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Samenvatting

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad

voor het Landelijk Gebied gevraagd advies uit te brengen over ‘vernieu-

wende vormen van bestuur op het LNV-beleidsterrein’. De minister

vraagt de raad te adviseren welke sturingsarrangementen met welke

(NGO-)partijen en vertegenwoordigers nodig zijn om enerzijds

(rijks)doelen in een gebied te realiseren en anderzijds zo goed mogelijk

rekening te houden met belangen en wensen in het betreffende gebied. 

Heroriëntatie op de rol van overheid en samenleving 

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op basis van een uitgebreide

consultatie van bestuurders en deskundigen een analyse gemaakt van de

ervaringen met het gebiedsgericht beleid. Deze analyse leidt tot de 

conclusie dat veranderingen in het landelijk gebied vragen om een 

heroriëntatie op de rol tussen overheden onderling en tussen overheid

en samenleving. De tijd voor bestuurlijke veranderingen in het landelijk

gebied is nog nooit zo gunstig geweest als nu. Zowel op verschillende

overheidsniveaus als in de samenleving bestaat nu bereidheid om in het

landelijk gebied op een andere wijze aan de slag te gaan. 

De raad acht het van groot belang, dat overheden zowel aan elkaar als

aan de samenleving meer beleidsruimte geven. De raad adviseert de

overheid de samenwerking te versterken en maximaal gebruik te maken

van initiatieven van burgers en hun organisaties en deze te stimuleren en

te faciliteren. De raad roept maatschappelijke groepen, ondernemers en

burgers op hun verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te 

ontplooien ter versterking van de collectieve waarden van het landelijk

gebied. Maar indien de samenleving niet of onvoldoende in staat of

bereid blijkt de collectieve waarden te garanderen, moet de overheid 

zelf de taken blijven uitvoeren die voor het publiek belang echt 

wezenlijk zijn. 

De raad acht in de toekomst de provincies eerstverantwoordelijk voor de

realisering van (rijks)doelen in de regio. Zij doen dat samen met

gemeenten, waterschappen, burgers en hun organisaties. Hierbij kan de

coalitie van partners per gebied variëren in samenstelling en werkwijze.

De provincie beslist over de inzet van de middelen en doet uitvoeren of

zorgt dat samenwerkende gemeenten deze rol vervullen. 

Het Rijk geeft de hoofdlijnen van het beleid aan, maar zal zich alleen in

bijzondere gevallen nog met de uitvoering van het beleid moeten 

bezighouden. Rijk en provincie horen in de regio niet meer samen in één

vergaderzaal te zitten met maatschappelijke organisaties, ondernemers

en burgers. De kern van de nieuwe werkwijze moet zijn: ‘De provincie

doet het, geen rijkspottenkijker naast de provincie.’ 

deel 1
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Een gedetailleerde controle door het Rijk acht de raad niet gewenst,

maar voor zover er wel wordt gecontroleerd, moet dat met gezag 

gebeuren.

Daarbij acht de raad provincies in de toekomst verantwoordelijk voor de

wijze waarop de rijksmiddelen worden ingezet. Binnen de afgesproken

periode en binnen de afspraken over doelen, prestaties en middelen

heeft de provincie flexibiliteit bij de uitvoering. Dit betekent bijvoorbeeld

dat middelen niet gebonden zijn aan afzonderlijke beleidssectoren. Het

betekent dat binnen provincies schuiven in de tijd tussen doelen binnen

vooraf vastgelegde periodes mogelijk is. Voor grondverwerving acht de

raad het gewenst, dat een mechanisme voor het schuiven over 

provinciegrenzen heen mogelijk blijft. Bij dat laatste kan het Nationaal

Groenfonds een belangrijke rol spelen.

De raad rekent het bereiken van de afgesproken prestaties tot de 

volledige verantwoordelijkheid van de provincie. Dit betekent dat, 

wanneer de rijksdoelen voor minder geld zijn gerealiseerd, de rest van

het bedrag mag worden gebruikt voor andere doelen in het landelijk

gebied. Indien de realisatie duurder uitvalt, dient de provincie de extra

kosten voor haar rekening te nemen. 

De raad realiseert zich dat een en ander zijn grenzen vindt in de 

Comptabiliteitswet en de systematiek van de VBTB-begroting (Van

Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording). Om integrale afspraken en

de nodige flexibiliteit voor de provincies mogelijk te maken adviseert de

raad het Rijk de doelen in de VBTB begroting meer integraal en op een

hoger abstractieniveau dan nu te formuleren. 

Overheid, burgers en organisaties werken samen

De raad adviseert provincies en gemeenten in de eigen - op hoofdlijnen

geformuleerde en geïntegreerde - doelen voor het landelijk gebied 

uitdrukkelijk ruimte te laten voor initiatieven van maatschappelijke 

groepen, ondernemers en individuele burgers. Dit vraagt moedig

bestuur: provincies en gemeenten moeten beleidsruimte afstaan, zich

beperken tot het aangeven van de harde grenzen van afspraken en

ruimte laten voor creativiteit. Het vraagt van bestuurders en ambtenaren

een ondersteunende houding naar de samenleving en het accepteren

van verrassingen en onverwachte oplossingen die niet altijd passen in

het vigerende beleid. Het vraagt van maatschappelijke organisaties,

ondernemers en individuele burgers verantwoording af te leggen aan

provincie en gemeente over de door hen behaalde resultaten.

De raad adviseert provincies en gemeenten bij de start van een project

afspraken te maken met maatschappelijke organisaties, ondernemers en

individuele burgers en die in gebiedscontracten vast te leggen. Met het

oog op het draagvlak kan het aanbeveling verdienen eerst een aantal

kansrijke deelprojecten (modules) aan te pakken. Die moeten niet te

omvangrijk, complex en tijdrovend zijn. Zo’n benadering maakt projec-

ten concreet, levert snel resultaten op en houdt mensen betrokken.

Het verdient aanbeveling, dat provincie- en gemeentebestuurders 

eenmaal per jaar in een burgerjaarverslag rapporteren wat initiatieven

van burgers en maatschappelijke groepen hebben opgeleverd en hoe ze

doorwerken in het beleid. Ook moet worden vermeld welke burger-

initiatieven niet zijn opgepakt en waarom dat niet is gebeurd. 
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De voor de Dienst Landelijk Gebied (DLG) gekozen constructie van

agentschap past in deze werkwijze. DLG kan als uitvoerder van het 

provinciaal beleid initiatieven nemen en, afhankelijk van de bestuurlijke

situatie, ook afspraken met de gemeenten maken over de uitvoering. In

samenwerking met het Groenfonds kan DLG ten behoeve van grond-

verwerving ook middelen over het land verschuiven naar gelang de

behoeften die op een bepaald moment bestaan. Voorwaarde daarbij is

wel dat binnen de meerjarenafspraken per provincie de afgesproken 

doelen worden gerealiseerd. De raad adviseert de DLG zich - naast zijn

uitvoerende taken ter ondersteuning van de provincie - nog meer dan nu

toe te leggen op de rol van begeleider, financieel adviseur en regisseur

van gebiedsgerichte processen.

Het Rijk heeft ten aanzien van het landelijk gebied als kerntaak het beleid

van de Europese Unie te vertalen in wet- en regelgeving; het moet

bovendien een bemiddelende rol spelen tussen Europa en de regio. 

Leidraad hiervoor is: internationaal wat moet, nationaal wat kan. 

Een tweede kerntaak is het formuleren van beleid van nationaal belang.

Dit nationaal belang dient het Rijk op een scherpe en meetbare wijze aan

te geven. Daarmee worden in de toekomst teleurstellingen en de 

noodzaak van het formuleren van aanvullend beleid voorkomen. 

Hiertoe adviseert de raad het Rijk het nationaal beleidskader met de

Agenda voor een Vitaal Platteland (LNV) en de Nota Ruimte (VROM)

daadwerkelijk te beperken tot de kerndoelen van nationaal belang. Deze

kerndoelen dienen een tegelijkertijd helder en consistent karakter te 

dragen.

Tenslotte acht de raad de minister van LNV als coördinerend bewinds-

man voor het landelijk gebied primair verantwoordelijk voor een 

rechtvaardige verdeling van middelen over de provincies en voor het

wegnemen van belemmeringen voor EU-cofinanciering. 

Het sturingsmodel nader ingevuld

Op 14 mei 2003 zijn de ministers van LNV en VROM, met instemming

van de minister van V&W, met het Interprovinciaal Overleg (IPO) / pro-

vincies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal 

uitgangspunten voor een nieuw sturingsmodel voor de gebiedsgerichte

inrichting van het landelijk gebied overeengekomen. De minister van

LNV heeft de Tweede Kamer hierover schriftelijk, bij brief d.d. 15 mei

2003, geïnformeerd.

Bij de verdere invulling en implementatie van dit model acht de raad het

verstandig dat de minister duidelijke prioriteiten stelt bij de verdeling

van middelen tussen de provincies en per provincie prestatiecontracten

afsluit. Prestatiecontracten, waarin het ministerie van LNV en de 

provincies afspraken maken over de besteding van de middelen. Deze

contracten kunnen voor het Rijk tevens de basis vormen voor het maken

van afspraken met de Europese Unie over een financiële bijdrage aan de

ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Ook acht de raad het verstandig, dat provincies in de toekomst op basis

van de prestatiecontracten achteraf over een periode van vier tot vijf jaar

verantwoording afleggen bij de minister van LNV over de geboekte 

resultaten. 
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Naast een streek- of gebiedscommissie zijn ook andere oplossingen

mogelijk om in gebiedsgerichte processen vorm te geven aan 

samenwerking tussen provincie, gemeenten, burgers en hun organisa-

ties. Zo valt te denken aan gebiedsgericht werken in projectgebonden

netwerkstructuren. Welke oplossing men in de regio ook kiest, maatwerk

is gewenst. 

Als de regio kiest voor streek- en gebiedscommissies, dan hebben deze

een duidelijk afgebakende adviserende en/of uitvoerende rol. Gebieds-

commissies rapporteren in een jaarverslag over de resultaten en de

doorwerking van initiatieven in het beleid. 

De raad adviseert provincies de eigen organisatie te ontschotten en in te

richten op de integrale gebiedsgerichte uitvoering, verdeeld in een back

office en een front office. Het is gewenst, dat de organisatie een kwali-

teitsslag maakt door naast de juridisch-planologische deskundigheid

meer ruimte te bieden voor creatief en zoekend denken, zowel aan de

tekentafel als bij het management van gebiedsgerichte processen.

Bovendien moet niet de eigen bedrijfsvoering van de overheid, maar de

burger het uitgangspunt zijn voor het ontwerpen van werkprocessen.

De raad is van oordeel, dat het activeren van de samenleving vraagt om

een charismatisch bestuurder in het gebied, bijvoorbeeld een gedepu-

teerde, een wethouder of een burgemeester. Deze bestuurder dient door

GS krachtig en zichtbaar te worden ondersteund.

Verder is het werkproces dikwijls gebaat bij een ‘inspirator’ uit de buurt

of uit de streek. De raad denkt hier aan gedreven mensen die vaak niet

in bestaande patronen passen en op een ongebruikelijke manier te werk

gaan, met een intuïtief strategisch inzicht, die anderen aan zich kunnen

binden. De inspirator wordt gedekt door de eerder genoemde bestuur-

der, die binnen bestaand beleid en regelgeving ruimte zoekt voor het

realiseren van ongebruikelijke ideeën.

Om burgers en hun organisaties op een serieuze wijze te laten 

deelnemen aan werkprocessen moeten zij kunnen beschikken over

ondersteuning van ambtenaren, kennisinstituten, adviesbureaus of

belangenorganisaties die in hun opdracht werken. De raad acht het

daarom gewenst, dat de provincie in de regio samen met gemeenten

laagdrempelige voorzieningen faciliteert in de vorm van bijvoorbeeld

plattelandshuizen. Vraag en aanbod uit overheid en samenleving komen

hier bij elkaar en er wordt naar oplossingen gezocht. 

Instrumenten voor gebiedsgericht beleid

Voor de financiering van gebiedsgericht beleid acht de raad het gewenst,

de verschillende rijksbudgetten voor Subsidieregeling Gebiedsgericht

Beleid (SGB), landinrichting, bodemsanering, Groene Hart, etc. op natio-

naal niveau te bundelen tot één geldstroom, het Investeringsbudget

voor het Landelijk Gebied (ILG). De provincies stellen gebiedsfondsen in,

bij het Groenfonds of bij commerciële banken. Zij voeren de regie bij het

genereren van financiële middelen bij derden. Tevens ligt bij de 

provincie het initiatief tot het aantrekken van Europese cofinanciering. 

Om het zelforganiserend vermogen van de samenleving te versterken is

het veelal noodzakelijk burgers en hun organisaties een vergoeding te

geven voor de onderzoek-, apparaats- en overheadkosten. De raad 

adviseert provincies hiervoor basisbudgetten beschikbaar te stellen. 
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De raad adviseert de minister van LNV in gebiedsgerichte projecten

belemmeringen weg te nemen die voortvloeien uit de vaak starre 

nationale regelgeving bij onderwerpen als varkensvrije zones, stank en

ammoniak, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de nitraatrichtlijn. In

de zienswijze van de raad ontwerpt de rijksoverheid geen kaartbeelden

meer, maar beperkt ze zich tot het formuleren van criteria waaraan

andere overheden en de samenleving moeten voldoen. Provincies gaan

zelf aard en locatie van het probleem na en vullen samen met gemeen-

ten kaartbeelden dekkend in. De raad vraagt de minister van LNV zo-

nodig via aanpassing van de wet in enkele gebieden experimenteer-

ruimte te creëren om met deze werkwijze ervaring op te doen.

Op provinciaal niveau is op dezelfde wijze versobering en vereenvoudi-

ging aan de orde.

Met het oog hierop adviseert de raad de provincie per gebied niet meer

dan één plan te maken, opgebouwd uit drie delen: een omgevingsplan,

een inrichtingsplan en een beheersplan. 

1. Het omgevingsplan bevat de ruimtelijke en sectorale doelen op het

gebied van natuur, landbouw, milieu, recreatie en leefbaarheid van

het platteland. Dit plan bevat naast de provinciale doelen ook de doe-

len die het Rijk gerealiseerd wil zien. 

2. Het inrichtingsplan waarborgt een samenhangende uitvoering van de

doelstellingen. Het vormt de brug tussen beleid en uitvoering, maar

het is ook bedoeld als middel om de streek op een lijn te krijgen. Het

geeft duidelijkheid en commitment tussen overheden, individuele 

burgers en hun organisaties. Aan dit inrichtingsplan zijn uitvoerings-

modules gekoppeld. Een module is een concreet en uitvoeringsgericht

plan, waarmee een deel van het inrichtingsplan wordt uitgevoerd

binnen een periode van maximaal vier jaar. Meestal bestaat een 

inrichtingsplan uit meerdere uitvoeringsmodules. 

3. Ten behoeve van het beheer van het gebied is aan het inrichtingsplan

een beheersplan gekoppeld. Ook hier vindt uitvoering plaats in 

modules. De planologische bescherming blijft verankerd in het streek-

en bestemmingsplan.

Kennis

De raad adviseert gebiedsspecifieke kennis te benutten, waar nodig te

ontwikkelen en die kennis goed toegankelijk te maken voor alle betrok-

kenen. Ontwikkeling van deze kennis kan plaatsvinden in het kader van

Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking

(ICES/KIS) of andere onderzoeksprogramma’s. Hierbij dient het accent te

liggen op de koppeling tussen de verschillende soorten kennis zoals

wetenschappelijke kennis en ervaringskennis over organisatieprocessen. 



Advies

1 Inleiding

1.1 Adviesaanvraag

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad

voor het Landelijk Gebied gevraagd een advies uit te brengen over 

‘vernieuwende vormen van bestuur op het LNV-beleidsterrein’. In zijn

adviesaanvraag constateert de minister dat de afgelopen periode 

uitgebreid aandacht is geweest voor het sturingsvraagstuk bij de

gebiedsgerichte aanpak van het landelijk gebied:

1. “De minister van LNV heeft samen met de minister van VROM in de brief

van 15 mei 2003 uitgangspunten geformuleerd voor een nieuw sturings-

model voor de inrichting van het landelijk gebied. Dit naar aanleiding van

het Boer & Croon-advies over mogelijkheden voor verbetering op dit ter-

rein. 

2. Uit de experimenten van Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) is onder

meer geconcludeerd dat voor een effectief plattelandsbeleid ontschotten

en ontpotten van de verschillende regelingen van het Rijk wenselijk is.

In zijn Stellingnamebrief kondigde het kabinet onder meer aan, dat er een

nationale agenda Vitaal Platteland komt met een meerjarenprogramma

en een Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG).

3. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft in zijn advies ‘Meer regio, 

minder regels, meer resultaat’ een pleidooi gehouden voor de vereenvou-

diging van de beleidsvoering en de financiering. 

4. Onlangs hebben de LNV-regiodirecties de resultaten van het project ‘LNV-

effectief’ opgeleverd. In dit project zijn de wensen en behoeften van het

gebied zelf centraal gesteld. Daarnaast wordt LNV regelmatig benaderd

door agrarische natuurverenigingen of milieucoöperaties met de vraag

om een ‘gebiedscontract’ af te sluiten.” 

De minister constateert, dat in de discussie over sturingsafspraken voor

de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied het accent vooral

ligt op de bestuurlijke kant. Er is vooral aandacht voor de relatie tussen

overheden, voor rollen en verantwoordelijkheden. Wat de betrokkenen

en actoren in het gebied zelf willen, blijft onderbelicht. Vaak wordt het

verwijt gehoord dat overheden bij het gebiedsgericht beleid te veel koer-

sen op de inbreng van koepel- en belangenorganisaties en te weinig oog

en oor hebben voor de echte betrokkenen en actoren in het gebied.

Draagvlak in het gebied is echter van essentieel belang voor het bereiken

van resultaten.

In het licht van het bovenstaande vraagt de minister de raad te 

adviseren welke sturingsarrangementen met welke (NGO-)partijen en

vertegenwoordigers nodig zijn om enerzijds (rijks)doelen in een gebied

deel 2
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te realiseren en anderzijds zo goed mogelijk rekening te houden met

belangen en wensen in het betreffende gebied.

1.2 Kader voor het advies

Op 14 mei 2003 zijn de ministers van LNV en VROM, met instemming

van de minister van V&W, met het IPO/provincies en de VNG een aantal

uitgangspunten voor een nieuw sturingsmodel voor de gebiedsgerichte

inrichting van het landelijk gebied overeengekomen. De minister van

LNV heeft de Tweede Kamer hierover schriftelijk geïnformeerd bij brief

d.d. 15 mei 2003. Aanleiding voor een nieuw model was een analyse van

de knelpunten in het huidige sturingsmodel, uitgevoerd door Boer &

Croon Process Managers. Rijk en provincie zijn het eens met de uitkomst

van de analyse en hebben besloten om met elkaar en in goede 

samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen een nieuw

sturingsmodel voor de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk

gebied te ontwikkelen en te implementeren. 

De uitgangspunten hierbij zijn:

• een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, pro-

vincies en gemeenten;

• de programmering van (de uitvoering van) het beleid zal meer van

onderaf worden opgezet;

• het afsluiten van meerjarige prestatiecontracten (vier tot vijf jaar) per

provincie over de beleidsdoelen en het provinciaal opdrachtgeverschap

bij de besteding van de middelen;

• bundelen van rijksmiddelen tot één Investeringsbudget Landelijk

gebied (ILG) en beperking van het aantal regelingen;

• financiële flexibiliteit voor provincies binnen de contractperiode;

tevens streven naar meerjarige financieringsafspraken;

• VBTB (Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording) is het kader

waarbinnen Rijk en provincie afspraken maken én verantwoording

wordt afgelegd;

• de uitvoering van gebiedsgericht beleid moet voldoen aan de vereisten

van de EU-regelgeving;

• monitoring en verantwoording zijn belangrijk om te leren en bij te stu-

ren. Daarom is het belangrijk over de monitoring duidelijke afspraken

te maken;

• de drie belangrijkste structurerende elementen in het nieuwe sturings-

model voor het landelijk gebied zijn:

- rijksbeleid met prioriteiten (onder meer Nota Ruimte, Agenda Vitaal

Platteland, Vierde Nota Waterhuishouding), vertaald naar één

beleidskader voor het landelijk gebied;

-prestatiecontracten (per provincie) over te bereiken (rijks)doelen van

het beleidskader;

- bundeling van de bijbehorende rijksmiddelen in een ILG.
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1.3 Werkwijze bij opstelling van het advies

Zoals de maatschappelijke urgentie om de steden ingrijpend te vernieu-

wen heeft geleid tot het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV),

is ook in het landelijk gebied sprake van een geleidelijke maar ingrij-

pende verandering die vraagt om een nieuwe gebiedsgerichte aanpak. 

Het belang van de landbouw neemt relatief af en er is meer ruimte nodig

voor wonen, natuur en recreatie. Binnen de landbouw zelf vinden 

ingrijpende veranderingen plaats, zoals enerzijds de ontwikkeling naar

een grootschalige, op internationale markten georiënteerde bedrijfsvoe-

ring, anderzijds de ontwikkelingen naar een meer verbrede, op specifieke

marktsegmenten georiënteerde benadering. De traditionele voedsel-

productie is niet meer de enige functie in het landelijk gebied. De 

klimaatverandering vergroot de noodzaak van snelle realisatie van de

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en nieuwe natuur. Tegelijkertijd 

vragen burgers en bewoners meer ruimte voor vrijetijdsactiviteiten, rust,

wonen en water. De burger ziet het landelijk gebied steeds meer als een

gebied waarin van de steden afgeleide functies moeten worden vervuld.

Van recreatie tot natuur, van bescherming tegen overstromingen tot

leverancier van schoon water. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan 

sociaal-culturele identiteit verder toe. In het landelijk gebied leidt dit tot

meer ruimteclaims van steeds meer sectoren, toenemende gronddruk en

hogere grondprijzen. Hierdoor komt op verschillende plaatsen de 

leefbaarheid onder druk te staan.

Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele 

burgers zien zich in toenemende mate met deze maatschappelijke 

vraagstukken geconfronteerd. Het zijn vraagstukken met een hoge mate

van complexiteit, toenemende omgevingsdynamiek en mede daardoor

met afnemende stuurbaarheid. 

De aanpak van deze vraagstukken vraagt om een fundamentele 

verandering in ons denken en handelen, gericht op ingrijpende 

maatschappelijke vernieuwingen. Naast vernieuwingen op economisch-

technologisch, sociaal-cultureel en ecologisch gebied gaat het ook om

politiek-bestuurlijke veranderingen. Deze vernieuwingen verlangen een

gebiedsgerichte aanpak met nieuwe vormen van sturing. Daarbij moet

ten aanzien van doelen, werkprocessen en instrumenten een nieuwe

invulling worden gegeven aan de rol en werkwijze van overheden, 

maatschappelijke en brancheorganisaties en individuele burgers. 

In dit advies wil de raad zijn bijdrage leveren aan nieuwe vormen van 

sturing. De door de raad gehanteerde werkwijze bij de voorbereiding

van het advies is een wisselwerking tussen denken en doen, tussen 

zoeken en leren en tussen al lerende doen en al doende leren. Aan de

hand van interviews met deskundigen en participanten uit de praktijk

worden denken en doen met elkaar in verband gebracht. 

De raad brengt dit advies uit in het licht van de stand van zaken najaar

2003. Op dit moment wordt in ILG-verband en in het kader van de 

voorbereiding van de Agenda voor een Vitaal Platteland en de Nota

Ruimte volop gediscussieerd over de concrete invulling van de rollen en

daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden van de verschillende

overheden. Discussie is er vooral over de raakvlakken tussen de verschil-

lende overheden en de speelruimte voor regionale en lokale partijen bij

de uitvoering van het rijksbeleid. 
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2 Sturingsperspectief in verandering

2.1 Spanningsveld voor gebiedsgericht beleid

Nederlanders zijn scheppend bezig met land en water en dat doen zij

niet individueel. De Nederlander werkt samen: in polders, in besturen en

in maatschappelijke en brancheorganisaties op regionaal en lokaal

niveau. Met of zonder strijd is de Nederlander op zoek naar consensus. 

Gebiedsgerichte samenwerking was in Nederland al vroeg nodig. Het

land moest immers droog worden gehouden. Waterschappen zijn vanuit

Europees perspectief bezien een opmerkelijk, zelfregulerend orgaan met

wortels in de middeleeuwen.

Land werd ontgonnen, drooggelegd en (her)ingericht. Wat eerst met

geld en inspanning van welvarende particulieren gebeurde, werd vanaf

het begin van de vorige eeuw steeds meer een overheidsverantwoorde-

lijkheid. In het landelijk gebied voltrokken zich de rationalisering en

schaalvergroting van de landbouw, de bescherming van natuur en de

aanleg van recreatiegebieden naast elkaar. Vanaf de jaren twintig kreeg

de gebiedsgerichte samenwerking voor een belangrijk deel vorm door de

invoering van de ruilverkaveling.

In de jaren zestig werden de externe effecten van menselijke activiteiten

en grondgebruik dermate groot, dat naast de voordelen ook de nadelen

steeds beter zichtbaar werden. Dit betrof met name de milieubelasting

door industrie, landbouw, verkeer en vervoer en huishoudens. De rijks-

overheid bemoeide zich in toenemende mate met de zorg voor het leef-

milieu, wat leidde tot nieuwe wetgeving. De problematiek werd gecom-

pliceerder en vroeg om integrale gebiedsgerichte oplossingen. De

ruilverkavelingwet uit de jaren zestig kreeg in de jaren tachtig met de

landinrichtingswet een meer op een integrale aanpak gericht vervolg.

Vanaf begin jaren negentig werd het milieubeleid in 11 regio’s gebieds-

gericht aangepakt; dat gebeurde via het ROM-beleid. Het ministerie van

LNV volgde met Strategische Groenprojecten en het WCL-beleid

(Waardevolle Cultuurlandschappen). Hiermee was een nieuwe gebieds-

gerichte aanpak geïntroduceerd.

Dit illustreert, dat in de afgelopen decennia de overheidsinspanning in

het landelijk gebied zich heeft verbreed. Van aandacht voor het schep-

pen en herscheppen van land en water naar een regulerende en sturende

overheid op een breed scala aan onderwerpen. Een overheid die zorg

draagt voor de inrichting van het landelijk gebied met gewenste functies

en die externe effecten op ons leefmilieu wil beheersen ten behoeve van

het algemeen welbevinden. En dat uiteindelijk gebiedsgericht en samen

met de regio moet doen om de problemen adequaat te kunnen 

aanpakken. 

Uiteindelijk hebben de inspanningen van de overheid in het landelijk

gebied geresulteerd in sturing vanuit verschillende niveaus. Europese

regelgeving wordt vertaald in nationale, provinciale en lokale wetgeving

en regels. Vervolgens voegen Rijk, provincie, gemeenten en waterschap-

pen daar eigen beleid en regels aan toe. Dit leidt ertoe, dat het 

maatschappelijk leven tot in detail wordt gereguleerd. Niet alleen vanuit

Den Haag, maar ook vanuit Brussel, provincie- én gemeentehuizen.
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De raad wil een bijdrage leveren aan deze discussie. Daarom gaat dit

advies met name in op rollen, taken en verantwoordelijkheden van over-

heden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers in

gebiedsgerichte processen om te komen tot daadwerkelijke realisatie van

doelen. Tevens geeft het advies aanbevelingen om ‘willen’ om te zetten

in ‘kunnen’. Het advies richt zich op zowel Rijk, provincies als gemeen-

ten en geeft bijzondere aandacht aan de rol van het zelforganiserend

vermogen van de samenleving. 

De raad gaat niet specifiek in op de Nota Ruimte of de Agenda Vitaal

Platteland en plaatst bij het ILG een aantal kanttekeningen. Over één of

twee jaar zijn nieuwe wettelijke regelingen en nieuw beleid op het 

platteland van toepassing. De raad heeft het voornemen om tegen die

tijd aan de hand van een evaluatie rolverdeling en werkwijze van de 

verschillende overheden, burgers en hun organisaties opnieuw aan de

orde te stellen. 

Het bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling:

1. Welke vormen van sturing zijn bij de gebiedsgerichte aan-

pak nodig om de doelen van overheden, maatschappelijke

organisaties, ondernemers en burgers te bereiken?

2. Hoe kunnen Rijk, provincies en gemeenten bij de gebiedsge-

richte aanpak het zelforganiserend vermogen van het plat-

teland optimaal gebruiken en stimuleren en inpassen in de

bestuurlijke structuren? 

3. Wat betekent dit voor de formulering van (rijks)doelen, de

inrichting van werkprocessen en de inzet van middelen en

instrumenten?

Voor de voorbereiding van dit advies heeft de raad een werkgroep inge-

steld die een analyse heeft gemaakt van literatuur en beleidsrapporten.

Het accent in de rapportage heeft echter gelegen op gesprekken met

sleutelpersonen op zowel landelijk als regionaal niveau en rondetafelge-

sprekken in twee regio’s.

De gesprekken zijn gevoerd met bestuurders, ambtenaren, deskundigen,

initiatiefnemers en burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke

groepen. In deze gesprekken kwamen de volgende onderwerpen aan 

de orde:

• formulering van (rijks)doelen en de wijze waarop toetsing en verant-

woording kan plaatsvinden;

• werkprocessen bij de gebiedsgerichte aanpak;

• beschikbare financiële middelen en instrumenten;

• rol van het zelforganiserend vermogen van de samenleving.

Hoofdstuk 2 bevat een korte analyse van de ontwikkelingen die zich tot

op heden in de sturingsperspectieven hebben voorgedaan. Hoofdstuk 3

geeft aan de hand van een analyse van de consultatie- en rondetafel-

gesprekken een beeld van de stand van zaken in het gebiedsgerichte

beleid.

In hoofdstuk 4 formuleert de raad op basis van eigen ervaring en de 

analyse van de consultatie- en rondetafelgesprekken conclusies en 

aanbevelingen voor verbetering van het functioneren van overheden in

gebiedsgerichte processen en invulling van de rol van het zelforganise-

rend vermogen van de samenleving. 
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2.2 Sturing in beweging

In het kader van de voorbereiding van de Nota Ruimte en de Agenda

Vitaal Platteland wordt momenteel volop gediscussieerd over mogelijk-

heden deze spanning te ondervangen. Daarbij wordt recentelijk steeds

meer zichtbaar, dat de rijksoverheid in haar sturing het accent verlegt

van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Een accentverschuiving van een

overheid die beleid ontwikkelde én uitvoerde naar een overheid die een

helpende hand biedt in de vorm van kennisontwikkeling en instrumen-

ten waarmee anderen het beleid kunnen uitvoeren. Een overheid die de

invulling van haar rol laat afhangen van de aard en de fase van het 

vraagstuk waarmee zij wordt geconfronteerd.

Tevens kiest de rijksoverheid in het omgaan met veranderingen en 

onzekerheden op het platteland voor een meer flexibele houding die in

het beleid tot uiting komt in een verschuiving van toelatingsplanologie

naar een meer ontwikkelingsgerichte aanpak. 

Tenslotte staat modernisering van de overheden zelf hoog op de 

politieke agenda. Enerzijds moet die modernisering leiden tot minder

bureaucratie, grotere effectiviteit, meer slagkracht en luisterend 

vermogen. 

Anderzijds moet deze modernisering leiden tot een overheid die inspeelt

op de horizontalisering van gezagsverhoudingen. Een overheid die de

burgers en hun organisaties serieus neemt en mensen in staat stelt meer

eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een overheid die met behoud van

ieders verantwoordelijkheid de kennis en de kracht van het platteland

beter benut en stimuleert. 

Vanuit genoemd spanningsveld en de veranderende sturingsperspectie-

ven gaat de raad in dit advies in op hetgeen een op de toekomst gericht

gebiedsgericht beleid vraagt van rijksoverheid, provincies en gemeenten.

De werkwijze van de overheid vormt het thema van dit advies. 

Gegroepeerd rondom de thema’s doelen, werkprocessen en instrumen-

ten analyseert de raad de knelpunten die zich voordoen in de huidige

werkwijze en doet aanbevelingen voor de toekomst.
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Tegelijkertijd is in de hele samenleving sprake van horizontalisering van

gezagsverhoudingen tussen burger en overheid, tussen burgers en

binnen bedrijven. Overheden hebben de wijsheid niet meer in pacht.

Maatschappelijke organisaties en individuele burgers worden mondiger

en willen binnen het eigen gebied meer eigen verantwoordelijkheid.

Door kennisverspreiding neemt het belang van onderhandelen toe en de

kracht van bevelen af. Markten en netwerken nemen de plaats in van 

hiërarchieën. Dat brengt spanningen met zich mee, die onder meer tot

uiting komen in intensieve debatten over de verhouding tussen overheid

en burger. 

Dauvellier maakt deze spanning zichtbaar aan de hand van vier 

denkrichtingen voor de relatie tussen overheid en samenleving.

In een matrix met de assen ‘van goed naar kwaad’ en van ‘laten naar

doen’ plaatst hij vier verschillende handelingsperspectieven:

• behouden van het goede;

• ontwikkelen van het goede;

• saneren van het kwaad;

• voorkomen van het kwaad.

De matrix vormt een illustratie

van het spanningsveld waarin

het gebiedsgericht werken zich

nu bevindt. Overheden sturen,

mede als gevolg van internatio-

nale afspraken, steeds meer op

het voorkomen van het kwaad,

het onderste gedeelte van de

matrix en met name het kwa-

drant links onderin. Politieke

aandacht gaat immers niet naar

wat goed gaat, maar naar wat

fout gaat. Bijstelling van de rich-

ting wordt gezien als politieke

fout, niet als kracht en innovatie. Ongewenste uitkomsten leiden dan tot

nieuwe regels. Dit resulteert vervolgens in meer bureaucratie en minder

flexibiliteit. 

Tegelijkertijd eisen individuele burgers en maatschappelijke organisaties

steeds meer eigen verantwoordelijkheid op voor het ontwikkelen en

behouden van collectieve waarden in het landelijk gebied, de bovenste

helft van de matrix. Bovendien hebben de problematiek in het landelijk

gebied en de daarvoor benodigde transities tot gevolg dat nieuwe 

relaties ontstaan tussen landbouw, natuur, recreatie, wonen en de

samenleving. Partijen die elkaar vroeger bestreden, zoeken elkaar op in

nieuwe samenwerkingsvormen en ontwikkelen eigen initiatieven. Die 

initiatieven zijn binnen de huidige werkwijze van de overheid moeilijk te

realiseren.

Illustratie P.L. Dauvellier



3 Denken en doen in beeld

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de huidige werkwijze van Rijk, 

provincies en gemeenten op grond van de consultatiegesprekken en de

twee rondetafelgesprekken. Deelnemers aan deze gesprekken waren

bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke en

brancheorganisaties en individuele burgers. Tijdens deze gesprekken

kwam een groot aantal voorbeelden van gebiedsgericht werken aan de

orde. De analyse op basis van deze gesprekken is gerelateerd aan de 

thema’s doelen, werkprocessen en instrumenten. In dit hoofdstuk komen

met name de geconstateerde knelpunten aan de orde, de positieve 

voorbeelden zijn verwerkt in de aanbevelingen in hoofdstuk 4. 

3.1 Doelen

Scheiding tussen beleid en resultaat

De gevoerde gesprekken resulteren in een beeld van onvoldoende 

koppeling tussen beleid en resultaten en wel opgeschreven, maar niet

uitgevoerde ambities. Deze problemen doen zich overigens niet alleen

voor bij het beleid en de uitvoering in het landelijk gebied; ook het 

Grotestedenbeleid (GSB) biedt daarvan voorbeelden. Gesprekspartners

wijten de kloof in het landelijk gebied aan de reflex van politici en 

ambtenaren om zonder een goede diagnose op elk probleem meteen te

reageren met nieuw beleid. De verschillende overheden leggen 

bovendien het accent op intern bedrijfsmatig werken, scheiding van

beleid en uitvoering en reorganisaties. Hiermee hangt samen, dat beleid

wordt gestuurd door middelen en instrumenten in te zetten en niet in de

eerste plaats door realisering van doelen centraal te stellen. Beleids-

vorming vindt naar het oordeel van een aantal gesprekspartners plaats in

een in zichzelf gekeerde wereld, zonder wezenlijk contact met de 

belevingswereld van ambtenaren, uitvoerders, lagere overheden en 

burgers. Overheden sturen door zich bezig te houden met structuren en

stelselwijzigingen in plaats van met maatschappelijke processen.

Enkele gesprekspartners constateren dat overheden de gebreken van

deze topdown sturing trachten te ondervangen door netwerksturing

gekoppeld aan afspraken in convenanten. Weliswaar vinden zij deze

afspraken strikt genomen een goed stuurmiddel, maar de afspraken 

vertonen ook een aantal gebreken. Convenanten hebben geen harde

juridische status waardoor ze minder geschikt zijn in situaties waarin

overleg geen oplossing biedt. 

De verantwoording vormt naar de mening van een aantal gesprekspart-

ners een knelpunt. Enerzijds is in veel gevallen sprake is van een geringe

informatiestroom vanuit particulieren en grote natuur- en terrein-

beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer. 

Anderzijds financiert de rijksoverheid zonder duidelijk te maken welke

informatie voor de verantwoording gewenst is. Dit hangt samen met de

cultuur van de overheid waarbij de financiële en niet de beleids-

inhoudelijke deskundigen met de verantwoording belast zijn. De 

vakdirecties op het departement achten dit vaak een verantwoordelijk-

heid van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ), terwijl deze

directie feitelijk niet over de benodigde inhoudelijke kennis kan 

beschikken. Bovendien is tussen de directies sprake van onvoldoende

communicatie.
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“De SGB is een dichtgetimmerde regeling die op landelijk niveau voor alle

doelen op dezelfde wijze kan worden toegepast. Vervolgens voegt het Rijk

daar voor het Groene Hart gedetailleerde doelstellingen aan toe die 

accountants tot op detail afgerekend willen hebben. Op deze wijze worden

weinig initiatieven gerealiseerd. Ik vrees dat ook de ILG een gecompliceerde

en gedetailleerde regeling wordt.”  

Rondetafelgesprek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Geen duidelijke afrekenbare afspraken op hoofdlijnen

Veel gesprekspartners uiten de wens, dat departementen ten behoeve

van gebiedsgericht werken heldere afspraken op hoofdlijnen formuleren,

waarop alle betrokkenen kunnen worden afgerekend. Tegelijkertijd 

constateren zij dat juist het formuleren op kwalitatieve, meetbare 

hoofdlijnen erg lastig is. Het ontbreekt aan meetbare indicatoren om met

de nu gehanteerde VBTB op inzichtelijke wijze verantwoording te 

kunnen afleggen. Er zijn weliswaar comptabiliteitsvoorschriften, maar

geen meetbare indicatoren om te kunnen beoordelen of doelstellingen

realistisch zijn en of er voldoende resultaat wordt bereikt. Zo zijn 

bijvoorbeeld de kaders voor WCL ruim geformuleerd en is de aanleg van

de EHS een voorbeeld van moeilijke meetbaarheid.

Prestaties zijn meetbaar, maar de daaraan ten grondslag liggende 

maatschappelijke doelen niet. Dit heeft tot gevolg, dat LNV subsidieaan-

vragen voor projecten op onduidelijke gronden afwijst. Maar als die

maatschappelijke doelen te veel tot in detail worden vastgelegd, 

betekent dit weer dat projecten lastig zijn te formuleren.

Enkele gesprekspartners voegen daaraan toe, dat bij VBTB sprake is van

versnipperde verantwoording, omdat de huidige opzet van de 

rijksbegroting juist tendeert naar sectoraal controleerbare doelen. 

Bovendien is binnen de departementen sprake van een scheiding tussen

de beleidsdirecties die geld uitgeven en FEZ die de controle heeft. De

financiële verantwoording gebeurt door de financiële mensen, 

gescheiden van de beleidsinhoudelijke mensen. Contacten met de

Rekenkamer maken duidelijk dat het mogelijk is om met VBTB te komen

tot integrale verantwoording. 

Tenslotte acht een aantal gesprekspartners de kans aanzienlijk dat tijdens

de periode waarover verantwoording plaats moet vinden doelen, 

spelregels en voorschriften veranderen. De politiek is daarbij een slechte

metgezel. Die stuurt op drie overheidsniveaus met regelgeving en

bonussen, met verboden en beloningen en is met het oog op de 

achterban gericht op veranderingen op de korte termijn. Dit levert 

spanning op met het beleid dat lange realisatietermijnen kent en het

ambtelijk apparaat dat gericht is op continuïteit. Uitvoeringssystemen

zouden zo flexibel moeten zijn dat wijzigingen in beleid soepel zijn op te

vangen.
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“De regeling kwaliteitsimpuls Groene Hart is een schoolvoorbeeld van

gescheiden opstelling, uitvoering en verantwoording: 

• de regeling werd opgesteld door LNV Centraal, de departementale 

directies; 

• de uitvoering gebeurde door LNV directie Zuidwest; 

• LNV directie Noordwest maakte de beschikking; 

• de controle gebeurde door DLG Utrecht.”  

Rondetafelgesprek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Overproductie en versnippering van beleid

Maatschappelijke groepen en individuele burgers ervaren een bestuurs-

houding waarbij overheden met de ruggen naar elkaar toe beleid op

beleid en regel op regel stapelen en op deze wijze effectief werken

belemmeren. De gebiedsgerichte aanpak worstelt met elkaar overlap-

pend beleid en beleids- en gebiedscategorieën zonder dat overheden

zich afvragen of het allemaal ook uitvoerbaar en handhaafbaar is. In een

gebied komt vaak een groot aantal beleidscategorieën zoals WCL, EHS,

Bufferzone, Nationaal Landschap en Belvedere op ongeleide wijze

samen. Provincies worden bij het gebiedsgericht werken bedolven onder

de plannen, waar vervolgens generieke nationale regelingen zoals

ammoniak- en nitraatrichtlijnen en varkensvrije zones nog eens dwars

doorheen lopen. Dit alles vormt een belemmering voor integraliteit en

maatwerk. 

Een groot aantal gesprekspartners acht het gewenst, dat de overheid het

aantal beleids- en gebiedscategorieën terugbrengt. Het Rijk dient gene-

rieke regelgeving terug te brengen tot basisuitgangspunten die voldoen

aan Europese richtlijnen. LNV heeft als kerntaak erop toe te zien dat

andere overheden zorgen voor realisering en handhaving van deze 

uitgangspunten en moet erop vertrouwen dat de provincies nationale

doelstellingen op de juiste wijze (doen) uitvoeren. Het gebiedsgericht

maatwerk behoort aan provincies, gemeenten, burgers en hun organisa-

ties. Vervolgens moeten provincies en gemeenten erop vertrouwen dat

burgers, bedrijven en organisaties hun doelstellingen goed oppakken. 

Gedetailleerde doelen en regels

Vrijwel alle gesprekspartners constateren in ons land een verdere 

uitdijing en verfijning van beleid, zowel het EU- als het rijksbeleid, maar

ook provincies dragen hier aanzienlijk toe bij. Dit terwijl deregulering al

enkele decennia hoog op de agenda staat. Het Rijk heeft bijvoorbeeld bij

de EHS de neiging om gedetailleerd op de kaart aan te geven hoe het

geld moet worden uitgegeven. Niet zozeer de maatschappelijke 

problemen, maar de systematiek van de regelingen zelf lijkt voorop te

staan. 

Meerdere gesprekspartners merken op, dat zowel burgers, 

maatschappelijke groepen als ambtenaren zich vaak geen raad weten

met de toepassing van dit gedetailleerde beleid en de daaraan 

verbonden regelgeving. Het uitzoeken van moeilijk toegankelijke regels

en voorwaarden kost veel tijd en maakt het inhuren van professionele

ondersteuning veelal noodzakelijk. De gedetailleerdheid van regels

vormt vaak een grotere bron van stress en frustratie dan de strengheid

daarvan. 



Verkokering en versnippering in bestuur en organisatie

Provincie werkt sectoraal 

Voor gebiedsgericht werken moet bestuurlijk draagvlak zijn. Veel

gesprekspartners zijn echter van mening, dat ook bij het provinciaal

bestuur het sectorale karakter leidt tot een moeizaam verloop van het

integrale gebiedsgerichte beleid. Zij constateren dat gedeputeerden

gevangen kunnen zijn in sectoraal territoriumgedrag waardoor 

bestuurlijke conflicten tussen sector en gebied ontstaan. Hierdoor komen

werkelijke dilemma’s niet aan bod en komt gebiedsgericht beleid moei-

zaam van de grond. 

“GS-leden geven vaak de voorkeur aan effectief sectoraal beleid  omdat zij

gebiedsgericht werken beschouwen als een inbreuk op hun sectorale 

portefeuille. In Noord-Holland was dit voor Provinciale Staten en de ambte-

lijke organisatie aanleiding ook niet langer aan gebiedsgericht werken te

trekken.”   

Uit: Evaluatie gebiedsgericht werken provincie Noord-Holland

Een aantal gesprekspartners ziet bij de provinciale organisatie verkoke-

ring, onvoldoende probleemgerichtheid en weinig oplossend vermogen.

Bij integraal gebiedsgericht werken is sprake van een gescheiden aanpak,

verschillen in tempo en het verbieden van zaken in plaats van het 

stimuleren van wat gewenst is.

Het sectorale karakter van de organisatie heeft tot gevolg, dat 

activiteiten kunnen verzanden in structuurdiscussies over wie aan tafel

moet zitten, terwijl het over maatschappelijke problemen moet gaan.

Het accent ligt te zeer op de structuur van de aanpak en te weinig op

knelpuntenanalyses. Bovendien bestaan over gebiedsgerichte projecten

binnen de verschillende ambtelijke afdelingen verschillende zienswijzen.

Dit heeft tot gevolg, dat zowel planvorming als uitvoering vaak veel tijd

vergen.

Deze gesprekspartners constateren ook, dat naast gebiedsgericht werken

tegelijkertijd andere beleidsprocessen plaatsvinden zoals het opstellen

van verkeers- en vervoersvisies, stroomgebiedsvisies en natuur- en

milieuplannen. Deze bevinden zich in verschillende fasen van de 

beleidscyclus en doorkruisen het gebiedsgericht beleid. Als de ene sector

nog beleid ontwikkelt, is de ander al met handhaving bezig en dat

bemoeilijkt de afstemming.

Doordat provincies veel regels stellen, veel verbieden en maar weinig 

stimuleren, kan gebiedsgericht werken in veel gevallen niet rekenen op

voldoende draagvlak bij de burger in de streek. Voor de burger is de 

provincie dan meer boeman dan bondgenoot. 

“Provinciale organisaties hebben een juridisch ingestelde opvatting over

ruimtelijke ordening, terwijl gebiedsgerichte projecten juist een 

ontwerpende benadering vragen.  Provinciale ambtenaren zijn doorgaans

beleidsschrijvers,  geen ontwerpers. De ambtelijke organisatie is minder goed

in schetsen en het gebruiken van de tekentafel.” 

Rondetafelgesprek Landstad Deventer
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3.2 Werkproces

Een woud van overheden zonder duidelijk gezicht

Meerdere gesprekspartners zijn van mening, dat voor maatschappelijke

groepen en burgers in het landelijk gebied de overheid geen duidelijk

gezicht heeft. Er is geen sprake van een duidelijke bestuurlijke trekker en

initiatiefnemer/regisseur. Respondenten constateren een belangrijk 

verschil met bijvoorbeeld de ISV-regeling, waar het gemeentebestuur

een leidende rol vervult. In het landelijk gebied zijn vele actoren en

belanghebbenden actief met verschillende taken, verantwoordelijkheden

en werkwijzen, maar gebieden kennen geen formele ‘belangen-

behartigers’.

In een aantal gevallen doet het Rijk direct zaken met partijen in de regio

en negeert het de regisserende rol van de provincie. Zo is bij de ISV-

regeling sprake van een directe lijn van de rijksoverheid naar de

gemeente en een directe subsidierelatie met individuele grondeigenaren.

Ook organisaties als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten

maken buiten de provincie om landelijke afspraken met het Rijk, terwijl

het maar de vraag is of deze generieke werkwijze past in de 

natuurdoelen van 12 verschillende provincies met geheel verschillende

situaties. De brief over het sturingsmodel onderkent ook 12 verschillende

situaties.

Voor de uitvoering is in het geval van DLG sprake van een meervoudige

aansturing.

Het grote aantal verschillende overheden levert voor maatschappelijke

groepen en individuele burgers grote verwarring op: de burger 

verdwaalt in het woud van overheden. 

Gesprekspartners vinden het Rijk te ver afstaan van de beleidsuitvoering

om in het landelijk gebied een trekkersrol te kunnen vervullen. De 

werkwijze van het Rijk is te algemeen om te zorgen dat ook echt sprake

is van gebiedsgerichte ontwikkeling en beheer. 

Gemeenten zitten dicht bij het landelijk gebied en de afnemers van het

gebiedsgerichte beleid. Zij missen echter veelal de bestuurskracht en de

ambtelijke capaciteit om knelpunten naar behoren op te pakken. Veel

onderwerpen hebben een grensoverschrijdend karakter en afstemming

met andere gemeenten kost veel moeite. Gemeenten kennen een

beperkt plattelandsbeleid en zijn primair gericht op het behartigen van

het belang van de eigen inwoners. Dit belang is vooral gerelateerd aan

het bebouwde oppervlak en stimuleert gemeenten om het bebouwde

oppervlak uit te breiden. Groeien loont, het levert immers inkomsten op. 

Veel gesprekspartners constateren dat de provincie zich het landelijk

gebied het meest tot zorg rekent. Gemeenten laten het behartigen van

de belangen van de collectieve waarden van het landelijk gebied veelal

over aan het provinciaal bestuur. Zij vragen ook om initiatieven op dit

gebied en beschouwen provincies als een vorm van complementair

bestuur. In de praktijk neemt de provincie ook de verantwoordelijkheid

voor een goed bestuur van het buitengebied. 

De meeste gesprekspartners vinden de provincie voor het landelijk

gebied weliswaar de meest passende bestuurslaag, maar de indruk

bestaat ook, dat de betrokkenheid van het provinciaal bestuur verschilt.

Zo lijkt de macht en betrokkenheid van provincies in de Randstad 

minder groot dan elders. 
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Bindende elementen verdwijnen

Een aantal gesprekspartners merkt op, dat in het landelijk gebied 

bindende elementen, die noodzakelijk zijn om burgers erbij te betrekken,

zijn verdwenen. De regie van dit soort processen vraagt mensen met

gezag en die zijn in het landelijk gebied steeds minder aanwezig. De

landbouw heeft na jarenlange dominantie een meer ondergeschikte

positie gekregen. Dit heeft mede geleid tot het grotendeels verdwijnen

van de natuurlijk leidende positie van een aantal boeren, de zogenaamde

vergaderboeren. 

Ook de dominantie van gevestigde belangen zoals LTO, ANWB en

Natuurmonumenten bindt de burger niet meer. Er is bijvoorbeeld sprake

van toenemende afstand tussen de agrarische achterban en hun 

vertegenwoordigers. De burger heeft behoefte aan nieuwe partners en

coalities waar hij zich wel bij betrokken weet en op zijn verantwoorde-

lijkheid aangesproken voelt.

Tenslotte valt het een aantal gesprekspartners op, dat het contact tussen

de rijksoverheid en de regio grotendeels is verdwenen. Vroeger waren

departementen zoals LNV en EZ provinciaal ingesteld, nu kan een boer

met vragen niet meer bij LNV terecht. De relatie van DLG met de boeren

is noodzakelijkerwijs verzakelijkt.

Tegelijkertijd heeft de verzakelijking en het streven naar efficiency-

verbetering bij de rijksoverheid geleid tot grote organisatorische 

bureaucratieën waar bij de uitvoering niemand meer deskundig is op het

hele terrein. Veel burgers die advies of subsidie vragen, hebben het beeld

van een rijksoverheid die bestaat uit incompetente ambtenaren, waar

moeilijk iemand te spreken is en waar weinigen zich verantwoordelijk voelen. 

Spanning in legitimiteit gebiedscommissies

Veel gesprekspartners ervaren in gebiedscommissies enerzijds veel

enthousiasme vanuit het veld maar ook spanning tussen gekozen

bestuurders en maatschappelijke participanten over de democratische

legitimiteit. De gebiedscommissies kennen vaak onvoldoende scheiding

tussen rollen en verantwoordelijkheden van overheden en belangenver-

tegenwoordigers. Dit leidt tot spanning over zowel de inhoud van het

overleg als de bevoegdheden. Maatschappelijke participanten zetten

zich enthousiast in, maar de daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats

door de gekozen bestuurders in de daarvoor bestemde democratisch

gelegitimeerde bestuurlijke organen. De spanning met degenen die

gekozen zijn roept antipathie op bij de honderden enthousiaste vrij-

willigers en werkt belemmerend voor hun inzet. Dit roept de vraag op,

op welke wijze maatschappelijke participanten en overheden in dit soort

organen met elkaar moeten omgaan. 
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Relatie overheid-samenleving

Burger wikt, overheid beschikt

Vrijwel alle gesprekspartners, zowel binnen de overheid als in de 

samenleving, concluderen dat de zogenaamde bottom up processen

vaak vastlopen. Maatschappelijke groepen en burgers beginnen 

enthousiast, maar na verloop van tijd raakt de energie er uit. Burgers en

organisaties haken af, gefrustreerd door wat er allemaal net niet kan of

door de lange termijnen. De burger ervaart, dat zijn logica niet aansluit

bij die van de bureaucratie en voelt zich niet begrepen en gehoord. 

De houding van de overheid werkt dit in de hand, zij denkt en werkt

immers vanuit het primaat van de politiek. De politiek vraagt om een

plannende, richtinggevende en beslissende overheid. Dit heeft tot

gevolg, dat de overheid komt met uitgewerkte plannen en vooral bezig

is met het handhaven van regels, ook omdat de pers daar sterk op let.

“De roep om experimenteerruimte en om vrijstelling van regels komt niet

voort uit het gebrek aan materiële beleidsruimte. Die ruimte is er wel maar

wordt onvoldoende benut. De houding van de overheid werkt dit in de hand:

die heeft al een plan, voor ideeën van burgers die daar niet in passen zoekt

zij niet actief naar ruimte.”

Consultatiegesprek

Interactief beleid vertechnocratiseerd

Veel gesprekspartners vinden, dat overheden bij interactief beleid vooral

moeite hebben om anderen de ruimte te geven en realistische 

verwachtingen te scheppen. Zij zien het interactieve niet zozeer in de

beleidsontwikkeling maar vooral in de beleidsuitvoering. De overheid

legt doelen vast en burgers en organisaties mogen het uitvoeren.

Zo verwordt het interactief beleid, bedoeld als impuls voor burgerschap,

in de praktijk steeds meer tot een techniek om voorgenomen overheids-

beleid ‘er door te loodsen’. Illustratief hiervoor is dat ambtenaren binnen

Rijkswaterstaat onderling spraken over ‘de draagvlakmachine’ of het

‘participatiecircus’. De overheid plant het proces in stappen en bepaalt

de spelregels. Tussen de deelnemers aan het interactieve proces bestaat

veelal een gebrek aan evenwicht. 

De overheid moet naar eigen inzicht wel plannen omdat ze anders de

controle op het bereiken van de doelen verliest. De bureaucratie doet

doorlopend aan onzekerheidsreductie door in een zo vroeg mogelijk 

stadium zoveel mogelijk vast te leggen. Zo loopt de overheid over de

individuele burgers en kleine lokale organisaties heen. Een gesprekspart-

ner concludeert, dat de grote bureaucratie met een institutionele logica

werkt, de individuele burger werkt daarentegen in een concrete situatie

met contextuele logica. Deze twee benaderingen sluiten niet op elkaar aan.

“Het interactief proces had vanaf het begin geen duidelijk speelveld noch

spelregels. Tijdens het proces zijn spelregels gemaakt, maar zonder ons als

plattelanders. Het proces was vooral een ambtenarensucces, maar de plat-

telanders waren teleurgesteld.” 

Rondetafelgesprek Landstad Deventer
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3.3 Instrumenten

Woud van regels

Vrijwel alle gesprekspartners typeren Europese, rijks- en provinciale rege-

lingen veelvuldig als een doolhof van tot in detail uitgewerkte verko-

kerde regelingen die ook nog haaks op elkaar staan en duidelijkheid,

selectiviteit en consistente prioriteitsstelling missen. Regelingen en geld-

stromen zijn niet gericht op het geïntegreerd instandhouden van de

eigenheid van een gebied en de diversiteit van het landelijk gebied, maar

eerder op een optelsom van zoveel mogelijk wensen en behoeften. 

“Ik ervaar de verkokering en stapeling van (financiële) regelingen niet alleen

bij het Rijk, maar ook bij de provincie als een groot knelpunt. Het gaat bij-

voorbeeld om regelingen op het gebied van cultuurhistorie, monumenten en

landschapsschoon. Verantwoordelijkheden zijn gespreid over verschillende

leden van Gedeputeerde Staten.” 

Consultatiegesprek

Bovendien constateren deze gesprekspartners, dat van een groot aantal

regelingen een zware administratieve last uitgaat. Het betreft verschillen

in eisen ten aanzien van termijnen van indiening en besluitvorming, de

presentatie van het project, de voorwaarden, de cofinanciering, de wijze

van verantwoording, et cetera.

Dit woud van financiële regelingen en de daarmee gepaard gaande

administratieve lasten leiden ertoe, dat veel beschikbare budgetten niet

worden benut. Dit heeft ook tot gevolg dat noodzakelijk geachte maat-

regelen achterwege blijven. Tevens komt het regelmatig voor, dat de

beschikking in een zo laat stadium afkomt, dat de uitgaven niet meer in

het geplande jaar kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft op zijn beurt

weer onderuitputting tot gevolg. 

“DLG vond, dat projecten die waren opgevoerd voor de SGB maar ook onder

de Kwaliteitsimpuls Groene Hart zouden kunnen vallen, in het kader van de

SGB niet gehonoreerd konden worden. Voor alle gebiedsgerichte projecten

binnen het Groene Hart komt dat erop neer dat de SGB in die gebieden niet

tot nauwelijks inzetbaar is.”   

Consultatiegesprek

Om desondanks resultaat te kunnen boeken, moeten particulieren zelf

overgaan tot het coördineren van beleids- en regiodirecties, gedeputeer-

den en uitvoeringsorganen. Vaak maken zij noodgedwongen extra

kosten voor het inschakelen van gespecialiseerde bureaus om onbekende

regelingen te scannen en aanvragen met een hoge scoringskans in te

dienen. 

Om in deze situatie toch een zo groot mogelijke kans op subsidie te

maken, worden de voorwaarden van de subsidieregelingen een 

belangrijke factor bij het ontwikkelen van een gebiedsplan. De 

maatschappelijke doelen in het gebied kunnen daarbij anders gewogen

worden om te voldoen aan subsidievoorwaarden en de vergroting van

de kans op financiering. Niet het beste plan, maar het plan dat de

meeste kans op subsidie biedt, wordt dan ingediend. Respondenten

menen dat deze situatie bij initiatiefnemers ook leidt tot onzekerheid
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over de toekenning van financiering en terughoudendheid in de 

planontwikkeling. Het kan leiden tot situaties van onderuitputting, wat

aanleiding geeft tot het vervullen van nieuwe wensen met versnippering

van gelden als gevolg. Met het overgebleven geld ontstaan nog meer

kleinere ‘potjes’. 

“U moet eens met boeren in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden praten over

agrarisch natuurbeheer. Grote kans dat u van het erf wordt weggejaagd. De

subsidieregels voor agrarisch natuurbeheer zijn tussentijds aangepast,

waardoor veel boeren  die al jaren meedoen ineens buiten de boot vallen.

Bovendien had het ministerie van LNV in april 2002 de subsidieaanvragen

van 2001 nog niet afgehandeld.”   

Rondetafelgesprek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Conclusie

In dit hoofdstuk heeft de raad het woord gelaten aan een groot aantal

gesprekspartners, waarbij bewust het accent is gelegd op de knelpunten

in de werkwijze van de overheid in het landelijk gebied. De geuite 

opvattingen, voorbeelden en klachten roepen bij de raad het beeld op

van een kloof tussen wensen en resultaten. Zowel bij Rijk, provincies als

gemeenten is sprake van een aanbodgerichte houding, waarbij het 

aantreden van nieuwe bestuurders steeds weer aanleiding vormt nieuw

beleid te formuleren zonder dat bestaand beleid is gerealiseerd. De 

verschillende overheden laten elkaar onvoldoende ruimte en slagen er,

ondanks vele pogingen tot interactieve beleidsvorming, niet in tal van

initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in

het beleid te incorporeren. Hun werkwijze is te intern gericht, te ondoor-

zichtig en te weinig met de samenleving mee getransformeerd. Dit leidt

weer tot frustraties bij de burger, bij wie de overheid langzamerhand

geen goed meer kan doen.

De benodigde transities in het landelijk gebied vragen juist om een 

transparante en betrouwbare overheid die leiderschap toont, luistert,

ruimte biedt en de kloof tussen wens en resultaat overbrugt. Een over-

heid die door flexibiliteit in haar organisatie weet om te gaan met de

spanning tussen politici die gericht zijn op het op korte termijn vervullen

van maatschappelijke behoeften enerzijds en de op continuïteit gerichte

bureaucratie anderzijds. 

De gesprekken hebben echter ook duidelijk gemaakt dat, ondanks

frustraties bij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, een

niet aflatende bereidheid bestaat zich in het landelijk gebied voor de 

collectieve waarden in te zetten. Bij overheden bestaat momenteel,

ondanks een gebrek aan onderling vertrouwen, een grote bereidheid de

werkwijze aan te passen aan de snel veranderende maatschappelijke 

ontwikkelingen. Met het oog hierop worden in het volgend hoofdstuk

van dit advies een aantal aanbevelingen geformuleerd voor een andere

wijze van werken. 
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4 Aanbevelingen

Eerder in dit advies betoogde de raad dat het landelijk gebied geleidelijk

maar ingrijpend verandert. Een groot deel van deze verandering vloeit

voort uit de verschuiving van beslissingsbevoegdheden van de nationale

overheid naar het Europees niveau. Een ander belangrijk deel van deze

verandering is niet zozeer het gevolg van afwegingen binnen de 

overheid, maar vloeit voort uit de eigen dagelijkse beslissingen van de

individuele burger en maatschappelijke groepen in de regio. De maat-

schappij ontwikkelt zich veeleer ondanks dan dankzij de overheid.

Besluitvorming vindt zowel aan de vergadertafel als aan de keukentafel

plaats. Op het platteland spelen dynamische processen met onverwachte

wendingen die aan de ene kant vragen om innovatiekracht, inspelen op

kansen, omgaan met bedreigingen, maar aan de andere kant ook om het

houden van koers. De overheid is niet meer het middelpunt die preten-

deert het allemaal wel alleen af te kunnen. Steeds meer is de realisering

van doelen in het landelijk gebied afhankelijk van de betrokkenheid van

andere partijen en partners in dat gebied. Het gaat niet meer om

governmentmaar om governance, het sturen van het geheel door middel

van relaties en interacties tussen overheden, maatschappelijke organisa-

ties, ondernemers en individuele burgers. 

Dit vraagt van de verschillende overheden nieuwe verbindingen te 

leggen met elkaar, met maatschappelijke groepen, met ondernemers en

met de individuele burger. 

“Rond Zieuwent is een netwerk van 11 km wandel- en fietspad hersteld of

opnieuw aangelegd. Aanleg en onderhoud gebeurde en gebeurt door een

enthousiaste groep van 35 vrijwilligers, bestaande uit gepensioneerden en

vutters. Hun kleinkinderen fietsen over de paden om veilig op school te

komen. Oud werkt hier voor jong.” 

Citaat uit project ‘Stichting Kerkepaden Zieuwent’

4.1 Doelen

Meer beleidsruimte voor overheden

Om te kunnen inspelen op de veranderingen in het landelijk gebied, acht

de raad het van groot belang dat overheden zowel aan elkaar als aan de

actieve samenleving meer beleidsruimte geven. Tot op heden hebben

Rijk, provincies en gemeenten zich vooral beperkt tot topdown sturing.

Om de knelpunten in deze wijze van sturing te omzeilen, hebben zij daar

de laatste jaren kenmerken van netwerksturing aan toegevoegd, 

gebaseerd op commitment en vaak neergelegd in convenanten. 

De raad acht het gewenst, dat de rijksoverheid zich nu echt beperkt tot

geïntegreerde hoofdlijnen van beleid en daarbinnen beleidsruimte geeft

aan andere overheden en de samenleving. Het Rijk heeft als kerntaak het

beleid van internationale overheden en met name de Europese Unie te

vertalen in nationale wet- en regelgeving en een bemiddelende rol te

spelen tussen Europa en de regio. Leidraad hiervoor is: Europees wat

moet, nationaal wat kan. Kerntaak is bijvoorbeeld de vertaling van de
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“Formuleer natuurdoelen in termen als het terugkrijgen van de oorspronke-

lijke duinvegetatie.” 

Consultatiegesprek  

De raad adviseert provincies en gemeenten binnen de eigen, op 

hoofdlijnen geformuleerde en geïntegreerde doelen voor het landelijk

gebied uitdrukkelijk ruimte te laten voor initiatieven van maatschappe-

lijke groepen, ondernemers en individuele burgers. Dit vraagt moedig

bestuur in de vorm van het afstaan van beleidsruimte, beperking tot het

aangeven van de harde grenzen van afspraken en ruimte laten voor 

creativiteit. Het vraagt van bestuurders en ambtenaren een 

ondersteunende houding naar de samenleving en het accepteren van

verrassingen en onverwachte oplossingen die niet altijd passen in het

vigerende beleid. Het vraagt van maatschappelijke organisaties, 

ondernemers en individuele burgers permanent verantwoording af te

leggen aan provincie en gemeente over de door hen behaalde resultaten.

Op hoofdlijnen verantwoorden

Ook in een situatie van ruimer geformuleerde doelen moet het Rijk in

staat zijn op een juiste wijze en conform de regels van VBTB 

verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer. De raad adviseert de

minister van LNV dan ook de huidige reorganisatie en personele 

bezuinigingen aan te grijpen om voor de verantwoording een andere

werkwijze in te voeren. Daarbij is het van groot belang, te voorkomen

dat het krijgen van tien eurocent een euro aan verantwoording kost. 

“Profiteer van de leermomenten uit het GSB: 

1. koppel beleid aan resultaten; 

2. zorg voor heldere doelen en heldere verantwoording waar de 

provincie mee aan de slag kan; 

3. geef aan, hoe resultaten te meten; 

4. zorg voor voldoende informatie over de uitvoering.”  

Consultatiegesprek

De raad acht voor het ministerie van LNV de volgende stappen van

belang.

1. Een omgevingsbewuste opstelling en aansluiting van het beleid op 

relevante lange termijn ontwikkelingen in het landelijk gebied; denk 

hierbij aan aspecten zoals waterkwaliteit en klimaatsverandering. 

Analyseer de ontwikkelingen en de problematiek op basis van de drie-

slag people, planet, profiten maak op basis hiervan een selectie van de

gewenste veranderingen. 

2. Vertaal de gewenste veranderingen op heldere en eerlijke wijze in 

algemene en operationele doelen, het daarbij behorende traject en

het aantal euro’s dat het mag kosten. Bouw tegelijkertijd een integrale

wijze van verantwoording in op de aan de doelen gekoppelde beleid-

sprestatie. Door vroegtijdig verantwoording in te bouwen wordt ook

meteen duidelijk of beleidsdoelen juist geformuleerd zijn. 

3. Investeer vanaf het begin in een goed systeem van integrale 

verantwoording en neem als rijksoverheid hiervoor de verantwoor-

ding. Bevorder integraal werken in samenspraak met FEZ, Juridische

Zaken en de beleidsdirecties. 
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Europese Vogel- en habitatrichtlijnen in nationale natuurdoelen. Een

tweede kerntaak van het Rijk is het formuleren van beleid van nationaal

belang zoals bijvoorbeeld voor de bescherming van Nationale 

Landschappen. In het sturingsmodel voor het landelijk gebied dient het

accent te liggen op zelfregulering van provincies, gemeenten, 

maatschappelijke groepen, ondernemers en individuele burgers. De raad

acht provincies samen met gemeenten, waterschappen en relevante 

partijen verantwoordelijk voor de realisering van doelen in de regio. 

Provincies en Rijk maken hierover gezamenlijk afspraken in prestatie-

contracten, achteraf leggen de provincies bij de rijksoverheid 

verantwoording af over de geboekte resultaten. Deze prestatie-

contracten kunnen voor het Rijk de basis vormen voor het maken van

afspraken met de Europese Unie over haar financiële bijdrage aan de 

ontwikkeling van het landelijk gebied. 

Op hoofdlijnen formuleren en afspreken

De raad adviseert het Rijk het nationaal beleidskader met de binnenkort

uit te brengen Agenda Vitaal Platteland en de Nota Ruimte te beperken

tot een beperkt aantal kerndoelen die een weliswaar abstract, 

maar tegelijkertijd helder en consistent karakter hebben. Om deze 

kerndoelen een toetsbaar karakter te geven is het gewenst een onder-

scheid te maken in:

1. algemene doelen met een globaal karakter. Aan andere overheden

maakt het Rijk duidelijk wat deze doelen inhouden;

2. operationele doelen waarin LNV aangeeft wat zij met gebiedsgericht

beleid wil bereiken. Deze doelen hebben een meer provinciespecifiek

karakter. 

Algemene en operationele doelen hangen onlosmakelijk samen.

“Om doelstellingen abstract maar helder en consistent te formuleren biedt

de SMARTc methode een hulpmiddel. Specifiek, Meetbaar, Afgesproken

(tussentijds geen veranderingen in bijv. fiscaal regiem), Realistisch, Tijdge-

bonden en Consistent.” 

Consultatiegesprek

De raad acht de minister van LNV als coördinerend bewindsman voor het

landelijk gebied primair verantwoordelijk voor een rechtvaardige 

verdeling van de middelen. Daartoe zou de minister aan de hand van de

rijksdoelen prioriteiten moeten stellen en per provincie prestatiecontrac-

ten afsluiten. In deze prestatiecontracten maken de minister van LNV en

de provincies afspraken over de besteding van de middelen. De 

contracten zijn gebaseerd op de algemene en operationele doelen van

het Rijk, neergelegd in het nationaal beleidskader en de 

meerjarenprogramma’s van het Rijk en het provinciaal beleidskader

waarin de lange termijn ambities en de bottom up gebiedsprogramme-

ring zijn weergegeven. Het Rijk toetst het provinciaal beleidskader op de

volgende onderdelen.

1. Leidt uitvoering tot realisering van de doelen?

2. Heeft het Rijk het geld ervoor over?

3. Zijn instrumenten en maatregelen Brussel-proof?
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4.2 Werkproces

Andere werkcultuur gewenst 

Tot op heden zijn werkprocessen voor het gebiedsgericht beleid veelal

op traditionele wijze van bovenaf georganiseerd en spelen zich af tussen

de verschillende overheden en gevestigde maatschappelijke en branche-

organisaties. De raad meent dat Rijk, provincies en gemeenten elkaar in

deze werkprocessen meer speelruimte moeten geven én meer gebruik

moeten maken van het zelforganiserend vermogen van maatschappelijke

organisaties, ondernemers en individuele burgers. 

Voor een andere wijze van met elkaar werken en omgaan bestaat geen

standaardmodel, de ene situatie is anders dan de andere. Wel is een 

aantal voorwaarden van belang om een andere werkwijze kans van 

slagen te geven. 

1. Zowel Rijk, provincies als gemeenten leren gebruik te maken van het

zelforganiserend vermogen van de samenleving en niet vrijblijvend

om te gaan met de extra beleidsruimte die zij de samenleving geven.

Dit betekent het aanleren van een andere beleidscultuur waarin spel-

regels tussentijds niet veranderen, het zelforganiserend vermogen

wordt beloond en de samenleving ruimte krijgt een eigen aanbod te

formuleren. De overheden activeren de burger door mislukkingen en

verrassingen te accepteren, niet te snel met alternatieve oplossingen

te komen en te zoeken naar ondernemerschap en uitvinderschap.

Om stagnatie te voorkomen letten Rijk, provincies en gemeenten in de

samenwerking vooral op de kwaliteit van de inbreng van maatschap-

pelijke organisaties en individuele burgers en beschouwen de

gevestigde beroepsbelangenbehartigers niet meer automatisch als de

voornaamste gesprekspartners. 

Zij gebruiken de vrije beleidsruimte niet om organisaties af te slanken,

te bezuinigen of zelf weer nieuw beleid in te zetten en leren door de

analyse van eigen fouten, knelpunten en visitaties. 

2. Voor de start van een project maken provincies samen met gemeen-

ten afspraken met maatschappelijke organisaties, ondernemers en

individuele burgers die zij in gebiedscontracten vastleggen. Gedepu-

teerden en wethouders halen als eindverantwoordelijken bestuurlijk

mandaat bij provinciale staten en gemeenteraden en houden het

mandaat bij de tijd. Dit mandaat geeft tevens aan wat er moet 

gebeuren als zich spanningen voordoen tussen belangen van 

initiatiefnemers en andere burgers. Bestuurders leren op meerdere

borden tegelijk te schaken en zich zowel tegenover de eigen volksver-

tegenwoordigers als tegenover de participanten in een project en 

burgers buiten het project te verantwoorden. Betrokken partijen 

moeten weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarbij

moet recht worden gedaan aan inspanningen die zonder vergoeding

worden gedaan. Staten en raden moeten leren deze processen op een

constructieve wijze te volgen en na te gaan of wel gevolg is gegeven

aan wat de burger wil. 

Van het ambtelijk apparaat tenslotte vraagt het goed management in

termen van organisatie, professionele menskracht en continuïteit.
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4. Ontwikkel een goed doordacht metingsysteem voor de verantwoor-

ding en kies een beperkt aantal relevante indicatoren voor het meten

van de operationele effecten. Deze beperking is te bereiken door

alleen doelstellingen van nationale betekenis als indicator te hanteren

en deze breder te formuleren.

In dit systeem leggen provincies op basis van de afgesloten prestatie-

contracten verantwoording af aan de minister van LNV als coördinerend

bewindsman voor het landelijk gebied. Tussentijds mogen de spelregels

niet veranderen. Een gedetailleerde controle door het Rijk acht de raad

niet gewenst, maar waar wel wordt gecontroleerd, moet dat met gezag

gebeuren.

Binnen de afgesproken periode en binnen de afspraken over doelen,

prestaties en middelen heeft de provincie flexibiliteit bij de uitvoering.

Dit betekent bijvoorbeeld dat middelen niet gebonden zijn aan 

afzonderlijke beleidssectoren, dat schuiven in de tijd mogelijk is en dat

gelden binnen en tussen de provincies vrij besteedbaar zijn. Voor grond-

verwerving acht de raad het gewenst, dat een mechanisme voor het

schuiven over provinciegrenzen heen mogelijk blijft. Bij dat laatste kan

het Nationaal Groenfonds een belangrijke rol spelen.

De raad acht de provincie volledig verantwoordelijk voor het bereiken

van de afgesproken prestaties. Dit betekent dat, wanneer de rijksdoelen

voor minder geld zijn gerealiseerd, de rest van het bedrag mag worden

besteed voor andere doelen in het landelijk gebied. Indien de realisatie

duurder uitvalt, dient de provincie de extra kosten voor haar rekening te

nemen. 

De raad realiseert zich dat een en ander zijn grenzen vindt in de 

Comptabiliteitswet en de systematiek van de VBTB begroting. Om 

integrale afspraken en de nodige flexibiliteit voor de provincies mogelijk

te maken adviseert de raad het Rijk de doelen in de VBTB begroting meer

integraal en op een hoger abstractieniveau dan nu te formuleren. 

Om in geval van fouten tijdig te kunnen bijsturen acht de raad een 

verantwoordingstermijn van vier tot vijf jaar gewenst. Tevens dienen de

bestuurlijke partners jaarlijks aan de hand van door de provincie op te

stellen tussenrapportages de voortgang te bewaken. Het verkleint

bovendien de kans op conflicten met Europese regelgeving. Het verdient

aanbeveling de wijze van verantwoording in het prestatiecontract op te

nemen en te voorzien in niet al te ingewikkelde jaarlijkse rapportages.

Lerend besturen

Behalve verantwoording en voortgangsbewaking acht de raad ook

andere methoden denkbaar om het gebiedsgerichte beleid verder te 

versterken. Zo kan een onafhankelijke visitatiecommissie in gezamenlijke

opdracht van de minister van LNV en provincies onderzoek doen naar de

voortgang. De bevindingen zijn bedoeld om succes- en faalfactoren in

de uitvoering te signaleren, kennis uit te wisselen en uiteindelijk de 

uitvoering verder te verbeteren. Ook heeft deze visitatie tot doel zicht te

krijgen op de stand van zaken bij de uitvoering en op het werkelijk leve-

ren van de afgesproken prestaties.
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De voor DLG gekozen constructie van agentschap past in deze 

werkwijze. DLG kan als uitvoerder van het provinciaal beleid initiatieven

nemen en over de uitvoering ook afspraken met gemeenten maken. Ten

behoeve van grondverwerving kan DLG ook in samenhang met het

Groenfonds middelen over het land verschuiven naar gelang de behoef-

ten die op een bepaald moment bestaan. Voorwaarde daarbij is wel dat

binnen de meerjarenafspraken per provincie de afgesproken doelen 

worden gerealiseerd. De raad adviseert de DLG naast zijn uitvoerende

taken ter ondersteuning van de provincie zich nog meer dan nu toe te

leggen op de rol van begeleider, financieel adviseur en regisseur van

gebiedsgerichte processen.  

“De provincie Overijssel ziet gebiedsgericht werken als een geweldige kans

om in de realisering van het beleid te laten zien wat we waard zijn. De 

sectorhoofden krijgen een of meerdere gebiedsprogramma’s in hun pakket

en leggen driemaal per jaar verantwoording af over de uitvoering.”  

Consultatiegesprek

De raad adviseert provincie en gemeenten zowel elkaar als maatschap-

pelijke organisaties, ondernemers en individuele burgers zoveel mogelijk

de ruimte te geven en het beleid te formuleren in geïntegreerde doelen

en randvoorwaarden en niet in middelen. De raad is van mening, dat

provincie- en gemeentebestuurders de verplichting hebben provinciale

staten en gemeenteraden tijdig te informeren over de voortgang van 

initiatieven uit de streek. Provincie en gemeenten verplichten zich 

eenmaal per jaar in een burgerjaarverslag te rapporteren wat initiatieven

van burgers en maatschappelijke groepen hebben opgeleverd en hoe ze

doorwerken in het beleid. Ook van het niet oppakken van burgerinitia-

tieven wordt melding gemaakt.

Andere oplossingen dan een streek- of gebiedscommissie zijn ook 

mogelijk om in gebiedsgerichte processen vorm te geven aan samen-

werking tussen provincie, gemeenten, burgers en hun organisaties. Bij

het kiezen van andere oplossingen is maatwerk gewenst; zo valt 

bijvoorbeeld te denken aan gebiedsgericht werken in de vorm van 

projectgebonden netwerkstructuren. 

Als de regio kiest voor streek- en gebiedscommissies, dan hebben die een

duidelijk afgebakende adviserende en/of uitvoerende rol. Maatschappe-

lijke groepen, ondernemers en individuele burgers adviseren over

beleidsontwikkeling en kunnen een uitvoerende rol vervullen. Gebieds-

commissies rapporteren in een jaarverslag wat initiatieven van burgers

en maatschappelijke groepen hebben opgeleverd en hoe ze doorwerken

in het beleid. De raad adviseert provincies de eigen organisatie te 

ontschotten en in te richten op de integrale gebiedsgerichte uitvoering,

verdeeld in een back officeen een front office. In de nieuwe werkwijze is

de provincie bijvoorbeeld opdrachtgever voor het stimuleren van 

Belvedere en sluit hiertoe prestatiecontracten af. Het is gewenst, dat de

organisatie een kwaliteitsslag maakt door naast de juridisch-

planologische deskundigheid meer ruimte te bieden voor tastend denken

aan de tekentafel en management van gebiedsgerichte processen.

Bovendien moet niet de eigen bedrijfsvoering van de overheid, maar de

burger het uitgangspunt zijn voor het ontwerpen van werkprocessen.
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“Het project ‘Schaken op de Heuvelrug’ heeft tot doel in samenspraak met

alle belanghebbende partijen winst te boeken voor natuur, zorg, wonen en

recreatie door te schuiven met functies en te geven op de ene locatie en te

nemen op de andere.”  

Uit: ‘Schaken op de Heuvelrug’, ontwikkeld door het 

Utrechts Landschap in samenwerking met ING vastgoed.

3. Overheden leren problemen te onderscheiden in:

- problemen die zij zelf moet oplossen;

- problemen die het zelforganiserend vermogen van de samenleving

kan oplossen. 

Bottom up initiatieven zullen naar verwachting niet volledig en 

landsdekkend zijn, projecten als bijvoorbeeld de inpassing van de EHS

pakt de regio niet uit zichzelf op. Hierbij blijft het initiatief van de 

overheid leidend, mits dit niet bij voorbaat wordt vastgelegd in dichtge-

timmerde gebiedsbegrenzingen. Het zelforganiserend vermogen van de

samenleving is vooral aan de orde bij maatschappelijke druk of kansen

voor ondernemers en cultuurhistorie. 

Voor deze vraagstukken zullen provincies en gemeenten ten behoeve van

het draagvlak moeten leren projecten onder te verdelen in kleine over-

zichtelijke en kansrijke modules, beperkt in omvang, problematiek en in

de tijd. Dit maakt projecten concreet, er is snel resultaat te zien en dat

houdt mensen betrokken. Overheden zetten kleine stapjes vooruit en

mensen die iets leuks doen worden in het zonnetje gezet. Dit geeft

ruimte en vertrouwen voor het oplossen van complexere problemen met

een langere looptijd. 

Overheden moeten zich realiseren dat de eigen energie en die van de

samenleving complementair zijn. 

“In het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met zijn complexe problematiek

pakken zes sterrenteams van direct betrokkenen elk een beperkt aandachts-

gebied op. Vroeger werden deze zaken bij de overheid neergelegd, maar een

oplossing was niet altijd mogelijk. Nu zitten de meest direct betrokkenen bij

elkaar aan tafel.”   

Consultatiegesprek

Naar een nieuwe relatie overheid-samenleving

Op basis van de eerder genoemde succesfactoren doet de raad de 

volgende aanbevelingen aan Rijk, provincies en gemeenten om in werk-

processen elkaar meer ruimte te geven en in de regio gebruik te maken

van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. 

Provincie is verantwoordelijk en geeft burger de ruimte

De raad acht de provincie in de regio de eerstverantwoordelijke voor de

uitvoering van het gebiedsgericht beleid. De provincie beslist en doet

uitvoeren of zorgt dat samenwerkende gemeenten deze rol vervullen.

Rijk en provincie zijn in de regio niet meer samen aanwezig in een 

vergaderzaal met maatschappelijke organisaties, ondernemers en indivi-

duele burgers. De provincie moet het als eerstverantwoordelijke doen,

samen met de gemeenten en betrokken stakeholders. Hierbij kan de te

vormen coalitie van partners per gebied wisselen van samenstelling en

werkwijze.



“Plattelandshuis: Spil in vernieuwing Achterhoek.

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers is sinds begin dit jaar keihard aan de

slag om de ontwikkeling van het platteland een impuls te geven. Begeleiding

bij de indiening van projecten en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen 

vormen  de twee hoofdtaken van plattelandshuis.”  

Citaat uitgave Plattelandshuis nr. 1

“De maatschappelijke organisaties in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

zijn ondergebracht in een nieuw streekcentrum Ooievaarsdorp. Vogel-

bescherming en de Haneker samen in een bestuurlijk verband, wat 10 jaar

geleden onmogelijk was.”

Consultatiegesprek

4.3 Instrumenten

Subsidies

De raad vindt het gewenst, dat de verschillende rijksbudgetten voor 

Subsidieregeling  Gebiedsgericht  Beleid  (SGB),  landinrichting,  

bodemsanering, Groene Hart, et cetera deel gaan uitmaken van één

geldstroom, het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG). Het

Groenfonds is daarbij als bank aan het ILG gekoppeld. De verdeling van

de ILG-gelden over de 12 provincies is volgens de raad een nationaal

vraagstuk, dat het Rijk aan zichzelf moet houden. Dit betekent, dat LNV

prioriteiten stelt en op basis daarvan het ILG-budget tussen de 12 

provincies verdeelt. Hiertoe sluit de minister 12 verschillende 

prestatiecontracten af. LNV richt zich ook op het creëren van 

cofinancieringsmogelijkheden voor EU-gelden zodat onderuitputting

wordt voorkomen.

De provincies stellen gebiedsfondsen in, bij het Groenfonds of bij 

commerciële banken. Zij voeren de regie bij het genereren van 

financiële middelen bij derden. 

De raad acht subsidies voor uitvoering alleen niet voldoende. Om het

zelforganiserend vermogen van de samenleving te versterken zal het

veelal noodzakelijk zijn individuele burgers en hun organisaties de 

onderzoeks-, apparaats- en overheadkosten te vergoeden. De raad advi-

seert provincies hiervoor basisbudgetten beschikbaar te stellen. Hierbij

behoren afspraken over een goede verantwoording en het garanderen

van continuïteit. 

Gemeenten die kiezen voor groene kwaliteit als ontwikkelingsperspectief

betekenen een belangrijke ondersteuning voor het gebiedsgerichte

beleid. De raad adviseert het gemeentefonds te voorzien van een 

systematiek die het behoud van open ruimte met groene kwaliteitsfunc-

ties in gemeenten beloont. 

Maatwerk in regelgeving 

De raad acht het van belang het samenspel tussen overheden te 

verbeteren en de samenleving verder te activeren door plannen en

regelgeving te verminderen en te vereenvoudigen. In gebiedsgerichte

projecten neemt LNV belemmeringen weg in de vaak starre nationale
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‘Aanjager’ gevraagd

De raad is van oordeel, dat het activeren van de samenleving vraagt om

een charismatisch bestuurder in het gebied, bijvoorbeeld een (oud)

gedeputeerde, een (oud) wethouder of een burgemeester. Deze bestuur-

der dient door GS krachtig en zichtbaar te worden ondersteund. Hij of zij

geeft dekking aan het proces en de daarin acterende burgers en accep-

teert dat niet alles verloopt zoals wanneer de overheid het zou organise-

ren. De bestuurder committeert zich, maar heeft een goede neus voor

zaken die bedreigend zijn voor het proces. Hij/zij is in het proces duide-

lijk ‘aanwezig’, is in staat om het proces zin te geven en heeft overtui-

gingskracht. 

Naast de charismatische bestuurder vraagt het werkproces om een ‘inspi-

rator’ uit de buurt of uit de streek. De raad denkt hier aan vaak lastige

mensen, gedreven opportunisten met een intuïtief strategisch inzicht,

die anderen aan zich kunnen binden. De inspirator wordt gedekt door de

eerder genoemde bestuurder, die binnen bestaand beleid en regelgeving

ruimte zoekt voor het realiseren van ongebruikelijke ideeën.

“Een markante vertegenwoordiger van het ‘mooie boerenbedrijf’ is Jan 

Huigen. Hij heeft een visie die hij geduldig maar consequent in de praktijk

brengt. In een bijna aaneengegroeid Amersfoort en Spakenburg werkt hij toe

naar een nieuwe coöperatieve vorm Stadteland. Een woord dat verwijst naar

nieuwe zozeer benodigde relaties tussen samenleving, landbouw en natuur.”

Jan Douwe van der Ploeg, raadslid RLG  

Plattelandshuis als ontmoetingsplek

Om burgers en hun organisaties op een serieuze wijze te laten deelne-

men aan werkprocessen moeten zij toegang hebben tot dezelfde kennis

als de overheid. Zij moeten kunnen beschikken over ondersteuning van

ambtenaren, kennisinstituten, adviesbureaus of belangenorganisaties die

in hun opdracht werken. 

De raad acht het dan ook gewenst, dat de provincie samen met 

gemeenten in de regio laagdrempelige voorzieningen faciliteert in de

vorm van bijvoorbeeld plattelandshuizen waar afstemming plaatsvindt

tussen maatschappelijke organisaties, individuele burgers en regionale

en lokale overheden. Vraag en aanbod uit overheid en samenleving

komen daar bij elkaar en er wordt naar oplossingen gezocht. Tevens is

het gewenst, dat ambtenaren provincie- en gemeentehuis verlaten om

ter plaatse met burgers en hun organisaties projecten op te pakken. Het

verdient aanbeveling om initiatiefnemers in de ideeënontwikkeling te

laten ondersteunen door vliegende brigades. 

De provincie ‘ontdekt’ en ‘erkent’ gedreven bestuurders en individuele

burgers (‘inspirators’) die het zelforganiserend vermogen van de 

samenleving stimuleren en handen en voeten geven. 
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Aan dit inrichtingsplan zijn uitvoeringsmodules gekoppeld. Een module

is een concreet en uitvoeringsgericht plan, waarmee een deel van het

inrichtingsplan wordt uitgevoerd binnen een periode van maximaal 

vier jaar. Meestal bestaat een inrichtingsplan uit meerdere uitvoerings-

modules. De maatregelen of projecten van een module moeten uitvoe-

ringsrijp zijn, wat betekent:

- zekerheid over het tijdig beschikbaar komen van grond;

- draagvlak bij overheden en in de streek;

- financiële bijdragen van partijen en vergunningen zijn rond.

Met modules kan flexibel worden ingespeeld op uitvoeringskansen die

zich op dat moment voordoen. Ten behoeve van de flexibiliteit moeten

de modules zoveel mogelijk op zichzelf staan en een volgende module

niet noodzakelijk maken. Doordat alleen sprake is van rijksbijdragen voor

perioden van vier jaar, kan gekozen worden welke modules in 

aanmerking komen voor rijksbijdragen. 

Ten behoeve van het beheer van het gebied is aan het inrichtingsplan

een beheersplan gekoppeld. Ook hier vindt uitvoering plaats in modules. 

Grondbank

Voor het stimuleren van gewenste ontwikkelingen adviseert de raad bij

de gebiedsgerichte aanpak een koppeling aan te brengen met een

grondbank.

Samenwerking met de Stichting Beheer Landbouwgronden, Domeinen

en andere overheidsdiensten stimuleert het strategisch inzetten van

grondvoorraden. Door goed overleg en open onderhandelen met 

particuliere en institutionele grondeigenaren, kunnen ook hun 

grondportefeuilles worden ingezet. Het verdient aanbeveling partijen

voor deze zaken te interesseren door middel van een coördinator die

financiële armslag heeft en vertrouwen geniet in de regio. Die coördina-

tor moet helpen goede randvoorwaarden te scheppen en de benodigde

functieveranderingen in bestemmingsplannen mogelijk te maken.

Kennis

De gebiedsgerichte aanpak genereert in de provincies uiterst relevante

kennis op het gebied van proces, bestuur, inhoud, subsidies en 

regelingen. Er is echter geen sprake van gebundelde en systematische

verzameling van deze kennis. Gegevensbestanden zijn vaak 

fragmentarisch georganiseerd. Met name bij lokale bestuurders, 

ambtenaren, mensen en organisaties in het gebied bestaat grote

behoefte aan ondersteuning op het gebied van subsidies en regelingen,

kennisuitwisseling en ervaringen van andere reconstructieprojecten. 

De raad adviseert gebiedsspecifieke kennis te benutten en waar nodig te

ontwikkelen en die goed toegankelijk te maken voor alle betrokkenen.

Ontwikkeling van deze kennis kan plaatsvinden in het kader van Interde-

partementale Commissie voor Economische Structuurversterking

(ICES/KIS) of andere onderzoeksprogramma’s. Hierbij dient het accent te

liggen op de koppeling tussen de verschillende soorten kennis zoals

wetenschappelijke kennis en ervaringskennis over organisatieprocessen.

In het kader van kennisontwikkeling acht de raad een vergelijkend 

onderzoek zinvol naar de bestuurskracht in het landelijk en stedelijk gebied.
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regelgeving bij onderwerpen als varkensvrije zones, stank en ammoniak,

de EHS en de nitraatrichtlijn. De rijksoverheid ontwerpt geen kaart

beelden meer, maar beperkt zich tot het formuleren van criteria waaraan

de medeoverheden en de samenleving moeten voldoen. De rijksoverheid

vertrouwt erop dat provincies deze uitgangspunten goed oppakken en

erop toezien dat gemeenten, maatschappelijke groepen en burgers een

zinvolle inbreng kunnen leveren.

De provincie regisseert de gebiedsgerichte aanpak. Provincies gaan zelf

aard, karakter en locatie van het probleem na en vullen kaartbeelden

dekkend in. De kern van het nieuwe model moet zijn: ‘De provincie doet

het, geen rijkspottenkijker naast de provincie.’ De raad constateert, dat

de provincie nu de neiging heeft in haar regelgeving de fouten van het

Rijk te kopiëren. Daar is op dezelfde wijze versobering en vereenvoudi-

ging aan de orde. ‘De provincie doet het’ betekent ook, dat gemeenten

en samenleving over hun resultaten verantwoording afleggen aan een

provincie met een kleinere ambtelijke organisatie.

“Wij moeten het gebiedsgericht maatwerk aan de provincie overlaten en ons

daar als ministerie van LNV niet mee bemoeien. Geef een regio een basis-

budget en ga over vier jaar de resultaten na. Formuleer nu de sancties indien

de regio over vier jaar de afspraken niet is nagekomen.”   

Consultatiegesprek

De raad adviseert Rijk en provincie op korte termijn de mogelijkheden

van generieke en provinciale regelgeving op hoofdlijnen en op maat te

onderzoeken. De raad vraagt de minister van LNV zonodig via aanpas-

sing van de wet in enkele gebieden experimenteerruimte te creëren om

met deze werkwijze ervaring op te doen.

Eén plan per gebied

De raad adviseert de provincie per gebied niet meer dan één plan te

maken, bestaande uit drie delen: een omgevingsplan, een inrichtings-

plan en een beheersplan. Het omgevingsplan bevat de ruimtelijke en 

sectorale doelen op het gebied van natuur, landbouw, milieu, recreatie

en leefbaarheid van het platteland. Dit plan geeft ook aan welke ruimte-

lijke en sectorale doelen het Rijk gerealiseerd wil zien. Deze doelen 

worden integraal uitgevoerd, hiertoe is aan dit omgevingsplan een

inrichtingsplan en een beheersplan gekoppeld. De aspecten van 

planologische bescherming blijven verankerd in het streek- en 

bestemmingsplan.

Het inrichtingsplan waarborgt een samenhangende uitvoering van de

doelstellingen. Bovendien kunnen deelprojecten eraan worden getoetst.

Het bevat de integrale visie op de ontwikkeling en verbetering van 

functies in het gebied. Er staan meetbare doelen in en een globaal over-

zicht van maatregelen. Het inrichtingsplan vormt de brug tussen beleid

en uitvoering, maar het is ook bedoeld als middel om de streek op een

lijn te krijgen. Het geeft duidelijkheid en commitment tussen overheden,

individuele burgers en hun organisaties. Bovendien staat in dit plan wie

welke verantwoordelijkheid heeft. 
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Conclusie

De raad constateert, dat de ingrijpende veranderingen in het landelijk

gebied maar voor een deel voortkomen uit beslissingen van overheden

en in belangrijke mate worden bepaald door autonome processen in de

samenleving. Het gebiedsniveau groeit steeds meer uit tot de nieuwe

arena van afweging in een samenspel van bestuurders, maatschappelijke

organisaties en individuele burgers.

Uit de gevoerde gesprekken blijkt bij bestuurders, ambtenaren, 

maatschappelijke groepen en individuele burgers ondanks gevoelde en

uitgesproken frustraties een grote bereidheid om in wederzijdse 

belangen te denken en zich in te zetten voor de collectieve waarden in

het landelijk gebied.

Ondanks vele nog aanwezige knelpunten constateert de raad bij de

medeoverheden en met name bij provincies een kwaliteitstoename in de

vorm van krachtiger bestuurders en competentere ambtenaren. De

steeds makkelijker communicatie tussen overheden in de vorm van onder

meer internet heeft hierbij een grote rol gespeeld. Het leidt tot een 

tendens mede-overheden eerder bij het beleid te betrekken. 

Tot slot constateert de raad een verschuiving van het zwaartepunt in

beleid en regelgeving enerzijds naar Europees en mondiaal niveau,

anderzijds naar uitvoering in de regio. Regelgeving en financiering vindt

steeds meer plaats in een interactie tussen Brussel en de regio. Dit leidt

tot een verdere emancipatie van de regio.

Met het oog hierop adviseert de raad Rijk, provincies en gemeenten met

kracht en professionaliteit een integrale gebiedsgerichte aanpak ter hand

te nemen en nieuwe verbanden aan te gaan, zowel met elkaar als met

maatschappelijke groepen, ondernemers en individuele burgers. 

Belangrijkste voorwaarde voor het slagen van deze nieuwe vorm van

gebiedsgericht werken is de bereidheid, zowel bij de onderscheiden

overheden als bij partijen uit de samenleving, te investeren in het 

kweken van onderling vertrouwen. Het fundament voor dit vertrouwen

ligt in de bereidheid bij betrokken partijen de collectieve waarden in het

landelijk gebied te waarborgen. Indien de onderscheiden overheden

onderling hun afspraken over hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden

niet nakomen dienen zij daarop te worden aangesproken en afgerekend.

Indien bij bottom up initiatieven de collectieve waarden onvoldoende

kunnen worden gegarandeerd, moet de overheid zelf de taken blijven

uitvoeren die voor het publiek belang echt wezenlijk zijn.
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3785019Adviesaanvraag ‘vernieuwende vormen
van bestuur’. 
(TRC 2003/473)

Geachte Raad,

Inleiding

In uw werkprogramma voor 2003 is een advies over ‘Vernieuwende vormen van bestuur

op het LNV-beleidsterrein’ opgenomen.

De afgelopen periode is er uitgebreid aandacht geweest voor het sturingsvraagstuk bij de

gebiedsgerichte aanpak van het landelijk gebied.

1. Naar aanleiding van onvrede over het functioneren van de afspraken in het kader van

het sturingsmodel voor de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied hebben

LNV, VROM en IPO aan Boer&Croon opdracht gegeven advies uit te brengen over

mogelijkheden ter verbetering, waarbij het niet de bedoeling is het zoveelste nieuwe

model maar een model dat aansluit bij bestaande, zoals het ISV, te ontwikkelen dat 

kan samenvallen met in ontwikkeling zijnde sturingsmodellen, als voor BANS,

ICES/Impuls-brief en WB21. Tevens is aandacht gevraagd voor de Europese dimensie,

in de zin dat het voorgestelde model “EU-proof” zal moeten zijn. Het is de bedoeling

dat Rijk en provincies op basis van het advies van Boer&Croon in 2003 nieuwe 

afspraken maken over het sturingsmodel.

2. In het kader van de experimenten van BANS is onder meer geconcludeerd dat voor een

effectief plattelandsbeleid ontschotten en ontpotten van de verschillende regelingen

van het Rijk wenselijk is. Geadviseerd is te komen tot een Investeringsbudget 

Plattelandsvernieuwing (IPV). Naast de meer fysieke regelingen voor de inrichting van

het landelijk gebied, zouden daaraan ook sociaal-culturele en leefbaarheidsaspecten

moeten worden toegevoegd. Verder zouden ook de gemeenten als partners bij de 

sturingsafspraken moeten worden betrokken.

3. In de Stellingnamebrief heeft het kabinet onder meer aangekondigd dat er een 

nationale agenda Vitaal Platteland met een meerjarenprogramma en een Investerings-

budget voor het Landelijk Gebied (ILG) komt. Een ILG lijkt in belangrijke mate op het

IPV dat in het kader van BANS wordt bepleit. Ook het advies van Boer&Croon bepleit

de instelling van een ILG, in analogie met het ISV voor het stedelijk gebied.

Adviesaanvraag

Bijlage  1

GRR.2003/38 28-1-2003
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Bijlage 2 

Totstandkoming advies

Samenstelling werkgroep

Mw. G.W. van Montfrans (voorzitter)

Th.A.M. Beckers

Mw. H.L. Blok

Mw. F.G. van Diepen

Mw. H.T. te Grotenhuis

Mw. A. van Vliet

Secretariaat

Mw. E.A. Andersson (projectleider tot 1-8-2003)

P.  Levelink (projectleider vanaf 1-8-2003)

Deelnemers rondetafelgesprek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

H. Burgers, provincie Zuid-Holland

J. de Groot, voorzitter Streekcentrum Het Liesvelt

F.    Kool, plv. voorzitter Den Hâneker

C. Revet, provincie Zuid-Holland

M. van Veelen, burgemeester Leerdam

S. Veerman, landschapscoördinator Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden

Deelnemers rondetafelgesprek Landstad Deventer

I.R. Adema, wethouder gemeente Deventer

A. Assink, voorzitter Stuurgroep Landstad Deventer

B. van den Berg, wethouder gemeente Olst

J. Duinhouwer, plattelandscoöperaties Deventer

W. Foorthuis, Keuning Instituut Groningen

W. Janssen, LNV Oost

R. te Riele, Vereniging Dorpsbelang Lettele

J.H. Soeteman, raadslid gemeente Deventer

G. Wijffels, Waterschap Salland
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4. Naar aanleiding van het SGR2, deel 1, heeft de RLG het advies ‘Meer regio, minder

regels, meer resultaat’ uitgebracht, met daarin een pleidooi voor de vereenvoudiging

van de beleidsuitvoering en de financiering.

5. De RPC bereidt op dit moment een advies voor over ‘Sturing in het ruimtelijk domein’.

6. Het project ‘LNV-effectief’ van de LNV regiodirecties, waarvan de resultaten binnenkort

worden opgeleverd, heeft het gebied zelf centraal gesteld en is er vanuit de wensen 

en behoeften van het gebied geredeneerd. Daarnaast wordt LNV regelmatig benaderd

door agrarische natuurverenigingen of milieucoöperaties met de vraag om een

‘gebiedscontract’ af te sluiten.

In de discussie over sturingsafspraken voor de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk

gebied ligt het accent vooral op de bestuurlijke kant, met aandacht voor de relatie tussen

overheden, voor rollen en verantwoordelijkheden.

Daarbij blijft het gebied zelf, met name wat de betrokkenen en actoren in het gebied 

willen, onderbelicht. Vaak wordt het verwijt gehoord dat overheden bij het gebiedsgericht

beleid te veel koersen op de inbreng van koepel-/belangenorganisaties en te weinig oog

en oor hebben voor de echte betrokkenen/actoren in het gebied. Toch is draagvlak in het

gebied ten behoeve van het bereiken van resultaat en het realiseren van rijksdoelen van

essentieel belang.

Adviesaanvraag:

In het licht van het voorgaande wordt de Raad gevraagd te adviseren, welke sturings-

arrangementen met welke (NGO-)partijen/vertegenwoordigers nodig zijn om enerzijds

(rijks)doelen in een gebied te realiseren en anderzijds zo goed mogelijk rekening te 

houden met belangen en wensen in het betreffende gebied.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER 

EN VISSERIJ,

Datum Kenmerk Vervolgblad

28-1-2003 GRR. 2003/38 2
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Adviezen 2004

RLG 04/2 Platteland aan het stuur

Advies over vernieuwende vormen

van bestuur voor het landelijk

gebied (april 2004)

RLG 04/1 Ontspannen in het groen 

Advies over de wijze waarop 

overheid, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties 

kunnen zorgen voor recreatie 

in de toekomst (januari 2004)

Adviezen 2003

RLG 03/1 Jaarverslag 2002 en 

werkprogramma 2003

RLG 03/2 Voor een dubbeltje op de 

eerste rang 

Advies over het natuurbeleid

(februari 2003)

RLG 03/3Platteland in de steigers 

Advies over de reconstructie 

van de zandgebieden in 

Zuid- en Oost-Nederland 

(februari 2003)

RLG xxxx Scherven brengen geluk, ruimte

voor duurzame glastuinbouw

Lezing raadslid J.T.G.M. Koolen,

Nationaal Glastuinbouw-

congres 14 april 2003 

RLG 03/4Briefadvies over de gevolgen van

hervormingsvoorstellen van het

GLB (mei 2003) 

RLG 03/5Ruimte voor natuur  

Advies over realisatie en beheer

van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur en de ruimte die dat vraagt

voor mensen, organisaties en de

natuur zelf (juli 2003)

RLG 03/6 De boer in de keten: 

boeienkoning of teamspeler? 

Advies over de positie van 

primaire producenten in 

agroketens (september 2003)

RLG xxxx Vitaal Platteland vraagt een bos

energie 

Lezing voorzitter prof. H.J.L. Von-

hoff, Symposium ‘Bos en Energie’,

10 september 2003

RLG 03/7Het ontwerpen van een experi-

ment 

Publicatie naar aanleiding van de

werkconferentie over een vol-

gende generatie publieksgericht

beleid, 8 mei 2003 

(december 2003)

RLG 03/8Dierziektebeleid met draagvlak 

Advies over de bestrijding van

zeer besmettelijke dierziekten 

Deel 1 - advies (december 2003) 

Deel 2 - onderbouwing van het

advies (december 2003)

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 

bureau van de raad te bestellen.

Bijlage 4

Overzicht publicaties 2003 - 2004
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