt een groot tekort aan recreatiemogelijkheden in de 

Randstad vastgesteld. Op basis van onderzoek is dit in te schatten op

30.000 ha bos en 30.000 ha recreatiepaden en kleine landschaps-

elementen rondom de dertig grootste steden. Een helder toetsingskader

en duidelijke beleidsuitspraken over het tekort op het gebied van groen

in en om de stad ontbreekt echter evenals een goede financiële onder-

bouwing om de komende jaren een stevig begin te maken met het 

wegwerken van het tekort. Aangegeven moet worden hoe de ambities

en de aangekondigde extra inspanning moeten worden gerealiseerd en

gefinancierd. Ook buiten de randstad is een forse beleidsinspanning

noodzakelijk om het landelijk gebied mooi te houden, dan wel mooier te

maken. Ons stelsel van wandel-, fiets- en ruiterpaden vraagt aanzienlijke

uitbreiding, zowel in de vorm van landelijke routenetwerken als in de

vorm van lokale en regionale paden. Samenhang in het aanbod is 

essentieel. 

Recreatie als positief doel en als partner

‘Het landelijk gebied is voor iedereen’ lijkt goede toekomstperspectieven

te bieden voor recreatie, maar in het SGR2 wordt de recreatiesector nog

teveel gezien als een bedrijfstak die aan banden gelegd moet worden

vanwege de negatieve invloeden op de natuur en het landschap. Vrijwel

in het gehele land zijn er op een of andere manier beperkingen gesteld

aan de mogelijkheden voor vestiging of uitbreiding. Verder ontbreekt in

het SGR2 een analyse van de recreatiebehoefte in ons land. Er is sprake

van een toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden bij de bevol-

king, maar daaraan wordt geen cijfermatige invulling gegeven, niet in

globale aantallen en ook niet in aantallen uitgesplitst naar de 

verschillende soorten recreatiemogelijkheden. Ook wordt in het SGR2 de

bijdrage onderschat die recreatieondernemers leveren aan natuurontwik-

keling, -beheer en -behoud, aan de vitaliteit van het platteland, aan de

vervulling van recreatiebehoeften van Nederlanders in eigen land en aan

de realisatie van functiecombinaties van natuur, recreatie en wonen en

werken. 

De raad meent daarom dat in de eerste plaats, zowel bij de dagrecreatie

als bij de verblijfsrecreatie moet worden onderkend dat de aanbieders

zich steeds meer bewust zijn van de waarde van natuur en landschap en

daaraan in een aantal gevallen zelf al een positieve bijdrage leveren, en

dat er in de tweede plaats ruimte moet zijn voor verdere mogelijkheden
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voor de diverse vormen van recreatie. Daarbij moet niet vanuit een

restrictief (verbiedend) beleid worden gereageerd maar vanuit een 

aanbiedend principe. Dit moet in het in het SGR2 aangekondigde 

actieprogramma concreet worden uitgewerkt. 

Met betrekking tot de dagrecreatie betekent dit dat het huidige 

restrictieve beleid waarbij door middel van verboden geprobeerd wordt

om allerhande nieuwe vormen van recreatie onmogelijk te maken, moet

worden afgebouwd. De praktijk leert juist dat deze verboden averechts

werken: als iets niet legaal kan, dan gebeurt het illegaal. De raad vindt

dat op dit punt het beleid gewijzigd moet worden door in samenspraak

tussen rijk, provincies, waterschappen, gebiedsbeheerders en beoefena-

ren van bepaalde recreatietakken bepaalde gebieden aan te wijzen waar

een dergelijke recreatietak wel beoefend mag worden. Hierbij denkt de

raad aan ‘nieuwe’ vormen van dagrecreatie uit de afgelopen jaren zoals:

four-wheel drive, mountainbike, adventure waterski en waterscooter.

Maar ook aan weer nieuwe, nu nog onbekende vormen van recreatie. De

raad verwacht, dat dit goed ingepast kan worden in het landschap.

Ruimte voor four-wheel drive is bijvoorbeeld denkbaar in de weekenden

op militaire oefenterreinen. 

Bij een planmatige aanpak die bijdraagt aan landschapsontwikkeling, kan

verblijfsrecreatie in het algemeen goed worden ingepast op veel plaatsen

in het landelijk gebied. De raad bepleit daarom de verblijfsrecreatie 

positief te benaderen. Recreatieondernemers moeten worden erkend als

partner bij natuurontwikkeling, -beheer en -behoud. Een deel van de 

verblijfsrecreatiebedrijven bevindt zich in natuurgebieden, waarbij in het

SGR2 de beleidslijn is ingezet dat deze bedrijven daar in ieder geval niet

mogen uitbreiden en - waar mogelijk - gesaneerd zouden moeten 

worden. De raad vindt dat een dergelijk rigide beleid meer genuanceerd

moet worden en stelt voor om hier de ‘saldobenadering voor verblijfsre-

creatie in natuurgebieden’ toe te passen: een regeling waarbij voor een

in overleg aangegeven gebied een maximum wordt vastgesteld voor de

aanwezige kubieke meters verblijfsrecreatie. Binnen dit quotum mag

‘geschoven’ worden met de inhoud, maar het totaal mag niet over-

schreden worden. Hierdoor kunnen bedrijven aan kwaliteitsverbetering

doen door bijvoorbeeld minder eenheden te exploiteren maar met een

grotere inhoud per verblijfseenheid. Om gebieden te ontlasten van de

recreatiedruk wil de raad voorstellen om een bonus te geven voor iedere

kubieke meter die het gebied definitief verlaat: voor elke kubieke meter

die het natuurgebied verlaat mag buiten het natuurgebied anderhalf of

twee kubieke meter verblijfsrecreatie worden neergezet. In de EHS zijn

daarbij volgens de raad verschillende opties mogelijk, zoals verplaatsen

met een grotere oppervlakte aan de rand van de EHS, of verplaatsen naar

ecologisch gezien betere locaties binnen de EHS met verhoging van 

kwaliteit. 

2.2 Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie

De raad kan instemmen met de essentie en het hoofddoel van de 

ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie en de door het kabinet voor-

gestelde maatregelen. Wel tekent hij daarbij aan, dat het bewust omgaan

met de verscheidenheid en identiteit van het landelijk gebied plaatsvindt



in een spanningsveld tussen het behoud van bestaande waarden en de

kansen van vernieuwing. Na afweging daarvan moet per situatie een

strategie worden gekozen: 

1. behoud los van ontwikkeling: de strategie van het conserveren: als de

bestaande waarden daartoe verplichten en vernieuwing onvoldoende

kansen biedt;

2. behoud in ontwikkeling: de strategie van selectief vernieuwen:

behoud van de essentiële dragers van het bestaande met inpassing en

toegevoegde waarde van het nieuwe;

3. geen behoud, alleen ontwikkeling: de strategie van volledige 

vernieuwing: voorgoed opgeven van het oude (verantwoorden naar

volgende generaties!) en inzetten op het nieuwe.

Het is belangrijk deze keuze - per project of situatie - als ‘cultuurdaad’ te

zien en voor Nederland als gehéél de strategie ‘behoud in ontwikkeling’

als algemene lijn aan te houden.

Een architectuurbeleid voor het landelijk gebied

Het kabinet is van mening, dat provincies en gemeenten in het streek- en

bestemmingsplan nadere invulling moeten geven aan de ontwikkelings-

gerichte landschapsstrategie. Het Rijk ondersteunt provincies en

gemeenten bij het uitvoeren van de ontwikkelingsgerichte landschaps-

strategie. Daarnaast heeft het Rijk zelf een belangrijke uitvoerende taak

(bijvoorbeeld ten aanzien van het beheer van groene gebieden langs

rijksinfrastructuur).

De raad stemt van harte in met deze maatregelen, die goed passen bij

het hierboven voorgestelde overdragen van bevoegdheden aan lagere

overheden en het geven van ruimte aan bottom up processen. Voor het

waarborgen van een kwalitatief hoogwaardig ingericht landelijk gebied

is echter een aantal aanvullingen nodig:

• De minister voor het landelijk gebied dient een wenkend perspectief te

bieden voor een landelijk gebied waarbinnen dynamiek kan plaatsvin-

den en nieuwe kenmerken een rol spelen. Om met nieuwe kwaliteit te

komen tot het erfgoed van morgen, waar we later trots op kunnen zijn,

is het gewenst dat de minister een rijksbouwmeester (intendant) voor

het landelijk gebied benoemt. In de Kamer is dit enige tijd geleden aan

de orde geweest, maar door het huidige kabinet onduidelijk 

gemotiveerd afgewezen. Deze rijksbouwmeester dient vooral een 

stimulerende rol te hebben voor door het rijk zelf geïnitieerde en 

gefinancierde investeringen. 

• De introductie van een kwaliteitstoets op de inrichting van het lande-

lijk gebied door het instellen op lokaal en/of regionaal niveau van 

‘landelijk gebied kwaliteitsteams’ analoog aan de welstandscommissies

in het stedelijk gebied.

• Ondersteuning door de overheden van initiatieven tot de opstelling

van beeld-kwaliteitsplannen voor het landelijk gebied op regionaal en

lokaal niveau. 

• Stimulering van verscheidenheid en identiteit. Dit vraagt in het bijzon-

der voor het landelijk gebied invulling van het aspect culturele 

vernieuwing uit de Tweede Architectuurnota. Deze culturele opgave

betekent het toevoegen van nieuwe functies aan het landelijk gebied

die in ontwerp niet alleen vernieuwend, maar ook streekeigen zijn. 
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Stimuleer op deze gebieden het kwaliteitsbewustzijn bij de burger en

de ontwerpwereld door:

1. het per landschapstype uitschrijven van prijsvragen voor kwalitatief

hoogwaardige gebiedsontwerpen. (Zie het succes van architectuur-

prijzen als ‘Bever’ of de ‘kubusprijs’);

2. het per landschapstype instellen van permanente ontwerpateliers;

3. het inhoud geven aan de culturele vernieuwing van het landelijk

gebied door het organiseren van debatten met de wereld van ont-

werp, beleid, opdrachtgevers en opdrachtnemers.

• De huidige provinciale en gemeentelijke omgevingsplannen regelen

onvoldoende de kwaliteitsaspecten van een gebied. Ter ondersteuning

van het kwaliteitsstreven is het gewenst provincies en gemeenten te

vragen naast hun omgevingsplannen een globaal functioneel 

programma van eisen te maken dat op de kwaliteit van de inrichting

van het landelijk gebied betrekking heeft. 

• De Rijksoverheid zou een databank met laagdrempelige informatie

moeten creëren ter ondersteuning van het kwaliteitsstreven van andere

overheden en burger in het landelijk gebied. Te denken valt aan de

structurering van bestaande kennisinfrastructuur in een samenwer-

kingsverband van expertisecentra als Alterra, ROB en RDMZ. De

onlangs uitgebrachte digitale atlas van Overijssel kan als voorbeeld 

dienen. 

2.3 Landbouw

Niet grondgebonden landbouw

1. Glastuinbouw

De glastuinbouw vormt binnen het agrocomplex economisch gezien een

van de sterkste sectoren die echter minder dan 1% van het totale areaal

cultuurgrond in gebruik heeft. Met name de bloemen- en potplantenteelt

zijn de groeisectoren bij uitstek binnen het agrocomplex. De milieu-

condities zijn in deze sector goed beheersbaar. De raad adviseert daarom

deze sector expliciet de ruimte te geven om te groeien, binnen op regio-

naal niveau aan te geven kwaliteitsvoorwaarden. 

Vanuit overwegingen van milieu en landschap onderschrijft de raad het

streven naar een concentratiebeleid met projectvestigingen en perspec-

tiefvolle regionale vestigingen, evenals het weren van nieuwe vestigingen

buiten deze gebieden. De randvoorwaarde dat het areaal glas bij de 

ontwikkeling van perspectiefrijke regionale vestigingen op streekplan-

niveau niet mag toenemen is als generieke randvoorwaarde echter te

beperkend. Dit klemt te meer daar de overheid de financiering van de

sanering van oude locaties en van verspreid gelegen glastuinbouw-

bedrijven - waar dat wenselijk is - geheel wil overlaten aan het bedrijfs-

leven zelf, dus aan de ondernemers die willen uitbreiden of (her)vestigen. 

Op voorhand is duidelijk dat dit niet zal werken omdat een ondernemer

niet zowel de investering in de vestiging op de nieuwe locatie kan finan-

cieren als de sanering van ‘oud’ glas buiten zijn eigen oorspronkelijke

bedrijf.

Beter ware het om in plaats van een dergelijke generieke beperking hoge

kwaliteitseisen te stellen (duurzaamheidseisen), dus met een hoog 



ambitieniveau, ten aanzien van milieurandvoorwaarden, landschappelijke

inpassing, etc. Een dergelijke benadering biedt ook meer kansen om

doelstellingen te behalen, zoals die ten aanzien van het gebruik van 

restwarmte en andere aspecten zijn geformuleerd in het convenant 

tussen overheid en glastuinbouwsector (GLAMI). 

De raad onderschrijft dus op zich wel de concentratie van de glastuin-

bouw. De in het SGR2 aangeduide instrumenten zijn echter te veel

gericht op sanering en te weinig op ontwikkeling. De essentie van het

beleid zou moeten zijn: concentratie stimuleren binnen een 

gebiedsgerichte benadering voor kwaliteitsverbetering. Daarin wordt

ruimte gegeven aan ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven mits pas-

send binnen de op regionaal niveau geformuleerde kwaliteitsdoelen.

Waar dat sanering van bestaande, vooral verspreide vestigingen vereist,

is het redelijk dat het publieke belang dat er mee is gemoeid tot uitdruk-

king komt in de beschikbaarheid van publieke middelen als katalysator

voor de inzet van private middelen.

2. Intensieve veehouderij

De raad onderschrijft de uitgangspunten uit het SGR2 en zal in het najaar

een afzonderlijk advies uitbrengen over de Reconstructie.

Grondgebonden landbouw

De raad vindt de aandacht in het SGR2 voor grondgebonden landbouw

onvoldoende. De grondgebonden landbouw verenigt bij uitstek de 

combinatie van productie en beheer van de kwaliteiten van het landelijk

gebied: openheid, rust en ruimte en de cultuurhistorische waarde, de

natuurwaarde en recreatieve betekenis van landschappen. In het bijzon-

der de akkerbouw en de melkveehouderij zijn als gebruikers van circa 

90% van de cultuurgrond het meest bepalend voor de kwaliteit van het 

landelijk gebied. Terwijl de betekenis die de samenleving hecht aan deze

combinatie van functies toeneemt, wordt de continuïteit ervan echter

minder vanzelfsprekend. De optimalisering van de productie door 

verdere schaalvergroting en intensivering krijgt naar verwachting een

sterke impuls van de voortgang van de technologische ontwikkeling en

van de doorvoering van de hervorming van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) volgens Agenda 2000 en mogelijke verdere 

liberalisering na 2006. 

Tegelijkertijd staan de melkveehouderij en de akkerbouw onder grote

druk van andere - stedelijke - functies (wonen, aanleg van infrastructuur,

bedrijventerreinen en stadsuitbreiding) waarvoor grond aan de 

landbouw wordt onttrokken. Maar ook binnen het blijvende areaal 

cultuurgrond dreigen intensieve teelten (met name opengronds-

tuinbouw) akkerbouwgewassen en grasland te verdringen. 

Waar het SGR2 zegt de beheersrol van de grondgebonden landbouw

grote waarde toe te kennen trekt het echter niet de consequentie om dat

te voorzien van stimulerend beleid. Een eigen analyse van LNV (de dis-

cussienota ‘Boeren met vrijhandel’) geeft aan dat de beheersrol van de

landbouw, met andere woorden de maatschappelijke rol van het 

aanbieden van - publieke - groene diensten, onder druk zal komen te
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staan van de hierboven reeds genoemde liberalisering en voortgaande

technologische ontwikkeling. De conclusie moet zijn dat hiervoor een

ambitieus beleid en een stevig instrumentarium is vereist. 

Gegeven het maatschappelijk belang van de grondgebonden landbouw

is het evenmin te begrijpen waarom de tekst van het SGR2 zonder 

verdere argumentatie stelt dat er geen meerwaarde zou liggen in het 

planologisch vastleggen van gebieden met ontwikkelingskansen voor de

grondgebonden landbouw. De constatering dat de grondgebonden

landbouw een maatschappelijk belang vertegenwoordigt en dat deze

onder druk staat kan logisch gezien slechts tot de conclusie leiden dat

een positief ruimtelijk beleid voor de grondgebonden landbouw nodig is.

In dergelijke gebieden zal deze vorm van landbouw zo ruim mogelijke

ontwikkelingskansen dienen te krijgen, uiteraard binnen de rand-

voorwaarden van een goede landbouwpraktijk (wettelijke basis). Waar

maatschappelijke doelen, tot uitdrukking komend in de vraag naar

‘Groene diensten’, onevenredige beperkingen stellen aan de ontwikke-

lingsmogelijkheden zal flankerend beleid nodig zijn. Dat betekent dat

planologisch beleid en stimulerend beleid elkaar zullen moeten aanvullen

in gebiedsgericht maatwerk en in evenwicht dienen te zijn. Wanneer een

positief op grondgebonden landbouw gericht ruimtelijk beleid 

achterwege blijft is de kans groot dat andere functies zich zodanig over

het landelijk gebied spreiden dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de

landbouw worden weggenomen en dat daardoor de landbouw als drager

van het karakter van het cultuurlandschap op termijn verdwijnt.

Het aantal landbouwbedrijven neemt al een aantal decennia af en dit

proces lijkt zich versterkt door te zetten. Terwijl het aantal bedrijven in

het midden van de negentiger jaren nog met circa 2,5 procent per jaar

afnam, varieert dit de afgelopen jaren tussen de 3 en meer dan 4%. Dat

betekent dat per jaar tussen de 4 en 5 duizend bedrijven worden beëin-

digd. De woning en bedrijfsgebouwen komen vroeger of later in handen

van burgers, hetgeen voor naburige landbouwbedrijven hindernissen

voor ontwikkeling kan opleveren. Sloop van vrijkomende bedrijfsgebou-

wen is daarom niet alleen van belang uit landschappelijk oogpunt, maar

ook een belang van agrariërs die willen doorgaan in het betreffende

gebied. Toch moet worden verwacht dat een groot deel van de vrij-

komende gebouwen, met name het woongedeelte van deze bedrijven,

zal blijven bestaan. Dit kan een serieus probleem gaan vormen voor de

ontwikkeling van de landbouw, waarvoor een oplossing moet worden

gevonden. Het is gewenst de milieuwetgeving hierop aan te passen. 

De raad adviseert om via zowel het ruimtelijke als het sectorbeleid expli-

ciet de condities te waarborgen, die nodig zijn om de grondgebonden

landbouw blijvend als drager van het cultuurlandschap te handhaven.

Kennis voor transitie

De noodzakelijke transitie in de landbouw vereist goed toegankelijke en

praktijkgerichte kennis en ondersteuning van innovatie. Daarbij is het van

belang om bêta- en gamma-wetenschappen met elkaar te verbinden. De

raad heeft daarover recent het advies ‘Terug op de grond en weer tussen

de mensen’ uitgebracht. De raad adviseert hieraan in het SGR2 expliciet

aandacht te besteden en daarbij de positie van Wageningen te 
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benadrukken als het kenniscentrum waar de relatie wordt gelegd tussen

de samenleving enerzijds en landbouw, voedsel en landelijk gebied

anderzijds. 

2.4 Natuur

De Ecologische Hoofdstructuur

Na 10 jaar beleid is volgens de Natuurverkenning 2002 nu ongeveer

30% van de areaaldoelstelling voor de EHS voor 2018 gerealiseerd. Een

deel van de aangekochte gebieden dient nog via ruiling op de goede

plaats terecht te komen en de resterende taakstelling zal meer inspan-

ning vergen dan de nu verworven 30%. Bovendien zijn nu nog veel

natuurgebieden versnipperd. De raad is van mening, dat ook het SGR2

de realisatie van de EHS volgens de huidige areaaldoelstelling niet zeker-

stelt en niet voorziet in de zo nodig geachte versnelling. Gevaar voor een

achterstand op de taakstelling ligt vooral bij de realisatie van echt 

aaneengesloten natuurgebieden en robuuste verbindingen. 

Een belangrijke oorzaak van deze situatie ligt in de verwerving van

grond, die vanwege de gestegen grondprijzen en het geringe aanbod

van grond moeilijker is dan verwacht. Dit vraagt om een samenhangend

en effectief pakket aan maatregelen waarvoor de raad in zijn advies

‘Grondbeleid voor groene functies’ een aantal opties voor beleid geeft.

Het realiseren van de EHS areaaldoelstelling voor 2018 vergt verhoging

van het tempo van verwerving, ruilen en inrichting. Als bij de huidige

manier van functioneren van de grondmarkt de groei van de grondprijs

hoger is dan ongeveer 3% per jaar, is het ook vanuit dat perspectief 

zinvol om de verwerving van EHS-gronden te versnellen. 

Dit vraagt om een actieve rol van de overheid bij de versnelde aankoop

van de meest cruciale gebieden, gecombineerd met voortvarend 

inrichting en beheer. Het bieden van marktconforme aankoopprijzen

moet uitgangspunt zijn. De raad meent dat in het verlengde daarvan,

instrumenten als voorkeursrecht en onteigening veel nadrukkelijker

onderdeel van het beleid dienen te zijn. Dit vergt onder andere 

verhoging van het financieringstempo, het verruimen van de uit-

voeringsrichtlijnen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het geven van

meer ruimte voor maatwerk aan DLG bij aankoop. Tevens zou het 

voorkeursrecht van DLG in de Wet Agrarisch Grondverkeer kunnen 

worden geactiveerd. 

Veel kleine EHS-eenheden die niet tot de kerngebieden behoren zijn

‘natuurpareltjes’ en bevatten prioritaire soorten uit het Nederlandse en

Europese natuurbeleid. Instandhouding en adequaat beheer dragen bij

aan biodiversiteitsdoelstellingen en beschermingsverplichtingen. Door

de constante ruimte- en milieudruk vanuit het omliggend gebied vraagt

het echter grote financiële, bestuurlijke en milieu-inspanningen om de

beoogde kwaliteit te handhaven. Ruime groene contouren zoals voorzien

met de oorspronkelijke bruto EHS kunnen in dit soort situaties helpen om

de waardevolle kleine eenheden te beschermen. Beperkingen in het 

budget en de relatie met aangrenzende landbouwgronden of ‘rode’

functies maken het echter noodzakelijk om keuzes te maken. Per gebied

is een toets op noodzaak vanuit internationale verplichtingen, haalbaar-



heid en kosteneffectiviteit nodig. Afhankelijk van het resultaat van die

toets kan worden overwogen een andere locatie voor zo’n gebiedje te

zoeken aansluitend aan de grotere eenheden in de EHS, vanzelfsprekend

onder voorwaarde dat het ecologisch effect van die verschuiving per

saldo niet minder is dan het handhaven van de oorspronkelijke locatie. 

Soorten

De raad kan instemmen met de beleidsvoornemens zoals het kabinet

deze voor de soorten heeft geformuleerd maar acht intensivering op

onderdelen noodzakelijk. Soortbeschermingsplannen spelen een 

belangrijke rol bij de doorwerking van het rijksbeleid in streek- en

bestemmingsplannen. Daarom is het urgent de opstelling van soortbe-

schermingsplannen te versnellen en te verbeteren, conform de aanbeve-

lingen in het advies van de raad: ‘Voorkomen is beter…’. Tevens dient

voor een goede toepassing van regelgeving de informatievoorziening

over soorten op orde gebracht te worden. Ondersteuning van de 

rechterlijke macht met deskundigen (zoals gebruikelijk bij complexe

materie in de milieurechtspraak) is noodzakelijk voor advisering over de

kwaliteit van aangedragen (inventarisatie)gegevens en het belang van

ingrepen vanuit de optiek van duurzame instandhouding.

De integratie van soortbeschermingsbeleid in ander beleid acht de raad

essentieel. Het SGR2 gaat terecht in op het gebiedsgericht beleid maar

daarin is nog te weinig aandacht voor het soortbeschermingsbeleid. De

raad meent dat evaluatie van de huidige inbreng van het soortenbeleid

in het gebiedsgericht beleid (reconstructie, landinrichtingsprojecten,

WCL-projecten, e.a.) nodig is, gevolgd door intensivering van de

inbreng, onder meer door een leidraad op te stellen. 

Integratie in het gebiedsgericht natuurbeleid is wenselijk door versterkte

inbreng van het soortenbeleid in het Programma Beheer, handhaving

van het huidige beschermingsregime voor kleinere natuurgebieden

binnen de EHS.

Integratie in het beleid voor de infrastructuur kan plaatsvinden door 

gelden voor natuurcompensatie bij infra-projecten vóóraf en niet

achteraf in te zetten voor maatregelen voor de instandhouding van 

soorten. Door compensatiegelden van meerdere geplande projecten bij

elkaar te voegen, kan het rendement ervan worden verhoogd. 
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Bijlage 1 
Adviesaanvraag
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Overzicht publicaties 
Adviezen 

RLG 97/2 Tien voor de toekomst 

advies t.b.v. beleidsagenda landelijk gebied 21steeeuw (augustus

1997)

RLG 97/3 Stad en land in groen verband 

advies over de ordening van stad en land (augustus 1997)

RLG 97/4 Nieuw land ontwikkelen: zinnig of onbezonnen? 

advies over de zinnigheid van nieuw landoplossingen voor mainports,

woningbouw, landbouw, natuur of recreatie (oktober 1997)

RLG 98/2 Van waarden, opportunisme en vergetelheid 

advies over het bestuur van het landelijk gebied (mei 1998)

RLG 98/3 Leven en laten leven 

advies over de kustvisserij en de natuur in kustgebieden (maart 1998)

RLG 98/4 Grote projecten: als het moet, dan ook goed 

advies over grootschalige ingrepen en de kwaliteit van het  landelijk

gebied (april 1998)

RLG 98/5 Overvloed en schaarste: water als geld 

advies over de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en

bodemdaling (juni 1998)

RLG 98/6 Vaste waarden, nieuwe opties 

advies over natuur, recreatie en de publieke zaak (september 1998)

RLG 98/7 Zorg en vertrouwen: de basis voor de voedselproductie in de 21ste

eeuw (oktober 1998)

RLG 98/8 Natuurbeleid dat verder gaat 

advies over voortgang en vernieuwing van natuurbeleid (november

1998)

RLG 98/9 Het toekomstperspectief voor het ministerie van LNV 

advies n.a.v. de beleidsagenda (ongevraagd) (november 1998)

RLG 99/2 Made in Holland 

advies over landelijke gebieden, verscheidenheid en identiteit (maart

1999)

RLG 99/3 Voor een open toekomst 

advies over ontwikkelingsperspectief voor IJsselmeergebied (juni

1999)

RLG xxxx Geleid door kwaliteit 

interimadvies landelijke gebieden en 5enota ruimtelijke ordening (mei

1999)

RLG xxxx het ministerie van LNV tussen Europa en de regio 

interimadvies (juni 1999)

RLG xxxx het ministerie van LNV tussen Europa en de regio 

tweede interimadvies, randvoorwaarden en uitvoering Rurale Ontwik-

kelingsplannen (september 1999)

RLG 99/4 Grondbeleid voor groene functies 

advies over gericht grondbeleid voor de realisering van ruimte voor

groene functies (december 1999)

RLG 99/5 Briefadvies inzake de CO2- problematiek in het kader van het verdrag

van Kyoto

RLG 99/6 Briefadvies over de Noordtak van de Betuwelijn

Bijlage 2 
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RLG 00/1 LNV tussen Europa en de regio: de nieuwe opgaven (maart 2000)

RLG xxxx Landelijk Gebied in 2010 een verkenning (maart 2000)

RLG 00/3 Het belang van samenhang 

advies over ontwikkeling, afstemming en integratie in het landelijk

gebied (september 2000)

RLG 00/5 Wonen in het landelijk gebied 

advies over de Ontwerp-Nota Wonen (september 2000)

RLG 01/2 De natuur van het draagvlak 

advies over versterking van de politiek-maatschappelijke basis voor

natuurbeleid (december 2000)

RLG 01/3 Kansen voor de biologische landbouw 

advies over de kansen voor de biologische landbouw in Nederland

tot 2015 (december 2000)

RLG 01/4 Bergen met beleid 

signaaladvies t.b.v. de implementatie van waterberging en waterbuf-

fering in beleid en uitvoeringsplannen (mei 2001)

RLG 01/5 Agribusiness: steeds meer business, steeds minder agri 

advies over de vestigingsvoorwaarden voor internationale 

‘agribusiness’ (februari 2001)

RLG 01/6 Vóór het kalf verdronken is...

advies over de toekomst van de dierhouderij in Nederland (juli 2001)

RLG 01/7 Briefadvies over de Nota Architectuurbeleid

RLG 01/8 Briefadvies over het vergunningvrij bouwen en het welstandstoezicht

RLG 02/1 Briefadvies over de positie van het groene onderwijs

RLG 02/2 Briefadvies reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, deel 3

RLG 02/4 Terug op de grond en weer tussen de mensen

advies over ‘Food Delta’ (april 2002) 

RLG 02/5 Voorkomen is beter...

advies over soortenbescherming en economische ontwikkeling 

(april 2002)

RLG 02/6 Meer regio, minder regels, meer resultaat

advies over het Tweede Structuurschema Groene Ruimte, deel 1 

(juni 2002)

Algemene informatie

RLG 97/1Introductie en werkprogramma 1997-1998  (april 1997)

RLG 98/1Jaarverslag 1997  (januari 1998)

RLG 99/1Jaarverslag 1998 incl. verslag symposium d.d. 12 november 1998

(januari 1999)

RLG 00/4Evaluatie 1997-2000 rapport van een externe evaluatiecommissie

o.l.v. mr. F.J.M. Houben (juli 2000)

RLG 00/6Jaarverslag 1999

RLG 01/1Jaarverslag 2000  

RLG 02/3Jaarverslag 2001 en werkprogramma 2002

Alle publicaties staan op de website van de Raad voor het Landelijk Gebied

(www.rlg.nl) en zijn desgewenst te ‘downloaden’. De publicaties zijn kosteloos

via het secretariaat te bestellen.
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