
Tijd voor kwaliteit

Publicatie RLG 05/7, juni 2005
Advies over kwaliteitsbeleid voor het platteland

Onafhankelijk adviescollege voor Landbouw, Natuur,
Bos en Landschap, Openluchtrecreatie en Visserij

Raad voor het Landelijk Gebied

Stationsplein 14
3818 LE Amersfoort
tel. +31 (0) 33 461 99 48, fax +31 (0) 33 461 53 10
e-mail: raad.landelijk.gebied@minlnv.nl
internet: www.rlg.nl



De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de regering en de beide kamers van de Staten-
Generaal op hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische adviezen op de lange 
en middellange termijn en incidenteel op actuele zaken op korte termijn. Het werkterrein 
betreft het gehele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
aangeduid als 'landelijk gebied'.

Samenstelling van de raad
* prof. H.J.L. Vonhoff, (voorzitter)
* prof. dr. Th.A.M. Beckers
* mw. drs. H.L. Blok
* mw. dr. H.M. de Boois
* prof. dr. G.J. Borger
* mw. mr. F.G. van Diepen-Oost
* ir. J.T.G.M. Koolen
* dhr. B.J. Krouwel
* mw. M.D.A.M. van der Laan-Veraart
* mw. G.W. van Montfrans-Hartman
* dhr. P. Nijhoff
* prof. dr. J.D. van der Ploeg
* ir. F.C. Prillevitz
* dr. ir. H.J. Silvis
* mw. A. van Vliet-Kuiper

Algemeen secretaris: ir. H. de Wilde

Samenstelling van de werkgroep die dit advies heeft voorbereid
RLG     extern  
M.D.A.M. van der Laan-Veraart  dr. H. te Grotenhuis, 
dr. H.M. de Boois    directeur provincie Overijssel
prof. dr. G.J. Borger   drs. C.J.G.M. de Vet,
G.W. van Montfrans   burgemeester Leusden
prof. dr. J.D. van der Ploeg   dr. ir. N. de Vreeze,
mr. F.G. van Diepen-Oost, (voorzitter) directeur welstandszorg Noord-Holland
ir. C.J.M. van Berkel, (projectleider)
mr. W. Kooy, (algemeen secretaris)
K. Steffanie, stagiair

Raad voor het Landelijk Gebied
Stationsplein 14
3818 LE Amersfoort
telefoon: (033) 461 99 48
fax: (033) 461 53 10
e-mail: raad.landelijk.gebied@minlnv.nl
website: www.rlg.nl

Publicatie RLG 05/7
juni 2005

Foto's 
omslag
Koeien en industrie, Paul Paris
Kleigrond, RLG
binnenwerk
Kees van Berkel, pagina: 16, 17, 26, 27, 28, 34, 37, 40, 46
Paul Paris, pagina: 20

Vormgeving
Geerars Communicatie, Amersfoort

ISBN  90-77166-18-1
NUR  940

Alle publicaties staan op de website van de Raad voor het Landelijk Gebied 
(www.rlg.nl) en zijn desgewenst te downloaden. De publicaties zijn kos-
teloos via het bureau van de raad te bestellen.



De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de regering en de beide kamers van de Staten-
Generaal op hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische adviezen op de lange 
en middellange termijn en incidenteel op actuele zaken op korte termijn. Het werkterrein 
betreft het gehele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
aangeduid als 'landelijk gebied'.

Samenstelling van de raad
* prof. H.J.L. Vonhoff, (voorzitter)
* prof. dr. Th.A.M. Beckers
* mw. drs. H.L. Blok
* mw. dr. H.M. de Boois
* prof. dr. G.J. Borger
* mw. mr. F.G. van Diepen-Oost
* ir. J.T.G.M. Koolen
* dhr. B.J. Krouwel
* mw. M.D.A.M. van der Laan-Veraart
* mw. G.W. van Montfrans-Hartman
* dhr. P. Nijhoff
* prof. dr. J.D. van der Ploeg
* ir. F.C. Prillevitz
* dr. ir. H.J. Silvis
* mw. A. van Vliet-Kuiper

Algemeen secretaris: ir. H. de Wilde

Samenstelling van de werkgroep die dit advies heeft voorbereid
RLG     extern  
M.D.A.M. van der Laan-Veraart  dr. H. te Grotenhuis, 
dr. H.M. de Boois    directeur provincie Overijssel
prof. dr. G.J. Borger   drs. C.J.G.M. de Vet,
G.W. van Montfrans   burgemeester Leusden
prof. dr. J.D. van der Ploeg   dr. ir. N. de Vreeze,
mr. F.G. van Diepen-Oost, (voorzitter) directeur welstandszorg Noord-Holland
ir. C.J.M. van Berkel, (projectleider)
mr. W. Kooy, (algemeen secretaris)
K. Steffanie, stagiair

Raad voor het Landelijk Gebied
Stationsplein 14
3818 LE Amersfoort
telefoon: (033) 461 99 48
fax: (033) 461 53 10
e-mail: raad.landelijk.gebied@minlnv.nl
website: www.rlg.nl

Publicatie RLG 05/7
juni 2005

Foto's 
omslag
Koeien en industrie, Paul Paris
Kleigrond, RLG
binnenwerk
Kees van Berkel, pagina: 16, 17, 26, 27, 28, 34, 37, 40, 46
Paul Paris, pagina: 20

Vormgeving
Geerars Communicatie, Amersfoort

ISBN  90-77166-18-1
NUR  940

Alle publicaties staan op de website van de Raad voor het Landelijk Gebied 
(www.rlg.nl) en zijn desgewenst te downloaden. De publicaties zijn kos-
teloos via het bureau van de raad te bestellen.



Tijd voor kwaliteit
Publicatie RLG 05/7, juni 2005

Advies over kwaliteitsbeleid voor het platteland



2



3 

Inhoud

 
 Deel 1 Samenvatting        5
  
 
 Deel 2 Advies    

 1 Inleiding    13
  1.1 Adviesvraag    13 
  1.2 Kader en afbakening advies    13

 2  Kwaliteit van het landelijk gebied  17
   2.1 Aspecten van kwaliteit    17
   2.2 Inzet rijksoverheid    21
   2.3 Probleem- en oorzakenanalyse    24

   3  Mogelijke oplossingsrichtingen    33
  
  4  Advies    37
   4.1 Adviesvraag    37
   4.2 Aandacht voor kwaliteit    37
   4.3 Organisatie van werkprocessen    38
   4.4 Inzetten van instrumenten    43
   4.5 Borgen, monitoren en handhaven    49

 Bijlagen 
  1 Adviesaanvraag     53
    2 Totstandkoming advies    55
    3 Internationale verdragen en conventies    57
    4 Geraadpleegde literatuur    59
    5 Overzicht publicaties    63



4



Samenvatting

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad 
voor het Landelijk Gebied gevraagd advies uit te brengen over de wijze 
waarop vorm kan worden gegeven aan de strategie ‘ontwikkelen met 
kwaliteit op het platteland’.
De raad ziet verbetering van ruimtelijke kwaliteit op het platteland als 
een zaak van lange adem. Voor elk gebied is de ruimtelijke kwaliteit het 
unieke resultaat van een jarenlange ontwikkeling. Ingrepen op het plat-
teland dienen naar de mening van de raad de ruimtelijke kwaliteit niet 
alleen zoveel mogelijk te ontzien maar juist te versterken. Daartoe moet 
er volgens de raad een bewustwordingsproces in gang worden gezet. 
Ruimtelijke kwaliteit komt tot stand door het goed organiseren van pro-
cessen bij ingrepen in het landelijk gebied.

Platteland en kwaliteit

Het platteland geniet grote waardering bij de Nederlandse bevolking. 
De historisch gegroeide kwaliteiten staan centraal in de waardering. 
Deze kwaliteiten op het platteland ontstonden in het verleden als bij-
product van economische functies. Een mooi landschap, biodiversiteit, 
sociale cohesie, veiligheid, rust, stilte, duisternis, schoon water, culturele 
identiteit zijn voorbeelden van die kwaliteiten. Het totaal van kwaliteiten 
van een gebied noemen we de ruimtelijke kwaliteit van dat gebied. De 
vele herinrichtingen en ruilverkavelingen sinds de Tweede Wereldoorlog 
hebben op veel plaatsen kwaliteiten verloren doen gaan, terwijl er vaak 
geen nieuwe kwaliteiten voor in de plaats kwamen. Op veel plaatsen 
verdwenen ecologische waarden, viel de regionale identiteit weg en ver-
minderde de landschappelijke beleving (‘verrommeling'). Dat probleem 
wordt naar verwachting nog groter als de mogelijkheden om te bouwen 
op het platteland worden vergroot zonder gelijktijdig aandacht aan de 
kwaliteit van het platteland te besteden.

De adviesvraag in het licht van de nieuwe nota’s van het Rijk

In de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland geeft de regering aan 
te willen streven naar verhoging van de kwaliteit van het platteland. Het 
wordt belangrijk geacht in te zetten op ontwikkelen met kwaliteit. De 
kern van de adviesvraag aan de raad is als volgt “een mening te geven over 
de inzet van de strategie ‘ontwikkelen met kwaliteit’ zoals vastgelegd in de 
Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland.” 
Bij de beantwoording van deze vraag acht de raad het van belang aan-
dacht te besteden aan de volgende deelvragen: 
•  welke strategieën kunnen worden toegepast om de beschreven ont- 
 wikkelingen zodanig vorm te geven dat de kwaliteiten in het platte 
 land per saldo worden vergroot?

deel 1
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• op welke wijze kunnen Rijk, provinciale en gemeentelijke overheden 
 opereren om de huidige kwaliteiten in het land te behouden en nieuwe 
  kwaliteiten te maken? 
• met welke wensen van burgers zal bij de verdere uitwerking van het  
 landelijk gebied vooral rekening moeten worden gehouden. Hoe kun- 
 nen keuzes worden gemaakt?

Eindelijk erkenning en aandacht voor kwaliteit

De raad deelt de zorg van de regering over de afname van de kwaliteit 
van het landelijk gebied. 
De raad beschouwt de aandacht voor behoud en ontwikkeling van 
kwaliteit van het platteland van groot belang en acht actie op dit punt 
bovendien urgent. 
Met de adviesvraag én de tekst van Agenda Vitaal Platteland en Nota 
Ruimte maken de ministers van VROM en LNV kenbaar dat een goede 
ruimtelijke kwaliteit hun zorg is. In beide nota’s zijn geen specifieke 
instrumenten aangegeven voor het behoud en ontwikkelen van kwaliteit. 
In de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland zijn voor de realisatie 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en, tot op zekere hoogte, voor 
de Nationale landschappen wel instrumenten aangegeven. De raad heeft 
daarom zorg over de kwaliteit buiten de EHS en de Nationale landschap-
pen. Het belang van kwaliteit kan naar de mening van de raad niet vol-
doende benadrukt worden.

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op basis van een bureaustudie 
en een uitgebreide consultatie van bestuurders en deskundigen een ana-
lyse gemaakt van het begrip kwaliteit. De raad heeft ook geanalyseerd 
wat de problemen en diepere oorzaken zijn van het verdwijnen van de 
kwaliteit van het platteland en waarom het beleid om kwaliteit te behou-
den en om nieuwe kwaliteit te ontwikkelen tot nu toe onvoldoende effect 
heeft gesorteerd. Ook is in deze consultatie gevraagd naar mogelijke 
oplossingsrichtingen. 

Kwaliteit is voor elke plek weer anders

Kwaliteit van het landelijk gebied is niet eenduidig te definiëren omdat het 
door een veelheid aan indicatoren wordt bepaald. De kwaliteit van een 
gebied komt in een steeds wisselend samenspel van een aantal elementen 
tot stand. De combinatie van de verschillende elementen (bijvoorbeeld: 
aardkunde, cultuurhistorie, landschapsbeeld, ecologie, economie, sociale 
samenhang) tezamen vormen de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. De 
raad stelt vast dat hij geen algemene definitie van kwaliteit in het landelijk 
gebied kan geven, maar dat deze uniek per gebied moet worden beschre-
ven. Het beschrijven van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied is een 
zaak waar deskundigen een belangrijke rol in spelen. De maatschappelijke 
waardering van de kwaliteit is een politieke keuze.

Het nieuw maken van kwaliteit is net zo goed een gebiedsgerichte 
aangelegenheid als het beschrijven van kwaliteit. Alle in een gebied 
relevante elementen dragen bij aan de nieuw te ontwikkelen ruimtelijke 
kwaliteit. Dat betekent naar de mening van de raad dat kwaliteit alleen 
nieuw gemaakt wordt in een proces waarbij betrokkenen bij het gebied, 
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deskundigen en overheden samenwerken. De overheid moet daarin een 
leidende rol spelen, de kwaliteit van de nationale beeldvorming bewaken, 
toezien op het nakomen internationale verplichtingen en verantwoorde-
lijk blijven voor het eindresultaat. 

Oorzaken van de teloorgang van kwaliteit 

De raad stelt vast dat de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in 
de laatste decennia sterk is verminderd. De ruimtelijke kwaliteit, zoals die 
tot voor kort ruim aanwezig was, kwam tot stand door een voortdurende, 
nauwe wisselwerking tussen sociaal-economische activiteiten en aard-
kundige en ecologische randvoorwaarden. Daarbij stond de landbouw in 
de plattelandseconomie centraal. De grote veranderingen van de laatste 
decennia hebben geleid tot het verbreken van die wisselwerking, de 
afname van de landbouw als economische drager en het verschijnen van 
nieuwe economische activiteiten. Deze nieuwe economische activiteiten 
hebben geen binding met het landelijk gebied maar vinden daar plaats 
omdat ruimte beschikbaar is. Deze activiteiten zijn meestal ook gericht op 
de urbane omgeving en niet op het landelijk gebied. Van deze activiteiten 
gaat geen positieve invloed uit naar de ruimtelijke kwaliteit omdat, eco-
nomische motieven telkens weer belangrijker worden geacht dan andere, 
meer immateriële zaken zoals welzijn en kwaliteit van de leefomgeving. 
Voorts zijn kennisgebrek, desinteresse op alle niveaus en gebrek aan 
ambitie belangrijke oorzaken voor het verlies van ruimtelijke kwaliteit en 
gebrek aan het creëren van nieuwe kwaliteit.
Onbekendheid op alle niveaus met bestaande kwaliteiten en hoe daarmee 
om te gaan, leidt bij overheden tot onvoldoende initiatief en visie voor 
behoud en ontwikkeling van kwaliteit. Waar wel ambitie is, constateert de 
raad een ontoereikende bestuurscultuur om effectief aan kwaliteit te wer-
ken. In de ruimtelijke ordening worden kansen gemist door onduidelijke 
of verkeerde verdeling van verantwoordelijkheid tussen overheden.
Beschikbaarheid van geld is ook problematisch maar is meer een afgeleid 
probleem. Is er voldoende ambitie, dan is ook geld te vinden.
De raad stelt vast dat het nog maar de vraag is of men in Nederland wel 
kwaliteit wil.

Van oorzaken naar oplossingen

Het constateren van oorzaken leidt niet altijd tot een pasklare oplossing. 
Belangrijke oorzaken als, bijvoorbeeld, het stellen van prioriteit aan eco-
nomische motieven boven meer immateriële zaken, of desinteresse en 
gebrek aan ambitie, kunnen niet zomaar omgebogen worden. Om deze 
oorzaken weg te nemen, is een combinatie van overtuigingskracht voor 
het belang van kwaliteit en belonen voor goed gedrag de meest voor de 
hand liggende oplossing.

Waar de bestuurscultuur tekortschiet en/of de verdeling van de verant-
woordelijkheden niet helder of niet goed is, moeten overheden afspraken 
maken.
Ondanks de voorkeur voor overtuigen, stimuleren, inspireren en motive-
ren, is de raad van mening dat er altijd een stok achter de deur nodig is 
om kwaliteit desnoods af te dwingen.
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Werken aan kwaliteit gebeurt in gebiedsgerichte processen 

Verlies van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied gebeurt gelei-
delijk in kleine stapjes door kleine bestemmingsveranderingen en slui-
penderwijs door nieuwe functies die ondanks verboden in bestemmings-
plannen toch verschijnen. Voor een belangrijk deel verdwijnt ruimtelijke 
kwaliteit bij kleine en grote projecten in het buitengebied en aan randen 
van steden en dorpen (woningbouw, bedrijventerreinen). Projecten bie-
den naar de mening van de raad echter ook de beste aanknopingspunten 
om kwaliteit te behouden en nieuwe kwaliteit te maken. Het is daarom 
cruciaal om de processen waarmee ingrepen in het landelijk gebied 
gepaard gaan, goed te organiseren. Dat vergt actieve betrokkenheid van 
alle partijen die belangen hebben in het landelijk gebied. Die betrok-
kenen zijn overheden, deskundigen op gebied van cultuurhistorie en 
landschap, boeren, ondernemers, betrokken burgers en maatschappelijke 
organisaties.

Iedere betrokkene heeft zijn eigen kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er kwa-
liteitseisen die van bovenaf worden opgelegd, zoals milieuvoorschriften, 
Europese regelgeving en nationaal beleid. Een project kan alleen het 
geheel aan ruimtelijke kwaliteit van het betreffende gebied vergroten, als 
de eisen van de afzonderlijke belanghebbenden onderling in harmonie 
zijn. Daarom is het noodzakelijk dat boven de partijen een bevoegde 
instantie staat die dit proces bevordert. Deze bevoegde instantie kan naar 
de mening van de raad alleen de overheid zijn, in de meeste gevallen de 
gemeente.
Het is aan de overheid om voorwaarden te scheppen voor het goed ver-
loop van processen. Bovendien is het aan de overheid om toe te zien op 
naleving van regels en wetten die de kwaliteit moeten waarborgen.

De krachten die investeren in het landelijk gebied hebben ook de meeste 
mogelijkheden om kwaliteit te realiseren. Sommige actoren zijn gemo-
tiveerd om aan ruimtelijke kwaliteit te werken, maar weten niet hoe en 
komen dan tot resultaten die beter hadden gekund. Andere actoren ont-
plooien geen positieve activiteit. De eerste groep heeft vooral behoefte 
aan kennis en begeleiding. De tweede groep heeft meer aansporing 
nodig, waarbij in eerste instantie het middel van de verleiding moet wor-
den gehanteerd, maar het middel van de dwang niet behoeft te worden 
geschuwd.
De overheid heeft daarin een rol te spelen als stimulator en overbrenger 
van nodige kennis. Overheden kunnen verleiden door, eventueel met 
voorbeelden, duidelijk te maken dat ingrepen die zodanig worden uit-
gevoerd dat kwaliteit verbetert, ook meerwaarde voor de initiatiefnemer 
opleveren.
Kwaliteit bij bijvoorbeeld woonwijken, bedrijventerreinen, bedrijfsge-
bouwen kan als een visitekaartje fungeren. Het vestigingsklimaat wordt 
beter en woningen worden meer waard. Zo verdient een investering in  
kwaliteit zich ook terug. Kwaliteit hoeft niet altijd duurder te zijn.

De raad vindt dat dwang zoveel mogelijk moet worden vermeden omdat 
ruimtelijke kwaliteit daar in de meeste gevallen niet mee gediend is. De 
raad adviseert het volgende:
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Het landelijk gebied kent in de Nota Ruimte een drietal niveaus van 
rijksbescherming. Voor de EHS geldt de saldobenadering. Voor de Nati-
onale landschappen geldt een ja-mits beleid. Voor het overige gebied 
geldt een grote mate van vrijheid. De raad kan zich hierin vinden, maar 
is tegelijkertijd van mening, dat grotere vrijheid niet mag leiden tot een 
verslechtering van ruimtelijke kwaliteit. In dat geval zou de Nota Ruimte 
onvoldoende verbetering ten opzichte van de huidige situatie betekenen. 
De raad vindt dat, zoals het Rijk voor de rijksdoelen strenge voorwaarden 
stelt, de provincies en gemeenten dit voor doelen op hun schaalniveau 
ook moeten doen. Dat betekent een streng beleid van provincies en 
gemeenten om hun doelen met betrekking tot kwaliteit overeind te 
houden. Ingrepen kunnen, maar per saldo moet de ruimtelijke kwaliteit 
verbeteren.

Voor iedere overheidslaag een eigen rol

Voor alle overheden geldt in elk geval dat zij:
• het belang van kwaliteit van het landelijk gebied nadrukkelijk moet uit 
 dragen, door meer te communiceren en draagvlak te verwerven;
• bewustwording en kennisontwikkeling bij bestuurders en ambtenaren 
 van provincies en gemeenten moeten ontwikkelen;
• de publieke discussie over kwaliteit op het platteland op gang moeten 
  brengen;
• moet enthousiasmeren, stimuleren en faciliteren dat het beleid voor 
 kwaliteit uitgevoerd wordt;
• moeten opkomen voor de doelen die ze zelf gesteld hebben: bestuur- 
 ders moeten “Nee” kunnen zeggen, ook tegen lagere overheden.

De raad adviseert tussen de overheden de volgende rolverdeling:

Rijk: op afstand en eindverantwoordelijk
Als het Rijk met de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland veel 
rijksinvloed op provinciaal en gemeentelijk niveau uit handen wil geven, 
dan moet het Rijk ervoor zorgen dat de andere overheden de aan hen 
toevallende taken ook waar kunnen maken. Dat vereist dat het Rijk de 
komende tijd:
• de kwaliteitsdiscussie op de politieke agenda zet en houdt;
• de rijksdoelen blijft bewaken;
• de provincies en de gemeenten instrumenteert met bevoegdheden, 
 financiële middelen, kennis en experimenteerruimte;
• het uitvoeren van goede inventarisaties van aanwezige kwaliteit en een 
  gebruiksvriendelijke integratie en presentatie van die kennis als referen- 
 tiekader voor beleidsdocumenten stimuleert; 
• een stimulerende en ondersteunende rol speelt bij het verwerven van 
  kennis;
• de in de Nota Ruimte aangekondigde Kwaliteitsagenda uitbrengt. De 
 raad dringt er op aan hier niet mee te wachten en in de Kwaliteits- 
 agenda richtinggevende teksten op te nemen betreffende ambities voor 
  de kwaliteit van het landelijk gebied. Een punt voor de kwaliteitsagenda 
 is volgens de raad de verplichting voor gemeenten om een standpunt in 
 te nemen over wat ruimtelijke kwaliteit moet inhouden in hun gemeente. 
  Dit analoog aan de welstandsnota. Het Rijk bemoeit zich dan niet met 
  de inhoud ervan.



Provincies: regie en toezicht
Provincies krijgen door de overdracht van rijksbemoeienis met de Nota 
Ruimte en naar alle waarschijnlijkheid ook met de nieuwe Wet op de 
ruimtelijke ordening (WRO) meer taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het landelijk gebied. De raad stelt vast dat de provincies 
in het algemeen nog niet goed in hun rol zijn ingewerkt om gemeenten 
aan te sturen en te controleren.
Als de nieuwe WRO conform het voorstel van kracht zal worden, heeft de 
provincie via de provinciale Structuurvisie een sterkere positie om invloed 
uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Dit vraagt van provincies een 
heldere visie over de ruimtelijke schaal waarop gestuurd wordt en op de 
beleidsruimte die de gemeenten krijgen. Provincies moeten enerzijds de 
eigen doelen niet uit het oog verliezen en anderzijds zich niet teveel met 
details bezig gaan houden. Van belang is versterking van de bestuurlijke 
daadkracht om actief te worden. De raad adviseert provincies een visie 
te ontwikkelen hoe om te gaan met deze bevoegdheid en er ook gebruik 
van te maken.

Gemeenten: uitvoering vorm geven en kwaliteit bewaken
De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bestemmingsplan. De 
raad adviseert de gemeenten om het bestemmingsplan te onderbouwen 
met documenten waarin de kwaliteiten van het landelijk gebied expliciet 
zijn beschreven.
Het is aan gemeenten om zorg te dragen voor behoud van kwaliteit en 
ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen tot verhoging van de kwali-
teit leiden. De raad adviseert gemeenten daarvoor gebruik te maken van 
beeldkwaliteitsplannen, landschapsontwikkelingsplannen, structuurvisies 
en bestemmingsplannen. De raad adviseert gemeenten voorts te werken 
aan draagvlak bij de bevolking, hun eigen kennisniveau te verhogen en 
zich zonodig te laten adviseren door deskundigen. De raad adviseert 
de gemeenten ook veel meer samen te werken in het landelijk gebied: 
samenwerking kan geld besparen en dubbel werk voorkomen. Bovendien 
is het voor provincies aantrekkelijker om een groep van samenwerkende 
gemeenten te ondersteunen dan afzonderlijke gemeenten.
Het instellen van kwaliteitsteams wordt door de raad van harte aanbe-
volen. Kwaliteitsteams bestaan uit deskundigen die een onafhankelijk 
oordeel kunnen en moeten geven over kwaliteitsaspecten van projecten. 
Kwaliteitsteams kunnen worden ingesteld door een gemeente, een aantal 
gemeenten samen of door de provincie. Aangezien bij veel welstands-
commissies kennis aanwezig is met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit 
zouden deze commissies wellicht een belangrijke toegevoegde waarde 
voor kwaliteitsteams kunnen hebben.

Waterschappen: pro-actief meedoen met inrichting en beheer
De taak van waterschappen ligt in een aantal opzichten dicht bij de taak 
van gemeenten. De raad adviseert de waterschappen om meer dan tot 
nu actief te worden met het ontwikkelen van plannen voor inrichting 
en beheer en daarin kwaliteitsaspecten een plaats te geven. Om hieraan 
invulling te geven adviseert de raad waterschappen zichzelf meer naar 
voren te schuiven als partij om te participeren in projecten die in het 
landelijk gebied opgezet worden, ook als deelname niet gevraagd wordt. 
Kortom, wees als waterschap pro-actief.
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Kwaliteit kost geld 

Kwaliteit kost meestal extra geld. Voor een deel is dit het gevolg van het 
feit dat kwaliteit meer investeringen vraagt dan wanneer geen aandacht 
aan kwaliteit besteed wordt. 
De raad adviseert om kostendragers voor het realiseren van kwaliteit te 
zoeken en te benutten. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat diegene die 
een ingreep doet en profijt heeft, ook een bijdrage levert aan de kwaliteit. 
De raad doet de volgende suggesties om financieringsmogelijkheden aan 
te wenden ter versterking van de kwaliteit:
• stel als voorwaarde bij vergunningverlening aan bouwprojecten hoge 
 eisen aan de kwaliteit van de omgeving;
• in opdracht van de provincie Limburg zijn de mogelijkheden onder- 
 zocht van het concept 'verhandelbare ontwikkelingsrechten'. Hierbij 
 hebben bouw en ontwikkelingsrechten een marktwaarde gekregen, 
 vergelijkbaar met mestrechten. De opbrengsten kunnen bijvoorbeeld 
 aangewend worden voor verbetering van kwaliteit in het landelijk 
 gebied. Dit concept ziet er veelbelovend uit voor het realiseren van 
 doelen uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. De raad adviseert 
 het Rijk om de mogelijkheid van het juridisch vastleggen van deze 
 nieuwe methoden van financiering te onderzoeken;
• benut de financiële mogelijkheden van Europese subsidies;
• regionaal kostenverhaal en verevening biedt de mogelijkheid voor 
 gebiedsgerichte ontwikkeling op regionaal niveau. Verevening op 
  lokaal niveau en binnen één project (binnenplanse verevening) is met  
 de ontwerp grondexploitatiewet goed mogelijk, maar voor de boven- 
 planse verevening is niet in een juridische regeling voorzien. De raad  
 adviseert daar wel instrumenten voor op te nemen in de voorgestelde  
 grondexploitatiewet, zodat ook verevening mogelijk wordt. Als stok  
 achter de deur kan een vereveningsfonds ingesteld worden waarin een 
 bijdrage gestort moet worden. Hieruit zouden groene en blauwe func- 
 ties betaald moeten worden. Op deze wijze kunnen rode en groene  
 functies eenvoudiger uit elkaar gehouden worden, kan het fonds een  
 ‘trigger’ zijn om andere partijen tot bijdragen te verleiden en zijn  
 financiële stromen helder in beeld te brengen. Medezeggenschap in  
 het fondsbeheer van marktpartijen kan draagvlakbevorderend werken.
• De raad adviseert de volgende mogelijkheden te onderzoeken:
  -   instellen van een kwaliteitsfonds analoog aan het monumenten  

fonds;
 -  (inter)gemeentelijk oprichten van gebiedsfondsen, zoals bijvoorbeeld 

voor Meerstad;
 - toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling; 
 -  heffen van leges ten behoeve van ruimtelijke kwaliteit op bijvoor- 

beeld het plaatsen van radiotelefoniemasten;
 -  benutten van andere kostendragers. De nieuwe economische 

activiteiten in het landelijk gebied kunnen aangesproken worden 
op het maatschappelijk belang om zorg te dragen voor de kwaliteit 
van het landelijk gebied.

11
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• De termijn voor het voorkeursrecht van gemeenten is nu op basis van 
 het bestemmingsplan geregeld. Indien een bestemmingsplan ontbreekt 
 kan het voorkeursrecht voor maximaal drie jaar uitgeoefend worden  
 op basis van een structuurvisie. Daarna kan het voorkeursrecht op basis 
 van een besluit van de gemeenteraad nog twee jaar uitgeoefend wor- 
 den. De raad adviseert deze termijn te verlengen naar vijf jaar. In de  
 praktijk is een periode van drie plus twee jaar erg kort, omdat het altijd 
 om gecompliceerde plannen gaat waarvan bovendien vaak de duur  
 verlengd wordt door een verplichte milieu-effectrapportage.

Tijd voor kwaliteit

Het realiseren van kwaliteit kost naast geld ook tijd. Het vastleggen van 
kwaliteiten, het uitvoeren van een goed georganiseerd proces waarbij 
betrokkenen en deskundigen inbreng leveren alvorens het bevoegd 
gezag beslissingen neemt, vergt tijd. Maar wil men ruimtelijke kwaliteit 
tot stand brengen, dan zal men ook de tijd moeten nemen.
Bovendien zal men zich moeten realiseren, dat na het uitvoeren van 
ingrepen nog tijd verstrijkt voordat de nagestreefde kwaliteit feitelijk tot 
stand komt. Beplanting moet uitgroeien, nieuwe natuur heeft jaren nodig 
om een hoge biodiversiteit te bereiken, sociale samenhang en identiteit 
ontstaan pas na een jarenlange ontwikkeling.



Advies

1 Inleiding

1.1 Adviesvraag 
Aanleiding voor de adviesvraag is de afname van de kwaliteit van het 
platteland. De kwaliteit op het platteland ontstond in het verleden als 
bijproduct van economische functies. Een mooi landschap, biodiversiteit, 
sociale cohesie, veiligheid, rust, stilte, duisternis, schoon water, culturele 
identiteit zijn voorbeelden van die kwaliteiten. De vele herinrichtingen en 
ruilverkavelingen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben op veel plaatsen 
kwaliteiten verloren doen gaan, terwijl er vaak geen nieuwe voor in de 
plaats kwamen.
De adviesvraag dateert van december 2003 Naar aanleiding van het ver-
schijnen van de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland is met het 
ministerie van LNV overlegd over aanpassing van de adviesaanvraag . De 
geactualiseerde adviesvraag is opgenomen als bijlage 1. 
De kern van de adviesvraag is: “aan de raad wordt gevraagd een mening te 
geven over de inzet van de strategie ‘ontwikkelen met kwaliteit’ zoals vast-
gelegd in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland”. Daarbij vraagt 
de minister “specifieke aandacht voor de rol die het Rijk hierin vervult, dan 
wel zou kunnen vervullen, gezien de doelstellingen van het rijksbeleid en de 
opvattingen over sturingsfilosofieën”. Ten opzichte van de oorspronkelijke 
adviesvraag is het accent wat meer komen te liggen op ontwikkelen en 
wat minder op behoud. 

1.2  Kader en afbakening van het advies

1.2.1 Afstemming met andere adviezen die 

 opgesteld worden

Gelijktijdig met het opstellen van dit advies heeft de raad adviezen voor-
bereid over de Nationale landschappen, de groene kwaliteit van de open-
bare ruimte en de uitwerking van het Europese landbouwbeleid.
Dit advies over ‘ontwikkelen met kwaliteit’ gaat vooral over de wijze 
waarop de raad tegen het begrip kwaliteit aan kijkt en wat dit voor het 
beleid betekent. Het advies over Nationale landschappen focust op kwa-
litatief hoogwaardige landschappen als parels van het Nederlandse plat-
teland. Het advies over de groene kwaliteit van de openbare ruimte gaat 
specifiek over het realiseren van groene kwaliteit in het stedelijke milieu. 
Het advies over het EU-landbouwbeleid richt zich op de relatie tussen 
landbouw en kwaliteit.

deel 2
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1.2.2  Reeds uitgebrachte adviezen 
De raad heeft in een eerder advies aandacht geschonken aan kwaliteits-
beleid in relatie tot het platteland. Dit betrof het advies ‘Geleid door 
kwaliteit’ (1999), dat werd uitgebracht in verband met de opstelling 
van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In dit advies definieert de 
raad ’kwaliteit’ als kwaliteit van het landschap. Het landschap is de basis 
voor ontwikkeling. De kwaliteiten vormen het kapitaal van het gebied 
en zijn de basis voor ontwikkeling. Kwaliteiten moeten in zekere mate 
geëconomiseerd worden waardoor zij rente genereren om het kapitaal 
te onderhouden.

In 1999 bracht de raad ook het advies ‘Made in Holland’ uit. In dit advies 
staat de aandacht voor identiteit van het landschap centraal. Het advies 
gaat in op de strategie voor behoud en ontwikkeling van identiteit van 
het Nederlandse cultuurlandschap. De rol van Europese Unie, de rijks-
overheid, provincies en burgers wordt uitgewerkt in het advies.

In juni 2002 bracht de raad het advies uit ‘Voor boeren, burgers en 
buitenlui’. De raad waarschuwt daarin voor het verdwijnen van de ruim-
telijke en sociaal-culturele kwaliteiten van het platteland, waar voedsel-
productie steeds meer plaats maakt voor wonen, werken, recreatie en 
natuur. De raad pleit voor een krachtige rol van de overheid om het 
platteland te behouden, juist ook vanwege de kwaliteiten die de mens er 
zoekt. Het Rijk (ministerie van LNV) moet kaderstellend zijn de provincies 
en gemeenten uitvoerend. Maatschappelijke organisaties moeten een 
grotere rol krijgen bij de uitvoering van het beleid.

In april 2004 bracht de raad het advies ‘Platteland aan het stuur’ uit over 
vernieuwende vormen van bestuur. De raad wijst in dit advies nadrukke-
lijk op een sterkere verantwoordelijkheid van de provincies voor de wijze 
waarop rijksmiddelen worden ingezet. Het Rijk zou zich moeten beperken 
tot het formuleren van criteria waaraan andere overheden en de samen-
leving zouden moeten voldoen. De kwaliteit van de gebiedsgerichte 
projecten zou hiermee worden verbeterd.

1.2.3  Internationaal kader

In bijlage 3 is een opsomming opgenomen van internationale verdragen, 
conventies en EU-regelgeving. De belangrijkste gevolgen daarvan voor 
Nederland zijn in het kort aangegeven. Deze hebben direct of indirect 
invloed op het Nederlandse plattelandsbeleid. In het bijzonder EU-regel-
geving heeft verstrekkende gevolgen voor bestuur, beleid en beheer.

14
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Invloed van EU-richtlijnen op ruimtelijke kwaliteit

Een aantal richtlijnen stelt minimum milieukwaliteitseisen met harde na 
te leven normen. Zij zijn generiek en hebben daarmee invloed op de 
milieukwaliteit van het landelijk gebied.

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn dwingen lidstaten om specifieke 
kwaliteitseisen in stand te houden in gebieden van zeer verschillende 
grootte, variërend van de gehele Waddenzee van 250.000 ha. tot bijvoor-
beeld het slechts 47 ha grote Mantingerbos.
De Kaderrichtlijn Water verkeert nu in de fase van implementatie. Daar-
door is nog onzeker hoe ver de invloed op de kwaliteit van het landelijk 
gebied gaat. Zeker is wel dat er een grote invloed zal zijn omdat de 
Kaderrichtlijn Water én een hoog ambitieniveau heeft én, in tegenstel-
ling tot de andere richtlijnen, geen inspanningsverplichting maar een 
resultaatverplichting kent. De invloed van de Kaderrichtlijn Water zal 
zich, door de scherpere normen voor het oppervlaktewater, uitstrekken 
tot een groot deel van de landoppervlakte. Dit wordt vaak genoemd als 
een bedreiging in de zin dat Nederland er in het Ruimtelijke Ordenings-
beleid veel last van kan hebben. Anderzijds liggen in het toepassen van 
de Kaderrichtlijn Water ook kansen en mogelijkheden om tot kwaliteits-
verbetering te komen.
De EU stelt fondsen beschikbaar met middelen voor cofinanciering van 
maatregelen voor verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied, 
bijvoorbeeld ‘Leader’. 

1.2.4 Rijksbeleid

De rijksoverheid heeft de kwaliteit van het platteland in drie recente 
nota’s aan de orde gesteld, namelijk:

Nota Cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting (Belvedere)
In deze nota verwoordt de regering haar streven om de cultuurhistori-
sche identiteit sterker richtinggevend te laten zijn voor de inrichting van 
Nederland. Het belangrijkste zorgpunt is de vervlakking van de diversiteit 
en de kwaliteit van het landelijk gebied.

Nota Ruimte en Agenda Vitaal Platteland
Beide nota’s beogen meer ruimte voor ontwikkelingen en overheveling 
van bevoegdheden naar andere overheden. Naast het overhevelen van 
bevoegdheden gaan deze nota’s ook in op basiskwaliteit en andere kwa-
liteiten. 

1.2.5 Afbakening

De adviesvraag is gericht op de kwaliteit van het platteland. De raad vat 
dit op als een verzoek om advies over de kwaliteit van het gebied buiten 
de bebouwde kom, inclusief bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur 
en de Nationale Landschappen. 
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De raad is van mening dat het advies ook betrekking heeft op initiatieven 
van dorpsuitbreidingen die duidelijke invloed hebben op de kwaliteit van 
het platteland. Het gaat niet alleen over het landschap maar over alle 
aspecten die bepalen wat de kwaliteit van het platteland is.

Dorpsuitbreiding in een veenpolder



2 Kwaliteit van het landelijk gebied

2.1  Aspecten van kwaliteit

 Wat is kwaliteit?
 "Dit is meer een vraag voor filosofen."

Consultatiegesprek

2.1.1  Inleiding

Kwaliteit is een containerbegrip dat voor iedereen interpreteerbaar is. Dat 
maakt het definiëren van kwaliteit erg lastig. In het kader van dit advies 
maakt de raad onderscheid tussen historisch gegroeide ruimtelijke kwali-
teit en instrumentele kwaliteit.

• Historisch gegroeide ruimtelijke kwaliteit is gekoppeld aan eigenschap- 
 pen van de open ruimte. Ruimtelijke kwaliteit is wat men nu waar- 
 neemt als uitkomst van processen in het verleden. Ruimtelijke kwaliteit 
 kan worden beschreven, gekarakteriseerd en op kaart gezet. Het gaat  
 om materieel aanwezige kenmerken én om waardetoekenning.

• Instrumentele kwaliteit heeft betrekking op het ontwikkelen van kwali- 
 teit bij transformatieprocessen (procescomponent). De verbetering van 
 de kwaliteit van het landelijk gebied is mede afhankelijk van de kwa- 
 liteit van het proces waarmee projecten worden uitgevoerd. Om invul- 
 ling te geven aan het beleid om ruimtelijke kwaliteit te vergroten, is het  
 belangrijk om projecten zodanig uit te voeren dat voortdurend  
 rekening wordt gehouden met eisen voor behoud en ontwikkeling van  
 ruimtelijke kwaliteit. De raad is dan ook van mening dat het transfor- 
 matieproces zelf van hoge kwaliteit moet zijn om tot het gewenste  
 eindresultaat te komen.
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De historisch gegroeide ruimtelijke kwaliteit wordt in paragraaf 2.1.2 ver-
der uitgewerkt. De instrumentele kwaliteit is onderwerp van het advies en 
komt uitgebreid in hoofdstuk 4 aan de orde. 

2.1.2  Ruimtelijke kwaliteit 

Harde en zachte aspecten van ruimtelijke kwaliteit

Harde aspecten van ruimtelijke kwaliteit zijn de materieel aanwezige 
kenmerken van ruimtelijke kwaliteit. Dit zijn duidelijke parameters waar-
aan normen zijn te koppelen. Een voorbeeld is de nitraatconcentratie in 
oppervlaktewater. Deze normen worden door rijksoverheid voorgeschre-
ven op basis van generiek milieubeleid en op basis van doorwerking van 
EU-richtlijnen. Deze normen zijn tot stand gekomen na een lang proces 
waarin eerst subjectief het probleem werd vastgesteld. Uiteindelijk zijn 
relatief gemakkelijk te hanteren normen gekozen in de veronderstelling 
dat met het bereiken van die normen de subjectieve beleving van het 
milieu zou verbeteren. Doordat deze normen objectief en kwantitatief 
van aard zijn, is doelrealisatie meetbaar. Kwantitatieve normen zijn niet 
erg aansprekend of wekken weerstand op, zoals regels voortvloeiend uit 
Europese richtlijnen.
Veel van deze normen vindt men terug in bijvoorbeeld criteria van de 
Regeling Ruimte voor Ruimte, het Programma Beheer, de regeling over 
Nieuwe Landgoederen, EU-regels als de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, 
Nitraatrichtlijn en Cross Compliance. Nieuwe normen zijn op communau-
tair niveau in de maak betreffende de Kaderrichtlijn Water.

Zachte aspecten van ruimtelijke kwaliteit zijn de subjectieve aspecten 
van ruimtelijke kwaliteit. Deze zijn kwalitatief van aard en hebben te 
maken met de waardering die men toekent aan persoonlijke beleving 
van ruimte: rust, ervaring van schoonheid, harmonie, herinnering aan 
vroeger, het landschap en de daarin aanwezige elementen en objecten, 
enzovoorts.
Andere zachte aspecten zijn de eigenschappen van de ruimte waar men 
waarde aan hecht en niet in kwantitatieve termen te beschrijven zijn. 
Het gaat daarbij om gebiedsspecifieke kenmerken, zoals culturele iden-
titeit, leesbaarheid van de historie van een gebied (cultural footprint) en 
dergelijk. Deze aspecten zijn op elke plaats anders als gevolg van hun 
ontstaanswijze en daarmee eenmalig, uniek en onvervangbaar. Voor kwa-
litatieve aspecten zijn vooral beperkende regels gesteld om behoud te 
verzekeren en aantasting te voorkomen.

Waardering van de ruimtelijke kwaliteit

De bovengenoemde harde en zachte aspecten vormen tezamen de ruim-
telijke kwaliteit van een gebied. De raad vat de ruimtelijke kwaliteit op als 
waardering van al de ruimtelijke aspecten samen. 
Bij de waardering spelen een rol:
• historisch gegroeide kenmerken van het landelijk gebied;
• het schaalniveau dat men hanteert;
• verschillen van gebied tot gebied;
• de invalshoek van waaruit men ruimtelijke kwaliteit beschouwt;
 veranderende opvattingen in de loop der tijd.
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In het hiernavolgende wordt op deze vijf zaken nader ingegaan.

Kenmerken van het landelijk gebied
Deze kenmerken behoren tot de domeinen:
• aardkunde; 
• natuurlijke verschijningsvorm en natuurlijke dynamiek; 
• cultuurhistorie; 
• landschapsstructuur; 
• infrastructuur; 
• economie; 
• recreatievoorzieningen; 
• architectuur. 

De kenmerken uit deze domeinen samen, vormen in een gebied de 
ruimtelijke kwaliteit, waarbij in Nederland vrijwel overal de menselijke 
invloed domineert. Zo vertonen de Friese en Groningse zeekleigebieden 
bijvoorbeeld aardkundig en natuurlijk zeer sterke overeenkomsten, maar 
verschillen zij sterk door de aard van het landgebruik (veeteelt respec-
tievelijk akkerbouw) en bouwstijl. In beide streken heeft de historische 
ontwikkeling tot uiterlijk zeer verschillende kwaliteiten geleid.
De mate van waardering van deze kenmerken wordt bepaald door bele-
vingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Deze drie waarden 
zijn afkomstig van de Romeinse architect Vitruvius Pollio1 en worden 
vanaf de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening in verband gebracht met 
ruimtelijke kwaliteit. Aan elk van de kenmerken kan meer of minder bele-
vingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde worden toegekend. In 
Hooimeijer et al (2000) wordt een aanzet gegeven deze drie waarden te 
operationaliseren voor de bovengenoemde kenmerken. 

Schaalniveau
De schaal die men in acht neemt bij het beschouwen van het landelijk 
gebied, heeft grote invloed op de waardering. Op Europees niveau 
wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van een landschap, zoals het Hollandse 
veenweidegebied hoog gewaardeerd. Op nationaal niveau wordt meer 
ingezoomd op de verschillende delen van het veenweidelandschap of 
op andere landschappen die zich internationaal niet onderscheiden. Het 
gaat daarbij niet alleen om bijzondere landschappen maar ook specifieke 
kenmerken (zoals openheid van een bepaald gebied) en om bijzondere 
objecten (zoals hunebedden), die wij in Nederland hoog waarderen, 
maar die op West-Europese schaal niet uitzonderlijk zijn. Op provinciaal 
en lokaal niveau spelen zaken een rol als waardevolle en ongeschon-
den dorpsgezichten, de aanwezigheid van monumentale gebouwen, 
landschapselementen met een bijzondere historische betekenis, zoals 
bijvoorbeeld oude eiken met een landmarkeringsfunctie van de vroegere 
boermarken en dergelijke.

1 Vitruvius stelde dat bouwwerken moeten voldoen aan drie eisen: bruikbaarheid (utilitas), 

schoonheid (venustas) en stevigheid (firmitas). In de Vierde Nota RO werd dit voor ruimtelijke 

kwaliteit vertaald naar: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Deze indeling 

komt sindsdien regelmatig in beleidsnota’s en andere publicaties terug.
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Ruimtelijke diversiteit
Ieder gebied heeft zijn eigen kwaliteitskenmerken. Zo onderscheiden 
bijvoorbeeld Friese en Zuid-Hollandse veenweidegebieden zich door 
verschillende identiteiten. Ook in een relatief klein gebied als het Drents 
Plateau zijn verschillende identiteiten ontstaan. Ruimtelijke kwaliteit is 
dus zeer gebiedsspecifiek. 

Invalshoek
Invalshoeken worden hier beschouwd als benaderingen vanuit een zeker 
belang of persoonlijke voorkeur van boeren, bedrijven, oorspronkelijke 
bewoners, nieuwkomers, recreanten, historisch geografen en dergelijke. 
Binnen deze groepen kan waardering voor specifieke gebieden sterk 
uiteenlopen. Voor landgebruikers hebben gebruikswaarde en belevings-
waarde in het algemeen een andere betekenis dan voor recreanten.  

Zo begrijpt een boer meestal wel dat recreanten een graanveld met 
korenbloemen en klaprozen het leukst vinden, maar ziet hij zelf liever een 
veld zonder onkruiden. Scherper zijn de tegenstellingen tussen personen 
vanuit verschillende invalshoeken als het gaat om beleving van bijvoor-
beeld de aanblik van bedrijfsterreinen.

Veranderingen in de tijd
In de loop der tijd veranderen opvattingen over kwaliteit, vooral als 
gevolg van de toegenomen welvaart en het afnemen van het relatieve 
belang van de landbouw. Eind 19e eeuw waren zandverstuivingen grote 
bedreigingen van woongemeenschappen, waartegen de overheid actie 
ondernam, onder andere door het oprichten van het Staatsbosbeheer. Nu 
zijn zandverstuivingen natuurmonumenten die op Europees niveau door 
de Habitatrichtlijn beschermd worden. 
Opvattingen over kwaliteit hadden in de eerste twee decennia na de 
Tweede Wereldoorlog vooral betrekking op het verbeteren van het kwa-
liteitsniveau van de agrarische productie en de welvaart van de platte-
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landsbevolking. In dat kader werden bijvoorbeeld beken rechtgetrokken 
en verbreed. Tegenwoordig wordt er veel meer waarde toegekend aan 
bijvoorbeeld ecologisch functioneren, behoud van identiteit en beleving. 
En de beken ondergaan hersteloperaties om de oorspronkelijke toestand 
terug te brengen.

2.1.3 Is er nog platteland?

In verschillende publicaties, zowel beleidsnota’s als literaire werken, wordt 
de opvatting gehuldigd dat het platteland in Nederland in feite niet meer 
bestaat. Er vindt een omslag plaats van het agrarisch productielandschap, 
en ook van het natuurlandschap, naar een consumptielandschap. Het 
platteland is steeds meer het recreatiegebied van de stedeling. Boven-
dien vertoont het platteland in toenemende mate urbane kenmerken 
zoals bedrijventerreinen en woningbouw, waardoor het platteland meer 
gezien moet worden als een uitbreiding van het stedelijke leefmilieu, als 
peri-urbane leefomgeving. 
Echter, de kwaliteiten die men veelvuldig noemt als kenmerkend voor het 
platteland, zijn in feite kwaliteiten waarmee het platteland zich onder-
scheidt van de stad. Die kwaliteiten, bijvoorbeeld openheid, rust, stilte 
en donkere nachten worden zeer hoog gewaardeerd en zijn nog steeds 
aanwezig, zij het minder dan vroeger.
De betekenis van het woord platteland is beladen. De raad vindt dat beter 
gesproken kan worden van landelijk gebied in plaats van platteland.

2.2 Inzet rijksoverheid
In rijksnota’s, die zijn vastgesteld of niet verder zijn gekomen dan kabi-
netsvoorstel (Nota Ruimte, Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, SGR en 
SGR2), zijn pogingen gedaan om kwaliteit nader uit te werken. De Nota 
Ruimte stelt dat er voor geheel Nederland een basiskwaliteit moet gelden 
en daarnaast specifieke aandacht van de rijksoverheid moet uitgaan naar 
enkele beleidscategorieën zoals Nationale Landschappen, objecten van 
de Werelderfgoedlijst van de Unesco, de ruimtelijke hoofdstructuur, EHS, 
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en dergelijke. Op de basiskwaliteit 
wordt hieronder ingegaan.

2.2.1  Basiskwaliteit in de Nota Ruimte

In de Nota Ruimte maakt het Kabinet onderscheid tussen basiskwaliteit 
en Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. De Nationale Ruimtelijke Hoofd-
structuur heeft betrekking op de nationale projecten en de door het Rijk 
aangewezen ontwikkelingsgebieden, waar decentrale overheden ontwik-
kelingen initiëren die passen bij de door de rijksoverheid geformuleerde 
doelstellingen. De basiskwaliteit heeft betrekking op basiskwaliteitseisen 
voor geheel Nederland die buiten de Nationale Ruimtelijke Hoofdstruc-
tuur de enige rijksbemoeienis inhouden voor wat betreft de ruimtelijke 
kwaliteit.

  “ Het beeld van het platteland is het beeld dat de stedeling er van heeft. 
Het platteland is een vergrote stedelijke ruimte, met een stedelijke 
leefwijze. We hebben geen sociaal en economisch platteland. Het 
woord platteland moet gewoon vervangen worden door land.” 

Consultatiegesprek
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Basiskwaliteit wordt in de Nota Ruimte beschouwd als de ‘ondergrens’ 
of ‘bodem’ wat betreft de inhoudelijke en procesmatige eisen die in elk 
geval moeten worden gerespecteerd bij alle ruimtelijke plannen en ont-
wikkelingen.
Alle generieke uitspraken in de Nota Ruimte en het overzicht van doe-
len tezamen geven aan wat onder basiskwaliteit moet worden verstaan. 
Basiskwaliteit is daarmee méér dan de wettelijke planvereisten in de Wet 
op de ruimtelijke ordening (WRO) en de daarbij behorende procedures. 
De generieke uitspraken en genoemde doelen vormen tegelijk het kader 
voor de decentrale overheden. Het Rijk zal hierop monitoren, toetsen en 
handhaven. 

Door zich te beperken tot basiskwaliteit als de ‘verzameling generieke 
uitspraken tezamen’ laat het Rijk in de Nota Ruimte naar de mening van 
de raad veel zaken liggen die wel degelijk met basiskwaliteit te maken 
hebben, zoals bijvoorbeeld de belevingswaarde van het landelijk gebied. 
Ze vormen tegelijk het kader voor de decentrale overheden. Het Rijk zal 
hierop monitoren, toetsen en handhaven. De wijze waarop wordt echter 
niet nader toegelicht.

2.2.2 Basiskwaliteit voortvloeiend uit internationale regels

Internationale regels beïnvloeden de inzet van de rijksoverheid. De Nota 
Ruimte neemt als uitgangspunt voor basiskwaliteit verplichtingen die er 
in internationaal en nationaal verband zijn aangegaan. Van de interna-
tionale verdragen en EU-regels hebben de laatste het meest dwingende 
karakter.
Het effect van internationale verdragen is vaak indirect. Zo heeft het 
Biodiversiteitsverdrag een sturende invloed op het natuurbeleid. Het 
Kyoto Protocol van het Klimaatverdrag heeft vooral indirecte effecten op 
het Nederlandse ruimtelijke beleid. Als uitwerking van dit protocol heeft 
de rijksoverheid de keuze gemaakt om door middel van een convenant 
met provincies alternatieve energie grootschalig met windturbines op te 
wekken. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit omdat de 
windturbines ingepast moeten worden2. 
Een aantal EU-regels geeft met harde normen aan waar de lidstaten zich 
aan moeten houden. Niet naleven kan tot forse sancties leiden. Daarom 
is de invloed ingrijpender, ook op ruimtelijke kwaliteit. Een voorbeeld 
is de Nitraatrichtlijn die als doel heeft de kwaliteit van het water te 
waarborgen. De Vogel- en Habitatrichtlijnen leiden tot ruimtebeslag en 
stellen vergaande eisen aan ruimtegebruik. Door de dwingende eisen 
met betrekking tot het habitatbehoud en het soortenbehoud wordt pri-
oriteit gelegd bij natuurkwaliteit. De gebieden die eronder vallen (Vogel-
richtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden) behoren dan ook tot de 

2 De vragen zijn dan waar windturbines niet kunnen worden geplaatst omdat ze een negatieve 

invloed op de ruimtelijke kwaliteit hebben en hoe ze moeten worden ingepast op de plaatsen 

waar het wél kan. Een vervolgvraag is dan of de ruimtelijke kwaliteit vergroot kan worden bij 

een bepaalde wijze van plaatsing. Dit is dan de essentie van de ontwerpvraag: de lokalisatie 

(waar kan het?) en de vormgeving (hoe moet het eruit zien?).
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Ruimtelijke Hoofdstructuur. Het voorkomen van beschermde soorten 
in gebieden buiten de Vogel- en habitatgebieden, geeft die gebieden 
een hogere kwaliteit en legt gebruiksbeperkingen aan dat gebied op. 
De Kaderrichtlijn Water onderscheidt zich van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
door een resultaatverplichting in plaats van inspanningsverplichting. Het 
invoeringstraject loopt tot 2015. Vanaf dat moment moeten natuurlijke 
wateren in een goede of zeer goede ecologische toestand verkeren, ter-
wijl kunstmatige en (door de mens) sterk veranderde wateren een goede 
of zeer goede ecologische potentie moeten hebben. De keuze voor goed 
of zeer goed is aan de lidstaat. De na te streven normen moeten in inter-
nationaal overleg tussen landen met vergelijkbare watertypen worden 
afgestemd (‘interkalibratie’). Nederland heeft daarmee zelf invloed op de 
normen waaraan over een aantal jaren de wateren in ons land moeten 
voldoen. De Europese commissie heeft voor de normen een bandbreedte 
aangegeven. Voor Nederland kan dit leiden tot normen waaraan voor een 
aantal wateren op basis van hun huidige toestand moeilijk kan worden 
voldaan.
Belangrijk is om vast te stellen dat de basiskwaliteit die voortvloeit uit 
internationale regelgeving vaak niet generiek maar gebiedsspecifiek is.

2.2.3 Verantwoordelijkheid voor kwaliteit 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
In de Nota Ruimte wordt gesteld dat de kwaliteit van het landschap een 
volwaardige plaats verdient bij ruimtelijke afwegingen. De Nota Ruimte 
stelt verder dat de provincies en gemeenten verantwoordelijk zijn voor 
de basiskwaliteit van het landschap, waarbij aangetekend wordt dat het 
Rijk een specifieke verantwoordelijkheid heeft voor objecten, die op de 
lijst van werelderfgoederen van de Unesco staan. Dit geldt ook voor de 
Nationale landschappen.
Voor ruimtelijke plannen is een van de doelen ‘ontwikkelen met kwaliteit'. 
Het Rijk heeft hierbij een stimulerende en faciliterende rol. Het Rijk zal 
toetsen of de provincies in de streekplannen aandacht hebben besteed 
aan de landschappelijke kwaliteit. De wijze van toetsing wordt niet in de 
Nota Ruimte aangegeven.
Het Rijk stimuleert ‘ontwikkelen met kwaliteit’ door een ‘kwaliteitsagenda’ 
te publiceren als uitwerking van de kernkwaliteiten waarop kan worden 
gelet. De kernkwaliteiten van het landschap hebben betrekking op:
• natuurlijke kwaliteit, geomorfologie, abiotiek, biotiek;
• culturele kwaliteit, cultuurhistorie, culturele vernieuwing en architecto- 
 nische vormgeving;
• gebruikskwaliteit, recreatieve toegankelijkheid, bereikbaarheid, meervou- 
 dig ruimtegebruik;
• belevingskwaliteit, ruimtelijke afwisseling, informatiewaarde, contrast 
   met stedelijke omgeving, groen karakter, rust, ruimte, stilte en  

donkerte.

Een deel van deze begrippen is nader uitgewerkt in de Nota Belvedere en 
de Flora- en Faunawet. In de Nota Landijs, die in voorbereiding is, zal de 
aardkundige kwaliteit beschreven worden. 



Aanvullend op de Nota Ruimte stelt de Agenda Vitaal Platteland dat 
“...provincies en gemeenten bestaande en gewenste kwaliteiten van gebie-
den inhoudelijk beschrijven en integreren in procedures rond nieuwe ruimte-
lijke ontwikkelingen en dat ruimtelijke besluiten doorwerken in de vorm van 
landschappelijke kwaliteit. Het Rijk borgt de kwaliteit niet inhoudelijk, maar 
toetst procesmatig via de inhoudelijke lijn...”

2.2.4 Conclusie over kwaliteit

Uit het voorgaande concludeert de raad dat kwaliteit door een veelheid 
aan indicatoren wordt bepaald en daardoor niet onder één overkoepe-
lende definitie is te vatten. Ruimtelijke kwaliteit kan derhalve alleen per 
gebied worden beschreven. De raad rekent het niet tot zijn taak om in dit 
advies een uitgewerkte beschrijving van ruimtelijke kwaliteit te geven.
De raad trekt de conclusie dat kwaliteiten alleen per gebied zinvol te 
beschrijven zijn. In die beschrijving moeten de kwaliteiten van elk schaal-
niveau (internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal) tot hun recht 
komen. Het is van belang dat alle betrokken partijen daarbij hun inbreng 
hebben. De overheden dienen ervoor te zorgen dat dit proces, waarbij 
vele actoren betrokken kunnen zijn, goed verloopt.

Er zijn drie kwaliteitsniveaus te onderscheiden: basiskwaliteit als  
minimumvereiste die vaak niet generiek is maar gebiedsspecifiek, kern-
kwaliteit in bijzondere situaties en kwaliteit van het (ruimtelijke orde-
nings-)proces. 

2.3 Probleem- en oorzakenanalyse 

Aanleiding voor de adviesaanvraag is de vermindering van de kwaliteit 
van het landelijk gebied3. Het analyseren van de problemen en de oorza-
ken van kwaliteitsverlies is van belang voor het vinden van oplossingen.

2.3.1  Economische exploitatie 

De meest diepliggende oorzaak van verlies van ruimtelijke kwaliteit komt 
voort uit het streven om elk stuk grond zoveel mogelijk uit te baten. In 
de bollenstreek is bijvoorbeeld nauwelijks ruimtelijke kwaliteit ontstaan4, 
omdat men uitsluitend gericht was op geld verdienen. Weliswaar worden 
bollenschuren nu als cultuurhistorisch waardevol beschouwd, maar de 
voortdurende verplaatsing van bollenvelden van de ene plek naar de 
andere, waarbij bodemarchieven verloren gaan en geen inspanningen 
worden verricht voor het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit, is hier 
kenmerkend. 

3 Zie motivatie adviesaanvraag in bijlage 1.
4 Twee weken fraaie bloei per jaar wordt niet als ruimtelijke kwaliteit beschouwd.
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 “Een treurig voorbeeld is de bloembollencultuur. Die is er al vier eeuwen 
 en toch heeft die nauwelijks bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit, 
 omdat er uitsluitend aandacht was voor de economische exploitatie. Dát  
 is Hollandse traditie.”
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Elders is ruimtelijke kwaliteit die als bijproduct van de landbouw ontstond 
weer verdwenen op het moment dat de economie andere eisen stelde 
aan het beheer van de ruimte. De economische exploitatie van gronden 
heeft na de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht genomen door een 
bewust ingezet moderniseringsproces om de landbouw op een hoger 
productieniveau te brengen. Niet alleen de hongerwinter maar ook het 
verlies van Indië was aanleiding tot een anders inrichten van de Neder-
landse economie. 
Door de grootschalige ruilverkavelingen van eind jaren zestig tot in de 
tachtiger jaren is de inrichting van grote delen van Nederland op slechts 
één functie gericht, waarbij kwaliteiten verdwenen die de landbouw niet 
ten nutte waren, vooral om cultuurhistorie, landschap en biodiversiteit. 
Het verlies van cultuurhistorische waarden betrof vooral historisch 
gegroeide ontsluitingspatronen, het verdwijnen van occupatiekenmer-
ken, allerlei waardevolle objecten, bosjes en typerende gebouwen en 
erfbeplantingen. Het landschap verloor kenmerkende openheid in 
bepaalde landsdelen door het verschijnen van bebouwing en beplanting. 
In kleinschalige landschappen daarentegen trad verlies van beslotenheid 
op door het verwijderen van singels, houtwallen en bosjes. De verschil-
len tussen de landschappen vervaagden steeds meer. Biodiversiteit ging 
verloren door de cultuurdruk die het agrarisch gebied als biotoop voor 
veel soorten ongeschikt maakte. Daarnaast verdween veel biodiversiteit 
door het verlies van overhoekjes, landschapselementen en grote en kleine 
natuurgebieden, van heidevelden tot poelen en vennen.
De resterende natuurlijke elementen verloren een deel van hun biodiver-
siteit en kwaliteit door versnippering en verslechtering van milieucondi-
ties.
Het vroegere samengaan van ecologische waarden (voor elk gebied 
karakteristieke biodiversiteit) en landbouw is verdwenen. De inrichting 
voor de landbouw heeft ertoe geleid dat streekeigen identiteit vervaagde. 
Grote delen van Nederland gingen sterk op elkaar lijken, omdat centraal 
bedachte oplossingen voor inrichtingsproblemen in het gehele land wer-
den toegepast.
Dat is te zien aan ontsluitingspatronen, standaardbreedten en afwerking 
van plattelandswegen (de ruilverkavelingsweg), normen voor waterpeil, 
boerderijverplaatsing en bouwstijl van boerderijen en woningen bij 
dorpsuitbreiding. Prefab, catalogusbouw, uniformering en standaardise-
ring nemen de plaats in van streekeigen bouwstijlen.

Naast de landbouw zijn er andere economische activiteiten verschenen 
en is er een trek ontstaan van stedelingen naar het landelijk gebied. De 
nieuwe economische activiteiten nemen sterk toe waarbij niet altijd aan-
dacht is voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Over de ontwikkeling 
van  bedrijventerreinen is een studie verschenen van in opdracht van Wel-
standszorg Noord-Holland: De logica van de lelijkheid (Meinsma, 2004). 
Deze studie laat zien dat de kwaliteit van bedrijventerreinen laag is, als 
gevolg van het terugtrekken van de overheid en het geven van meer 
ruimte aan de marktwerking. Nu de overheid minder subsidieert voor een 
goede stedenbouwkundige opzet is er vanuit de markt geen bereidheid 
om daarvoor extra kosten te maken.
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Het landelijk gebied is in toenemende mate een recreatieomgeving aan 
het worden. Over de invloed van de vrijetijdsindustrie op de kwaliteiten 
van het platteland is een boek verschenen van Tracy Metz (2002) ‘Pret!, 
leisure en landschap’. De conclusie die Tracy Metz trekt, is dat alles in het 
buitengebied alleen nog maar bestaansrecht heeft als het vermarktbaar 
is. In haar woorden: “alles wordt opgeleukt, bekeken, betast, op marktmeri-
tes beoordeeld en als formule in de markt gezet”. In deze sfeer worden de 
oorspronkelijke kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied moeiteloos 
opgeofferd aan de economische belangen.
In haar proefschrift komt Carola Simon tot een overeenkomstige conclu-
sie. Streekidentiteiten blijven alleen in stand als er geld mee te verdienen 
valt (Simon, 2005).

2.3.2  Bestemmingsveranderingen 

Vanaf het begin van de negentiger jaren verandert de rol van de land-
bouw, waarbij steeds vaker de vraag gesteld wordt welke toekomst er 
nog is voor marktordeningproducten in de Nederlandse landbouw. 
Daarbij wordt voor akkerbouwproducten een vergelijking gemaakt met 
de nieuwe EU-landen waar veel goedkoper geproduceerd kan worden. 
Door de afname van EU-steun komt de continuïteit van veel Nederlandse 
bedrijven in gevaar.
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 “Als voorbeeld dient het deel van Nederland onder de lijn Alkmaar- 
 Nijmegen. In dat gebied is de vraag naar grond zo groot, dat de prijs erg 
 opgestuwd wordt. Voor melkveehouderij wordt bij vermindering van EU 
 steun de toekomst zeer moeilijk, terwijl bijvoorbeeld glastuinbouw 
 steeds meer mogelijkheden ziet. Deze kan immers veel meer voor de 
 grond betalen dan een veehouder. Een ontwikkeling van veehouderij 
 naar glastuinbouw wordt op het grootste deel van het landelijk gebied 
 als kwaliteitsverlies beschouwd, omdat gewaardeerde open landschap- 
 pen verdwijnen, samen met ecologische waarden.”
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Overal in Nederland komen agrarische gebouwen en grond vrij. De 
grond wordt vaak door andere boeren gekocht en in hun bedrijf opgeno-
men. Met gebouwen is dat veel minder vaak het geval. Het wegvallen van 
de agrarische bestemming leidt tot nieuwe bestemming die geen relatie 
heeft met het agrarisch gebruik van het land er omheen: caravanopslag, 
autosloperij en dergelijke. 

Ook neemt het verschijnsel hobby-boer toe. De bestaande identiteit van 
het landschap verandert grondig door een inrichting die meer op grote 
tuinen gaat lijken en een zeer sterke toename van andere activiteiten, 
zoals onder andere de paardenhouderij. De relatie met het historisch 
gegroeide landschap wordt verbroken. 

Bestemmingsveranderingen vinden vooral ook plaats op zeer lokaal 
niveau. Te gemakkelijk wordt besloten om een gebouw te slopen en iets 
nieuws neer te zetten, in plaats van een nieuwe bestemming te zoeken 
voor het bestaande gebouw. Het niet kunnen of willen vinden van nieuwe 
bestemmingen komt veel te veel voor. 
Een samenstel van elementen kan zijn waarde verliezen door verlies van 
één van de elementen. In Groningen worden statige boerderijen voor 
gewone woonbestemming gebruikt, waarbij men de omliggende beplan-
ting verwijdert, terwijl juist die combinatie karakteristiek is. 
De reden dat bij bestemmingsveranderingen voortdurend verlies van 
bestaande kwaliteit optreedt, die niet vergezeld wordt  door het creë-
ren van nieuwe kwaliteit, ligt besloten in het gebrek aan kennis over de 
aanwezige kwaliteit. Er zijn in het algemeen geen vastgelegde beschrij-
vingen van die kwaliteit. Bijgevolg wordt ook niet nagedacht over een 
doordachte vormgeving van het nieuwe, die gebaseerd is de kwaliteiten 
van het aanwezige.
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Boerbedrijf op Groningse hoge land verscholen in erfbeplanting

Bij bedrijfsuitbreiding wordt beplanting vaak niet aangepast



2.3.3  Ruimtelijke ordeningsbeleid

Algemeen

De filosofie van het restrictief beleid heeft op teveel plaatsen niet 
geleid tot behoud van ruimtelijke kwaliteit. Jarenlange ervaring met 
het opleggen van beperkingen leren ons dat hiermee geen kwali-
tatief waardevol landelijk gebied gehandhaafd kan worden.   
De oorzaak is dat Ruimtelijke Ordening (RO) in Nederland is verworden 
tot een verbiedsysteem, waarbij de rijksoverheid heeft verzuimd doelen 
en randvoorwaarden te stellen in relatie tot andere overheden. Dit ver-
leidt andere overheden niet tot visievorming of creativiteit, maar slechts 
tot het verlenen van ontheffig-en aan burgers, ondernemers en andere 
partijen die op een of andere wijze druk kunnen uitoefenen. In de praktijk 
wordt, alleen maar gekeken hoeveel kwaliteit men mag opofferen zonder 
te denken aan het verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied.

De huidige beleidsbenadering streeft naar vastleggen van definities en 
doelen op basis van veronderstelde behoeften, die op het moment van 
realisatie alweer verouderd zijn. Iedere betrokkene zoekt daarvoor een 
oplossing. Vaak staan die oplossingen op gespannen voet met het vige-
rende beleid.

De rijksoverheid heeft teveel verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
bij zichzelf gehouden in plaats van overgedragen aan andere overheden. 
Het Rijk verwoordt zijn visie op kwaliteit wel goed in nota’s, maar door 
teveel bevoegdheden bij zichzelf te houden, werkt de visie niet door op 
het uitvoeringsniveau. Dan resteert de kale civieltechniek. Door teveel 
bureaucratie en detaileisen (‘ver-Lasering’) ontstaat irritatie en onwil op 
het lagere niveau.
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 “De filosofie van het restrictief beleid is mislukt. Een onderzoek van de  
 provincie Zuid-Holland en de IRO leverde op dat meer dan de helft van 
 de ontwikkelingen in het landelijk gebied strijdig was met bestemmings- 
 plannen en beschermingsregimes. De meeste van de aantastingen von- 
 den in het geniep plaats en dat is bijna altijd automatisch iets lelijks.”
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Provinciaal beleid

Binnen de taak van de provincies op het RO-beleidsterrein speelt het 
kwaliteitsaspect een zwakke rol. Provincies weten niet goed wat anders 
te doen dan het opstellen van streekplannen en het toetsen van bestem-
mingsplannen. Daarmee lopen de provincies achter de activiteiten van 
de gemeenten aan. Bovendien is er onzekerheid over de positie en de 
speelruimte van de provincies indien de nieuwe Wet op de ruimtelijke 
ordening van kracht wordt. Daarin verdwijnt het streekplan en komt 
een structuurvisie voor in de plaats. Het parlement heeft daar nog geen 
besluit over genomen.

Gemeentelijk beleid 

De gemeente speelt een centrale rol in de ruimtelijke ordening door het 
bestemmingsplan dat mogelijkheden geeft om kwaliteit in het landelijk 
gebied te beschermen en te ontwikkelen. 
Gemeenten verschillen in de mate waarin kwaliteit in het ruimtelijk beleid 
is meegenomen, variërend van zwak tot heel goed. Daarvoor zijn verschil-
lende oorzaken. De gemeentelijke organisatie is niet altijd goed toegerust 
voor het voeren van een slagvaardig beleid voor het landelijk gebied. 
Gemeenten slagen er onvoldoende in om personeel aan te trekken dat 
goed gekwalificeerd is om vorm te geven gemeentelijk beleid voor ruim-
telijke kwaliteit. Dit probleem speelt in sterkere mate bij kleinere gemeen-
ten. Dan is verlies van kwaliteit niet zozeer een zaak van onwil, als wel het 
ontbreken van besef dat er objecten van waarde in het geding zijn. 

Naast deze problemen speelt ook een belangrijke rol dat de prioriteit van 
het gemeentelijk beleid bijna altijd bij de bebouwde ruimte en de zorg 
voor de bevolking ligt. Bouwen is een belangrijke opgave en levert geld 
op. Het landelijk gebied levert geen geld op krijgt daarom geen prioriteit. 
Gemeenten richten zich dan ook op bouw van woningen en aanleg van 
eigen bedrijventerreinen. Een aantal opvattingen vormt de grondslag 
voor een wildgroei van bedrijventerreinen, die vrijwel unaniem als lelijk 
worden ervaren. Deze opvattingen zijn: 
• bouwen levert geld op;
• bedrijventerreinen leveren werkgelegenheid op en zijn goed voor de 
 lokale economie. Dit blijkt in de praktijk vaak onjuist. Werknemers  
 komen vanuit andere gemeenten en het aantal arbeidsplaatsen valt  
 vaak erg tegen. Een groot deel van de bedrijven op bedrijventerreinen 
 werkt in de overslag van goederen en heeft economisch gezien weinig  
 toegevoegde waarde. Ze werken ook zelden voor de lokale markt maar  
 meestal voor een veel groter gebied;
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 “Je ziet van gemeente tot gemeente grote verschillen. Sommige doen 
 het echt goed, terwijl andere gemeenten er een potje van maken.  
 Dit is terug te voeren op het handelen van de bestuurders. Het is dus in 
 hoge mate afhankelijk van die individuen die het begrepen hebben.  
 Wat zij presteren heeft uitstraling en een goed voorbeeld doet goed  
 volgen.”

Consultatiegesprek
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• elke gemeente is binnen de eigen grenzen zelf verantwoordelijk voor  
 het oplossen van het werkloosheidsprobleem;
• er is geen toets mogelijk op de (ruimtelijke) kwaliteit bij inrichting van 
 bedrijventerreinen.

De dualisering leidt tot meer afstand tussen gemeenteraad en B&W. 
Provincies ervaren dat goede afspraken met gemeenten over het tot 
stand brengen van ruimtelijke kwaliteit niet tot acties leiden, omdat de 
gemeenteraden zich vaak niet committeren. De vraag is of dit probleem 
minder zal worden als de verhouding tussen B&W en gemeenteraden in 
de komende jaren uitkristalliseert.

2.3.4  Instrumentarium 

In tegenstelling tot de stedelijke omgeving kent het landelijk gebied vrij-
wel geen economische dragers. De betekenis van de landbouw is afgeno-
men, terwijl nieuwe economische activiteiten zich niet gaan manifesteren 
als economische dragers. Nieuwe economische initiatieven beperken 
zich vooral tot het gebruiken van het landelijk gebied. De consequentie 
daarvan is dat kosten voor kwaliteitsbehoud of -ontwikkeling betaald 
moeten worden door overheden of uit subsidieregelingen. Een knelpunt 
is dat er momenteel onvoldoende wettelijke instrumenten inzetbaar zijn 
voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Zo zijn er onvoldoende wet-
telijke mogelijkheden om juridisch bindende afspraken over verevening te 
maken. Aangezien er bij overheden tot nu toe nog weinig visie en kennis 
aanwezig is over kwaliteit, is er ook geen interesse om er beleidsgeld voor 
beschikbaar te maken.
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 Bovenstaande leidde in het blad Noorderbreedte nr 4 van 2004 tot 
 de verzuchting: “Het kwaliteitsprogramma dat vanuit het gemeentehuis 
 wordt aangeleverd past op de achterkant van een bierviltje. De opgave 
 wordt vooral gezien als een financiële en civieltechnische operatie.”
 (Elerie, 2004)

 “Nederlanders vinden een goede ruimtelijke kwaliteit niet erg belangrijk. 
 Dit in tegenstelling tot de Britten die er heel veel waarde aan hechten. 
 Een voorbeeld is een opdracht van de toenmalige premier Thatcher aan 
 graafschappen in Zuidoost-Engeland om dorpen uit te breiden met 
 nieuwbouw om de vraag naar meer woningen op te vangen. De dorps- 
 besturen legden het verzoek naast zich neer met het argument dat de 
 kwaliteit van de dorpen zou worden aangetast. Men weigerde te bou- 
 wen, ondanks het feit dat ze allemaal van de partij van Thatcher zelf  
 waren.”

Consultatiegesprek

 “Nederland heeft heel veel privaat geld maar veel te weinig publiek geld. 
 Daarom valt er zo weinig te besteden voor de uitvoering van de nota’s. 
 In feite moeten we meer privaat geld aanspreken. Dit lukt nog steeds 
 niet.”

Consultatiegesprek



De situatie is nu dat boeren die toevallig grond bezitten, dat tot bouw-
grond wordt bestemd, met bouwgrond prijzen worden uitgekocht. Daar-
mee worden in feite telkens weer de financiële mogelijkheden beperkt om 
de te bebouwen omgeving kwalitatief goed in te richten. De overwaarde 
van de grond zou meer moeten worden ingezet voor de versterking van 
de kwaliteit van de bouwlocatie en het gebied er direct omheen. 

2.3.5 Samenvatting

De problemen en oorzaken samenvattend stelt de raad vast dat er ver-
schillende oorzaken zijn die er samen toe leiden dat in teveel gevallen 
kwaliteitsverlies optreedt. Een belangrijke oorzaak is dat in delen van 
Nederland de landbouw sterk gerationaliseerd en geïntensiveerd is, 
waarbij de niet voor de landbouw noodzakelijke kwaliteiten verdwenen 
zijn. In andere delen van Nederland is de oorspronkelijke situatie waarbij 
de landbouw centraal stond in de plattelandseconomie en een intensieve 
wisselwerking had met ruimtelijke kwaliteit, vervangen door een nieuwe 
situatie. Hierin staat de landbouw niet meer centraal, maar zijn er econo-
mische activiteiten verschenen die geen binding met het landelijk gebied 
zelf hebben. Dat heeft geleid tot het volgende:
• het belang dat aan economische motieven wordt gehecht, heeft prio- 
 riteit boven andere meer immateriële zaken, waarbij de ruimtelijke  
 kwaliteit het aflegt;
• er is onbekendheid met bestaande kwaliteiten en hoe daarmee om te 
 gaan op alle niveaus;
• op alle niveaus, maar zeker ook bij overheden, is niet voldoende inte- 
 resse en wordt dus niet veel initiatief en visie ontplooid om tot behoud 
 en ontwikkeling van kwaliteit te komen; 
• waar wel ambitie is worden in de ruimtelijke ordening kansen gemist 
 door onduidelijke of verkeerde verdeling van verantwoordelijkheden  
 tussen overheden (ontoereikende bestuurscultuur);
• er is onvoldoende geld voor ruimtelijke kwaliteit, maar deels wordt dit 
 als een afgeleid probleem gezien. Is er voldoende ambitie, dan wordt 
 er ook wel geld gevonden. Niettemin wordt het zoeken naar betere  
 financieringsbronnen door de raad van het hoogste belang geacht.
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 “We denken teveel in hokjes. De Leidse Rijn is een mooi voorbeeld. Daar 
 werd een rode contour aangegeven waar de boeren voor 75 gulden per 
 vierkante meter uitgekocht werden. In een ander kwadrant moest de 
 provincie randstadgroenstructuur realiseren. Daar konden ze boeren 
 niet meer dan 10 gulden per vierkante meter betalen en dat lukt niet, 
 nog steeds niet. Als alles in een keer was aangekocht voor het gemid- 
 delde bedrag was de hele zaak geregeld geweest.”

Consultatiegesprek
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3 Mogelijke oplossingsrichtingen

In het vorige hoofdstuk heeft de raad mogelijke oorzaken gesignaleerd 
voor de achteruitgang van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het con-
stateren van oorzaken levert nog niet altijd een pasklare oplossing op.
Tot voor kort werd vooral ingezet op beperkende regelgeving. Dit heeft 
onvoldoende gewerkt. De raad is daarom van mening dat veel meer 
gezocht moet worden naar oplossingen waarbij de verantwoordelijkheid 
voor ruimtelijke kwaliteit meer dan in het verleden komt te liggen bij 
direct betrokken overheden en anderen. Het zijn juist de gemeenten en 
provincies die de ruimtelijke kwaliteit nieuwe impulsen kunnen geven.
Voor het vinden van oplossingen heeft de raad in eerste instantie terug-
gegrepen op de gesignaleerde oorzaken van de problemen. De raad heeft 
een selectie gemaakt uit het grote aantal oplossingen dat is gesuggereerd 
door geconsulteerde personen en de suggesties uit literatuurbronnen. 
Uit de vaststelling dat ‘het stellen van prioriteit aan economische motie-
ven boven meer immateriële zaken’ een belangrijk probleem is, conclu-
deert de raad dat een oplossing ligt in meer bewustwording en bekend-
heid met het belang van die immateriële zaken, zowel vanwege de 
eigen waarde als vanwege de positieve invloed op juist de economische 
waarde. Een goede ruimtelijke kwaliteit, tot uiting komend in een schoon 
milieu, een fraai landschap enzovoorts, vormt bijvoorbeeld een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven. De ruimtelijke kwaliteit is daarmee een 
breed belang.
Om het zover te laten komen is een combinatie van overtuigingskracht 
voor het belang van kwaliteit en belonen voor goed gedrag de meest 
voor de hand liggende oplossingsrichting. Verwacht mag worden dat dan 
ook de ambitie zal toenemen.

Overtuigingskracht  

Overtuigingskracht alleen is onvoldoende, omdat dit gemakkelijk kan 
leiden tot activiteiten die ondanks de goede bedoelingen geen kwali-
teit opleveren. Om de juiste richting te geven, is ook kennisoverdracht 
nodig. 
Een belangrijke vraag is wie deze taak op zich zou moeten nemen. De 
raad is van mening dat hierin overheden een belangrijke rol kunnen 
spelen. Daarbij heeft elke overheid zijn eigen specifieke verantwoorde-
lijkheden en taken. 
Het Rijk wil vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen voor 
andere overheden. Zij zijn het die het uiteindelijk moeten doen. De raad 
vindt dat het Rijk zijn rol moet invullen door actief kennis over te dragen, 
voorbeelden te laten zien en financiële stimulansen te geven. 
De provincie kan processen faciliteren door het beschikbaar stellen van 
middelen, zowel op financieel gebied als op het vlak van deskundigheid 
en inzet van medewerkers. Provincies kunnen een intermediaire functie 
vervullen door contacten te leggen met de departementen en de land-
bouw- en natuurorganisaties. 
De raad vindt dat beeldkwaliteitsplannen en structuurvisies belangrijke 
hulpmiddelen zijn om te overtuigen, maar dit werkt nog onvoldoende en 
zonder inspiratie. Communicatie is essentieel om te inspireren. Het tonen 
van goede voorbeelden en het durven aangaan en ondersteunen van 
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experimenten is onontbeerlijk. Maar het is ook nodig om verbindingen 
te maken tussen partijen en beleidsterreinen die nu langs elkaar heen 
werken of waar relaties onvoldoende worden gelegd. De organisaties en 
personen die bezig zijn met ruimtelijke kwaliteit moeten op regionale 
of lokale schaal bij elkaar gebracht worden en samen gaan werken. Dat 
zal draagkracht opleveren. Ook verbindingen tussen cultuurhistorici, 
kunstenaars, beleidsmakers, ruimtelijke ordenaars, verhalenvertellers, 
sociologen, en anderen komen nog te weinig tot stand en zijn nodig om 
‘massa’ te maken die desinteresse en dominantie van overige belangen 
doorbreekt. 

Belonen

Belonen is een krachtig instrument om gewenst gedrag uit te lokken, 
maar de vraag is waaruit de beloning moet bestaan, wie beloont en wat 
beloond moet worden. De raad is van mening dat beloningen kunnen 
bestaan uit prijzen en uit tegemoetkomingen voor diensten. In het geval 
van prijzen denkt de raad bijvoorbeeld aan de ‘Harry de Vroome prijs’5  
een geldprijs met penning die jaarlijks wordt uitgereikt voor een initiatief 
voor een bijzondere actie voor het landschap. Centraal in zo’n initiatief 
dient een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap te staan 
met behoud van landschapskarakteristieke eigenschappen. Het instellen 
van deze prijs was een breed initiatief van overheden en belangenorga-
nisaties. De raad vindt dat dit initiatief navolging verdient om ruimtelijke 
kwaliteit als belang te profileren en een breed draagvlak te geven.
Belonen kan ook in de vorm van tegemoetkomingen in ruil voor niet-
verplichte acties voor verbetering van kwaliteit, zoals vergoedingen 
voor inrichting en beheer en voor het aanleggen en onderhouden van 

5 Zie voor meer informatie www.harrydevrooome.nl
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(erf)beplantingen. Een voorbeeld daarvan is het Drentse poelenfonds om 
particulieren financieel te steunen bij het terugbrengen van poelen in het 
landelijk gebied. Dat poelenfonds heeft bij de start een royale financiële 
injectie gekregen van een groot Drents bedrijf. De raad vindt dat bedrij-
ven een belangrijke rol kunnen spelen bij het sponsoren van organisaties 
die werken aan verbetering van ruimtelijke kwaliteit.

Bestuurscultuur 

Het (in paragraaf 2.3.3 genoemd) tekortschieten van de bestuurscultuur 
en de onduidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden, 
moet naar de opvatting van de raad opgelost worden door het maken 
van afspraken tussen overheden. Voor alle overheden geldt in elk geval 
dat zij:
• het belang van kwaliteit van het landelijk gebied nadrukkelijk moet 
 uitdragen, door meer te communiceren en draagvlak te verwerven;
• bewustwording en kennisontwikkeling bij bestuurders en ambtenaren 
 van provincies en gemeenten moeten ontwikkelen;
• de publieke discussie over kwaliteit op het platteland op gang moeten 
 brengen;
• moet enthousiasmeren, stimuleren en faciliteren dat het beleid voor 
 kwaliteit uitgevoerd wordt; 
• moeten opkomen voor de doelen die ze zelf gesteld hebben: bestuur-
 ders moeten “Nee” kunnen zeggen, ook tegen lagere overheden.

Overheden hebben vooral de taak te zorgen dat zaken goed geregeld 
worden, zodat maatschappelijke actoren sturing krijgen. Om dit tot stand 
te brengen, zijn handreikingen nodig in de vorm van instrumenten en 
communicatiemiddelen. Daarbij hebben overtuigen, stimuleren, inspire-
ren en motiveren de voorkeur, en niet meer regelgeving.
De raad meent dat een belangrijke rol is weggelegd voor deskundigen. 
Onafhankelijke organisaties als welstandszorg kunnen een rol spelen 
waarvoor verbreding naar provinciale welstandscommissies nodig is. Hun 
taken kunnen worden uitgebreid met het beoordelen van landschaps-
plannen en naar cultuurhistorisch waardenonderzoek. Door versterking 
van hun rol in ruimtevormende processen, kan welstand vanuit haar spe-
cifieke deskundigheid een belangrijke rol spelen bij behoud en vorming 
van ruimtelijke kwaliteit. 

De raad kent ook een belangrijke taak toe aan particuliere organisaties 
die een stimulerende rol kunnen spelen. Een voorbeeld is de Brede  
Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe. BOKD werkt samen  
met burgers, gemeenten en deskundigen aan het ontwikkelen 
van de dialoog tussen de partijen. Aanleiding is een voorgenomen 
ingreep, bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk, een uitbreidingsplan of een  
natuurontwikkelingsplan.
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Instrumenten 

De problemen van geldgebrek en ontoereikend instrumentarium kunnen 
naar de mening van de raad deels worden opgelost met een betere aan-
pak en begeleiding van de ingrepen die in het buitengebied plaats vinden. 
Bestaande regelgeving zal optimaal moeten worden ingezet om kwaliteit 
te realiseren. Denk daarbij aan EU regels als de Kaderrichtlijn Water en 
aan de uitwerking van de Tweede Pijler van het landbouwbeleid. De raad 
gaat in het volgende hoofdstuk nader in op financiële aspecten. 

Ondanks de voorkeur overtuigen, stimuleren, inspireren en motiveren, 
is de raad van mening dat er altijd een stok achter de deur moet staan 
om te waarborgen dat kwaliteit desnoods kan worden afgedwongen. 
Enerzijds is dit nodig om een middel tegen kwaadwillendheid te hebben, 
anderzijds om helderheid te verschaffen aan partijen zodat iedereen weet 
waar hij aan toe is.

In feite komen de oplossingen neer op het hanteren van de drie volgende 
middelen:
• preek: communicatieve en sociale instrumenten, educatie en voorlich- 
 ting;
• wortel: financiële en economische instrumenten;
• stok: juridische instrumenten.
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4 Advies

4.1 Adviesvraag
De adviesvraag was (zie ook bijlage 1): "aan de raad wordt gevraagd een 
mening te geven over de inzet en werking van de strategie ‘ontwikkelen 
met kwaliteit’ zoals vastgelegd in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Plat-
teland." 

Dit advies werkt de elementen en aspecten van ruimtelijke kwaliteit uit 
en gaat in op het proces van sturing voor behoud en ontwikkeling van 
kwaliteit.
De raad acht het niet zijn taak een inhoudelijke definitie te geven over 
ruimtelijke kwaliteit, zo dit al mogelijk zou zijn. De raad richt zich op de 
wijze waarop het begrip kwaliteit ingevuld wordt en hoe er mee om te 
gaan. Dit is een zaak die regionaal en per gebied bepaald moet worden. 
Daarbij zijn internationale en nationale regels en de door de rijksoverheid 
en provinciale overheid vastgestelde kwaliteiten randvoorwaarden waar-
binnen men gebiedsgericht te werk kan gaan.
In het proces van ruimtelijke ontwikkelingen moet ruimtelijke kwaliteit 
vorm gegeven worden. De raad geeft in dit advies aan hoe hier slagvaar-
dig op ingezet kan worden.

Voor het succesvol ontwikkelen van kwaliteit zijn vier hoofdlijnen te 
onderkennen:
• aandacht voor kwaliteit (4.2);
• organisatie van de werkprocessen (4.3);
• inzetten van instrumenten (4.4);
• borgen, monitoren en handhaven (4.5).

4.2  Aandacht voor kwaliteit 
Naar de mening van de raad staat voorop dat overheden, organisaties en 
burgers echt kwaliteit moeten willen nastreven. Als dat het geval is zal er 
ook motivatie zijn om daar iets voor te doen.
Kwaliteit van het landelijk gebied moet veel meer dan tot nu toe op de 
politieke agenda komen en breed draagvlak krijgen. 
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De rijksoverheid dient ervoor te zorgen dat dit gebeurt, zowel bij maat-
schappelijke organisaties als bij andere overheden.
Kern van de adviesvraag is hoe kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden bij 
activiteiten in het landelijk gebied. De raad is van mening dat in eerste 
instantie uitgegaan moet worden van bestaande kwaliteiten. Een belang-
rijke voorwaarde is dat deze geïnventariseerd, opgetekend en op een 
toegankelijke en gebruikersvriendelijk beschikbaar zijn.
Uitgaande van deze kwaliteiten moeten als doel gesteld worden dat 
bij elke voorgenomen ingreep een betere ruimtelijke kwaliteit bereikt 
wordt.
Hoewel de voorkeur uitgaat naar het aanhaken op bestaande kwaliteiten, 
zijn er echter situaties waarin veranderingen zodanig ingrijpend zijn, dat 
beter ingezet kan worden op het creëren van totaal nieuwe kwaliteiten.

4.3 Organisatie van werkprocessen

4.3.1 Inleiding

In de ruimtelijke ordening is de beleidsbenadering de regel. Dit heeft 
het voordeel van rechtszekerheid voor de burger en duidelijkheid over 
voorwaarden die de overheid stelt. Het vastleggen van definities en 
doelen kan echter ook een te strak keurslijf vormen dat anticipatie op 
nieuwe ontwikkelingen hindert. Bovendien worden de regels veelvuldig 
ontdoken.
De raad bepleit een actieve inzet op lokaal niveau voor het maken van 
ruimtelijke kwaliteit op het moment dat ingrepen voorgenomen worden. 
Het debat tussen een zo breed mogelijk samengestelde groep betrokke-
nen uit de lokale samenleving moet uiteindelijk duidelijkheid opleveren 
over na te streven kwaliteit en hoe die te bereiken. Doelen van hogere 
overheden zijn daarbij randvoorwaarden. Deze benadering noemt men 
de ontwerpbenadering. 
De ontwerpbenadering gaat dus uit van het scheppen van voorwaarden 
waarbinnen mensen keuzevrijheid krijgen voor het realiseren van activi-
teiten of beleving. Dit betekent overigens niet dat de eindverantwoorde-
lijkheid niet bij de overheid zou moeten blijven. De inbreng van betrok-
kenen is bedoeld voor het goed afgewogen oordeel en het draagvlak. 
De inbreng van deskundigen en de randvoorwaarden van de overheid 
moeten dan ook zwaar wegen.

4.3.2 Voorbereiding 

De rijksoverheid heeft in een aantal nota’s vastgelegd wat kwaliteiten op 
rijksniveau zijn. Op provinciaal niveau is het streekplan het document 
waarin kwaliteiten vastgelegd zouden moeten zijn. Dit is echter lang 
niet altijd het geval. Op gemeentelijk niveau is het bestemmingsplan het 
document om ruimtelijke kwaliteit vast te leggen. Hoe verder men in 
detail op gebiedsniveau inzoomt, des te minder zijn lokale gebiedskwali-
teiten beschreven in beleidsdocumenten. De kennis erover is meestal wel 
aanwezig, maar de dragers zijn particulieren, plaatselijke verenigingen, 
deskundigen, organisaties als Heemschut, enzovoorts.
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Om kwaliteiten te behouden en voluit te laten meewegen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen dient de kennis erover beschikbaar te zijn op het niveau 
waar besluiten worden genomen6. Daartoe moeten de kwaliteiten inte-
graal, gebruiksvriendelijk en in toegankelijk vorm beschreven zijn.
Uiteindelijk moet bij voorgenomen ruimtelijke ingrepen op gebiedsniveau 
beschreven worden welke waarden aanwezig zijn en welke behouds-
doelen en ontwikkeldoelen men wil stellen. Daarbij zijn de eisen vanuit 
internationale verdragen, rijksdoelen en provinciale doelen harde rand-
voorwaarden. Daarnaast zijn ook aanwezige cultuurhistorische en land-
schappelijke kwaliteiten randvoorwaarden. Binnen deze randvoorwaar-
den kan op gemeentelijk niveau nadere invulling worden gegeven.
Omdat beleving en opvattingen over kwaliteit zo verschillen (zie 2.1.2) 
is het noodzakelijk om vanuit een zeer brede participatie de kwaliteit te 
beschrijven. Een brede participatie is een voorwaarde om niet alleen de 
kwaliteiten over de volle breedte van te beschrijven, maar ook om de 
discussie te voeren over wat men werkelijk van belang vindt en de rand-
voorwaarden van alle partijen niet over het hoofd te zien. Partijen zijn te 
verdelen in drie groepen: als eerste de bestuurders, als tweede belangheb-
bende burgers, ondernemers en organisaties en als derde deskundigen en 
landschapsarchitecten. Door samen creatieve denkkracht te ontwikkelen 
komen zal er eerder sprake zijn van verrijking en kwaliteitswinst.
Deskundigen die de ruimtelijke kwaliteiten goed kunnen beschrijven en 
waarderen zijn meestal niet betrokken zijn bij het ontwerpen, waarbij 
nieuwe kwaliteiten nagestreefd worden. Aan de andere kant zijn de ont-
werpers vaak niet betrokken bij de beschrijving en waardering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Dit kan tot fricties en ergernis leiden waarbij kan-
sen gemist worden om tot aansprekende vernieuwing van de kwaliteit 
te komen. De raad dringt erop aan de communicatie tussen deze twee 
werelden te verbeteren7.

4.3.3  Stapsgewijze aanpak

In het onderstaande schetst de raad een mogelijke wijze om de ontwerp-
benadering uit te werken.   

Wanneer?

Projecten zijn de vehikels waarmee ruimtelijke kwaliteit gemaakt kan wor-
den. Als er een initiatief is om een project te ontwikkelen in het buiten-
gebied (zoals aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, bestemmings-
verandering van vrijkomende bebouwing), hoort er tegelijk de opgave te 
zijn om tot ontwikkelen met kwaliteit te komen.  

6 De raad constateert dat dit ook regelmatig gebeurt. Een voorbeeld is de gemeente Bunnik 

die een nota heeft laten vervaardigen waarin alle archeologische en cultuurhistorische monu-

menten zijn opgenomen. Het doel is om bestuurders, ontwerpers en projectontwikkelaars 

inzicht te verschaffen in het Bunnikse landschap. Het dient verder te stimuleren dat historie 

meeweegt in het ontwerp. De gemeente gebruikt het zelf als basis voor het nieuwe bestem-

mingsplan buitengebied (Welther, 2004).

 
7 Zie ook Borger en Schmal, 2002 & Wassen, 2003.
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Op het moment dat er plannen zijn voor ingrepen in het landelijk gebied 
ontbreekt vaak de tijd voor een uitgebreide procedure om kwaliteit in te 
brengen. Het is daarom beter dat er inventarisaties en beschrijvingen van 
de ruimtelijke kwaliteit voorhanden zijn. 

De raad vindt dat gemeenten in het kader van het ruimtelijke ordenings-
beleid moeten zorgen voor inventarisaties van de kwaliteiten van het lan-
delijk gebied. Deze inventarisaties moeten op een gebruikersvriendelijke 
manier toegankelijk zijn. De huidige ICT-ontwikkelingen bieden daartoe 
ruime mogelijkheden. Het zou naar de mening van de raad nog beter zijn 
als daarnaast de gemeente op basis van de inventarisatie een visie heeft 
vastgesteld op het behoud en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit. Als 
inventarisaties en visie beschikbaar zijn, hoeft de zorg voor een goede 
ruimtelijke kwaliteit geen vertragende factor van betekenis meer te zijn. 

Naast het anticiperen op ingrepen die plaats vinden, vindt de raad dat 
overheden en niet-overheden pro-actief initiatieven moeten ontplooien 
om ruimtelijke kwaliteit te behouden en ontwikkelen. Juist de sluipende 
achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit vraagt een pro-actieve en 
adequaat anticiperende overheid, bij voorkeur ondersteund door lokaal 
betrokken burgers en of organisaties. De EU kent via de tweede pijler van 
het GLB bijvoorbeeld de subsidiemogelijkheden van Leader+. In een 20-
tal gebieden in Nederland kan via dit spoor subsidie worden verkregen 
voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied.

Wie zijn de betrokkenen?

Partijen, zoals in paragraaf 4.3.2 beschreven, zijn te verdelen in drie 
groepen: als eerste de bestuurders (overheden), als tweede belangheb-
bende burgers, ondernemers en organisaties en als derde deskundigen 
en landschapsarchitecten. 

De rollen en verantwoordelijkheden van deze drie groepen zijn als 
volgt.
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Rol van de overheden

Overheden zijn de enige partijen die de samenhang en afstemming van 
allerlei initiatieven in een gebied kunnen bewerkstelligen en in goede 
banen leiden. Dat geldt voor gemeenten, provincies en Rijk afzonderlijk 
en samenwerkend. Bovendien is de overheid daarbij het bevoegd gezag. 
Dat betekent niet dat andere partijen geen initiatiefnemer kunnen zijn. 
Het laat alleen de plicht van de overheid onverlet een positie in te nemen. 
Overheden zijn daarmee systeemverantwoordelijk.
De raad vindt dat de overheid enkele principiële taken heeft:

Hoeden van de openbaarheid en toegankelijk maken van het landschap 
Openbaarheid en toegankelijkheid zijn voorwaarden voor de beleving en 
het ontdekken van het landschap. 

Zorgdragen dat de kwaliteit van de omgeving gewaarborgd wordt
Aangeven wat belangrijk om te behouden is en randvoorwaarden stellen 
aan activiteiten is essentieel om de kwaliteit te waarborgen. De overheden 
dienen de toetsende rol op enigerlei wijze in te vullen.

Opdrachtgeverschap
Het fenomeen opdrachtgever moet helder en herkenbaar zijn. Soms is 
dat de overheid maar vaak treden private partijen op als opdrachtgever. 
De opdrachtgever moet een heldere opdracht geven. De overheid kan 
daarbij een ondersteunende rol spelen of zelf die rol vervullen.

Territoriale verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke samenhang
Subsidiariteit is hier aan de orde. Alles moet worden aangepakt in die laag 
waar het ‘t beste past en indien het niet past, moet het doorschuiven, 
omhoog of omlaag. De provincie zal meer dan in het verleden de regis-
seursrol op zich moeten nemen, terwijl het Rijk meer afstand neemt. 
De fysieke kwaliteit zal op bovenlokaal niveau (net boven gemeentelijk 
niveau) geregeld moeten worden door het stimuleren van de samenwer-
king tussen alle betrokkenen door gemeenten. 
De overheid mag zich niet terugtrekken, want de markt zal sterker blijken 
dan de civil society, waardoor het landelijk gebied vogelvrij wordt. De 
balans verdwijnt dan.

Zorgdragen dat de basisgegevens beschikbaar zijn
Iedere overheidslaag is verantwoordelijk voor de basisinformatie die 
nodig is om de doelen van die overheid te kunnen realiseren. Dat bete-
kent eventueel het laten uitvoeren van inventarisaties en het beschikbaar 
stellen van die informatie op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke 
manier.

Mogelijk maken van het debat
Overheden dienen initiatief te nemen om het debat te voeren over te 
behouden en te maken ruimtelijke kwaliteit. Initiatieven van andere par-
tijen moeten worden toegejuicht en gefaciliteerd. 

Rol belanghebbende burgers, ondernemers en organisaties 
Deze groep bestaat uit belanghebbende partijen. Dat kunnen burgers zijn 
met een eigenbelang, ondernemers die hun bedrijfsbelang behartigen en 
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lokale organisaties die een gemeenschappelijk belang (bijvoorbeeld een 
paardensportvereniging) nastreven of een algemeen belang, zoals een 
natuurvereniging. Deze organisaties moeten de gelegenheid krijgen hun 
belangen in het debat naar voren te brengen. Dat levert niet alleen dui-
delijker wensenbeeld op maar kan ook tot nieuwe inzichten leiden.

Rol deskundigen
Deskundigen worden bij het proces betrokken om de kwaliteit van zowel 
het proces als het eindresultaat te verhogen. Deskundigen kunnen ook 
een belangrijke rol spelen in de voorbereidingsfase door gebiedskennis en 
kennis over bestaande kwaliteiten in te brengen.
De raad vindt dat deskundigheidsinbreng heel goed geleverd kan worden 
door welstandcommissies. Verbreding van lokale welstandscommissies tot 
provinciale welstandscommissies is daarvoor noodzakelijk. In die commis-
sies dienen deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit aanwezig 
te zijn. Hun taak bestaat uit het beoordelen van het kwaliteitsniveau van 
plannen en uit betrokkenheid bij de processturing. Er zijn al regionaal 
opererende welstandscommissies maar formeel hun taak is beperkt.
Uitbreiding van hun taken naar landschapsplannen en onderzoek van 
cultuurhistorische waarden is nodig. Welstandscommissies zijn goed 
gekwalificeerd voor de inhoudelijke bijdrage.
Expertteams of kwaliteitsteams ziet de raad als een perspectiefvol instru-
ment om informatie en inspiratie te leveren aan zowel overheden als 
particuliere partijen. 

Waar?
Ruimtelijke kwaliteit gaat over gebieden en over objecten. De schaal 
daarvan varieert van (bouw) objecten op perceelsniveau tot grote gebie-
den. Naarmate de oppervlakte toeneemt neemt veelal het aantal betrok-
kenen toe. Daarom is het belangrijk een werkbare schaal en begrenzing 
te kiezen, op grond van de volgende overwegingen: 

Grootte van een gebied
Als het gebied te groot is raakt het te ver van de burger af en bestaat het 
risico dat een onbeheersbaar grote groep belanghebbenden en actoren 
ontstaat.
Het gebied is echter te klein als de vraagstukken die voor het landschap 
bepalend zijn, niet op die schaal kunnen worden opgelost. Het meest 
geëigende is veelal het regionale schaalniveau.

Begrenzing van het gebied
Het is onmogelijk om alle criteria daarvoor te laten resulteren in één ideale 
grens. De oplossing is dus pragmatisch. Criteria die een rol spelen zijn: 
waterhuishoudkundige begrenzingen (waarbij deelstroomgebieden van 
de Kaderrichtlijn Water mede sturend kunnen zijn), bestuurlijke grenzen, 
fysisch-geografische grenzen, landbouwkundige eenheden, regionaal 
economische eenheden, cultuurhistorische structuren en objecten. 

Welke aanpak?

1. Het maken van kwaliteit vereist dat de aanwezige kwaliteiten bekend 
 zijn. Zijn er bijzondere kwaliteiten, dan is het meestal belangrijk de 
 nieuwe kwaliteiten zó te ontwikkelen dat de aanwezige kwaliteiten 
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 daardoor niet verminderen maar bijvoorbeeld juist als uitgangspunt 
 dienen. De eerste stap is het beschrijven van de uitgangssituatie: de  
 aanwezige kwaliteiten en de waarden daarvan. Belangrijke waarden  
 hebben betrekking op de aardkunde, cultuurhistorie, ecologie, archi- 
 tectuur, landschap, beleving van rust, stilte enzovoorts. Verder moeten 
 de geldende beschermingsregels in beeld gebracht worden, door sim- 
 pel een checklist af te werken waar al het relevante beleid genoemd is.  
 Die vormen de randvoorwaarden vanuit de hogere overheidsniveaus. 
2. De volgende stap is het in beeld brengen van de voorgenomen ingre- 
 pen of veranderingen. Alle betrokkenen discussiëren onder leiding van 
 een onafhankelijke procescoördinator, over de wenselijke ruimtelijke  
 kwaliteit. Via discussies over kwaliteit en via veldbezoeken (aan het  
 gebied en aan voorbeeldprojecten) ontstaat tussen partijen een  
 gedeeld beeld over de te behouden en na te streven kwaliteit.
3. Het resultaat wordt vastgelegd in een document waaraan alle betrok- 
 ken partijen zich conformeren. Voorbeelden van documenten zijn het  
 beeldkwaliteitplan en het landschapsontwikkelingsplan.
4. De volgende stap is de voorbereiding van de uitvoering. Op basis van 
 de eerste drie stappen is het aan de opdrachtgever om ontwerpeisen te 
 formuleren en uitvoerders te zoeken.

Als de betrokken disciplines geen gezamenlijke definitie van kwaliteit kun-
nen formuleren, door verschillende en strijdige opvattingen, dan kan het 
definitieprobleem opgelost worden door ‘kwaliteit‘ in de ontwerpbena-
dering bij concrete projecten gedurende langere tijd te verkennen. Op de 
langere termijn ontwikkelt zich consensus over de kwaliteitscriteria.

Bovenstaande kan overkomen als omslachtig en energie- en tijdvretend. 
Voor een deel is dat zo, maar het gaat er om dat in elke concrete situ-
atie een werkwijze gevolgd wordt die past bij de maat en schaal van het 
initiatief. Waar schaal en maat klein zijn, hoeft het minder uitgebreid dan 
hierboven omschreven. Maar soms kost het wel veel tijd. De raad vindt 
dat in die gevallen ook de tijd genomen moet worden voor kwaliteit.

4.4 Inzetten van instrumenten

Europese regelgeving
Een aantal instrumenten hebben een randvoorwaardelijk karakter, zoals 
richtlijnen van de Europese Unie. Zij moeten worden uitgevoerd en geven 
soms maar weinig speelruimte. De meest recente is de Kaderrichtlijn 
Water. De implementatie van deze richtlijn ligt echter nog grotendeels 
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 “Een voorbeeld is het project ‘puzzelen met de ruimte’. Hierin werden 
 verschillende partijen bij elkaar gebracht om te discussiëren over ruimte- 
 lijke veranderingen.Dit project startte met het inbrengen van wensen 
 door de verschillende partijen. Uitgaande van die wensbeelden werd 
 gediscussieerd over de ruimtelijke uitwerking. Er bleek veel overeen- 
 komst en weinig strijdigheid te zijn tussen de verschillende wensbeel- 
 den. Dit was er niet uitgekomen als men vanaf het begin op de meer 
 gebruikelijke manier te werk was gegaan, dat wil zeggen niet uitgaande 
 van wensen, maar van posities.”

Consultatiegesprek
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voor ons. De raad adviseert om actief te zoeken naar mogelijkheden om 
de Kaderrichtlijn Water in te zetten voor verbetering van de kwaliteit van 
het landelijk gebied en deze mogelijkheden volledig te benutten.

Nationale wet- en regelgeving
Een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening is in de maak. Zolang deze 
nog niet van kracht is adviseert de raad maximaal gebruik te maken van 
de huidige mogelijkheden om kwaliteit te maken. Dat betekent naar de 
mening van de raad: 
• de provincie geeft door middel van het goed onderbouwde streekplan 
 aan welke kwaliteiten op provinciaal niveau van belang zijn en door  
 gemeenten in hun bestemmingsplannen moeten worden beschermd,  
 gebruikmakend van nationale en provinciale inventarisaties; 
• de provincie zorgt voor handhaving en toetsing, onder andere door 
 middel van een provinciale welzijnskaart; 
• de gemeente beschermt kwaliteiten in het landelijk gebied door middel 
 van het bestemmingsplan;
• gemeenten wordt aanbevolen om kwaliteitsteams te benoemen met 
 gezaghebbende deskundigen, die het gemeentebestuur adviseren over 
 het kwaliteitsniveau van projecten;
• gemeenten stellen kwaliteitseisen voor de aanleg en inrichting van 
 bedrijventerreinen;
• de gemeenten nemen niet alleen initiatief bij veranderingen maar zijn 
 ook pro-actief bezig om de kwaliteiten binnen hun gemeenten te 
 inventariseren en schriftelijk vast te leggen. Zo wordt voorkomen, dat 
 op het moment dat ingrepen worden voorgenomen, de tijd ontbreekt 
 om optimaal voor goede kwaliteit te zorgen. De raad adviseert de 
 gemeente om daarbij het landschapsontwikkelingsplan en het beeld- 
 kwaliteitsplan als instrumenten te hanteren. Uitgangspunt is dat stimu- 
 lerend beleid meer effect heeft dan beperkende maatregelen.

De structuurvisies die volgens de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening 
(WRO) door Rijk, provincie en gemeente kunnen worden opgesteld, zijn 
bij uitstek documenten, waarin de overheden beleidsmatig hun visie 
vast kunnen leggen op het behouden, beschermen en ontwikkelen van 
kwaliteiten. De resultaten van inventarisaties van aanwezige kwaliteiten 
kunnen hierin opgenomen worden. Het bestemmingsplan is dan het 
instrument om de bescherming van de waarden en doelstellingen juri-
disch te regelen. 
De raad adviseert structuurvisies uit de nieuwe WRO, bestemmings-
plannen, beeldkwaliteitplannen en landschapsontwikkelingsplannen in 
samenhang in te zetten om verbetering van kwaliteit te bewerkstelligen. 
In beeldkwaliteitsplannen en landschapsontwikkelingsplannen kunnen 
kwaliteiten goed benoemd worden en op kaarten in beeld gebracht wor-
den. Bovendien kunnen zo de aantasting én verbeteringsmogelijkheden 
van de kwaliteit in beeld gebracht worden. Als de nieuwe Wet op de 
Ruimtelijke Ordening in zijn voorgestelde vorm van kracht wordt, heeft 
de provincie geen toetsende rol meer, maar kan wel via de provinciale 
Structuurvisie invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. De raad 
adviseert provincies van deze bevoegdheid gebruik te maken.
De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bestemmingsplan. 
De raad adviseert de gemeenten door middel van de structuurvisie 



het bestemmingsplan te onderbouwen en kwaliteiten van het landelijk 
gebied expliciet te beschrijven. 
Voorts adviseert de raad aan provincies en gemeenten om veel meer dan 
tot nu toe samen te werken om ruimtelijke kwaliteit nieuwe impulsen te 
geven. Provincies en gemeenten hebben ieder specifieke deskundigheden 
en vaardigheden waarmee ze elkaar kunnen versterken. De kracht van de 
provincies ligt in kennis van en deskundigheid met betrekking tot het lan-
delijk gebied op bovenlokaal niveau en in het netwerk met de rijksover-
heid. Provincies verkeren in de positie om gemeentelijke inspanningen te 
bundelen. Gemeenten hebben veel lokale kennis en inzicht, hebben een 
lokaal netwerk en zijn uitvoeringsdeskundig.
De raad meent dat bij inwerkingtreding van de nieuwe WRO in zijn hui-
dige vorm, de provincie geen stok achter de deur heeft om het naleven 
van de provinciale doelen af te dwingen. De raad adviseert de provincie 
een instrument voor doorzettingsmacht te geven.
 
Financiële instrumenten
Kwaliteit kost niet alleen tijd maar ook geld. De raad erkent dat het niet 
eenvoudig is om financiën te vinden voor het maken van ruimtelijke 
kwaliteit. Het Rijk houdt naar de mening van de raad ook een financiële 
taak. Door geld beschikbaar te stellen voor ontwikkeling én beheer is 
meer motivatie te verwachten en bovendien meer financiële armslag 
om ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Als het Rijk blijft bijdragen, zullen 
ook andere partijen meer bereid zijn financieel bij te dragen aan het 
ontwikkelen van kwaliteit. Kwaliteit moet naar de mening van de raad 
op alle overheidsniveaus aandacht krijgen en worden uitgedragen naar 
maatschappelijke actoren. Indien een overheid deze taak niet oppakt, is 
het aan de daarboven staande overheid om daarin een stimulerende rol 
te spelen.
Voor het vinden van geld moet langs drie sporen worden gezocht:
• welke aanwezige financiële instrumenten kunnen (beter) benut   
 worden;
• welke andere financiële instrumenten zijn gewenst;
• welke mogelijkheden kunnen nog meer worden geprobeerd?

De raad adviseert de volgende instrumenten (beter) te benutten

Restrictief beleid en hoge eisen
Gemeenten zijn in de positie om eisen te stellen. Door de ruimte voor 
bouwen schaars te houden en hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van 
wat wordt gebouwd, kan ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd worden.

Betrekken van marktpartijen in een vroeg stadium
Meestal komen de marktpartijen pas in beeld als de politiek belangrijke 
beslissingen heeft genomen. De financiële opbrengst van de projecten is 
dan beperkt en tegenslagen kunnen alleen worden opgevangen door dié 
planonderdelen te schrappen die voor ruimtelijke kwaliteit zorgen. Door 
marktpartijen in een veel vroeger stadium bij bouwplannen te betrekken, 
ontstaan meer mogelijkheden om zowel een goede marge als ruimtelijke 
kwaliteit te realiseren.
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Denken vanuit waarde-creatie
Een groene of blauwe omgeving is aantrekkelijk om te wonen waardoor 
huizen duurder verkocht kunnen worden. Het prijsverschil kan 14-17% 
bedragen. Door rode en groen/blauwe functies in één grondexploitatie-
plan op te nemen, is kwalitatieve winst te realiseren. Projecten dienen 
vanuit waarde-creatie benaderd te worden en niet vanuit ‘kostprijs plus’ 
zoals bouwers veelal doen. 
Zo willen veel mensen graag bij het water wonen en zijn bereid daarvoor 
een hogere huizenprijs te betalen. Ruimte voor waterberging biedt moge-
lijkheden voor waterrecreatie en daarmee voor kwaliteit. Een voorbeeld 
daarvan is het project ‘Blauwe Stad’ in het Oldambt.

Grondbank 
Zet het instrument grondbank meer in, gericht op grondruil voor func-
tiewisseling.

EU-subsidies
In 2004 stond 264 miljard euro op de EU begroting voor herstructure-
ring voor landelijke gebieden en 29 miljard voor regionale projecten. 
Nederland kon daarvan ruim 60 miljoen euro benutten. De raad vindt 
dat het Rijk als best ingevoerde partij in Europese zaken een stimulerende 
en ondersteunende rol moet vervullen en zonodig het voortouw moet 
nemen, om Europees geld te kunnen benutten. 

De raad adviseert de volgende instrumenten verder 
te ontwikkelen 

Verhandelbare ontwikkelingsrechten
Een studie van het Landbouweconomisch Instituut (Bruil et al, 2004) 
toonde aan dat dit een kansrijk instrument voor regionale verevening kan 
zijn. Wel is een wettelijke verankering voorwaarde. 

Nieuwe functies in het landelijk gebied



Kostenverhaal en verevening
De ministerraad heeft op 15 oktober 2004 ingestemd met een nieuwe 
Grondexploitatiewet. Deze wet wordt naar verwachting in de zomer van 
2005 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Grondexploitatiewet regelt 
de verdeling van kosten en baten bij de ontwikkeling van een bouwloca-
tie door particulieren. Voorts kunnen gemeenten eisen opleggen waaraan 
een locatie moet voldoen. Dit geldt ook voor de inrichting van de open-
bare ruimte, waarmee het een instrument is voor kwaliteitsbeleid. 
Uitgangspunt blijft de vrijwilligheid van kostenverhaal en locatie-eisen. 
De wet geeft aan gemeenten een stok achter de deur om, op basis van 
een exploitatieplan, het nakomen van gemaakte afspraken af te dwin-
gen. De initiatiefnemer krijgt pas een vergunning als de rekening wordt 
betaald. 
De raad acht dit een belangrijke versterking van de positie van gemeen-
ten, maar wijst erop dat dit beperkt is tot situaties waarbij sprake is van 
één grondexploitatie (binnenplans). In situaties van regionale gebiedsge-
richte projecten is vaak sprake van meerdere grondexploitaties. Hiervoor 
geldt de bovengenoemde regeling van verdeling van kosten en baten 
niet. De raad adviseert om daarvoor ook mogelijkheden in de wet op te 
nemen, omdat hiermee een krachtig instrument beschikbaar kan komen 
voor versterking van ruimtelijke kwaliteit in gebiedsgericht beleid.

Voorts adviseert de raad het Rijk het instrument verevening breder 
inzetbaar te maken zodat uitbreiding van verevening ook mogelijk is in 
bovenlokale en intergemeentelijke situaties. Dit biedt mogelijkheden om 
de kwaliteit van het ene (landelijk) gebied te vergroten in samenhang 
met woningbouw in een nabijgelegen gebied. 
Als een stok achter de deur kan gedacht worden aan het instellen van 
een vereveningsfonds waarin een bijdrage gestort moet worden. Hieruit 
zouden groene en blauwe functies betaald moeten worden. Op deze 
wijze kunnen rode en groene functies eenvoudiger uit elkaar gehouden 
worden, kan het fonds een ‘trigger’ zijn om andere partijen tot bijdra-
gen te verleiden en zijn financiële stromen helder in beeld te brengen. 
Medezeggenschap in het fondsbeheer van marktpartijen kan draagvlak-
bevorderend werken.

De termijn voor het voorkeursrecht van gemeenten is nu op basis van het 
bestemmingsplan geregeld. Indien een bestemmingsplan ontbreekt, kan 
het voorkeursrecht voor maximaal drie jaar uitgeoefend worden op basis 
van een structuurvisie. Daarna kan het voorkeursrecht op basis van een 
besluit van de gemeenteraad nog twee jaar uitgeoefend worden. De raad 
adviseert deze termijn te verlengen naar vijf jaar. In de praktijk is een peri-
ode van drie plus twee jaar te kort omdat het altijd om gecompliceerde 
plannen gaat waarvan bovendien vaak de duur verlengd wordt door een 
verplichte milieu-effectrapportage.

Horecabelasting
Uitgaande van het gunstige effect van hoge omgevingskwaliteit op de 
omzet van de horeca, kan via horecabelasting bijgedragen worden aan 
instandhouding van die kwaliteit. 
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De raad adviseert de volgende mogelijkheden nader 
te onderzoeken 

Kwaliteitsfonds
Er functioneert een Monumentenfonds op landelijk niveau. Het Rijk 
draagt daar naast gemeenten financieel aan bij. Het doel is om, onder 
voorwaarde van het voldoen aan gestelde criteria, bijdragen te leveren 
aan rechtspersonen die investeren in een monument. De raad stelt voor 
analoog daaraan een kwaliteitsfonds in te stellen dat bijdragen kan geven 
voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit.

Gebiedsfondsen
Gemeenten kunnen gebiedsfondsen vormen voor de uitvoering van pro-
jecten ter verbetering van een heel gebied. Dit kan een gemeente doen 
voor een deel van haar grondgebied zoals bijvoorbeeld Groningen dat 
doet voor Meerstad. Een gebiedsfonds biedt ook mogelijkheden voor 
gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeenten.

Ruimte voor Ruimte 
Veelbelovend is de Ruimte voor Ruimte regeling, zoals in bijvoorbeeld 
Brabant wordt toegepast. Hier wordt een bestemmingsverandering geac-
cepteerd van agrarisch naar woningbouw, viskwekerij, voedingsindustrie. 
Nodig is wellicht een nieuwe vorm van 'ruilverkaveling' om bundeling van 
functies te regelen: woon/werk functies in een losse bebouwing. Hierbij 
moet aangetekend worden dat de Ruimte voor Ruimte regeling tot nu 
toe alleen goed werkt bij schaarste van grond en vraag naar bouwterrein 
voor duurdere woningen. Er is dus alle aanleiding om te onderzoeken hoe 
dit instrument beter kan worden ingezet, waarbij ook de mogelijkheid in 
beeld moet komen om goedkopere woningen te bouwen.

Andere kostendragers
Het landelijk gebied levert een gemeente geen inkomsten op. Zonder 
verandering in de financiering van gemeenten is het moeilijk om aan 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering werken. 
Het benutten van economische dragers in het landelijk gebied voor kwa-
liteitsverbetering is nog niet van de grond gekomen. De betekenis van 
de oorspronkelijke economische drager, de landbouw, wordt minder. Elke 
economische activiteit die in het landelijk gebied verschijnt, versterkt de 
economische situatie. Voorbeelden van nieuwe economische dragers zijn 
o.a. paardenhouderij en recreatie.
Hierin moeten de nieuwe kostendragers gevonden worden, hoewel de 
raad zich realiseert dat elke potentiële kostendrager veel belangstellen-
den trekt.
De raad dringt sterk aan op het zoeken naar kostendragers, samen met 
organisaties zoals de ANWB.

Radiotelefonie 
Opcenten voor radiotelefonie kunnen als kostendrager fungeren. Gemeen-
telijke leges voor zendmastvergunning kunnen benut worden om ruimte-
lijke kwaliteit te versterken.
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Het belang van goede voorbeelden
Over het belang van goede voorbeelden wordt verschillend gedacht. 
Voorbeelden die alleen resultaten tonen, kunnen de creativiteit doden. 
Voorbeelden die vooral laten zien hoe het proces op een goede of juist 
verkeerde manier is verlopen, kunnen leerzaam en inspirerend zijn. Het 
is daarom van belang om voorbeelden van het laatste te laten zien. 
Leerzame publicaties op dit punt zijn te vinden in de literatuurlijst. Het 
betreft onder meer Projectbureau Belvedere (2004), een themanummer 
van Noorderbreedte (2003 nr. 3A) en Droog et al (2003).

Gevolgen van de keuze voor deze werkwijze
De bovenstaande werkwijze is in de huidige besluitvormingsprocessen 
nog niet goed ingevoerd. Ook sluit het huidige instrumentarium niet 
voldoende aan op de voorgestelde werkwijze. Verandering van ingesleten 
processen bij plantrajecten is nodig.
Van het grootste belang is dat de organisatie van zo’n proces een even-
wichtige inbreng van alle betrokkenen garandeert waarbij vooraf duidelijk 
moet zijn hoe het eindoordeel (‘de kwaliteit’) geformuleerd wordt en 
door wie. Op deze wijze worden bewustwording, participatie en lokaal 
draagvlak bereikt. Uiteraard verschilt de werkwijze in het proces per situ-
atie: elke ontwerpopdracht is in feite uniek. 
Ook kunnen de projecten verschillen in wie eindverantwoordelijk is 
(systeemverantwoordelijke), wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 
de werkwijze (procesverantwoordelijke) en wie dat is voor het vaststellen 
van ‘de kwaliteit’ (resultaatverantwoordelijkheid). 
Vaste elementen zijn echter de aanwezigheid van een overlegsituatie, met 
daarbij aandacht voor de visies van betrokken partijen; het creëren van 
samenwerking, mogelijkheden en middelen te verschaffen om partijen 
hun rol te laten vervullen; de onafhankelijkheid van de organisator van 
het overlegproces en het vooraf bepalen van de eindverantwoordelijken. 
De keuze voor een werkwijze en voor de proces- en resultaatverantwoor-
delijken is afhankelijk van de situatie en dient overgelaten te worden aan 
de direct betrokkenen.

4.5 Borgen, monitoren en handhaven 

Borgen
De sturingsfilosofie van de Nota Ruimte gaat uit van meer verantwoor-
delijkheid en vrijheid voor decentrale overheden. Het Rijk kent juist aan 
provincies veel taken toe. De raad constateert dat het Rijk daarmee in lijn 
handelt met het advies van de raad 'Platteland aan het stuur'. 
De raad vindt dat een sterkere regierol van de provincies, gemeenten en 
waterschappen betekent dat die overheden ook de kennis en middelen 
moeten hebben om die taken goed uit te voeren. Het stimuleren van 
ruimtelijke kwaliteit is een taak die veel meer neerkomt op vooraf inspire-
ren dan achteraf toetsen. Dat impliceert ook verwerving van de kennis en 
het aanleren van de vaardigheden die nu nog ontbreken. Het is aan het 
Rijk om als vliegwiel voor de organisatie hiervan te fungeren. Uiteindelijk 
zullen de andere overheden zelf deze taken uitvoeren, voor zover ze het 
nu nog niet doen.
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Het bereiken van ruimtelijke kwaliteit begint bij het vastleggen van visies 
en doelen die de betreffende overheden willen nastreven. De huidige en 
de in voorbereiding zijnde Wet Ruimtelijke Ordening biedt daarvoor de 
mogelijkheden. De raad dringt er op aan dat overheden in beleidsdo-
cumenten en uitvoeringsdocumenten doelen voor ruimtelijke kwaliteit 
vastleggen.
De nieuwe voorgestelde Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) biedt 
daarvoor de volgende instrumenten:
• de provinciale structuurvisie als beleidskader;
• de provinciale ruimtelijke verordening als juridische normstelling;
• de incidentele aanwijzingsbevoegdheid;
• de provinciale bestemmingsbevoegdheid.

De raad acht deze instrumenten van grote waarde voor de realisatie van 
de provinciale doelen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. De raad 
vindt het daarom van groot belang dat deze instrumenten in de voorge-
stelde wet bij de parlementaire behandeling intact blijven. De raad advi-
seert de provincies deze instrumenten alleen in te zetten voor provinciale 
en bovengemeentelijke doelen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit.

Het instrumentarium van de nieuwe WRO bevat echter niet langer de 
provinciale goedkeuring. Nu heeft dit middel in de actuele situatie van 
de vigerende WRO ‘bijwerkingen’ in de zin dat provincies zich vaak nood-
gedwongen moeten bemoeien met gemeentelijke details. Bovendien 
leidt dit tot vertraging. Door het weglaten van dit instrument verliest de 
provincie echter doorzettingsmacht voor het afdwingen van provinciale 
doelen.
De raad vindt dat een instrument van vervangingsbevoegdheid (ook wel 
‘facultatieve goedkeuring’ genoemd) in de nieuwe wet een mogelijkheid 
biedt om de middenweg te vinden tussen geen en teveel bemoeienis. 
Met vervangingsbevoegdheid kan de provincie binnen een gestelde ter-
mijn zelf een gemeentelijk besluit vervangen door een provinciaal besluit. 
Indien de provincie binnen de gestelde termijn geen besluit neemt wordt 
het gemeentelij besluit van kracht.
Voorwaarde is dan wel dat provincies zich met het gebruik van dit instru-
ment beperken tot de provinciale doelen en niet op het gemeentelijk 
niveau gaan meesturen.

Monitoren

Het is belangrijk dat de overheden inzicht hebben in de ontwikkelingen 
die plaats vinden, of dit nu autonome ontwikkelingen zijn of gevolgen van 
het beleid. Een goed functionerend monitoringssysteem is essentieel. De 
rijksoverheid en ook provinciale overheden doen al veel aan monitoring. 
De raad adviseert Rijk, provincies en gemeenten nader te onderzoeken 
of de bestaande systemen de ruimtelijke kwaliteit voldoende monitoren. 
De raad adviseert verder aan de overheden om de monitoringssyste-
men indien nodig aan te passen en op elkaar af te stemmen, opdat een 
betere monitoring van de ruimtelijke kwaliteit bereikt kan worden. Het is 
in belangrijke mate een taak van gemeenten en provincies zelf om een 
gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen.
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Handhaving

Ook in een nieuwe sturingsfilosofie valt er niet te ontkomen aan handha-
ving. Verantwoordelijkheid op elk niveau betekent dat hogere overheden 
niet langer lagere overheden controleren op het niveau van die lagere 
overheden. De raad vindt wel dat hogere overheden hun doelen mogen 
handhaven bij lagere overheden. Dus de provincie moet naar de mening 
van de raad de macht hebben om de provinciale doelen met betrekking 
tot ruimtelijke kwaliteit te handhaven op het gemeentelijk niveau. Er zal 
een stok achter de deur moeten zijn om te waarborgen dat de doelen 
van hogere overheden niet worden gefrustreerd door onwil van lagere 
overheden.

De raad vindt echter dat de nieuwe sturingsfilosofie tot consequentie 
heeft dat hogere overheden niet meer toetsen of lagere overheden hun 
eigen doelen wel naleven. Dat is een zaak die tot dat niveau beperkt 
moet blijven.
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Bijlage 1

070-3784730 1nadere uitwerking adviesaanvraag 
ontwikkelen met kwaliteit.

Geachte heer Vonhoff,

Op verzoek van het secretariaat van de Raad voor het Landelijk Gebied is er op 19 mei 

2004 overleg gevoerd met medewerkers van diverse beleidsdirecties over een nadere uit-

werking van de adviesaanvraag met betrekking tot ‘Ontwikkelen van kwaliteit op het plat-

teland’, die is opgenomen in het werkprogramma van de raad voor 2004 (zie bijlage).

De adviesaanvraag is in 2003 opgesteld. Inmiddels is het beleid gewijzigd in het kader van 

de Nota Ruimte en in de Agenda voor een Vitaal Platteland. Op basis daarvan stel ik voor 

het advies toe te spitsen op het onderwerp ‘ontwikkelen met kwaliteit’ (in de oorspronke-

lijke adviesaanvraag aangeduid als ‘ontwikkelingsgerichte landschapstrategie’.

De adviesaanvraag plaats ik nu in het licht van de nieuwe beleidslijn, namelijk dat bij ver-

anderingen in het landelijk gebied gezocht wordt naar ‘ontwikkelen met kwaliteit’, ofwel 

veranderingen in ruimtegebruik aangrijpen om tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering 

te bewerkstelligen. Daarbij spelen de zogenaamde 3 p’s (people, planet and profit) een 

belangrijke rol en de nieuwe sturingsfilosofie van het kabinet.

Dit is dan ook de kern van de voorliggende adviesaanvraag: 

Aan de raad wordt gevraagd een mening te geven over de inzet en werking van de strategie 

‘ontwikkelen met kwaliteit’ zoals vastgelegd in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland. 

Toelichting

In de Nota Ruimte en in de Agenda Vitaal Platteland is deze strategie procesmatig inge-

vuld. Aan de raad wordt gevraagd na te gaan welke strategieën kunnen worden toege-

past op de diverse overheidsniveaus om de veranderingen in het landelijk gebied zodanig 

vorm te geven, dat de kwaliteiten van het platteland per saldo worden vergroot. Daarbij 

vraag ik specifieke aandacht voor de rol die het Rijk hierin naar uw mening vervult, dan 

wel zou kunnen vervullen, gezien de doelstellingen van het rijksbeleid en de opvattingen 

over sturingsfilosfiën.

De Voorzitter van de Raad voor het Landelijk 
Gebied
Prof. H.J.L. Vonhoff
Stationsplein 14
3818 LE AMERSFOORT

DP-2004-858  09-07-04

onderwerp    

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

Platteland

Adviesaanvraag

Ministrie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit

Platteland

afdeling Omgevingsbeleid,

Cluster Ruimte en Kwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73

Postadres: Postbus 20401

2500 EK 's-GRAVENHAGE

Telefoon: 070-3785139

Fax: 070-3786121

Telegramadres: Landvis

www.minlnv.nl
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Qua ontwikkelingen in het landelijk gebied valt te denken aan duurzame en economische 

vitale landbouwsector, de groei van andere sectoren in het landelijk gebied zoals recreatie 

en toerisme, de toenemende behoefte aan recreatie in en om de steden, intensivering van 

het (recreatie)verkeer en de noodzaak om ruimte te bieden aan wateropvang en woning-

bouw. 

Daarnaast stellen Brusselse richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Vogel - en 

Habitatrichtlijn, specifieke eisen aan de ruimte die er is om ontwikkelingen in het landelijk 

gebied te laten plaatsvinden op de gewenste manier.

Tevens ga ik ervan uit dat u de voorverkenning die het Kennis - en Innovatiecentrum van 

de Stichting Recreatie op uw verzoek opstelt, betrekt bij uw advies. Daarbij ligt het accent 

op de wensen in het landelijk gebied gesteld vanuit de recreatieve functie.

Graag zie ik uw advies in het najaar tegemoet.

DE DIRECTEUR PLATTELAND,

K.J. de Ruiter

Datum  Kenmerk   Vervolgblad

29-06-2004  DP-2004-858  2
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Bijlage 2

Totstandkoming van het advies

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft in de voorbereiding van dit 
advies een analyse uitgevoerd langs een aantal sporen. Er is een desk- 
studie verricht naar het begrip kwaliteit en het gebruik van het begrip 
in de ruimtelijke planning en in het beleid. Daarnaast is een aantal  
consultatiegesprekken gevoerd met bestuurders, beleidsmedewerkers, 
belangenorganisaties en deskundigen.

Voor dit advies zijn tevens twee achtergrondstudies geschreven.

Samenstelling werkgroep

De voorbereiding van het advies was in handen van een werkgroep 
bestaande uit:

raadsleden
F.G. van Diepen (voorzitter)
G.J. Borger
H.M. de Boois
M.D.A.M. van der Laan
G.W. van Montfrans 
J.D. van der Ploeg

externe deskundigen
H. te Grotenhuis, Directeur provincie Overijssel
C.J.G.M. de Vet, burgemeester Leusden 
N. de Vreeze, directeur welstandszorg Noord-Holland

De werkgroep is zesmaal bijeen geweest om start, voortgang en aanbe-
velingen te bespreken.

vanuit het bureau van de raad waren betrokken
C.J.M. van Berkel  projectleiding 
K. Steffanie   stagiaire, achtergrondstudie over de Kader- 
    richtlijn Water 
W. Kooy   algemeen secretaris 



externe bijdrage
F. Huis &  Achtergrondstudie; Recreatie en ruimtelijke 
E. Tuunter  kwaliteit, Stichting Recreatie
 

deelnemers consultatiegesprekken 
D.H. Baalman   Het Oversticht Overijssel
H.G. Baas    Landschapsbeheer, Nederland
R. Bakker    Bureau BVR 
Ir. N.J. Beun    Innovatienetwerk LNV
J. W. Boetze   DLG Groningen
L.C. Brinkman   Algemeen Verbond van Bouwbedrijven
H. Broess    Bureau Bugel en Hajema
A. Buijs     Het Oversticht Overijssel
M.A.E. Calon    gedeputeerde RO Groningen
E.G.M. Dessing   Expertisecentrum LNV
M.J. Dumont    beleid provincie Gelderland
J.W. Edinga    directeur Nederlandse Tuinenstichting
J.H.N. Elerie   Brede Overleggroep kleine Dorpen
H.O. Faassen   LNV
L. Hacquebord   hoogleraar RUG
N.F.C. Hazendonk  Expertisecentrum LNV
A.M.E.M. van Heuven   Landschapsbeheer, Nederland
Y. Horsten   Staatsbosbeheer
T. de Jong (per email)  TU-Delft
H.J.J. Koopmans   AM Wonen
G.U. Kuneman    Stichting Natuur en Milieu
E. Luiten    Landschapsarchitect BNT 
R. Meijers   Expertisecentrum LNV
B. Needham   hoogleraar Ruimtelijke Planning KUN
L.N. Noorman   Directie Regionale Zaken LNV
W.H.M. Oomens   Ministerie OCW
T.W. Rietkerk   gedeputeerde Overijssel
R.C. Robbertsen    burgemeester Ede
D. Sijmons    Rijksadviseur voor het landschap
J.A.J. Stam   burgemeester De Marne
M. van Steenis   VNG
B. van der Vlugt    Stichting Gras en Wolken
R.J. van der Wal    ILG-LNV
M. Wassen    hoogleraar landschapsecologie RUU
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Bijlage 3

Internationale verdragen en conventies
Biodiversiteitsverdrag (1992) 

Dit verdrag werkt vooral door via het nationale natuurbeleid voor de EHS, 
de verbindingszones en het beleid in de witte gebieden. Het komt tot 
uiting in verwerving van natuur(ontwikkelings)gebieden en verbindings-
zones, agrarisch natuurbeheer en toepassing van de Flora- en faunawet.

Klimaatverdrag (United nations Framework Convention on 
Climatic Change) en het Kyoto-protocol
Het Kyoto-protocol behelst een afspraak om de uitstoot van broeikasgas-
sen te beperken. Nederland heeft ervoor gekozen middels grootschalig 
inzetten van windenergie aan de reductie van CO2 te werken. 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage. (Werelderfgoedlijst)
Vanuit Nederland zijn naast de aangewezen objecten (Beemster, Stelling 
van Amsterdam, Schokland en Kinderdijk) de volgende voorgesteld: Mid-
dag-Humsterland, Noordoostpolder en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Aanmelding van de Waddenzee is in discussie.

European Landscape Convention
Deze conventie uit 2000 van de Raad van Europa is (nog) niet door 
Nederland ondertekend. Dit verdrag gaat overigens niet erg ver met ver-
plichtingen. Ondertekenaars beloven zich in te zetten voor behoud van 
waardevolle landschappen.

European Convention on the Protection of Archeological Heritage 
(Verdrag van Malta)
Dit verdrag voorziet in bescherming van archeologische vindplaatsen.

EU-richtlijnen en verordeningen 
91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbescher-
mingsmiddelen
Het doel is om de hoeveelheid gebruikte middelen te reduceren
75/442/EEG & 99/31/EG, betreffende respectievelijk het verwerken en 
het storten van afvalstoffen
86/278/EEG betreffend het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
91/676/EEG Nitraatrichtlijn betreft het beperken van de nitraatbelasting 
van het (grond)water



79/409/EEG Vogelrichtlijn en 92/43/EEG Habitatrichtlijn vormen samen 
de basis voor het Natura 2000 netwerk van natuurgebieden. Consequen-
tie voor het plattelandsbeleid heeft vooral betrekking op de externe wer-
king van Natura 2000 gebieden op mogelijkheden en vooral beperkingen 
aan andere functies (o.a. landbouw, wonen en infrastructuur). 
2000/60/EG: Kaderrichtlijn Water
In tegenstelling tot de hiervoor genoemde richtlijnen, die vooral defensief 
gericht zijn op het beperken van vervuiling, heeft de Kaderrichtlijn Water 
tot doel behoud en herstel van de gehele watersector, zowel grondwa-
ter, oppervlaktewater als kustwateren. Deze richtlijn kan meer dan welke 
andere richtlijn het plattelandsbeleid gaan beïnvloeden.
Grondwaterrichtlijn: In het kielzog van de Kaderrichtlijn Water zal de 
Grondwaterrichtlijn van kracht worden. Het grondwater maakt, even-
zogoed als het oppervlaktewater, deel uit van onze watersystemen. De 
eigenschappen van het grondwater bepalen in belangrijke mate die 
van het oppervlaktewater. Het kunnen voldoen aan de normen voor de 
oppervlaktewateren stelt dan ook eisen aan het grondwater.
1257/99 inzake steun voor plattelandsontwikkeling.
Deze verordening omvat de belangrijkste financiële instrumenten (EU 
fondsen) omvat voor natuur, milieu en landschap in landbouwgebieden.
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