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Ten geleide

‘Ruimte met Karakter. Sturen op de kwaliteit van het cultuurlandschap’ is 
de neerslag van een zoekproces dat in de zomer van 2007 is gestart. In een
verkennende studie staat de vraag centraal met welke ambitie en op welke
manier de provincies de transformatie van het cultuurlandschap begeleiden.
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008
wordt in dit opzicht als een keerpunt gezien. De provincies zijn de beoogde
‘regisseurs’ van het landschap.

Deze studie biedt een momentopname van de recent ingezette beleidspraktijk,
laat visies en voorbeelden zien en toont ook samenhang met andere beleids-
terreinen. De nieuwe opgave veronderstelt een proactieve en integrale aanpak
die een duurzame bijdrage levert aan een uitgesproken kabinetsambitie rond
het thema ‘Mooi Nederland’. De toverformule voor integraal handelen is nog
niet gevonden, maar het zoeken gaat voort.
De provincies bevinden zich in een experimenteerfase. Tussen de provincies
verschilt de aanpak, afhankelijk van de ruimtedruk en de bestuurscultuur.
Overheden tasten ieders territorium en strategie af. De verkenning pleit 
voor een verbindende aanpak, met het landschap zelf in een leidende rol: 
het leidend landschap.

Dat vraagt om nieuwe expertise, niet alleen bij de provincies, maar bij alle
overheden en met inschakeling van burgers en maatschappelijke organisaties.
Met deze publicatie hopen we de sturing op ruimtelijke kwaliteit een nieuwe
prikkel te geven. Niet alleen om ‘Mooi Nederland’ met meer synergie aan te
pakken, maar ook om de diversiteit van onze cultuurlandschappen te waar-
deren en te versterken en de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening aan te
grijpen voor een culturele kwaliteitssprong. Want eigenheid van Nederland is
in belangrijke mate het resultaat van de eigen wijze van omgaan met ruimte.

Vanuit het College van Rijksadviseurs vormden de ervaringen met integraal
ontwerpen en adviseren de context voor het advies dat tegelijk met deze
publicatie wordt aangeboden aan de ministers van OCW, VROM en LNV.

Fons Asselbergs,
namens het College van Rijksadviseurs 
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Aan de Ministers van OCW, VROM en LNV
Aan de Gedeputeerde Staten van de provincies

Aanbevelingen naar aanleiding van het rapport
“Ruimte met Karakter. Sturen op de kwaliteit van het cultuurlandschap.

Op dit moment is een aantal ingrijpende transformaties gaande in het cultuur-
landschap: de schaalvergroting van de landbouw, de ontwikkeling van ‘groene
diensten’ en het veranderende waterbeheer tot stedelijke ruimteclaims, recrea-
tief medegebruik, natuurontwikkeling en de plaatsing van windturbines.
Tegen de achtergrond van een sterker wordende publieke roep om het behoud
van cultuurlandschap en regionale identiteiten, alsook een ontluikend besef
van de economische en welzijnsbaten van het landschap, krijgen de provincies
een steeds belangrijker rol bij het in goede banen leiden van deze transforma-
ties. Zij maken daarbij onder meer gebruik van de nieuwe wet op de ruimte-
lijke ordening (Wro). De wet, die op 1 juli 2008 in werking treedt, omvat een
ingrijpende herordening van verantwoordelijkheden en instrumenten. Voor de
provincies betekent dit onder meer dat zij meer dan voorheen vooral vooraf
moeten gaan sturen in plaats van achteraf toetsen en corrigeren. Een ander
betrekkelijk nieuw instrument is de Natuurbeschermingswet die de provincies
via artikel 23 de mogelijkheid biedt om Beschermde Landschapsgezichten aan
te wijzen.

Op initiatief van de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed en ondersteund
door het projectbureau Belvedere is in dit licht een verkenning uitgevoerd met
als centrale vraag op welke manier en met welke ambities provincies de trans-
formatie van het cultuurlandschap begeleiden. In hoeverre zijn zij klaar voor
hun nieuwe taak? Binnen dit kader zijn diverse gesprekken gevoerd met
beleidsmakers en de provinciale portefeuillehouders ruimtelijke ordening. 
Hoe bereiden provincies zich voor op de cultuuromslag die voortkomt uit de
nieuwe Wro? Hoe gaan zij om met hun instrumentarium? En wat betekent 
dit alles voor de toekomst van het cultuurlandschap? 

De bovengenoemde verkenning heeft geleid tot het rapport ‘Ruimte met
Karakter, sturen op de kwaliteit van het cultuurlandschap’. De inhoud van het
rapport brengt het College van Rijksadviseurs tot een aantal adviezen en
observaties die het graag via deze brief onder uw aandacht brengt. Daarbij
kiest het College er bewust voor zich zowel te richten tot de verantwoordelijke
ministers als tot de Gedeputeerde Staten van alle provincies. De overgang naar
een nieuwe situatie, zoals deze met de nieuwe Wro wordt aangekondigd, vergt
immers een goede afstemming tussen de verschillende overheden. De verken-
ning biedt een goed zicht op de vertrekpositie van deze nieuwe situatie en de
initiatieven die op provinciaal niveau worden ontplooid. De verkenning heeft
in die zin ook waarde als instrument om ontwikkelingen in aansturing en regie
van de transformatie van het cultuurlandschap te monitoren. Het gesprek hier-
over tussen rijk, provincies en gemeenten moet de komende jaren worden
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Ten aanzien van de inzet van het instrumentarium blijkt dat provincies niet tot
nauwelijks gebruik maken – en denken te maken – van het Beschermd
Landschapsgezicht, krachtens artikel 23 van de Natuurbeschermingswet.
Allereerst is er onduidelijkheid over de manier waarop het artikel ingezet kan
worden. Daarnaast bestaat twijfel over het gebruik omdat het Beschermd
Landschapsgezicht een connotatie heeft van ‘fixeren’ en ‘musealiseren’. Het klinkt
als een niet-creatieve tegenkracht die ontwikkeling in de weg staat. Ook hebben
provincies – wellicht als gevolg van de onduidelijkheden over de inzet van het
Beschermd Landschapsgezicht – meer vertrouwen in de mogelijkheden die de
Wro biedt voor bescherming van kwaliteiten van cultuurlandschappen. Zij zien
een meerwaarde van de inzet van de Natuurbeschermingswet (nog) niet in.

Voor het afdoen van het Beschermd Landschapsgezicht als een ‘loos’ instru-
ment is het veel te vroeg, zeker met het oog op de onduidelijkheden en het
gebrek aan praktijkvoorbeelden van een (succesvolle) inzet. Wat nu van belang
is, is een nadere ontginning en concretisering van de mogelijkheden van deze
wet. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van de kennis en ervaring die binnen de
ministeries van VROM, LNV en OCW zijn opgedaan met het Beschermd
Stads- en Dorpsgezicht. Er kan een commissie in het leven worden geroepen
naar analogie van de Commissie Bescherming en Ontwikkeling die gemeenten
tot voor kort wegwijs maakte bij de inzet van dit middel uit de Monumenten-
wet 1988, artikel 35 en volgende. 

Duidelijk moet worden dat de aanwijzing tot Beschermd Landschapsgezicht
niet bevriezend hoeft te werken ten aanzien van economische initiatieven.
Voortvloeiend uit de ervaringen met de beschermde stads- en dorpsgezichten
zou het juist op termijn tot waardevermeerdering van het vastgoed kunnen lei-
den omdat juist dankzij de aanwijzing gestuurd kan worden op de kwaliteit
van nieuwe ontwikkelingen. In de beginperiode wordt van de overheid wel ver-
wacht dat zij ook in deze landschappen investeert en daarmee aangeeft dat het
gaat om stimulerend beleid. Bovendien markeert de wettelijke status van een
aanwijzing de gewenste continuïteit van beleid op lange termijn.

•  Expliciteer als rijk samen met de provincies de mogelijkheden van 
artikel 23 uit de Natuurbeschermingswet. Doe een aanvullende studie
naar de omgang met het Beschermd Landschapsgezicht en geef het 
handen en voeten zodat het voor de provincies een werkbaar middel
wordt, naar analogie van de werkwijze van de Commissie Bescherming
en Ontwikkeling.*)
•  Neem potentiële Beschermde Landschapsgezichten op in het
Stimuleringprogramma Kwaliteit van Ruimte, dat bij het Ministerie 
van VROM in voorbereiding is. 

De omslag die wordt veroorzaakt door de Nota Ruimte en de Wro vraagt om
nieuwe vaardigheden, nieuwe deskundigheid en een andere bestuurlijke cultuur.
Voor de provincies ligt hier een grote opgave. Dit bleek onder meer uit de
gevoerde gesprekken van de verkenning en wordt ook onderstreept in het advies
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voortgezet, gekoppeld aan daadkracht. De urgentie is groot. Willen we toe
naar een duurzame regie op het cultuurlandschap, dan moet daar in gezamen-
lijkheid hard aan worden gewerkt en moeten de verschillende rollen verder
worden uitgewerkt. Zowel bescherming als ontwikkeling van het cultuurland-
schap horen daarin thuis. Uiteraard wil het College dit proces van harte onder-
steunen. 

Uit de verkenning blijkt dat de provincies verschillend omgaan met de dyna-
miek in het landschap, zowel in de houding als de wijze waarop het instrumen-
tarium wordt ingezet. Dat is vanuit het perspectief van regionale verscheiden-
heid toe te juichen. Wel valt op dat veel provincies liever kiezen voor de weg
van de verleiding en de samenwerking dan voor verordeningen en proactieve
aanwijzingen. Voor veel ruimtelijke kwaliteiten behoudt men graag speel-
ruimte. Daarvoor lijken afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsregels een uit-
weg te bieden maar voor ‘het bestuurlijke gedoe’ en de mogelijke juridificering
die dit met zich meebrengt schrikt men terug. Kortom, provincies kiezen liever
de wortel dan de stok. Dat is een nobel streven, ware het niet dat het ook risi-
co’s met zich meebrengt. Provincies zullen binnen het nieuwe (proactieve)
regime van de Wro duidelijk moeten maken waar zij voor staan, wat hun ambi-
ties zijn en hoe zij daar vervolgens naar handelen.

Helderheid via verordeningen en proactieve aanwijzingen hoeft de verleiding
en de integrale samenwerking niet in de weg te staan. Sterker nog, het kan een
noodzakelijke richting geven en daarmee de juiste condities scheppen voor
verleiding en samenwerking. Het spel kan pas gespeeld worden wanneer de
spelregels geformuleerd zijn en eventuele consequenties vooraf duidelijk zijn
opdat, wanneer nodig, de stok alsnog gehanteerd kan worden. Om de nodige
speelruimte te behouden is het vooraf maken van duidelijke prestatieafspraken
tussen overheden wellicht een sympathieke alternatieve weg. Vereiste is wel
een rechte rug van bestuurders wanneer deze afspraken niet worden nageko-
men. Op dergelijke momenten mag men niet schromen een reactieve aanwij-
zing te geven. Bovendien zal getest moeten worden of dergelijke aanwijzingen
achteraf juridisch stand houden. 

•  Het cultuurlandschap vraagt zorg en bescherming. Met name voor die
gebieden die echt bescherming behoeven zal helderheid moeten worden
geboden over wat niet wordt toegestaan. Ontwikkeling leidt niet altijd tot
behoud. Bestaande kwaliteit is niet in alle gevallen onderhandelbaar. Een
‘ja, mits’-benadering snijdt pas hout zolang ook het ‘nee’ nog tot het voca-
bulaire behoort.
•  Beschouw verordeningen en proactieve aanwijzingen niet als een
belemmering voor samenwerking en verleiding maar als een essentieel
kader waarbinnen het spel gespeeld kan worden. Geef gelijktijdig vorm
aan zowel stok als wortel.
•  Onderzoek is gewenst naar de wijze waarop kernkwaliteiten van het
landschap door middel van ‘procesverordeningen’ (bijvoorbeeld via een
verplicht Beeldkwaliteitsplan) kunnen worden geborgd.



ken over te gaan van een experimentele fase naar een fase waarin de organisatie
van kwaliteitsimpulsen wordt ‘genormaliseerd’. Daarbij is het van belang dat de
middelen, organisatie en menskracht goed worden gebruikt. Het inzetten van een
kwaliteitsteam met externe adviseurs is bijvoorbeeld zeer aan te raden voor com-
plexe projecten met een langlopend karakter. Maar bij het inzetten van een kwali-
teitsteam voor lopende en kleinschalige zaken kan sprake zijn van ‘overkill’.

•  Bij kwaliteitsmanagement zijn maatwerk en een ketenbenadering nodig
van op elkaar aansluitende activiteiten, (stimulerings)regelingen en
ondersteunende structuren. Evalueer in het kader van de Samen-
werkingsagenda Mooi Nederland de huidige organisatie van kwaliteitsad-
visering. Krijg vanuit het oogpunt van een optimaal effect op de ruimte-
lijke kwaliteit inzicht in het zo efficiënt mogelijk inzetten van menskracht
en middelen. Bezie daarbij hoe een ketenbenadering van kwaliteitsma-
nagement zo kan worden gestimuleerd dat deze ook doorwerkt in uitvoe-
ring en beheer. 

De laatste jaren groeit de maatschappelijke aandacht voor kwaliteit van de leef-
en werkomgeving en het behoud van ‘zachte waarden’ zoals openheid, stilte,
duisternis, eigenheid, ruimte en groen. Het is een belangrijke taak voor de
(provinciale) overheid om te luisteren naar wat er maatschappelijk speelt. Dit
is de basis om ook het besef van kwaliteit te versterken. Immers, alleen wan-
neer de kwaliteit van het cultuurlandschap wordt herkend, bewust beleefd en
gewaardeerd, is het mogelijk de bescherming daarvan mee te nemen in de
beoordeling van ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld bij de spanning tussen pri-
vate kortetermijnbelangen en publieke langetermijnbelangen.
Provincies investeren reeds actief in kennisontwikkeling via enquêtes, informa-
tieverstrekking, educatie, tentoonstellingen en manifestaties en zoeken daarin
aansluiting bij initiatieven van maatschappelijke organisaties. Met name dat
laatste is belangrijk in het licht van een open, proactieve en ontwikkelingsge-
richte benadering. Door in een vroege fase van planvorming de visie van bewo-
ners en gebruikers op de kwaliteit van hun leefomgeving te peilen, worden
draagvlak en maatschappelijke energie benut. 

•  Ondersteun in het kader van het Stimuleringsprogramma Kwaliteit van
Ruimte initiatieven tot het ontwikkelen van een breed maatschappelijk
kwaliteitsbesef en participatie van burgers in kwaliteitsdiscussies. 
Het gaat daarbij zowel om de locale als de regionale leefomgeving. Leg
accent op vernieuwende en gecombineerde initiatieven van provincies,
gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk.

Investeringsstromen voeden gebiedsprocessen. Hoewel integraal gebiedsgericht
beleid nog in de kinderschoenen staat, zijn daarmee door de provincies toch al
zeer aansprekende perspectieven ontwikkeld. Uit de gesprekken en uit onder-
zoek blijkt dat de bundeling van budgetten in het ILG de resultaatgerichtheid
heeft versterkt. De inzet van ILG-gelden ten behoeve van ruimtelijke kwaliteit
en van cultuurhistorie in het bijzonder is daarentegen niet altijd optimaal.

*) Op dit moment voorziet het

Projectbureau Belvedere in een

deel van deze behoefte. Voor

gebiedsontwikkeling is het

programma Habiforum

stimulerend. Beide eindigen

echter in 2009. 
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‘Ruimte, Regie en Rekenschap’ van de commissie Lodders. De Nota Ruimte en
de nieuwe Wro vergen niet alleen een andere werkmethodiek maar ook een omslag
in denken en handelen, zowel binnen provincies, gemeenten als het rijk zelf. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om het lostrekken van termen als behoud en bescherming van
de huidige ‘fixerende’ connotatie. Musealisering is niet het doel, een samenhan-
gende betekenis tussen oud en nieuw wel. Dynamiek wordt dan ingezet om een
nieuwe duurzame betekenis aan het cultuurlandschap toe te voegen.

Voor een succesvolle herordening van verantwoordelijkheden en instrumenten
– en een omslag in het denken over de omgang met het cultuurlandschap – is
een goede begeleiding van belang. Als systeemverantwoordelijke heeft het rijk
hierbij een belangrijke taak. Provincie, gemeente- en rijksambtenaren zullen
vertrouwd gemaakt moeten worden met hun nieuwe rol, zowel in formele als
substantiële zin. Kortom, er zal geïnvesteerd moeten worden in de mensen die
het doen. 

Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en (cultuur)historici in dienst
van de provincies kunnen de gewenste betekenisvolle doorontwikkeling van
het erfgoed begeleiden. Ook de in de provincies aanwezige organisaties als de
commissies voor ruimtelijke kwaliteit, de recent geïnstalleerde kwaliteitsadvi-
seurs, regionale welstandsorganisaties, erfgoedhuizen, steunpunten cultureel
erfgoed, provinciaal landschapsbeheer en anderen kunnen hierin een sleutel-
positie vervullen. Daarnaast en bij het ontbreken van deze disciplines en voor
ambtenaren van andere disciplines kunnen kennis en competenties op een
hoger plan worden gebracht. Dat kan via de instelling van een (tijdelijke) aan-
vullende opleiding gericht op kennis en kunde op het raakvlak van ruimtelijke
ordening en cultuurhistorie.*) Een dergelijke ®Erfgoedakademie kan betrok-
kenen in ieder geval gedurende de invoeringsperiode van de Wro (2009-2013)
bijscholen en ‘klaarstomen’ voor hun nieuwe rol.

•  Neem als rijksoverheid, in nauwe samenspraak met de VNG en het
IPO, verantwoordelijkheid in de overdracht van taken en bevoegdheden
en formuleer een breed gedragen plan voor de overgang naar een nieuwe
systematiek. Maak daarbij middelen vrij voor een goede, integrale onder-
steuningsstructuur voor gemeenten en voor het inzetten van landschaps-
architecten, stedenbouwkundige ontwerpers en historici.
•  Committeer u als rijks-, gemeentelijke en provinciale overheid, bijvoor-
beeld in de vorm van De ®Erfgoedakademie, aan de vorming van een 
curriculum ten behoeve van de bijscholing van beleidsambtenaren bij
gemeenten, provincies en rijk, hun adviseurs en maatschappelijke part-
ners en zorg in dit licht voor een gecertificeerd getuigschrift. 

Naast de ontwikkeling van de interne expertise vraagt de toepassing van kennis
en kunde aangaande de kwaliteit van het cultuurlandschap aandacht. Met de inzet
van expertise op dit terrein wordt door provincies momenteel druk geëxperimen-
teerd in de vorm van bouwmeesters, kwaliteitsateliers en kwaliteitsteams.
Sommige provincies zijn als koplopers, andere als volgers aan te merken. Ze lij-



groenfondsen en verhandelbare ontwikkelrechten zijn daarvan voorbeelden.
Maar geen daarvan leidt vooralsnog tot een op nationaal niveau bestuurlijk
aantrekkelijk perspectief. 
In de motie van de leden Cramer en Atsma die de Tweede Kamer bij de LNV-
begrotingsbehandeling (najaar 2007) heeft aanvaard, werd verzocht een onaf-
hankelijke commissie in te stellen die de overheid van advies dient over moge-
lijke financieringsvormen om het Deltaplan ‘Nederland weer mooi’ tot uitvoer
te kunnen brengen. Op 15 november 2007 heeft de minister van LNV in reac-
tie op deze motie toegezegd een dergelijk adviescollege op te richten met als
taak haar te adviseren over financieringsvormen van investeringen in het land-
schap. Besloten is om dit college ‘Task Force Financiering Landschap
Nederland’ te noemen.

•  Het CRA vindt het belangrijk dat daarbij het cultuurlandschap benaderd
wordt in een integrale visie op de verschillende facetten van de cultuur-
historie en de natuurwaarden, gericht op zowel ontwikkeling als beheer.

Als College hebben we het zeer waardevol gevonden een open gesprek te voe-
ren met de provincies vanuit een wederzijds oprechte betrokkenheid bij het
cultuurlandschap. Het College hoopt dat die betrokkenheid de komende jaren
de samenbindende factor kan zijn voor de betrokken partijen en leidt tot geza-
menlijk gedragen strategieën en zichtbare resultaten op gebiedsniveau. 

Hoogachtend, namens het College van Rijksadviseurs,

Fons Asselbergs,
Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed
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Integrale gebiedsontwikkeling vraagt om flexibiliteit bij de inzet van instrumen-
ten, waardoor andere partijen ‘meegezogen’ worden. Als de (rijks)koek al bij voor-
baat is verdeeld vervalt deze spin-off in de richting van samenwerking en coalitie-
vorming. De commissie Lodders pleit ervoor de provincies bij de uitvoering van
gebiedsontwikkeling meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheid te geven. 
Verder komt uit de gesprekken naar voren dat cultuurhistorie bij de inzet van
de ILG-gelden meestal niet expliciet een rol speelde. Ten opzichte van natuur-
projecten zijn het relatief vaag benoemde doelen, die vaak pas in combinatie
met andere ingrepen concreet worden. Enkele provincies hebben zelf fondsen
gereserveerd voor dit doel. Maar ook bij de aansturing van rijksgeld zou cul-
tuurhistorie duidelijker richtinggevend moeten zijn. In aansluiting op de
genoemde behoefte aan flexibiliteit zullen dergelijke gelden beter niet project-
matig, maar thematisch worden geoormerkt. Daarbij is aandacht voor beheer
van bestaande cultuurhistorische kwaliteit op gebiedsniveau een eerste aan-
dachtspunt.

•  Besteed bij de mid-term-review van het ILG (2010) speciale aandacht
aan het creëren van meer speelruimte voor provincies bij de inzet van gel-
den in het kader van gebiedsontwikkeling. Maak ILG-gelden die worden
bestemd voor cultuurhistorische kwaliteit beter zichtbaar en stuurbaar op
regionaal niveau. Provincies krijgen daarbij meer ruimte om verschillende
ruimtelijke kwaliteiten in de gebiedscontext tegen elkaar af te wegen.

Uit de verkenning en verschillende onderzoeken komt naar voren dat het cul-
tuurlandschap het investeren waard is. Toch blijven investeringsstromen achter
bij deze ‘potentie’. In het verleden heeft de overheid samen met het agrarisch
bedrijfsleven decennia lang enorme bedragen geïnvesteerd in het cultuurland-
schap via het ruilverkavelings- en later landinrichtingsprogramma. Inmiddels
heeft het landschap een bredere betekenis gekregen in de samenleving. Van
productielandschap is het bezig te verbreden naar ‘informatielandschap’.
Recreatieve beleving, (cultuurhistorisch) onderzoek, educatie en genetische
informatie vormen nieuwe output in de vorm van informatie. De verbreding
van agrarische bedrijven speelt daarop in. 

Wat betreft de investeringen in het cultuurlandschap heeft deze verbreding
van de waardering nog geen goede vorm gekregen. Wanneer we constateren
dat het ‘landschap van ons allemaal’ is, dan zou daartegenover moeten staan
dat we dus ook allemaal bijdragen aan de zorg voor dat landschap, zo goed als
we dat ook doen voor de waterhuishouding. Bij de verdeling van de water-
schapslasten heeft de verbreding immers al plaatsgevonden. Waar vroeger de
boeren het leeuwendeel van de waterschapslasten betaalden, zijn dat nu de ste-
delingen geworden. 

Op eenzelfde manier zou de zorg voor het omringende cultuurlandschap kun-
nen worden gekoppeld aan stedelijke centra. Maar ook een meer algemene bij-
drageregeling is denkbaar. Op dit vlak zijn verschillende ideeën geopperd.
Rood-voor-groen-regelingen, heffingen op bouwen in de groene ruimte,



1 Aanleiding en vraagstelling 

nieuwe taken en wetten
Het cultuurlandschap verandert continu. Zeker de komende decennia zijn
ingrijpende transformaties te verwachten: van binnenuit door de schaalvergro-
ting in de landbouw en de ontwikkeling van groene diensten en veranderend
waterbeheer, maar ook van buitenaf door steeds meer stedelijke ruimteclaims,
toerisme, natuurontwikkeling en plaatsing van windturbines. 
De provincies krijgen in de Nota Ruimte een steeds belangrijker rol bij het in
goede banen leiden van deze transformaties. Daarvoor kunnen zij gebruikma-
ken van twee nieuwe wettelijke instrumenten. In 2007 trad artikel 23 van de
Natuurbeschermingswet 1998 in werking. Daarmee wordt aan provincies de
mogelijkheid geboden om Beschermde Landschapsgezichten aan te wijzen.
Deze aanwijzing is bedoeld om de ontwikkeling van landschappen met een bij-
zonder karakter zorgvuldig te begeleiden. Toch lijken de provincies niet van
plan dit instrument te gebruiken. Hoe komt dat? 

Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in wer-
king. Deze wet omvat een ingrijpende herordening van verantwoordelijkheden
en instrumenten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Met name de rol
van de provincies verandert daarin. Zij zullen meer vooraf moeten gaan sturen
in plaats van achteraf toetsen en corrigeren. Hebben de provincies deze cul-
tuuromslag inmiddels gemaakt? En wat betekent dit voor de toekomst van het
cultuurlandschap? 

vraaggesprekken
Op initiatief van de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed is in het afgelo-
pen jaar een verkenning uitgevoerd naar de vraag op welke manier de provin-
cies deze en andere middelen denken te gaan gebruiken om transformatie van
het cultuurlandschap te begeleiden. Daartoe werden vraaggesprekken gevoerd
met beleidsmakers die werkzaam zijn op het raakvlak van cultuur en ruimte-
lijke ordening en met portefeuillehouders ruimtelijke ordening. 
Daarbij kwamen onder meer de volgende vragen aan de orde:

•  Welke ideeën bestaan er bij de provincies over het cultuurlandschap en
over de veranderingen daarin? 
•  Welke ambities, strategie, instrumenten en organisatie hanteert men
om de cultuurhistorische identiteit van het landschap een rol te laten 
spelen in transformatieprocessen?
•  Welke resultaten zijn daarbij geboekt? 

Definitie 
cultuurlandschap

Cultuurlandschap is meer
dan een visuele ervaring.
Het is een functionerend
en dynamisch ruimtelijk
systeem, dat zich kenmerkt
door samenhang en tegelij-
kertijd door ruimtelijke
diversiteit. Het begrip cul-
tuurlandschap wordt in
brede zin opgevat; het gaat
om een landschap dat een
vanuit de cultuurhistorie
verklaarbare samenhang
heeft, zoals voormalige
verdedigingslinies of veen-
ontginningslandschappen,
landgoederenzones, droog-
makerijen, lineaire ontwik-
kelingsassen van stroom-
ruggen en komgronden,
natuurgebieden e.d. Het
gaat daarbij om zowel de
landschappelijke als
gebouwde elementen en
structuren, alsook de zicht-
bare en onzichtbare arche-
ologie en de samenhang
daartussen. 

ruimte met karakter 1716 ruimte met karakter



2 Transformatie van het cultuurlandschap

2.1 Ruimtelijke transformaties in provincieland

De gesprekken met de provincies leveren een gevarieerd beeld op van de ont-
wikkelingen die gaande zijn in het landelijk gebied en die effect hebben op het
cultuurlandschap. 
Er zijn vier typen ontwikkelingen te onderscheiden: 

•  min of meer autonome ruimtelijk-economische ontwikkelingen,
•  overheidsgestuurde ontwikkelingen, 
•  zaken die een push krijgen door de publieke opinie, en tot slot 
•  nieuwe bestuurlijke verhoudingen.

ruimtelijk-economische ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen is al decennia gaande. Denk daarbij aan de schaal-
vergroting van de landbouw en de intensivering van met name de melkveehou-
derij. In gebieden die relatief minder geschikt zijn voor landbouw veranderen
agrarische bestemmingen van boerderijen langzaam naar burgerlijke functies.
Het beheer van bijbehorende agrarische percelen in een minder aantrekkelijk
landschap wordt een probleem. 
Ook de verstedelijkingsdruk speelt in bijna alle provincies, zij het dat deze per
provincie een totaal verschillende schaal en omvang heeft en in perifere gebieden
gepaard gaat met economische onderdruk en bevolkingskrimp. De verstedelij-
kingsdruk heeft een prijsopdrijvend effect op agrarische gronden. De fysieke
gevolgen daarvan zijn meestal niet gunstig. Aan de randen van de stad treedt ver-
waarlozing en verrommeling op. Ook de klimaatcrisis heeft zichtbare gevolgen
voor ons landschap. De stijging van de energieprijs zorgt in rap tempo voor
nieuwe aanvragen voor productie en vergisting van biomassa en de bouw van
windmolens en kolencentrales.

overheidsgestuurde ontwikkelingen
Er zijn overheidsgestuurde ontwikkelingen die een geweldige invloed hebben op
de omgeving. In het kader van Waterbeheer 21ste eeuw is er een groot pro-
gramma opgezet met onder andere ‘Ruimte voor de rivier’. Met een aantal pilots
is te zien om welke omvang het gaat, maar ook wat het aan nieuwe ruimtelijke
mogelijkheden oplevert. Door de Reconstructiewet verschuiven functies. Dit
begint zichtbaar te worden met voorstellen voor megastallen, die niet altijd in
goede aarde vallen. Ook wordt op veel plaatsen glastuinbouw geconcentreerd.
Natuurontwikkeling in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is volop gaande
en de eerste projecten in Nationale Landschappen zijn gerealiseerd. Hoewel
vooral beheer een punt van zorg is, worden de grondaankopen en ontwikkelin-
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(tussen)resultaten
De verkenning mondde uit in een workshop op 8 november 2007 waarin de
eerste bevindingen met de geïnterviewden werden besproken. De resultaten
van de bijeenkomst dienden als basis voor nadere studie en discussie op een
aantal punten. Op 14 februari 2008 werd een gespreksnotitie met samenvat-
tende conclusies besproken in het IPO-RO portefeuillehouderoverleg. De hier
opgetekende feiten en hieruit voortkomende beschouwingen vormden de basis
voor het advies dat de rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed namens het
College van Rijksadviseurs op 23 juni uitbracht aan de ministers van VROM,
LNV en OCW. In dit advies worden kansrijke richtingen aangegeven voor de
versterking van de bestuurlijke praktijk bij de zorg voor een goede ontwikke-
ling van cultuurlandschappen. 

Deze rapportage is te zien als een samenvatting en ordening van opgetekende
feiten en meningen. Zij heeft niet het karakter van een gedegen wetenschappe-
lijk onderzoek, maar schetst een breed beeld van wat er leeft rond dit onder-
werp. Dat blijkt erg veel te zijn. Maatschappelijk en bestuurlijk neemt de
belangstelling voor cultuurlandschap toe. Met name de eigenheid en identiteit
van het cultuurlandschap leiden tot veel vragen en discussie. De cultuurhisto-
rische kenmerken van het landschap vormen daarbij een bepalende factor.
Begrippen als ‘Dorps-DNA’ en ‘organisch groeien van dorpen ’ zijn voorbeel-
den daarvan. Het besef dat cultuurhistorie in belangrijke mate de diversiteit en
sfeer van onze leefruimte bepaalt, maar ook gemakkelijk en voorgoed kan wor-
den uitgewist, speelt daarin een grote rol. 

opbouw rapportage
De rapportage begint met een korte beschouwing over de transformatie van
het cultuurlandschap (Hoofdstuk 2). In het derde en vierde hoofdstuk komen
de antwoorden op de vraagstelling aan de orde. Daarin is onderscheid gemaakt
tussen instrumenten die de provincies gebruiken (Hoofdstuk 3) en een verken-
ning van de organisatie en samenwerking binnen de provincies en met andere
overheden (Hoofdstuk 4). In het laatste hoofdstuk worden de strategieën,
instrumenten en samenwerkingsmodellen die provincies in de praktijk toepas-
sen, gebundeld in vier aandachtsvelden voor versterking van de zorg voor het
cultuurlandschap, namelijk:

•  de urgentie van een ‘verbindende aanpak’, 
•  het benutten van de nieuwe Wro voor sturen op kwaliteit,
•  het organiseren van nieuwe expertise, 
•  het investeren in de kwaliteit van het cultuurlandschap.
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zijdig gericht zijn op afzonderlijke gebruiksfuncties en op ontwikkeling daar-
van in de nabije toekomst. Verbanden tussen functies en relaties met de omge-
ving gaan daarmee verloren. 

De karakteristiek van de cultuurlandschappen wordt gedragen door herkomst-
en belevingswaarden. Onderling zijn deze nauw verbonden en geworteld in
een lang historisch ontwikkelingsproces. De actuele dynamiek van afzonder-
lijke gebruiksfuncties staat daar vaak geheel los van. Het cultuurlandschap kan
in veel gevallen de dynamiek die dit oplevert niet bijbenen. Het verliest karak-
ter en samenhang, het verzakelijkt, verrommelt en versnippert. Maar niet
alleen een toename, ook het plotseling wegvallen van ruimtelijke ‘basisdyna-
miek’ kan het karakter van het landschap aantasten. In ‘onderdrukgebieden’
vindt verpaupering en aftakeling van het cultuurlandschap plaats. In sociaal
opzicht wordt zelfs van ‘verspoking’ gesproken. Zowel bij dergelijke onge-
richte toename als afname van dynamiek ‘lijdt’ het cultuurlandschap.

Uit de gevoerde gesprekken blijkt deze notie van een lijdend landschap een
sterke motivatie te vormen voor het voeren van provinciale regie bij transfor-
maties van het cultuurlandschap. Besef van urgentie komt vooral voort uit het
inzicht dat het verval van de karakteristiek sluipenderwijs plaatsvindt en dat
deze tevens onomkeerbaar is. Bovendien worden de ‘zachte’ belevingswaarden
steeds duidelijker herkend als sleutelfactoren voor het welbevinden van men-
sen. Het inzicht dat deze factoren op de langere termijn ook een structureel
effect hebben op de economische ontwikkeling, groeit. De maatschappelijke
‘verdiencapaciteit’ van het landschap voor de langere termijn wordt steeds
beter in beeld gebracht. Dat vraagt wel om een geheel andere verhouding tus-
sen karakteristiek en dynamiek. Ze dienen veel meer op elkaar afgestemd te
worden, met een ‘leidend landschap’ als uitgangspunt. Het landschap is daarbij

Transformaties van het
cultuurlandschap
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gen met verve ter hand genomen.
Juridische, fiscale en financiële regelingen in de groene sector zorgen voor
investeringen van boeren en burgers in het landschap en cultuurhistorische
elementen. In de randstedelijke provincies en in Nationaal Stedelijke
Netwerken moeten nog steeds grote aantallen woningen gebouwd worden om
groei en toenemende kwaliteitsbehoefte bij de woonconsument op te vangen.
Dit leidt nog altijd tot een dilemma aangaande het beschermen van de ‘groene
gebieden’. 

publieke opinie
Door alle ontwikkelingen heen speelt de publieke opinie een steeds grotere
rol. Door de discussie over klimaatverandering is ‘milieu’ voor de burger weer
een thema geworden, zij het dat het zich vertaalt in termen als gezondheid en
veiligheid. De aandacht voor en vraag naar natuurontwikkeling, duurzame
(plattelands)ontwikkeling en duurzame energie en daarnaast de klachten over
files en verrommeling hebben invloed op het provinciale beleid, dat geformu-
leerd wordt in de nieuwe bestuursprogramma’s. De doorwerking van dit
beleid is nog niet overal zichtbaar, maar de eerste voorbeelden zijn er al. 
Burgers en boeren raken – door toedoen van het maatschappelijke middenveld
– steeds meer betrokken bij de schoonheid van het landschap en de regionale
identiteit. Er is een toename van de productie van streekproducten. Dit alles
heeft een positief effect op het beschermen en beheren van het landschap en
de daarbij behorende monumenten en structuren.

nieuwe bestuurlijke verhoudingen
Naast de ruimtelijke transformaties vinden er belangrijke bestuurlijke veran-
deringen plaats onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.
Hoewel het planologische beleid in Nederland niet onbekend is met dit feno-
meen, vindt met de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening – die in juli 2008 in
werking zal treden – een onomkeerbare verschuiving plaats van taken en ver-
antwoordelijkheden. De bepalende rol van het middenbestuur – de provincie –
is niet het enige nieuwe fenomeen. De provincies zullen ook meer in samen-
werking met gemeenten hun werk moeten doen. In de ene provincie past dit al
in een bestaande bestuurscultuur, bij de andere vergt dit een grote cultuurom-
slag bij zowel de provinciale als de gemeentelijke organisaties. Het toverwoord
is ‘gebiedsontwikkeling’. Dat wat er moet gebeuren is met het gebied verbon-
den. Partijen formuleren hun belangen en verdedigen die in het proces van
gebiedsontwikkeling. 

2.2 Het cultuurlandschap lijdend of leidend?

De interne en externe transformaties waarmee het cultuurlandschap de
komende decennia te maken krijgt, leiden in veel gevallen tot vermindering
van samenhang en diversiteit. Dat komt doordat die veranderingen veelal een-
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3 Strategieën en instrumenten 

strategisch speelveld
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat provincies in hun nieuwe ruimtelijk
beleid een breed scala aan strategieën gebruiken. Een eerste analyse levert
zeven strategieën op waarbinnen provincies nieuw instrumentarium verken-
nen, ontwikkelen en toepassen. In bijgaand schema zijn deze strategieën
geplaatst ten opzichte van de basisopties voor beleid: 

•  behouden van gebieden met bijzondere kwaliteiten,
•  ontwikkelen en toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten,
•  voorkomen van ‘kwade zaken’ zoals aantasting van het landschap, 

bijvoorbeeld door verstedelijkingsdruk af te remmen, 
•  saneren van plekken die verrommeld en verpauperd zijn. 

Zeven beleidsstrategieën
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sturend voor de vorm en mate van ruimtelijke dynamiek. De dynamiek wordt
betekenis gegeven, voortbouwend op de herkomst- en belevingswaarde van het
landschap. De geschiedenis wordt niet herhaald of gereproduceerd. Er wordt
welbewust en herkenbaar een hoofdstuk aan toegevoegd. Wanneer die stap
kan worden gemaakt en het verhaal van het cultuurlandschap wordt vervolgd
is het ook mogelijk om bestaande belevingswaarden een nieuw toekomstper-
spectief te bieden. Dit betekent zeker niet dat overal gestreefd wordt naar
voortzetting van wat al bestaat. Juist sprongsgewijze veranderingen zijn ken-
merkend voor veel Nederlandse landschappen. Maar de schaal en vorm van die
veranderingen worden getoetst op hun toegevoegde kwaliteit aan alle in het
schema genoemde waarden. In ieder landschap gebeurt dit op een eigen wijze.

Het vormgeven aan een leidend landschap, dat sturend is voor de ruimtelijke
dynamiek en de bron vormt voor nieuwe belevings- en gebruikswaarden, blijkt
voor veel provinciale ambtenaren en bestuurders een belangrijke drijfveer en
ambitie te zijn. 

Leidend landschap
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STRATEGIEËN INSTRUMENTEN

1 Onthouding Verplicht minimaal 50% Task Force Ruimtewinst 
binnenstedelijk bouwen SER-ladder 
Meer op kwaliteit wonen Landschapsverordening
sturen 
Verbieden ontsierende 
bouwsels, bv reclameborden, 
woonboten, kassen

2 Bescherming Gebieden aanwijzen Beschermd 
en beheer Kwaliteiten benoemen Landschapsgezicht

Subsidiëren (NBW’98) 
Beschermd Stads-
en dorpsgezicht (MW’88)
Provinciale verordening (Wro, etc.)
Beheersregelingen (AMVB’s, etc.)

3 Richting geven Stimuleren Provinciale structuurvisie
Dirigeren Beleidsregels
Uitvoeren Provinciale verordening
Corrigeren Proactieve aanwijzing

Vooroverleg / zienswijze
Reactieve aanwijzing
Beeldkwaliteitsplannen 
verplichten

4 Kwaliteitsbesef Begeleiden gemeenten Gezamenlijk ontwikkelen 
stimuleren Betrekken van de bevolking kwaliteitsvisie

Eigen projecten Stimuleringsfonds
Interne expertise opbouwen
Bouwheren / adviseurs
Kwaliteitsateliers
Kwaliteitsteams 
Voorbeeldprojecten

5 Investeren in Marktwerking versterken Ruimte voor ruimte 
kwaliteit Schaarste creëren: Verevening 

rode contouren Verhandelbare 
Dynamiek gebruiken voor ontwikkelingsrechten
positief kwaliteitssaldo Nieuwe inspiratie- en
Voor wat hoort wat investeringsbronnen
Grondbeleid Grondbank

6 Integrale gebieds- Streek als context kiezen Intermediaire rol
ontwikkeling Koppelen van opgaven Projectontwikkelaarsrol

Gebiedsontwikkeling van Strategische coalities
binnenuit Faciliteren van

bottom-up proces
Budgetten bij elkaar houden
Gebiedsmakelaars

7 Ontrommeling en Actieve en passieve Dakenregeling
herstellen ontrommeling subsidiëren Sloop-/saneringsregeling

Vergunning verlenen Ruimte voor ruimte

Voor ieder van de zeven strategieën gebruiken de provincies verschillende
instrumenten. Het gaat onder meer om overtuiging, begeleiding en regievoe-
ring, wettelijke middelen, financiering, en expertise. In het schema hiernaast
zijn deze instrumenten op een rij gezet. Dit hoofdstuk schetst hoe de provin-
cies met deze instrumenten omgaan, of hoe de provincies denken ze te gaan
gebruiken. Immers: een aantal instrumenten is nieuw. Men experimenteert
ermee en ontwikkelt ze in de praktijk. 

3.1 Onthouding: druk op het landschap verminderen

De provincies kunnen de druk op het cultuurlandschap verminderen door
wonen en bedrijventerreinen te concentreren binnen het stedelijk gebied of in
de periferie. Daarnaast kunnen ze via beleidsregels en verordeningen voorko-
men dat verspreide bebouwing of aantasting van het landschap plaatsvindt. 

Wat betreft het percentage binnenstedelijk bouwen willen veel provincies de
norm van vijftig procent behouden. Het streven van de Nota Ruimte was aan-
vankelijk veertig procent, maar is in het coalitieakkoord van het huidige kabi-
net verlaagd naar vijfentwintig tot veertig procent. Dit komt voort uit de wens
het bouwtempo te verhogen. De provincies zien dit echter ten koste gaan van
ruimtelijke kwaliteit. Dit geldt zeker voor de Randstad en Noord-Brabant.
Toch willen deze provincies de kwantitatieve ambitie hoog houden, maar niet
tegen iedere prijs. Kwaliteit en haalbaarheid krijgen steeds grotere betekenis.
Zo heeft Noord-Brabant in enkele dorpen ervaring opgedaan met honderd
procent binnenstedelijk bouwen. Dat leverde veel plannen voor appartemen-
ten op. Daar bleek in de dorpse omgeving echter geen behoefte aan. Ook
Zeeland opteert eerder voor een kwalitatieve, dan voor een kwantitatieve aan-
pak. Noord-Holland zet op verschillende plaatsen het instrument van de
Taskforce Ruimtewinst in, bedoeld om samen met de gemeente te zoeken naar
optimale binnenstedelijke inrichting. Ruimtelijke kwaliteit en maatwerk spelen
daarbij een belangrijke rol. 

Alle provincies geven aan dat ze de SER-ladder willen toepassen, zowel voor
woningbouw als voor bedrijventerreinen. Gemeenten moeten aantonen dat er
echt niet meer binnenstedelijk gebouwd kan worden. De vraag is welke druk
de provincies hierbij op de gemeenten uitoefenen. Zeeland wil dit niet te een-
zijdig doen, omdat het alleen maar ‘negatieve energie’ oplevert. Liever kiest de
provincie voor ‘gereguleerd ontwikkelen’. Door enige uitbreidingsruimte te
bieden buiten de steden en dorpen verplaatsen functies zich en zo kan ook
binnen het bebouwde gebied ruimte ontstaan. Deze bewegingen bieden voor
de provincie kansen om aan beide ontwikkelingen hoge kwaliteitseisen te stel-
len. Dit vraagt wel om strakke regie van de provincie.

Hoge ambitie binnenstedelijk
bouwen

Strategieën en instrumenten 
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Doel van dit project was
het mogelijk maken van de
ontwikkeling van kleine
kernen met behoud van de
identiteit van de kernen en
het cultuurlandschap van
Texel. Hoewel de Task
Force Ruimtewinst (TFR)
vooral gericht is op ruimte-
gebruik binnen bestaande
bebouwde kommen (ver-
dichting) heeft het project
in dit geval geleid tot voor-
stellen voor uitleg, omdat
dit het best past bij het
dorpse karakter. Dit is
gebeurd door typisch
Texelse bouwvormen te

identificeren (‘het schaap’,
‘de focus’, ‘de grote jas’,
‘het bedrijf aan huis’) en
toe te passen op de dorpen
De Cocksdorp en
Oosterend. Ook is daarbij
een strategie van aanpak
geboden. (Provincie
Noord-Holland 2007)
De TFR is samengesteld uit
externe en interne experts.
In overleg met de gemeente
werd het project uitgevoerd
door externe bureaus,
betaald door de provincie. 
Er lopen vanuit de provin-
cie in Texel ook andere ini-
tiatieven met betrekking

tot ruimtelijke kwaliteit,
zoals een structureel beeld-
kwaliteitsplan voor heel
Texel, met richtlijnen voor
bouwen in en aan dorpen.
En vanuit culturele plano-
logie is er een project voor
Den Hoorn gedaan.
Informatie : Ton van Laar
laara@noord-holland.nl

Noord-Holland

Task Force Ruimtewinst Texel

Het terugschroeven van
plancapaciteit is politiek
vaak lastig. Zo is in het
streekplan Zuid-Holland
Oost in de Krimpener-
waard ruimte voor een
bedrijventerrein ‘Veerstal-
blok’ gereserveerd om de
uitplaatsing van bedrijven
in de gemeente Ouderkerk
mogelijk te maken die moe-
ten vertrekken vanwege de
herstructurering langs de
Hollandsche IJssel en van-
wege de aanleg van de zuid-
westelijke randweg van
Gouda. Inmiddels is geble-
ken dat bedrijven reeds
elders een plek kunnen vin-
den. Uit onderzoek kwam
verder naar voren dat vraag
en aanbod van ruimte voor
bedrijven op regionaal
niveau redelijk in even-

wicht zijn. Gedeputeerde
Staten wilden daarna, van-
wege de ligging in het
Groene Hart, de ‘ontwik-
kelingsrichting’ voor het
bedrijventerrein
Veerstalblok uit het streek-
plan schrappen. Onder
druk van de lobby van de
Kamer van Koophandel
gingen begin 2008
Provinciale Staten hiermee
niet akkoord. Zij conclude-
ren dat er weliswaar voor-
lopig voldoende ruimte is
op Bergambacht en
Schoonhoven maar dat op
het moment dat deze ter-
reinen zijn uitgegeven, na
2012, onder voorwaarden
ontwikkeling van het
bedrijventerrein op
Veerstalblok mogelijk moet
blijven. Als voorwaarden

zijn door PS onder meer
opgenomen dat een onder-
zoek een daadwerkelijk
tekort aan terreinen moet
aantonen in de Krimpener-
waard en dat dit tekort
onder meer is ontstaan
door bedrijven die thans
een knelpunt vormen op
het gebied van landschap,
milieuhinder en verkeer.
Ook moet er een samen-
hangende regionale visie
zijn op de herstructurering
in de Krimpenerwaard. Tot
slot moet het terrein land-
schappelijk worden inge-
past. 
Als het industrieterrein
niet doorgaat is dit een
belangrijke positieve kwali-
teitsslag voor het gebied.
Er wordt een behoorlijke
inzet gepleegd om de zui-

delijke randweg een goede
landschappelijke inbedding
te geven. De ontwikkelin-
gen rond de restauratie van
de Stolwijkersluis en de
daarbij geplande ontwikke-
ling van het gebied tussen
de randweg en de sluis zijn
ook een aanzet tot een
goede kwalitatieve invul-
ling. Uit dit voorbeeld blijkt
ook het vliegwieleffect van
infrastructuur en verstede-
lijking. Wanneer eenmaal
een aantasting van een nog
gaaf cultuurlandschap in
beeld komt, volgen er snel
meer stedelijke initiatieven.
Een afgesneden stuk van
de Krimpenerwaard komt
gemakkelijker voor bebou-
wing in aanmerking. 

Zuid-Holland

Planruimte als verworven recht: Veerstalblok

Streekplan Zuid-Holland-
Oost

Veerstalblok nu

Veerstalblok straks?



Andijk nu Andijk in toekomst

Intensivering 
herstructurering

De minister van VROM
schrijft hierover aan de
Tweede Kamer:
‘Van het totale areaal aan
bedrijventerreinen in ons
land is circa éénderde
(bruto circa 30.000 hec-
tare) geheel of gedeeltelijk
verouderd. Momenteel
wordt daarvan zo’n 10.000
hectare geherstructureerd
terwijl jaarlijks slechts 300
hectare geherstructureerd
terrein wordt opgeleverd.
De doorlooptijd van her-
structurering is dus (te)
lang. Het is de ambitie om
het geherstructureerde are-
aal vanaf 2008 te verhogen
zodat vanaf 2010 jaarlijks
minimaal 1.000 à 1.500
hectare wordt opgeleverd.
Naast herstructurering
bestaat een ander deel van
de oplossing uit transfor-
matie naar woon- of naar
gemengde woon/werkge-
bieden. Over het vraagstuk
van bedrijventerreinen stu-
ren mijn collega van
Economische Zaken en
ikzelf u voor het einde van
dit jaar nog een separate
brief.’ (Minister van
VROM 2007)
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SER-ladder als hulpmiddel

In de Nota Ruimte (Ministerie van VROM e.a. 2006) wordt de SER-ladder als
volgt omschreven: ‘Uitbreidingsmogelijkheden in het buitengebied moeten
altijd in samenhang met de opties binnen bestaand stedelijk gebied worden
bekeken. De SER-ladder is een bruikbaar redeneerschema om hieraan invul-
ling te geven. Het schema is daarmee niet dwingend voor de beleidskeuzes of
voor de uitvoering van het beleid, maar het kan wel een zorgvuldige afweging
en een duurzaam ruimtegebruik ondersteunen.
Bij de SER-ladder gaat het erom dat de verschillende ruimtelijke mogelijkhe-
den zorgvuldig worden afgewogen en zo optimaal mogelijk worden benut.
Het schema bestaat uit drie onderdelen en is bedoeld als een hulpmiddel bij de
besluitvorming. In de redenering die de SER-ladder volgt, wordt aandacht
besteed (1) aan een optimaal gebruik van de beschikbare (of door herstructu-
rering beschikbaar te maken) ruimte, (2) aan de mogelijkheden om door
meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen, en (3) aan
uitbreiding van het ruimtegebruik.’ 

Uit onderzoek blijkt dat toepassing van de SER-ladder voor bedrijventerrei-
nen zes tot elf procent ruimtewinst oplevert (Gordijn e.a. 2007). Om meer
substantiële ruimtewinst te boeken vindt het RPB dat extra stimulans door de
inzet van een ‘herstructureringsbijdrage’ nodig is. Overigens, niet alleen ver-
plaatsingen nopen tot herstructurering, ook de in de meeste regio’s te ver-
wachten afname van de behoefte aan bedrijventerreinen na 2020. Dit geldt
ook voor het wonen. 

rode contouren buiten beeld?
Het rodecontourenbeleid ontstaat eind jaren tachtig als alternatief voor de vele,
lastig te interpreteren provinciale groeiregels voor gemeenten. De analyse levert
op dat een deel van de provincies nu van dit contourenbeleid wil afstappen om
meer ruimte voor ontwikkelingsgericht ruimtelijk beleid te bieden. Zo zijn in
Noord-Holland Noord de contouren vervangen door de verplichting een beeld-
kwaliteitplan op te stellen bij bouwplannen buiten de bebouwde kom. Andere
provincies kiezen juist voor handhaving van de rode contouren vanuit dezelfde
meer op ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit gerichte benadering. Drenthe
blijft stedelijke ontwikkelingen concentreren en zorgt voor afstemming van
woningbouw en bedrijventerreinen op regionaal niveau om te voorkomen dat
gemeenten elkaar gaan beconcurreren. Ook Limburg gebruikt rode contouren
om schaarste te creëren. Bij bouwaanvragen buiten de rode contouren geldt een
‘ja, mits’-beleid. De provincie stelt dan hoge kwaliteitseisen gekoppeld aan het
verlenen van ‘verhandelbare ontwikkelingsrechten’ (zie verder paragraaf 3.5).
Rode contouren kunnen dus nog zeer functioneel zijn, wanneer zij worden
ingepast in een op ruimtelijke kwaliteit gerichte strategie.

Het beeldkwaliteitsplan
Andijk betreft een ruimte-
lijk toetsingskader voor
nieuwe ontwikkelingen
binnen het plangebied. Het
kader is gebaseerd op de
bestaande ruimtelijke kwa-
liteiten. Enerzijds
beschermt het plan deze
bestaande kwaliteiten,
zoals het zicht op de West-
Friese omringdijk en de
open binnenruimten.
Anderzijds wijst het beeld-
kwaliteitplan potentiële
ontwikkelingslocaties aan
en schept het randvoor-
waarden voor deze ontwik-
kelingen. Meer direct heeft
het beeldkwaliteitsplan ook

gediend als onderlegger
voor het bestemmingsplan
Woongebied Andijk, dat
hetzelfde plangebied als het
beeldkwaliteitsplan omvat.
Keuzes als te ontwikkelen
locaties en ruimtelijke
randvoorwaarden zijn
gebaseerd op dit plan. Op
deze wijze heeft het plan
een actieve bijdrage gele-
verd aan (behoud van) de
cultuurhistorische kwalitei-
ten van Andijk. 
De figuur linksboven laat
de bestaande situatie zien
rond de sportvelden van
vereniging AVV en de ijs-
baan. Bureau La4Sale heeft
op basis van het beeldkwa-

liteitplan Andijk een ste-
denbouwkundige opzet
ontwikkeld waarbij expli-
ciet aandacht is besteed aan
de cultuurhistorie van
Andijk (figuur rechtsbo-
ven). Waar in het verleden
een karakteristiek buurtje
is gegroeid bij de
Buurtjeskerk, is in dit plan
een buurtje geprojecteerd
aan de haven. Een ontwik-
keling wordt gekoppeld aan
een specifieke functie. Ook
de ontwikkeling van
nieuwe linten is in dit plan
terug te vinden. Om deze
linten ook een mate van
cultuurhistorische karakte-
ristiek mee te geven wordt

uitdrukkelijk aandacht
besteed aan een wisselend
beeld. Hiervoor zullen in
het bestemmingsplan wis-
selende rooilijnen en toege-
stane hoogtes worden
opgenomen. Naast de
mogelijkheden die een
bestemmingsplan biedt,
zullen welstandscriteria
worden geformuleerd met
betrekking tot materiaalge-
bruik en detaillering. 
Informatie : Ton van Laar
laara@noord-holland.nl

Noord-Holland

Beeldkwaliteitsplan Andijk 
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zijn gemaakt met diverse maatschappelijke partijen. Enkele provincies wijzen
op mogelijke schadeclaims en overwegen de begrenzing van nationale land-
schappen uit het streekplan te schrappen, wanneer het rijk meer centralistisch
beleid gaat voeren.
Een derde discussiepunt is de hoogte van het budget dat beschikbaar is voor
beheer van de kernkwaliteiten. Het Nationaal Groenfonds en het Nationaal
Restauratiefonds becijferen een jaarlijks tekort op de rijksbegroting van € 25
miljoen alleen al aan beheerskosten. Het tekort bij de dekking van de investe-
ringsbehoefte schat men op meer dan € 220 miljoen per jaar. (Nationaal
Groenfonds en Nationaal Restauratiefonds 2006) 
Provincies kunnen landschappelijk waardevolle gebieden ook zelf aanwijzen
als provinciaal landschap. In streekplan Zuid-Holland West is dat gedaan voor
de Bollenstreek. Inzet is behoud en versterking van het open bollenlandschap
en het vitaal houden van de aan de bollenteelt gerelateerde bedrijvigheid.
Hierdoor mag er in dit gebied maar beperkte uitbreiding van het stedelijk
ruimtebeslag en het bebouwd oppervlak plaatsvinden. Ook de provincie
Utrecht heeft een provinciaal landschap aangewezen: de Utrechtse Heuvelrug. 
Verder hebben maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland en Noord-
Holland voorstellen gedaan tot het aanwijzen van een provinciaal landschap
voor Midden-Delfland respectievelijk het gebied rond Bergen, Egmond en
Schoorl. Toch heeft de aanwijzing van provinciale landschappen nog geen
hoge vlucht genomen. De provincies lijken zich voorlopig sterk te concentre-
ren op de uitwerking van beleid voor de nationale landschappen. 

beschermde landschapsgezichten niet op provinciale agenda 
Sinds oktober 2007 is er de mogelijkheid tot het aanwijzen van beschermde
landschapsgezichten volgens artikel 23 van de Natuurbeschermingswet 1998.
Tot op heden heeft geen enkele provincie plannen tot aanwijzing gemaakt.
Algemeen heerst de vrees dat een dergelijke aanwijzing tot een – verkapte –
bevriezing van ruimtelijke ontwikkelingen zal leiden. 
Na een mislukte poging het sprengengebied bij Vaassen door de provincie
Gelderland te laten aanwijzen als beschermd landschapsgezicht, werd in 2007
bij de provincie Groningen voor het Oldambt een verzoek tot aanwijzing inge-
diend. Dit verzoek van de werkgroep Oldambt en de Bond Heemschut wordt
vooralsnog door de provincie afgewezen. Tijdens een expertmeeting in januari
2008 werden alle vragen rond de aanwijzing van wettelijk beschermde land-
schapsgezichten nog eens op een rij gezet. Dit leverde als resultaat dat de pro-
vincie de standpunten van de initiatiefgroep ten aanzien van het cultuurland-
schap van het Oldambt deelt en dat ze ervoor zorg draagt dat deze in het
nieuwe omgevingsplan worden ondergebracht. De zorg voor de landschappe-
lijke kwaliteit kan via de provinciale verordening doorwerken in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Is het beschermd landschapsgezicht dan toch overbodig?
De praktijk moet dit gaan uitmaken en vraagt daarom om goede monitoring. 
In de scriptie Beschermd Landschapsgezicht (Wendker 2007) vraagt Leonie
Wendker zich af waarom er eigenlijk een nieuw instrument bij gekomen is, ter-
wijl er al voldoende wettelijk instrumentarium aanwezig is. Zij is van mening

3.2 Bescherming en beheer

nationale landschappen in discussie 
Twintig nationale landschappen zijn aangewezen in de Nota Ruimte. De pro-
vincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor deze
gebieden. Veel provincies hebben inmiddels in overleg met gemeenten begren-
zingsvoorstellen voor de nationale landschappen gedaan, kernkwaliteiten
nader beschreven en uitvoeringsprogramma’s opgesteld. 
De mate van bescherming van het landschap leidt tot onenigheid tussen het
rijk en de provincies. Het ‘ja, mits’-beleid biedt ruimte aan nieuwe ontwikke-
lingen, mits de kernkwaliteiten er niet door worden aangetast. Of daarvan
sprake is laat zich alleen goed bepalen wanneer die kernkwaliteiten ook zeer
concreet omschreven en op kaart gezet zijn. Vaak is dat nog niet het geval. 
Een ander punt waarop rijk en provincies met elkaar botsen is de ruimte die er
is om te bouwen binnen nationale landschappen. De minister van VROM
heeft aangegeven op dit punt een stringenter beleid te voeren: ‘Om de kwaliteit
in Nationale Landschappen te waarborgen worden planologische kaders voor
het bouwen opgesteld die ook doorwerken in de ruimtelijke plannen van pro-
vincies en gemeenten.’ (Ministerie van VROM 2007, 2)
Dat stuit eind 2007 bij de provincies op verzet, zowel in provincies met een
grote woningbouwopgave, als in provincies die via bouwmogelijkheden willen
bijdragen aan een economische impuls voor de regio. Provincies beroepen zich
op de opdracht die door het rijk is verstrekt en op de afspraken die inmiddels

Rode contouren

Nationale landschappen 
en Belvederegebieden 
(bron: VROM)
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andere taken en instrumenten. De bedoeling is dat de overheden minder van
bovenaf regelen en toezicht houden en meer vooraf aangeven welke doelen ze
zelf willen bereiken. De provincies hebben de keuze uit verschillende instru-
menten. Grofweg kunnen worden onderscheiden: stimuleren, dirigeren, uit-
voeren en corrigeren. Uit de gespreksronde komt naar voren dat alle provin-
cies kiezen voor een mix, maar de accenten liggen zeer verschillend. Met name
de verhouding tussen stimuleren en dirigeren verschilt per provincie. Daarin is
het al of niet inzetten van een provinciale verordening een kernpunt. Lang niet
alle provincies denken van die manier van sturen gebruik te gaan maken. 

provinciaal belang als kapstok
Welke vorm van sturing ook wordt gekozen, cruciaal daarbij is het bepalen van
het in de wet genoemde ‘provinciaal belang’. Dat is de inhoudelijke kapstok
waaraan de legitimiteit van provinciale sturing wordt ontleend. Wat onder
provinciaal en dus bovengemeentelijk belang wordt verstaan, bepaalt de wet
niet. De provincie moet dat zelf aangeven. In de meeste provincies zijn op dit
moment Provinciale en Gedeputeerde Staten daarover met elkaar in discussie.
Aan het definiëren van het provinciaal belang zal een goede redenering ten
grondslag moeten liggen. In Overijssel heeft men daarvoor een set criteria
opgesteld. Het provinciaal belang wordt gerelateerd aan de provinciale ambi-
ties, de complexiteit van de opgave en het gemeentegrensoverschrijdende
karakter. Ook opgaven die in veel gemeenten spelen en om een integrale oplos-
sing vragen, kunnen als provinciaal belang worden aangemerkt. Dat levert enig
houvast, maar geeft nog geen uitsluitsel over bijvoorbeeld de vraag welke cul-
tuurhistorische kwaliteiten daaronder vallen en hoe concreet die moeten wor-
den benoemd. De grote vraag is of de huidige vertaling van cultuurhistorische
waarden naar beleid stand gaat houden in het kader van de Wro. 

Instrumenten Wro

dat wat ontbreekt meer op het vlak van overtuiging en mentaliteit ligt dan in
wetten. Daarin zou geïnvesteerd moeten worden. Als tweede ‘obstakel’ noemt
zij het ontbreken van financiële middelen gericht op de lange termijn. 

rijksbufferzones: stedelijke ‘no-go-area’ én uitloopgebied
In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) werden ‘bufferzones’ tussen
stadsgewesten aangewezen. Het zijn gebieden die een geledingsfunctie hebben
en het aaneengroeien van steden moeten voorkomen. Daarnaast hebben ze
een recreatieve functie als uitloopgebied van de stad. De bufferzones zijn in
overleg met de provincies begrensd en er heerst al decennia lang een vrijwel
volledige bouwstop. In de Vijfde Nota werd aanvankelijk voorgesteld het rijks-
bufferzonebeleid te beëindigen en de betreffende gebieden om te vormen tot
‘regionale parken’. De Tweede Kamer stak daar een stokje voor. De bufferzo-
nes zijn in de Nota Ruimte in zekere zin weer in ere hersteld. Het zijn ‘nee-
gebieden’, waarin verdere verstedelijking niet is toegestaan. Provincies kregen
de opdracht voor de rijksbufferzones een planologisch regime vast te stellen,
gericht op het vrijwaren van de gebieden van verdere verstedelijking. Het rijk
toetst of het regime overeenkomt met de planologische doelstellingen voor de
rijksbufferzones. De verstedelijkte provincies pleiten op plekken voor versoe-
peling van dit beleid, omwille van de woningbouwopgave. 

belvederegebieden doorwerkend in beleid?
De Belvederegebieden, op de kaart gezet in de Nota Belvedere als gebieden
met een bijzondere opstapeling of samenhang van cultuurhistorische kwalitei-
ten, hebben geen beleidsstatus meer. Het rijk heeft een deel ervan in nationale
landschappen opgenomen, Ook zijn sommige Belvederegebieden onderdeel
geworden van de Ecologische Hoofdstructuur of een nationaal park. De pro-
vincies hebben de Belvederegebieden verschillend verwerkt in hun eigen
beleid. Sommige provincies hebben de gebieden integraal overgenomen op de
beleidskaarten van hun streekplan of provinciaal omgevingsplan. In Zeeland
en Zuid-Holland maken ze daarmee deel uit van de cultuurhistorische hoofd-
structuur. Dit betekent dat de betreffende cultuurhistorische kwaliteiten ‘rich-
tinggevend’ zijn voor ontwikkelingen in de betreffende gebieden. Andere pro-
vincies geven de Belvederegebieden aan als ‘rijksbeleid’ of nemen ze in het
geheel niet op in hun ruimtelijk beleid. De provincies hebben inmiddels alle-
maal hun eigen cultuurhistorische karteringen uitgevoerd, die veel gedetail-
leerder zijn dan de Belvederegebieden. Of dit ook leidt tot een werkelijke
bescherming door middel van provinciaal beleid zal blijken uit de op te stellen
structuurvisies.

3.3 Richting geven

scala aan instrumenten
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening leidt met name voor de provincies tot

Midden-Delfland: groen
dankzij zwaar geschut

Een geslaagd voorbeeld
van het beleid van buffer-
zones is Midden-Delfland.
Voor dit onder hoge stede-
lijke druk van verstedelij-
king en Westlandse glas-
tuinbouw staande gebied is
in de jaren zeventig een
speciale wet ontworpen: de
Reconstructiewet Midden-
Delfland. Daarmee kon de
inrichting van het gebied
ter hand worden genomen.
Het rijk spendeerde vele
tientallen miljoenen aan
recreatie, natuur en betere
inrichting voor de blij-
vende landbouw. Dat het
doortrekken van rijksweg
A4 dwars door deze
groene ruimte op veel
weerstand stuitte is dan
ook niet verwonderlijk.
Midden-Delfland is, vanuit
het cultuurlandschap
bezien, een goed voorbeeld
van consequent bescher-
mingsbeleid, waarbij door
de rijksoverheid zware pla-
nologische, juridische en
financiële instrumenten
werden ingezet.
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De grote verscheidenheid in aanpak tussen de provincies is in deze fase een
voordeel: men kan veel van elkaar leren. Toch zou het beleid krachtiger kunnen
zijn wanneer met gemeenschappelijke uitgangspunten wordt gewerkt voor het
vertalen van waarderingskaarten naar beleidskaarten waar het gaat om provin-
ciaal belang. Een zekere mate van eenheid in beleidsonderbouwing zou de
doorwerking van beleid kunnen ondersteunen, zeker wanneer men die niet
steeds juridisch kan of wil afdwingen.

kiezen voor beleidsregels, verordening of proactieve
aanwijzing?

Het provinciale ruimtelijk beleid kan worden geconcretiseerd via provinciale
beleidsregels. Deze leggen de basis voor een eventueel toe te passen reactieve
aanwijzing. In vergelijking met de provinciale verordening of een proactieve
aanwijzing bieden beleidsregels meer flexibiliteit en ruimte voor maatwerk.
Het stelt de provincie in staat tot het maken van een integrale afweging en het
voeren van ontwikkelingsgericht beleid. Bovendien is er een afwijkingsbe-
voegdheid wanneer een bijzondere oplossing meer ruimtelijke kwaliteit ople-
vert. Bij een verordening is dat veel moeilijker. Sommige bestuurders zeggen
dan ook dat ze alleen zaken willen verordenen waar geen discussie over moge-
lijk is. Niemand wil immers lastige juridische procedures. 

Eind 2007 overwegen ten minste zeven provincies serieus het instellen van een
provinciale verordening en willen daarin richtlijnen voor het landschap opne-
men. Als mogelijk in een verordening op te nemen cultuurhistorische kenmer-
ken worden daarbij genoemd: ‘molenbiotopen’, ‘categorie A-boerderijen’
(Zeeland) en ‘essen’ (Overijssel). Dit zijn ruimtelijk goed af te perken land-
schappelijke elementen. Maar kun je ook een ‘kenmerkend slotenpatroon’ of
de ‘openheid van het landschap’ in een verordening opnemen? Daarover ver-
schillen de meningen. 

De provincies die zeggen niets in verordenen te zien vinden proactieve sturing
via vroegtijdig vooroverleg, bijvoorbeeld via prestatieafspraken, een instru-
ment dat beter in hun bestuurscultuur past. Sommige willen het nieuwe stu-
ringsinstrument van de provinciale verordening eerst nader op zijn toepas-
singsmogelijkheden onderzoeken, voor ze besluiten het te gaan gebruiken. 

De minister van VROM waarschuwt dat bij het niet gebruiken van de provinci-
ale verordening de provincie helemaal zal moeten vertrouwen op het achteraf
corrigeren, via een reactieve aanwijzing op het gemeentelijk plan. Terugvallen
op enkel reactief aanwijzen: dat zou niet passen in de nieuwe stijl van de Wro.
Ook staan de provincies dan juridisch zwak, omdat niet alles is gedaan om
vooraf te sturen. De minister wil voor zaken van nationaal belang het instru-
ment van de ‘algemene maatregel van bestuur’ toepassen, dat vergelijkbaar is
met een verordening. 

Cultuurhistorische
hoofdstructuur

Provinciale verordening

De provincies vrezen dat dit vaak niet het geval is, omdat de beleidsaanduidin-
gen niet eenduidig genoeg zijn om juridisch voor een ‘proactieve of reactieve
aanwijzing’ in aanmerking te komen.

Een aantal provincies bakent het provinciaal belang op beleidskaarten af. Zo
definieert Gelderland het provinciaal belang als de ‘provinciale ruimtelijke
hoofdstructuur’, bestaande uit een rood en een groen-blauw raamwerk. Rood
staat voor stedelijk en het groen-blauwe raamwerk betreft onder meer de ecolo-
gische hoofdstructuur en waardevolle open gebieden. Het grootste deel van de
cultuurlandschappen van de provincie valt daarbuiten en wordt als multifunctio-
neel gebied aangeduid. Het provinciaal planologisch beleid richt op deze gebie-
den geen expliciete provinciale sturing. 

cultuurlandschap in structuurvisies
De wettelijk verplichte structuurvisie voor het gehele provinciale grondgebied
is het document waarin het provinciale ruimtelijke belang wordt vastgelegd.
Ter onderbouwing van het provinciale beleid hebben alle provincies cultuur-
historische karteringen gemaakt. Veel van de gegevens zijn ook als geografisch
databestand via internet te raadplegen. Deze informatie kan voor gemeenten
belangrijk zijn wanneer zij nieuwe plannen ontwikkelen. Ze geeft globaal aan
welke cultuurhistorische kenmerken zich in een gebied bevinden. Vaak biedt
de provincie een handreiking voor de manier waarop de gemeenten met deze
informatie moeten omgaan, bijvoorbeeld door aan te geven of al of niet aan-
vullend onderzoek moet worden verricht. 

De meeste provincies hebben aan de cultuurhistorische kartering ook een
waardering verbonden vanuit een regionale optiek. De volgende stap is de ver-
taling van deze cultuurhistorische waardering naar provinciaal beleid. Daarbij
komt de vraag naar voren welke consequenties de waardering heeft voor de
bescherming ervan. In eerste instantie zal dat betrekking hebben op het beleid
van de provinciale overheid zelf. Het kan bijvoorbeeld leiden tot het buiten
beschouwing laten van waardevolle gebieden bij de aanwijzing van stedelijke
ontwikkeling of het traceren van wegverbindingen. Ook zal een gebiedsaan-
duiding gevolgen hebben voor het provinciale uitvoeringsprogramma en het
richten van provinciale investeringen en subsidies. 

Verder zal het provinciale beleid ook doorwerking hebben naar gemeentelijke
bestemmingsplannen. Dat kan in de vorm van handreikingen en richtingge-
vende beleidsregels, maar ook is vertaling in aanwijzingen of verordeningen
mogelijk. Hoe stringenter het beleid, des te eenduidiger moet het zijn en des te
beter moet de onderbouwing zijn om juridisch stand te houden. Dit is waar
veel provincies nog mee worstelen. Een aantal provincies heeft deze stap naar
operationeel beleid vertaald in de vorm van een ‘cultuurhistorische hoofd-
structuur’, die op de beleidskaarten is aangegeven. Maar de betekenis van wat
er op deze kaarten staat is per provincie zeer verschillend. 

Opstellen structuurvisie

Cultuurhistorische
waardering

Oefenen met gemeenten met
Wro
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Noord-Brabant ziet in de praktijk niet veel terechtkomen van inpassingsplan-
nen, evenmin als van reactieve aanwijzingen. In Limburg ziet men het maken
van inpassingsplannen wel als mogelijkheid wanneer de provinciale hoofd-
structuur wordt aangetast. Gelderland denkt aan het toepassen van dit instru-
ment als gemeenten niet tijdig hun bestemmingsplannen aanpassen.

Nationaal belang borgen / Groene Hart 

Hoe hard is het belang van het groen houden van het Groene Hart, toch een
icoon van decennia lang gevoerd ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, in de
praktijk? Niet erg hard, zo bleek uit het bestuurlijke geschil over de bouw van
recreatiewoningen bij De Wijde Aa in de gemeente Alkemade. De Nota
Ruimte stelt heel duidelijk dat nieuwbouw de landschappelijke kwaliteiten
moet behouden of versterken. Maar die bepaling blijkt juridisch gezien geen
waarde te hebben. 
‘De zaak diende uiteindelijk bij de Raad van State. Met een verrassende uit-
komst: enerzijds bevestigde de Raad dat de vakantiewoningen een aantasting
vormen van de openheid en het veenweidekarakter van het polderlandschap. 
Het villapark is daarom in strijd met het rijksbeleid, zo oordeelde de Raad.
Toch trok de gemeente aan het langste eind: tegelijkertijd oordeelde de rechter
dat de kernkwaliteiten van het Groene Hart niet vertaald zijn in concrete
beleidsbeslissingen. En nog opmerkelijker: het gemeentebestuur is niet gebon-
den aan rijksbeleid, maar dient daarmee slechts rekening te houden.’ 
(Ministerie van VROM 2007)

Met de nieuwe Wro op komst is dit reden genoeg voor de minister van
VROM om de nationale belangen uit de Nota Ruimte preciezer te formule-
ren. Zij zegde daarover de Kamer begin 2008 een notitie toe. Een eerste
inventarisatie leverde 33 nationale ruimtelijke belangen op, waarvan er 13
worden gewaarborgd door verticale doorwerking, dat wil zeggen dat provin-
cie en gemeenten deze dienen uit te voeren. Daarvoor wil de minister primair
inzetten op de algemene maatregelen van bestuur. Dit is een ‘verordening’ van
rijkswege. (Minister van VROM 2007 en 2008a)

Prestatieafspraken / Overijssel 

In Overijssel hanteert men vooroverleg waarbij met gemeenten individuele
prestatieafspraken worden gemaakt over de uitvoering van provinciaal ruim-
telijk beleid zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie (GS Overijssel 2007) .
Daarbij onderscheidt men de volgende stappen:
•  Provincie en individuele gemeenten maken prestatieafspraken. 
•  Het opstellen van een gemeentelijke structuurvisie is in ieder geval onder-
deel van de prestatieafspraken. 
•  De kwaliteit van het landschap moet deel uitmaken van de gemeentelijke
structuurvisie.
•  In periodiek overleg wordt de voortgang van de gemaakte prestatieafspra-
ken besproken. 
•  Het streven naar ruimtelijke kwaliteit is een vast agendapunt in het overleg
tussen gemeenten en provincie.
•  Als de voortgang in de prestatieafspraken na eerdere signalering nog steeds
uitblijft, wordt in (periodiek) overleg de basis gelegd voor nadere acties.

procesverordeningen als alternatief?
Moeten de provincies kiezen tussen zachte beleidsregels of harde verordening?
Of is er een tussenoplossing mogelijk in de vorm van een ‘procesverordening’?
Een procesverordening zou ervoor kunnen zorgen dat overleg verplicht wordt
gesteld of dat de uitvoerende partij gedwongen wordt tot onderzoeken, verant-
woording afleggen of een afweging van kwaliteitsaspecten moet laten zien.
Een voorbeeld van een procesverordening kan zijn dat een bepaalde ruimte-
lijke ingreep altijd begeleid moet worden door een beeldkwaliteitsplan. Dat
heeft echter een beperking: de provincie kan op deze manier slechts indirect
sturen op ruimtelijke kwaliteit. 

uitvoeringsprogramma’s en inpassingsplannen
Een belangrijk uitgangspunt van ontwikkelingsplanologie is dat overheden
hun eigen beleid, zoals geschetst in de structuurvisie, in principe zelf uitvoe-
ren. Bij een structuurvisie moet dan ook een uitvoeringsprogramma worden
gevoegd. Daarmee wordt voorkomen dat de provincie (en overigens ook het
rijk) te vage doelen stelt en de uitvoering alleen aan anderen overlaat (gemeen-
ten, waterschappen, maatschappelijke organisaties). Deels gaat het om het rea-
liseren van fysieke maatregelen, zoals voor de landschappelijke inpassing van
bebouwing en infrastructuur, maar steeds meer ook om ‘procesgeld’, gericht
op intergemeentelijke gebiedsprocessen (zie ook paragraaf 3.6).
Een uiterste consequentie van deze uitvoeringsgerichtheid is dat de provincie
zelf een ‘inpassingsplan’ maakt dat in een bestemmingsplan wordt opgeno-
men. Veel provincies zijn terughoudend bij het mogelijk toepassen daarvan.
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Dat je over de definitie van
het nationaal en provinci-
aal belang kunt strijden als
het gaat om landschappe-
lijke effecten blijkt wel uit
de opvattingen over de
Belle van Zuylen-toren.
Minister Cramer schrijft
hierover aan de Eerste
Kamer: ‘Zoals in antwoord
op Tweede-Kamervragen
door minister Vogelaar
reeds is aangegeven, past
de locatie van de Belle van
Zuylen-toren binnen het
principe van het bunde-
lingsbeleid conform de
Nota Ruimte en heeft het
beschermingsregime voor
het Nationale Landschap
Groene Hart, zoals dat
thans is geformuleerd, geen
invloed op de bouw van
deze toren, ook al is deze

wel degelijk zichtbaar van-
uit het Groene Hart. Op
rijksniveau is er thans geen
specifiek ruimtelijk beleid
geformuleerd voor hoog-
bouw en zijn invloed op
andere gebieden dan het
plangebied in strikte zin.
Voor de bouw is dus geen
rijksbemoeienis nodig. Wel
moet het bestemmingsplan
gewijzigd worden, omdat
het huidige bestemmings-
plan geen ruimte biedt
voor het multifunctionele
karakter van de toren. In
het kader van Mooi
Nederland hecht het kabi-
net grote waarde aan het
open houden van land-
schappen waar die kern-
kwaliteit geldt. Dit gaat niet
alleen over bebouwing in
het algemeen maar ook

over visuele openheid.
“Verrommeling” wordt
juist vaak geassocieerd met
hoge bebouwing.’
(Minister van VROM
2008a)
Gedeputeerde Bart Krol
van Utrecht zegt hierover
in een interview:
‘Na 1 juli komen wij alleen
nog aan bod op het
moment dat het onder-
werp een provinciaal
belang is. In het geval van
de Belle van Zuylen-toren
kunnen we daar twee rede-
neringen op loslaten. Aan
de ene kant is die toren zo
groot dat iedereen hem kan
zien, ook ver buiten de
Leidsche Rijn. Dan noe-
men we het een provinciaal
belang. We kunnen ook
met elkaar afspreken dat

alles wat binnen de rode
contouren van de gemeente
plaatsvindt, zaken van de
gemeente zijn en niet van
de provincie. Het is gezond
om dergelijke afspraken te
maken. Als je als provincie
vindt dat het provinciale
belang in het geding is
moet je je daar full-speed
mee bemoeien. Wanneer
we er niks mee te maken
hebben, moeten we ons er
vooral niet mee bemoeien
en het geheel aan de
gemeente overlaten. Dat is
een gezonde verhouding in
het kader van de Nota
Ruimte: Centraal wat
moet, decentraal wat kan.’
(Ministerie van VROM
2007)

Impact Belle: wiens belang? 

Impressie van de Belle van Zuylen-toren

Oude Rijn doet nieuwe
zaken: woningbouw
inpassen 

De Strook: ‘Regionalisering’ De Strook: ‘Vermarkten’

Berekende zichtbaarheid
van de Belle van Zuylen-
toren (Lörzing H e.a. 2007)

Hoe sterk geeft de cultuur-
historische structuur rich-
ting aan ruimtelijke proces-
sen? 
In de studie Oude Rijn
doet Nieuwe Zaken (Bosch
Slabbers e.a 2006) wordt
de woningbouwopgave
afgestemd op de openheid,
stedenbouwkundige struc-
tuur en bebouwingsvorm
van de bestaande land-
schappelijke karakteristiek.
De nadruk ligt op het ver-
kennen van de draagkracht
van het bestaande cultuur-
landschap. De centrale
opgave is een balans te vin-
den tussen de verstedelij-
king en het behoud van
landelijkheid. Dat betekent
dat moet worden aangege-
ven welke gebieden in aan-

merking komen en welke
gebieden bij voorkeur ook
op langere termijn van ver-
stedelijking gevrijwaard
moeten blijven. Daarbij
wordt veel cultuurhistori-
sche kennis gebruikt. De
vraag domineert hoe
woningen en bedrijven his-
torisch verantwoord kun-
nen worden geplaatst en
vormgegeven.
Cultuurhistorische kaarten
dienen als onderlegger en
inspiratiebron voor nieuwe
fysieke stedelijke ruimte-
claims. Van versterken van
de kwaliteit van het cul-
tuurlandschap is geen
sprake, wel is het landschap
zoveel mogelijk ontzien.
Veel hangt af van de uitein-
delijke kwaliteit van de

architectuur en steden-
bouw. 
Een stap verder in de rich-
ting van een ‘leidend land-
schap’ is het om het trans-
formatieproces van het
cultuurlandschap als cultu-
rele opgave te zien. Een
poging daartoe voor de
Oude Rijnzone is gedaan in
de studie De Strook
(H+N+S, MUST en NIO
2001). Niet de ‘opvangca-
paciteit’ van het huidige
cultuurlandschap wordt
dan de invalshoek, maar de
bijdrage van nieuwe ruim-
teclaims aan de ‘cultuurhis-
torie van de toekomst’. In
het rapport worden vier
culturele scenario’s of
denkrichtingen uitgewerkt:
moderniseren, regionalise-

ren, vermarkten en musea-
liseren. ‘Aan elk ontwerp
en aan elke configuratie
van het cultuurlandschap
liggen per definitie
bepaalde culturele waarden
ten grondslag. De denk-
richtingen vergroten deze
verschillende visies. Het
zoeken naar een nieuw
evenwicht tussen cultuur-
historie en de cultuur van
het maken levert per denk-
richting dan ook andere
ingrepen in het cultuur-
landschap op.’ In deze
benadering vormt niet
zozeer het fysieke land-
schap, maar het culturele
proces van landschapsvor-
ming de onderlegger voor
ruimtelijke ingrepen.

Cultuurlandschap: onderlegger of vervolgverhaal?
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het organiseren van cursussen, tentoonstellingen, excursies, prijzen en prijs-
vragen. De expertise die inmiddels is opgebouwd met bijvoorbeeld het ‘orga-
nisch bouwen’ in en aan de randen van dorpen in een groot aantal provincies,
is zeer de moeite waard om onderling uit te wisselen en extern voor het voet-
licht te brengen. Provincies richten zich steeds meer op het maken van regelin-
gen waarbij ze direct burgers en bedrijven bereiken, zoals de dakenregelingen
in Fryslân en Drenthe, de maatwerkbenadering boerenerven in Groningen en
Flevoland en de BOM+-regeling in Limburg. 

nieuwe interne expertise opbouwen
De Wro spoort de provincies aan hun intermediaire rol nog beter in te vullen
door vooroverleg te voeren over ontwerpplannen of liever nog in de beginfase
van de visievorming. 
Door de huidige (oude) praktijk van (juridische) toetsing achteraf krijgen pro-
vincies de gemeentelijke (uitbreidings)plannen vaak pas te zien nadat ze al
jaren van overleg en onderhandeling op lokaal niveau achter de rug hebben.
Partijen houden dan krampachtig vast aan moeizaam verkregen compromis-
sen. Om in een vroege fase te sturen op kwaliteit heeft de provincie beleidsme-
dewerkers nodig met een brede en op langere termijn gerichte blik en met pro-
ces- en overlegvaardigheden. Verder is ook expertise op het gebied van
ontwerpen en planontwikkeling nodig. Het gaat om de disciplines van land-
schapsarchitecten, stedenbouwkundigen en historici. De provincies hebben
bezuinigd op deze deskundigheid, onder andere door het uitplaatsen van taken
naar bijvoorbeeld instellingen van welstand en monumentenzorg. Ze proberen
dit te compenseren door het inhuren van externe deskundigheid. Maar ook om
als opdrachtgever deze externe experts goed te kunnen aansturen heeft men
zelf deskundigheid in huis nodig. Bij kleinere gemeenten speelt dit probleem
ook. De provincies noemen meerdere malen dat hun proceservaring en specia-
listische kennis gewenst en nodig zijn ter ondersteuning van de kleinere
gemeenten. De provincie is dan naast intermediair ook leverancier van kennis. 

experimenteren met kwaliteitsadvisering
Vrijwel alle provincies hebben de laatste jaren initiatieven genomen om exper-
tise op het gebied van ruimtelijke kwaliteit te organiseren. De initiatieven zijn
grofweg te verdelen in drie categorieën: bouwheren of adviseurs, kwaliteitsate-
liers en kwaliteitsteams.

3.4 Kwaliteitsbesef stimuleren

draagvlak voor kwaliteit cruciaal
De betrokkenheid van de burger bij de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van
het landschap neemt toe. Verschillende provincies houden zich direct bezig
met investeren in meer kennis bij het publiek of het inschakelen van het
publiek bij het ontwikkelen, beschermen, behouden en herstellen van cultuur-
en natuurlandschappen. Bij het vergroten van de betrokkenheid van burgers is
niet zozeer de provincie zelf zichtbaar, als wel maatschappelijke organisaties
en instellingen, zoals provinciale landschappen, landschapsbeheerorganisaties,
de milieufederatie, architectuurcentra en kennisinstellingen. Deze instellingen
worden voor een aanzienlijk deel door de provincies ondersteund. De provin-
cie Fryslân investeerde in een kwaliteitsmanifest met alle bouwende partijen in
de provincie. De basisgedachte is daarbij dat streven naar ruimtelijke kwaliteit
een draagvlak in de bevolking moet hebben, omdat het gaat om ieders leefom-
geving. In Fryslân ziet men daarvan al effecten, doordat gemeenteraden en
burgers eerder op de bres gaan staan voor hoge kwaliteitsambities, bijvoor-
beeld bij dorpsuitbreidingen en bij aanleg van infrastructuur. 

De provincies realiseren zich steeds meer dat het lastig is zaken af te dwingen,
zeker als het pressiemiddel van ’goedkeuring onthouden’ met de invoering van
de Wro grotendeels verdwijnt. Een aantal provincies, waaronder Limburg,
heeft enkele jaren geleden de koers verlegd en zoekt de verbinding met andere
partijen om maatschappelijke doelen te bereiken. De publieke opinie wordt
daarbij steeds belangrijker. Draagvlak bij de bevolking is een eerste vereiste. 

stimuleringsregelingen
De kwaliteitsinitiatieven van de provincies zijn vaak niet solitair. Ze gaan
gepaard met stimuleringsregelingen om burgers, gemeenten en andere partijen
in actie te brengen. Fryslân heeft een fors budget beschikbaar gesteld voor de
komende jaren om zo’n programma handen en voeten te geven. Noord-
Holland stimuleert de gemeenten om beeldkwaliteitsplannen te maken met
een toelage. Overijssel en Noord-Brabant hebben diverse regelingen die van
toepassing zijn op monumenten, erfgoed en streekeigen huis en erf. Ook gaat
het programma ‘Mooi Brabant’ gepaard met een financiële impuls. Gelderland
heeft al een groot aantal jaren een prijs voor ruimtelijke kwaliteit. De provincie
Groningen heeft budget paraat om gemeenten te ondersteunen door inschake-
ling van een procesbegeleider of een ontwerpbureau.

Om partijen te prikkelen met initiatieven te komen, hebben de meeste provin-
cies ook procesgeld of een stimuleringsfonds voor het maken van visies. Ook
rijksregelingen en -initiatieven, zoals ‘Ruimte voor de Rivier’, en inpassing van
rijkswegen zoals de A1, leiden tot het opstellen van visies en het maken van
uitvoeringsprogramma’s.
Naast het stimuleren van het maken van ruimtelijke visies, zorgt het ruimte-
lijke kwaliteitsbeleid van de provincies ook voor de productie van publicaties,

Landschap is ‘van en 
voor’ iedereen

Landschap is een belang-
rijk element voor de
levenskwaliteit en het wel-
bevinden van mensen. Het
streven naar landschaps-
kwaliteit is dus essentieel
voor iedere inwoner. Het
realiseren van deze kwali-
teit houdt rechten en ver-
antwoordelijkheden in
voor iedereen. Het bewust-
zijn hiervan moet sterker
worden ontwikkeld.
Doel: landschap krijgt in
ieders denken en handelen
een plaats.

Landschapsmanifest (2005)

Geld en
stimuleringsregelingen
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Zoals de titel van het
nieuwe streekplan al aan-
geeft: ‘Om de kwaliteit van
de Romte’, zet Fryslân in
het ruimtelijk beleid de
komende jaren sterk in op
de kwaliteit van de ruimte
in de provincie. Om dit
streven extra onder de aan-
dacht te brengen, is er in
december van 2006 een

boek gepubliceerd over dit
onderwerp. Aan de hand
van de thema’s water,
natuur, landschap en
bebouwde omgeving laat
het boek in woord én beeld
zien wat er onder de kwali-
teit van de Friese ruimte
kan worden verstaan. Aan
het woord komen bekende
en minder bekende Friezen

en niet-Friezen, die alle-
maal op een originele wijze
antwoord geven op de
vraag ‘Wat betekent de
kwaliteit van de Friese
ruimte voor u?’ Dit gebeurt
in de vorm van een korte
boodschap, statement, een
opiniërende tekst, visio-
naire column of een voor
zichzelf sprekend beeld of

gedicht.  Het boekwerk is
tevens een bezegeling van
het kwaliteitsmanifest dat
ondertekend is door alle
partijen in Fryslân die iets
met ruimtelijke ordening,
bouwen en landschap te
maken hebben.
www.Fryslân.nl
Informatie : Bertus de Jong 
l.dejong@fryslân.nl

Op Dorpse Schaal

Fryslân 

Kwaliteitsmanifest Romte

Waar dorpen in het verle-
den herkenbare bakens in
het landschap waren, heeft
de huidige praktijk geleid
tot ‘generieke’ dorpsuit-
breidingen: monofunctio-
neel, forse bouwvolumes
op kleine kavels, krap
bemeten openbare ruimte
en verstoring van relaties
tussen dorp en landschap.
Een aantal provincies heeft
vanwege het behoud van de
karakteristiek in de jaren
negentig de rode contouren
ingevoerd. De heilzame
werking van de rode con-
touren om kwantitatief het
bouwen te beperken, heeft

echter niet automatisch
gezorgd voor kwaliteit in
dorpen en aan de dorps-
randen. Een aantal – met
name perifere – provincies
heeft ongeveer tegelijker-
tijd bedacht om dorpsom-
gevingsplannen te maken.
De plannen zijn gebaseerd
op de lagenbenadering. De
geomorfologische geschie-
denis van dorp en omge-
ving wordt inzichtelijk
gemaakt en op basis daar-
van worden nieuwe herstel-
lende plannen geïntrodu-
ceerd. 
In Drenthe met Op Dorpse
Schaal en in Fryslân met

Dorps-DNA werden voor
een hele regio analyses
gemaakt van de verschil-
lende dorpen en hun karak-
teristieken. Kenmerkend
voor de processen is de
betrokkenheid van de
bewoners bij het maken
van analyses en plannen.
Zo ontstond er een wissel-
werking tussen experts die
over de ontstaansgeschie-
denis vertelden, die
gepaard gingen met toe-
name van kennis en
bewustzijn bij de bewoners
en een vertaling van de
ervaringen van bewoners
naar plannen of spelregels

door ontwerpers.
Overijssel deed kortgele-
den met de tentoonstelling
‘Rafels, randen en routes’
een grondige analyse van
een vijftal dorpen. Dit
krijgt ongetwijfeld nog een
vervolg. De talloze ervarin-
gen van provincies met
deze processen verdienen
uitwisseling. 
Informatie : 
Eddy Diekema
e.diekema@drenthe.nl

Drenthe

Samenwerken aan dorpsomgevingsplannen 
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bouwheren
Met het ‘provinciaal bouwheerschap’ neemt de provincie Groningen sinds
2000 haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelin-
gen in de provincie. De functie omvat circa drie fulltime aanstellingen. Ze
begeleiden provinciale projecten en zijn daarnaast vooral actief om ruimtelijke
kwaliteit inhoud te geven voor gemeenten, particuliere opdrachtgevers en ont-
werpbureaus. De gemeenten hebben in een evaluatie hun waardering uitge-
sproken voor het bouwheerschap. 
De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) in Noord-Holland is een
functie voor een periode van twee jaar. De PARK heeft bewust een externe
positie gekregen, zodat deze onafhankelijk is en gevraagd en ongevraagd
adviezen kan geven. In de praktijk zijn de korte aanstellingstermijn en het ont-
breken van een formele status binnen de organisatie beperkend. Het op gang
brengen van veranderingstrajecten is daardoor moeilijker. Gelderland heeft
binnen een uitgebreid programma voor ruimtelijke kwaliteit voor de komende
jaren een bouwheer aangetrokken. Ook Utrecht is van plan een bouwheer aan
te stellen. 

kwaliteitsateliers
Het AtelierOverijssel is een werkplaats voor verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit in de provincie. Het atelier is een initiatief van de provincie Overijssel,
maar heeft een onafhankelijke positie. In het atelier werkt een aantal partijen
samen, die zich al een tijd bezighouden met aspecten van ruimtelijke kwaliteit
in de provincie: Het Oversticht, Kunst en Cultuur Overijssel, de Dienst
Landelijk Gebied, Landschap Overijssel en het Architectuurcentrum Twente. 
Het Atelier heeft de afgelopen twee jaar zes grote en diverse kleinere adviezen
gegeven over verschillende kwaliteitsopgaven en de wijze waarop deze tot uit-
voering kunnen komen. De adviezen hadden o.a. betrekking op erftransfor-
maties, rondwegen en infrastructuur, bedrijvigheid en bedrijventerreinen,
water en natuur, de ontwikkeling van de Overijsselse Vecht en omgeving en op
de ontwikkeling van dorpsranden. Het atelier dient de partijen die verant-
woordelijk zijn voor de inrichting van (delen van) de provincie, gevraagd en
ongevraagd van advies. 
De provincie probeert een evenredige inbreng van partijen te bereiken. Het ate-
lier is van iedereen en bedoeld om door samen bezig te zijn de ruimtelijke kwa-
liteit en het draagvlak daarvoor te vergroten. De formule is een succes gebleken
en zal nog zeker twee jaar worden gecontinueerd. De provincie Overijssel inves-
teert jaarlijks zes ton euro’s in het atelier. Drenthe en Fryslân willen een kwali-
teitsinitiatief dat vergelijkbaar is met het AtelierOverijssel ontwikkelen.

kwaliteitsteams
Het kwaliteitsteam van Limburg heeft een specifieke opdracht. Volgens vooraf
gestelde criteria beoordeelt dit team de plannen die in het kader van VORm
zijn ingediend. Het Zeeuwse kwaliteitsteam heeft een brede opdracht. Het
team moet het denken in termen van kwaliteit stimuleren en een kwaliteitsim-

Bouwheren en adviseurs

Kwaliteitsateliers

De provincie Groningen
heeft sinds 2006 circa der-
tig boerenbedrijven geadvi-
seerd over erfinrichting en
-beplanting naar aanleiding
van een bouwaanvraag. De
provincie grijpt de noodza-
kelijke bestemmingswijzi-
ging aan om een doordacht
uitbreidingsplan ‘af te
dwingen’. De kosten voor
de ondernemer van het
laten maken van een
beplantingsplan worden
opgevangen door een

fonds. Hiermee wordt pro-
vinciaal landschapsbeheer
betaald. Het totale plan
voor het erf wordt gemaakt
in een ‘keukentafelgesprek’
door een landschapsarchi-
tect van de provincie.
Ontwerp en wijzigingsbe-
voegdheid worden zowel
publiek- als privaatrechte-
lijk geregeld. Naast het plan
voor het erf en de beplan-
ting wordt de provinciale
welstand zoveel mogelijk
betrokken bij de beeldkwa-

liteit van de uitbreiding.
Een voorbeeldproject – dat
inmiddels ten uitvoer is
gebracht – is de locatie van
Bijen in Overschild. De
ondernemer deed een aan-
vraag voor een tweede
bedrijfswoning en verlen-
ging en verbreding van de
veestal. Inventarisatie
leverde op dat de boer in de
toekomst nog meer uitbrei-
dingsplannen had.
Daardoor zou de erfconfi-
guratie rommelig worden.

In de schets is een voorstel
gedaan voor ontwikke-
lingsrichtingen voor de
lange termijn. Het erf blijft
zo een compact geheel,
ingepast in het landschap.
Informatie : Theo Hoek
t.hoek@provinciegronin-
gen.nl

Reconstructie oude erf / Hogeland

Groningen

Maatwerkbenadering boerenerven 
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De afbeelding toont een
nieuwe vestiging van een
glastuinbouwbedrijf met
een bouwkavel van circa vijf
hectare. Het nieuwe bedrijf
bevindt zich in een van de
concentratiegebieden glas-
tuinbouw, die in het
Provinciaal Omgevingsplan
Limburg 2006 (POL) zijn
aangewezen. 
Bij de ontwikkeling van
een concentratiegebied
glastuinbouw is een land-
schappelijke inpassing en
waterafkoppeling op het
kavelniveau verplicht. In
plaats van een robuuste
structuur op of rondom de
bouwkavel kan het hier dan
gaan om een minimale
invulling op het perceel
zelf. De hoofdfunctie van

het gebied is immers glas-
tuinbouw. 
De invulling van de tegen-
prestatie is vooral gericht
op de landschappelijke,
robuuste ‘omkadering’ van
het gebied of de ontwikke-
ling van nieuwe natuur aan
de rand van het concentra-
tiegebied glastuinbouw. 
De betreffende locatie is
gelegen aan de rand van het
concentratiegebied. Om de
overgang van het omlig-
gende gebied naar het con-
centratiegebied te verzach-
ten wordt een aantal
maatregelen getroffen:
•  circa 7700 m2 nieuwe
natuur door de aanleg van
een broekbos, solitaire
bomen en een infiltratie-
poel grenzend aan een

bestaande beek;
•  een robuuste singel/bos-
strook aan de zuidzijde en
bij het bassin (12 m);
•  een gemengde haag met
rondom het bassin knotbo-
men;
•  een bomenrij langs de
bestaande zandweg;
•  een bomenweide ten
noorden en zuiden van het
bedrijf.

De ondernemer krijgt na
de planologische goedkeu-
ring maximaal twee jaar de
tijd om de maatregelen in
het kader van Bouwkavel
Op Maat+ (BOM+) te rea-
liseren. Het instrument
geeft aan dat bij ontwikke-
lingsplannen van agrari-
sche bedrijven een ‘inte-

grale kwaliteitstoets’ moet
worden uitgevoerd. 
De ondernemer geeft de
bedrijfsontwikkeling weer
in een bedrijfontwikke-
lingsplan (BOP) en voegt
hier een inrichtingsplan
aan toe. 
De BOM+-commissie
adviseert bij ontwikkelin-
gen in kwetsbaar gebied,
bij nieuwvestiging en bij
overschrijdingen van de in
het POL genoemde maxi-
male maten. De maatrege-
len worden geborgd via een
privaatrechtelijke overeen-
komst en via de planologi-
sche procedure.
Informatie : Van Damme
la.van.damme@prvlimburg.nl

Limburg

Bouwkavel op maat (BOM+)
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puls geven aan projecten en fungeren als kenniscentrum/vraagbaak op het
gebied van kwaliteitsbeleid. Het team bestaat uit externe kwaliteitsadviseurs,
een coördinator en een interne poule van deskundigen. Ook Zuid-Holland
heeft sinds begin 2008 een dergelijk kwaliteitsteam. 

cultuurhistorie in kwaliteitsinitiatieven
De provincies is gevraagd in hoeverre cultuurhistorisch onderzoek specifiek
aandacht krijgt binnen de genoemde kwaliteitsinitiatieven. Bij het bouwheer-
schap van Groningen vormt het cultuurhistorisch erfgoed de onderlegger voor
de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. 
Ook in Overijssel is het Actieprogramma Cultuur en Ruimte een nadrukke-
lijke poging tot integratie van deze thematieken. De focus van de kwaliteits-
initiatieven ligt op ruimtelijke kwaliteit in brede zin, waarbij wel degelijk aan-
dacht is voor het onderzoeken van cultuurhistorische gegevens en ruimtelijke
analyse. Het integreren van monumentenzorg in relatie tot de ruimtelijke
omgeving in het werk van de teams heeft (nog) niet plaatsgevonden. Dit
gebeurt overigens wel bij kwaliteitsteams die actief zijn in nationale landschap-
pen of bij gebiedsontwikkelingsprojecten op regionale schaal, zoals bij die van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naast het maken van dit algemene beleid,
geven de provincies aan dat de cultuurhistorische inbreng in planprocessen
vooral ‘mensenwerk’ is. Het is sterk afhankelijk van de persoonlijke motivatie,
inzet en expertise van medewerkers. 

3.5 Investeren in kwaliteit

marktwerking versterken
Naast de aankoop van gronden voor natuurontwikkeling, gaan de provincies
steeds vaker ook grond aankopen voor rode en blauwe ontwikkelingen. Dit
biedt de provincies een onderhandelingspositie bij het ontwikkelen van een
gebied. Een aantal provincies heeft daartoe een grondbedrijf opgericht. 
Het beheer en onderhoud van het cultuurlandschap zijn bijna nergens geborgd,
terwijl ze juist vragen om langetermijninvesteringen. Niet alle provincies den-
ken er daarbij in eerste instantie aan om bij het rijk aan te kloppen. Ze proberen
het zelf te organiseren. Zo proberen de provincies ook andere partijen te stimu-
leren om te investeren in het landschap en er tevens zorg voor te dragen voor de
lange termijn. Dat doen ze door bijvoorbeeld het verhandelen van een bouwti-
tel, zoals in Noord-Brabant en Limburg gebeurt, het mogelijk maken van een
groenfonds of door het instellen van een stimuleringsregeling. 

schaarste creëren
De rol van de rode contouren om de druk op het cultuurlandschap te verminde-
ren werd al genoemd. Limburg gebruikt de rode contouren om ‘schaarste te creë-
ren’. Het is een marktgerichte benadering waarbij bouwtitels buiten de contou-
ren worden verleend op voorwaarde dat de bouwwerken een hoge

Kwaliteitsteams

Plankaart
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Provinciale Staten van
Overijssel hebben eind
2007 ingestemd met het
Actieprogramma Cultuur
en Ruimte. Dit beleidspro-
gramma is onderdeel van
de provinciale aanpak voor
ruimtelijke kwaliteit. Het
moet kunst en cultuur een
nadrukkelijke plaats geven
in de praktijk van ruimte-
lijke ontwikkeling en in de
toekomstige
Omgevingsvisie Overijssel.
Voor het actieprogramma
is de komende zeven jaar
5,6 miljoen euro beschik-
baar uit het PMJP. Dit is
het autonome deel uit het

ILG. Het budget wordt
aangevuld met bijdragen
van derden, waaronder
fondsen, het rijk en
Europese regelingen. Het
actieprogramma is opgezet
vanuit de overtuiging dat
kunst en cultuur bijdragen
aan de kwaliteit van de leef-
omgeving en daarmee ook
aan een sterk vestigingskli-
maat. 
In 2007 zijn de volgende
projecten opgenomen: A1-
zone (gebiedsontwikke-
ling), N340 (tracékeuze
provinciale weg), Cultuur
en Ruimtevouchers,
‘Twickel levend erfgoed’,

KIJK (IJsselhoeves), Het
Landschap van de Koude
Oorlog ‘IJssellinie’, Rafels,
randen, routes en educatie
Cultuur en Ruimte. Het
programma wordt jaarlijks
opnieuw ‘gevuld’ met pro-
jecten die worden gescout,
veroorzaakt of waarvoor
een opdracht wordt gege-
ven. Vaak wordt er in
coproductie gewerkt. 
Op de foto een ‘ouder’ pro-
ject dat een voorbeeld kan
zijn voor C en R: de
Mandercirkels. De textiel-
baron Jannink ploegde zijn
land in cirkels. Dat was
efficiënter en de ploeg

ploegde automatisch voort.
Door deze aanpak was het
land van Jannink bij Vasse
vanuit de lucht zichtbaar en
een herkenningspunt voor
de luchtvaart. Het land
werd in de jaren negentig
overgedaan aan Landschap
Overijssel. Om de speci-
fieke cirkelvorm te behou-
den heeft Landschap
Overijssel de kunstenaar
Paul de Korte een ontwerp
laten maken dat later is uit-
gevoerd. 
Informatie :
Annelies van der Horst
ae.vd.horst@overijssel.nl

Mandercirkels

Overijssel

Actieprogramma Cultuur en Ruimte 2007-2014

De eerste landschapsvei-
ling die in september 2007
werd gehouden voor de
Ooijpolder is een voor-
beeld van het betrekken
van burgers en bedrijfsle-
ven bij beheer en herstel
van cultuurlandschappen.
Ondanks de grote inspan-
ningen van zowel provincie
als gemeenten wilden ini-
tiatiefnemers van de land-
schapsveiling, waaronder
Via Natura, een manier
vinden om bij het beheer
van het cultuurlandschap

niet afhankelijk te zijn van
de overheid. Zij willen pri-
vaat geld in het landschaps-
fonds krijgen om onderne-
mers marktconform te
kunnen betalen voor het
landschapsbeheer. De land-
schapsveiling kon dus lan-
den op de vruchtbare
bodem van de bestaande
samenwerking in het
gebied. 
In het door de gemeenten
opgestelde Landschaps-
ontwikkelingsplan (LOP) is
al aangegeven welke land-

schapselementen er in het
gekozen gebied aangelegd
zouden kunnen worden en
welke andere LOP-projec-
ten voor de veiling in aan-
merking zouden kunnen
komen. Burgers en bedrij-
ven kunnen een land-
schapselement adopteren
door een donatie te doen
die voldoende is om de kos-
ten van tien jaar beheer te
dekken. Naast deze dona-
ties werden er ook nog pro-
ducten aangeboden in de
veiling, zoals streekeigen

bomen en struiken en
kunstwerken, waarbij een
deel van de opbrengst naar
Via Natura gaat. Wederom
zijn alle krachten gebun-
deld en de veiling was een
groot succes. De opbrengst
was € 114.000,-. Zie ver-
der: www.vianatura.nl;
nieuwsbrief, december
2007.
Informatie : Riet Dumont 
info@rietdumont.nl

Veilingmeester

Potentiële kopers

Gelderland

Landschapsveiling Ooijpolder 



seerd, maar het groen op zich laat wachten. 
Het rapport ‘Investeren in het Nederlandse landschap. Opbrengst: geluk en
euro’s’ (Ministerie van LNV 2007a) laat zien dat private en publieke investe-
ringen leiden tot een waarde(stijging) van het landschap. De maatschappelijke
‘return on investment’ blijkt bijzonder groot te zijn. Met andere woorden: het
loont om geld te steken in landschappelijk schoon en het loont om deze inves-
teringen te bundelen. 

In een eerste evaluatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) signa-
leren de provincies echter dat het erg lastig is het ILG in te richten op ruimtelijke
kwaliteitsdoelen. De uitvoering van het ILG, dat sinds januari 2007 operationeel
is, vindt plaats via het Provinciaal Meerjaren Programma (PMJP). De provincies
hebben elk hun eigen PMJP opgesteld. Nu blijkt bij de meeste provincies het pro-
gramma te rigide: het budget is erg gericht op vastomlijnde subsidieaanvragen en
op het behalen van meetbare resultaten, zoals een aantal hectares natuur.
Cultuurhistorie en identiteit zijn daarbij vaak niet in beeld. Sommige provincies
geven aan dat ze wel enige speelruimte hebben, om bijvoorbeeld te schuiven
tussen EHS en cultuurhistorie. Overijssel heeft een deel van het budget voor
culturele planologie niet in het ILG gestopt, maar apart gehouden. Dit budget is
nu onderdeel van het Actieprogramma Cultuur en Ruimte. 
In 2013, bij het aflopen van de ILG-periode, worden provincies door het rijk
afgerekend op de behaalde prestaties. In de tussenevaluatie van 2009 zal het
gebrek aan cultuurimpuls in het ILG zonder twijfel aan de orde worden gesteld.

nieuwe inspiratie- en investeringsbronnen aanboren
Het zoeken van nieuwe bondgenoten en het creëren van betrokkenheid in de
regio is een alternatieve weg die door verschillende provincies als oplossing
wordt gezien voor investeren in en beheren van het landschap. Zeker als het
moeilijk is (planologische) schaarste te creëren, worden provincies creatief in
het aanboren van de gevoelens van trots bij mensen op het gebied waarin zij
wonen. Overijssel organiseerde in Polder Mastenbroek een kunstproject waar-
door inwoners zich bewust werden van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit
van de polder. Dit project, genaamd Streekeigen Huis en Erf, is een goed voor-
beeld van hoe de provincies met een relatief kleine bijdrage voor boerenerven
veel gedaan kunnen krijgen. Het project stimuleert eigenaars en beheerders
om hun karakteristieke boerderijen en erven op te knappen. Voor de
bebouwde elementen in het buitengebied bedraagt de subsidie maximaal vijf-
tigduizend euro per plan. Hoewel het lastig is om dergelijke projecten van de
grond te krijgen, heeft juist de gebundelde aanpak – bewoners enthousiasme-
ren elkaar – een positief effect. 
Naast de thema’s identiteit en ruimtelijke kwaliteit groeit ook de betrokken-
heid van burgers bij het klimaat. Dit biedt onder andere draagvlak aan gebieds-
ontwikkelingen waar een blauwe component aan zit. Het is ook een inspiratie-
bron om nieuwe investeringen mogelijk te maken. In Noord-Nederland moet
het pas ondertekende Energieakkoord een dergelijk leidend principe worden
voor nieuwe ontwikkelingen.

Ontwikkelingsgericht 
‘Voor wat hoort wat’
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architectonische kwaliteit hebben en goed ruimtelijk worden ingepast.
Daarnaast moet er ook een substantiële bijdrage worden geleverd aan de ruimte-
lijke kwaliteit in groter verband. In feite is hier sprake van een compensatierege-
ling. De provincie heeft een lijst opgesteld waarop bepaalde landschappelijke
ingrepen in geld zijn uitgedrukt. Zo wordt meteen duidelijk hoeveel geld er uit de
ontwikkeling overblijft en hoe dit terug kan komen in een investering in de pro-
vinciale ecologische structuur. 

verhandelbare ontwikkelingsrechten en verevening
De provincie heeft nog liever een directe koppeling van projecten. Door deze
ontwikkelingsrechten verhandelbaar te maken wordt initiatief aangemoedigd.
Zo hoopt Limburg het investeren in het landschap een stimulans te geven. Tot
op heden regelt de provincie de zaken via publiek- en privaatrecht. De nieuwe
Grondexploitatiewet die met de Wro in werking treedt, dekt een aantal van de
ontwikkelde instrumenten juridisch af. Zo wordt ook bovenplanse verevening
veel eenvoudiger. Kleinschalige plannen en bijbehorende investeringen kun-
nen echter nog steeds het beste privaatrechtelijk worden geregeld. 

Bijna alle provincies hebben kwalitatieve voorwaarden gesteld op basis waar-
van goedkeuring wordt verleend aan bouwen aan de dorpsrand en in het bui-
tengebied. Deels gaat het daarbij om voorwaarden aan de planvorm en de
schaal van denken, deels om fysieke maatregelen die ruimtelijke kwaliteit ver-
sterken. Fryslân en Zeeland zeggen: ‘Eerst een visie maken, dan pas bouwen.’
Noord-Brabant wil ook een visie op de zogenaamde kernrandzones rond de
steden en dorpen. Groningen en Flevoland hebben een maatwerkbenadering
voor de uitbreidingen van agrarische bedrijven in het buitengebied. Deze
benadering maakt altijd een vergelijking met de plannen van omliggende
gemeenten. Gelderland heeft een nee, tenzij voor kwetsbare gebieden. Voor
het overige geldt een ja, mits. Ook daar moeten kwalitatieve plannen overlegd
worden. Limburg gaat het verst met BOM+ en Verhandelbare
Ontwikkelingsrechten (VORm). Een kwaliteitsteam beoordeelt de plannen
volgens formele toetsingscriteria. In Zeeland maakt men incidenteel projectge-
richte afspraken voor het realiseren van landschappelijke meerwaarde bij het
verlenen van bouwvergunningen.
VORm is een bijzonder voorbeeld van wat ook wel ‘voor-wat-hoort-wat’- of
‘rood-voor-groen’-regeling wordt genoemd, die in veel provincies wordt toege-
past. Ook de ruimte-voor-ruimte-regeling in Noord-Brabant valt hieronder
(zie voorbeeld in paragraaf 3.7). Omdat het er daarbij steeds om gaat het saldo
van de ruimtelijke kwaliteit te laten groeien, is het erg belangrijk dat er ook
eenduidige en meetbare criteria voor worden gebruikt. De provincie Limburg
gebruikt een panel van onafhankelijke deskundigen dat daarover oordeelt.
Toch blijft de kwalitatieve beoordeling een kwetsbaar punt van deze regelin-
gen. Verder is de termijn waarop de tegenprestatie wordt geleverd lastig, wan-
neer de ondernemer zelf voor de uitvoering ervan verantwoordelijk is, bijvoor-
beeld door het realiseren van meer dan een normale groenvoorziening rond
een camping. De kans bestaat dat wel de extra staanplaatsen worden gereali-

Vereveningsbeleid
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De ambitie om integraal te werken aan gebiedsopgaven heeft zich in de meeste
provinciehuizen niet gemanifesteerd bij het opstellen van het provinciaal
meerjarenprogramma (PMJP). Ondanks de ontschotting van budgetten is het
PMJP een sectoraal programma. De provincies voeren hiervoor als reden aan
dat het PMJP in haast is opgesteld. Een aantal provincies ziet het allemaal niet
zo somber in: binnen de projecten zelf wordt veel met cultuurhistorie gedaan.
Ook zijn niet alle programma’s zo dichtgetimmerd. Een interessante uitzonde-
ring vormt Overijssel, dat een deel van de eigen cofinanciering van het ILG
heeft afgezonderd voor een eigen programma Cultuur en Ruimte. 
In het onderzoek Zicht op effecten ILG wordt gesignaleerd dat de focus ligt op
resultaten en producten en niet zozeer op de verbetering van samenwerkingsre-
laties. De potentie van rijksbudgetten om te werken als katalysator van gebieds-
processen wordt daardoor gemist. (Van Arke e.a. 2008) 

regionale projectontwikkeling
Was vroeger de landbouw de aanjager van ingrijpende herinrichting, tegen-
woordig zijn dat de woningbouwopgaven, de wateropgave en de natuuront-
wikkeling. Waar die drie worden gecombineerd is sprake van gebiedsontwik-
keling. De Blauwe Stad in Groningen is daarvan het prototype. Ten noorden
van Winschoten ontstaat een geheel nieuw cultuurlandschap. Het oorspronke-
lijke initiatief kwam van de provincie, die ook lange tijd de regie voerde. Een
soortgelijke ‘formule’ wordt bij het Wieringerrandmeer toegepast. Hier treedt
de provincie op als gangmaker en investeerder. De provincie heeft gronden
aangekocht en wil achttienhonderd woningen bouwen. Daarnaast zal nog
tweeduizend hectare worden ontwikkeld tot natuur. 
Bijna de helft van de provincies koopt actief grond aan. Limburg, Noord-
Holland en Fryslân doen strategische grondaankopen voor het grondbedrijf.
Overijssel, Groningen en Drenthe doen aankopen ten behoeve van gebieds-
ontwikkeling waar de provincie zelf bij betrokken is.
Het dilemma voor de overheid die optreedt als ontwikkelaar, is dat zij ener-
zijds geacht wordt te participeren in de werking van de markt en anderzijds
maatschappelijke doelen moet nastreven. Om maatschappelijke doelen goed in
beeld te houden is het maken van brede maatschappelijke kosten-batenanaly-
ses bij een gebiedsontwikkeling een belangrijke voorwaarde. 

gebiedsontwikkeling van binnenuit
Gebiedsontwikkeling betekent niet alleen integraal werken, maar ook bottom-
up of van binnenuit werken. Evenals bij de dorpsomgevingsplannen wordt bij
gebiedsontwikkeling steeds meer gebruikgemaakt van de zogenaamde burger-
participatie. Het gebeurt echter ook nog regelmatig dat de bewoners van het te
ontwikkelen gebied niet gehoord worden en dat het planproces zonder hun
medeweten en zonder open communicatie wordt opgestart. Daarmee creëren
overheden hun eigen oppositie, waardoor plannen niet of slechts moeizaam
tot stand komen. Soms is er al voldoende ‘maatschappelijke energie’ of urgen-
tiegevoel in een gebied aanwezig. Dan is het voor de gemeente en provincie

Provinciaal grondbedrijf

Actief grondbeleid

Agrarisch natuurbeheer is een voorbeeld van hoe groenfondsen en grondban-
ken ondernemers kunnen binden aan het beheer en onderhoud van een ter-
rein. De provincie probeert ook private investeerders te interesseren om als
partner op te treden bij landschapsontwikkeling en -beheer. Een voorbeeld
daarvan is de ‘landschapsveiling’, waar voor een periode van tien jaar beheer-
verplichtingen worden aangegaan. Voor de omgeving Ooijpolder en
Groesbeek in Gelderland is een eerste veiling gehouden. Het zijn met name
bedrijven uit aanliggende stedelijke gebieden die daarbij als sponsor optreden. 

3.6 Integrale gebiedsontwikkeling

De provincies spelen drie verschillende rollen bij gebiedsontwikkeling. Het
optreden van de provincie als intermediair komt het meest voor. Ze zorgt
ervoor dat opgaven op regionaal niveau aan elkaar worden gekoppeld, vaak aan
de hand van gebiedsvisies. De provincie Limburg vraagt in die rol altijd om
een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt concreet aangegeven wie de projec-
ten gaat uitvoeren en hoe ze worden gefinancierd. De uitvoering is grotendeels
in handen van andere partijen. De provincie kan ook tijdelijk de rol van regio-
nale projectontwikkelaar op zich nemen en gronden aankopen. De derde
mogelijkheid is dat de provincie een faciliterende rol achter de schermen heeft.
Die rol vervult de provincie bijvoorbeeld bij initiatieven waarvoor bewoners
zijn gemobiliseerd en waarvan de ontwikkeling geheel van onderaf tot stand
komt met steun van de gemeente. 

opgaven koppelen
Bij gebiedsontwikkeling worden verschillende opgaven aan elkaar gekoppeld.
Daardoor ontstaat de mogelijkheid een meer integrale en op langere termijn
gerichte visie op een gebied te ontwikkelen. Hier komt ruimtelijke kwaliteit tot
uiting in de volle breedte en vinden er ook investeringen plaats. Zo blijkt dat
Overijssel de Belvedere-aanpak bij het landgoed Twickel uiteindelijk niet inte-
graal genoeg vond. Er is nu een herstart gemaakt met een veel bredere insteek:
infrastructuur, ruimtedruk, kwaliteit leefomgeving, wateropgave en cultuur-
historie.

In Overijssel zijn aanjaagteams actief. Men probeert nieuwe coalities te vormen
met corporaties, waterschappen en marktpartijen. ‘Je moet daarbij niet haal-
baarheid centraal te stellen, maar zoeken naar het denkbare.’ Door verschil-
lende opgaven aan elkaar te verbinden ontstaan nieuwe ontwikkelingsperspec-
tieven. Er moet wel altijd sprake zijn van een maatschappelijke urgentie, zoals
de wateropgave, woningbouwopgave, infrastructuur of een waardevol, gaaf
landschap dat richtinggevend is in het ruimtelijke beleid. Dat bleek bijvoorbeeld
bij polder Mastenbroek, waar open boerenlandschap, woningbouw en waterop-
gave met elkaar tot een nieuwe, toekomstgerichte visie leidden. Verschillende
provincies, waaronder Fryslân, Groningen, Overijssel en Limburg, hebben of
ontwikkelen gebiedsvisies voor alle delen van de provincie.
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Polder Mastenbroek is een
grootschalige, laatmiddel-
eeuwse polder nabij
Zwolle. De polder staat
onder druk van stedelijke
en industriële ontwikkelin-
gen. Belangrijk discussie-
punt in dit Belvedere-
project is: kunnen
cultuurhistorische waarden
worden veiliggesteld en in
een nieuwe economische
en maatschappelijke reali-
teit van de polder worden
opgenomen? Deze realiteit

was dat Zwolle een stede-
lijke uitbreiding wilde op
deze plek. De provincie
heeft vanwege deze vraag
een proces opgestart in
deze polder zodat een visie
werd ontwikkeld voor het
gebied. Bij behoud en her-
stel van rode en groene
karakteristieke elementen
is er ook ruimte voor
inbreng van kunst en cul-
tuur. Doel hiervan is de
identiteit van het gebied te
vangen en zodoende een

impuls te geven aan de vita-
liteit en ruimtelijke inrich-
ting in het gebied. Zo heeft
beeldend kunstenaar en
publicist Sjaak Langenberg
samen met televisiemaker
en beeldend kunstenaar
Theo van den Aker bij het
project van polder
Mastenbroek een film
gemaakt: De uitbreiding
van polder Mastenbroek.
Uitgangspunt van deze film
was het omkeren van het
beeld van de oprukkende

stad door plannen te ont-
wikkelen voor de uitbrei-
ding van de polder
Mastenbroek. De film
plaatst de actuele proble-
matiek van de relatie tussen
de stad en het landelijke
gebied in een bijzonder
perspectief. 
Informatie : 
Annelies van der Horst
ae.vd.horst@overijssel.nl

Overijssel

Gebiedsontwikkeling polder Mastenbroek

Het randmeer zorgt ervoor
dat Wieringen weer een
eiland wordt, waardoor de
cultuurhistorische identi-
teit wordt versterkt. De
noordkant van het meer
krijgt een grillige, meer
natuurlijke begrenzing, die
past bij het eiland
Wieringen; de zuidkant
krijgt een strakke, rechtlij-
nige begrenzing die goed
aansluit bij de identiteit van
de Wieringermeerpolder.
De locatie van de ondieptes
en schorren (met natuur
en/of woongebieden) sluit

grotendeels aan bij de
natuurlijke ondieptes in dit
deel van de voormalige
Zuiderzee. In de nog nader
uit te werken woningtypo-
logie zal worden verwezen
naar de typische kenmer-
ken van de woningen op
Wieringen en in de
Wieringermeerpolder. De
historische wierdijk zal in
de toekomst weer een
waterkerende functie krij-
gen. 
De provincie heeft een
sterke sturing gehad in het
planproces. Dit begon met

het verplicht stellen van
een beeldkwaliteitsplan en
het voeren van de regie
voor het opstellen van een
masterplan en het doen
van de Integraal
Effectrapportage (IER).
Gemeente en provincie
zijn gezamenlijk opgetrok-
ken wat betreft het grond-
beleid. De gemeente heeft
gebruikgemaakt van de
Wet Voorkeursrecht
Gemeenten (WVG) en de
provincie heeft gronden
aangekocht. De provincie
probeert ervoor te zorgen

dat het plan zichzelf bekos-
tigt. Het rijk heeft er geen
geld aan bijgedragen. Deze
gebiedsontwikkeling en de
ambities van de provincie
leveren op dat de provincie
de benodigde expertise,
zoals planeconomie, in
huis heeft gehaald. 
Informatie : Ton van Laar
laara@noord-holland.nl

Noord-Holland

Gebiedsontwikkeling Wieringerrandmeer 

Vogelvlucht ontwikkelplan

Oude wierdijk wordt meerdijk



ruimte met karakter 5756 ruimte met karakter

alleen nog de kunst deze aan te boren. In het geval van de Beemster werd de cul-
tuurhistorische kwaliteit van het landschap volop ervaren, zeker vanwege de
Unesco-status. De gemeente pakte samen met de bevolking het maken van een
ontwikkelingsvisie op. De provincie speelde daarbij een stimulerende en facili-
terende rol door deskundigheid en procesgeld te leveren. 
Sommige provincies hebben gebiedsmakelaars aangesteld om partijen bij elkaar
te brengen en daardoor gebiedsontwikkeling op gang te brengen.

3.7 Ontrommelen en herstellen

De ruimtelijke kwaliteit van cultuurlandschappen is als een ketting: de zwakste
schakel bepaalt de kwaliteit van het totaal. Een lelijk landschapselement kan
een overigens gaaf landschapsbeeld totaal verstoren. Daarom heeft het voorkó-
men van aantasting, maar ook opruimen van eenmaal ontstane ‘rommel’ een
hoge urgentie. Probleem daarbij is dat de verrommeling vaak sluipenderwijs
ontstaat, zoals bij agrarische bebouwing. En wanneer het planmatig ontstaat
zijn er vaak grote economische belangen aan verbonden. 

ruimte-voor-ruimte-regeling
De zogenaamde ruimte-voor-ruimte-regeling is gericht op het opruimen van
stallen die het landschap ontsieren. Het gaat daarbij om een eigen initiatief van
ondernemers om stallen te slopen en daarvoor in de plaats een bouwvergunning
voor een woning te verwerven. Noord-Brabant ontwikkelde deze regeling en
inmiddels passen vrijwel alle provincies haar toe. 

sanering
Ontrommelen, of wel het opruimen van bebouwing die de ruimtelijke kwali-
teit van het cultuurlandschap aantast, is een strategie die met het nieuwe kabi-
net extra aandacht heeft gekregen. De minister van VROM wil in 2008 een
pakket concrete voorstellen voorbereiden om de sanering van ongewenste
bestemmingen aan te pakken en aan te sluiten bij de financieringsconstructies
die ook investeringen in landschappelijke elementen bevorderen, zoals beoogd
met het Deltaplan Nederland weer mooi en verwoord in de brief ‘Naar een
Agenda landschap’ (Minister van LNV 2007).

Noord-Brabant heeft recentelijk het plan opgevat om actief lelijke plekken in
het landschap te saneren. Men wil minimaal drie leegstaande grootschalige
gebouwen slopen. De provincie financiert de sloop en zoekt samen met de
gemeenten naar een passende herbestemming van het terrein. Brabanders kie-
zen via een prijsvraag vijf lelijke plekken die ze willen saneren. De provincie
schrijft de prijsvraag uit en organiseert de sanering. (GS Noord-Brabant 2007)
Ook Zeeland wil deze aanpak overnemen. Zuid-Holland is van plan om ver-
spreid liggend ‘papieren glas’ te gaan saneren. Dat wil zeggen: glasbestemmingen
die nog niet zijn gerealiseerd, moeten uit bestemmingsplannen worden gehaald. 

Gebiedsmakelaars

Ruimte-voor-ruimte-regeling 

De polder De Beemster
werd in 1612 drooggelegd.
De Beemster heeft de sta-
tus van Unesco-werelderf-
goed. Gemeente De
Beemster heeft samen met
andere partijen, waaronder
de provincie, in het gebied
een projectbureau in het
leven geroepen dat uitvoe-
ring geeft aan een ontwik-
kelingsvisie die voor de
polder is opgesteld. De
ontwikkelingsvisie is het
resultaat van intensieve ses-
sies met de inwoners van
de polder. Projecten en pri-

oriteiten zijn aan de hand
daarvan bepaald. De eerste
projecten concentreren
zich op het herstellen van
oorspronkelijke cultuurhis-
torische lijnen van het pol-
derlandschap volgens de
‘kopergravure’ die gemaakt
werd bij de drooglegging
van de polder. Naast de lij-
nen zijn ook de elementen
en het verbinden van ele-
menten in beeld. Hierin
kan het boerenerf een
belangrijke rol spelen. De
transformaties op de
Beemster boerenerven zijn

talrijk en zeer divers van
karakter. De landschappe-
lijke inpassing van deze
transformatie gebeurt lang
niet altijd op een wijze die
des Beemsters is. Met de
casestudy ‘Erven uit de eer-
ste fase van des Beemsters’
werd aangetoond dat met
een aantal eenvoudige
basisspelregels voor trans-
formaties de ruimtelijke
structuur wél intact blijft.
Andere projecten richten
zich op het voorkomen van
verrommeling door de ‘ver-
paarding’ van het agrarisch

bedrijf. Daarnaast zijn er
twee projecten die zich
richten op nieuwe opgaven,
namelijk waterberging en
duurzame energie. De
ambities van De Beemster
zijn hoog. In de toekomst
zullen alle fysieke ontwik-
kelingen, van (snel)weg tot
woonvisie, in de cultuur-
historische context van het
gebied worden geplaatst.
Informatie : Ton van Laar 
laara@noord-holland.nl

Noord-Holland

Des Beemsters 

Vrouwenweg / Beemster
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verrommeling
Verrommeling uit zich in een verrommeld landschap. Een gebied dat als totaal
een wanordelijke indruk maakt en waar gebruiksfuncties zonder duidelijk ver-
band naast elkaar aanwezig zijn en/of waar storende elementen in ruime mate
zijn waar te nemen. Verrommeling is een proces dat wordt ervaren als niet-
beoogd, sluipend. Iets dat wordt ervaren als een onbedoelde resultante van het
nastreven van diverse belangen, eerder dan het resultaat van een vooropgezet
plan of ontwerp. Het heeft associaties met verwaarlozing, verloedering, onver-
zorgdheid en in het algemeen, onverschilligheid ten opzichte van de kwalitei-
ten van de openbare ruimte. (Veeneklaas e.a. 2006) 

Prijsvraag sanering verrommelde locaties / Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft in het bestuursakkoord van 2007 zes programmalijnen
afgesproken. Eén daarvan is ‘Mooi Brabant’. In ‘Mooi Brabant’ wordt gewerkt
aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant, door ener-
zijds kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren, en
anderzijds storende elementen in de steden en het landschap te saneren. Voor
dit laatste wordt onder andere een prijsvraag ‘Saneren van verrommelde loca-
ties’ uitgeschreven. Doel van de prijsvraag is dat de Brabanders vijf locaties
aanwijzen die gesaneerd worden. Hieruit worden in eerste aanleg drie locaties
gekozen die daadwerkelijk gesaneerd worden. Kortgeleden werd een eerste
inventarisatie gedaan van potentieel te saneren locaties. Het leverde een veel-
voud aan voorbeelden op, zoals oude steenfabrieken, een opstelplaats voor
bussen, champignonloodsen, een olieopslagplaats, een kerk, glastuinbouwlo-
caties en een dorpsplein. 
Het saneren – lees weghalen – van een verrommelde locatie is op zich al goed.
Mooi (Brabant) is echter als de locatie ook duurzaam goed blijft en zelfs bij-
draagt aan de realisatie van andere doelen. Medewerking van gemeenten en
eigenaren is daarbij essentieel. De provincie heeft meer vertrouwen in verlei-
den dan in afdwingen. Daarom probeert ze afspraken met deze partijen te
maken om zo goed en zo snel mogelijk resultaat te behalen. 
Informatie : Gertjan Koolen, GKoolen@brabant.nl

De ruimte-voor-ruimte-
regeling die door Noord-
Brabant is ontwikkeld, is
heel succesvol omdat zij
bijdraagt aan milieudoel-
stellingen en de ontstening
van het buitengebied. Er
zijn 1635 intensieve vee-
houderijbedrijven beëin-
digd, met als resultaat dat
er 2 miljoen m2 stalopper-
vlak is gesloopt (juli 2007).
Elke dag neemt dat nog
toe, want er wordt nog

steeds gebruikgemaakt van
de regeling. Tegelijk is de
ruimtelijke kwaliteit ver-
groot, omdat verpaupering
van leegstaande stallen of
ongewenste functies is
voorkomen. De stallen
kunnen worden gesloopt in
ruil voor een ‘bouwtitel’. Er
mag dus een woning wor-
den gebouwd in of gren-
zend aan de bebouwde
kom van het nabij liggende
dorp. Een redelijk strikt

planologisch regime
bepaalt waar woningen aan
de dorpen kunnen worden
toegevoegd. Voor deze
nieuwe zones (kernrandzo-
nes) moeten kwalitatieve
plannen worden gemaakt,
zodat de woningen kwali-
teit geven aan het dorp. 
Informatie : Gertjan Koolen,
GKoolen@brabant.nl

Noord-Brabant

Ruimte-voor-ruimte-regeling 

Voor sloop stallen / Rosmalen Na sloop stallen / Rosmalen
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Duo-gedeputeerdenvisie blijkt een probleem. Vaak overheerst het prestatiedenken en het werken met
kwantitatieve programma’s. In Limburg heeft men geconstateerd dat de uitvoe-
ringsgerichtheid in deze zin te ver is doorgeschoten. Bij het ILG moet alles meet-
baar en resultaatgericht geformuleerd zijn. Daardoor wordt het moeilijk om
kwalitatieve afwegingen te maken. Ook in Overijssel signaleert men dat het moe-
ten ‘wegzetten’ van grote bedragen geen tijd overlaat om erover na te denken hoe
de benoemde projecten een kwalitatieve ondertoon kunnen krijgen.
Belangrijk is wel dat de culturele component in het gewone leven een steeds
belangrijker rol lijkt te spelen. Ook in het beleid zie je dat het woord ‘identiteit’
een positieve lading heeft gekregen. In het Actieprogramma Cultuur en
Ruimte zou de confrontatie van beide velden verder kunnen worden verdiept.
De bestuurlijke cyclus van vier jaar wordt mede gezien als oorzaak van het feit
dat het beleid vooral op kortere termijn gericht is, maar een strategische visie
van tien jaar lijkt de uiterste grens van stuurbaarheid. Wat over die termijn
heen gaat, wordt bestuurlijk bestempeld als denkkader of visie, maar niet als
sturend beleid. 

4.2 Interprovinciale samenwerking

samen op ons eigen
De interprovinciale samenwerking op het raakvlak van cultuurhistorie en
ruimtelijke ordening is minimaal. Er is een Interprovinciale Werkgroep
Cultuurhistorie, maar dat is geen formele werkgroep. Wel leggen de provincies
gezamenlijk een steeds sterkere link naar ruimtelijke kwaliteit en het pro-
gramma Mooi Nederland. Het symposium ‘Op weg naar een mooier
Nederland’ in juni 2007 is daarvan een voorbeeld.

In verschillende gesprekken werd benadrukt dat we voor de moeilijke opgave
staan om de uitvoering van veel beleid voor elkaar te krijgen. Dat kan alleen
met een geïntegreerde aanpak gebeuren. Provincies zouden elkaar daarbij
scherp moeten houden, bijvoorbeeld door een gezamenlijk potje te creëren
waaruit expertise kan worden ingehuurd voor gemeenschappelijke vragen.
Maar men vraagt zich daarbij wel af of de provincies wel eensgezind genoeg
zijn om hun gezamenlijke rol te definiëren. Sommigen denken dat de provin-
cies te verschillend zijn om wat dit betreft tot eenduidig beleid te komen.
Daarbij worden de verschillen in problematiek tussen overdruk- en onderdruk-
gebieden genoemd. Ook de rol van de provincie ten opzichte van kleinere en
grotere gemeenten is in Noord-Holland heel anders dan die in Groningen. 
Verder kunnen sterke verschillen in bestuurscultuur tussen de provincies
maken dat men niet gauw tot een gezamenlijke aanpak komt. Uit de gesprek-
ken blijkt eens temeer dat de persoonlijke invloed van de individuele
bestuurders de werkwijze in sterke mate kleurt. Uiteraard zal die persoon-
lijke aanpak wortelen in een coalitieakkoord en in een regionale bestuurscul-
tuur. Maar bij de formulering van de missie zetten individuele bestuurders
de toon, zeker als het gaat om de benadering van cultuurlandschap en ruim-
telijke kwaliteit. 

4 Organisatie en samenwerking

4.1 Provinciale organisatie 

afstemming tussen beleidsterreinen niet optimaal
Anders dan in het verleden zijn de beleidsterreinen van ruimtelijke ordening,
cultuurhistorie en landschap bij vrijwel alle provincies verdeeld over verschil-
lende portefeuillehouders. Alleen in Zeeland zitten RO en CH in één porte-
feuille. In Limburg zijn RO en Belvederebeleid gecombineerd. In deze provin-
cies vormt de combinatie een duidelijke stimulans voor een vroege afstemming
van deze beleidsterreinen. Integrale project- en gebiedsontwikkeling vraagt
om vroegtijdige afstemming van beleid. De mogelijkheden daartoe zijn afhan-
kelijk van de frequentie waarin periodiek bestuurlijk overleg plaatsvindt. In de
randstadprovincies komt men daar het minst aan toe. Collegiale afstemming
binnen Gedeputeerde Staten vindt incidenteel plaats. 
Toch is er beweging op dit vlak. In Utrecht bestond bij de voorgangers een zeer
departementale bestuurlijke indeling. Maar nu wordt er veel meer discussie
gevoerd en onderling ruzie gemaakt. Het idee is geopperd vaker een retraite te
organiseren, waarin een provinciaal ‘beeld’ wordt gemaakt van wat het college
wil bereiken en hoe dat goed kan worden uitgedragen naar de bewoners. In
Overijssel vindt veel strategisch afstemmingsoverleg plaats binnen het college.
Men houdt elkaar op de hoogte en consulteert elkaar over de ontwikkeling van
gebieden. Op hoofdthema’s worden bestuurlijke teams gevormd. Twee of drie
collegeleden trekken de kar en zoeken contact met de buitenwacht. In verschil-
lende provincies kent men ‘projectgedeputeerden’, die verantwoordelijk zijn
voor een project. Dit werkt vaak goed, maar geeft nog wel eens conflicten met de
lijnorganisatie.

Op managementniveau is vaak wel afstemming, maar deze ontbreekt op de
werkvloer. Beleidsmedewerkers voor ruimtelijke ordening (RO) komen nog
weinig in aanraking met beleidsmedewerkers cultuurhistorie (CH). Zo is er in
Utrecht meer ambtelijk contact tussen cultuurhistorie en landschap, dan tus-
sen CH en RO. In Zuid-Holland is sprake van ambtelijk sterk verdeelde verant-
woordelijkheden tussen rood en groen en tussen cultuurhistorie en landschap.
Van integraal overleg is nu nog geen sprake. Mogelijk is het ‘Actieplan kwaliteit
landschap’ aanleiding om daartoe te komen. In Zeeland is er wel bereidheid
om integraal te werken. Maar uiteindelijk stapt men vaak weer in de sectorale
rol. Vanuit rood wordt dan aangevoerd dat iets ‘onbetaalbaar’ is. Vanuit groen
vindt men het al gauw een ‘aantasting’ van groene waarden. 

prestatie nu versus kwaliteit op langere termijn
Als het gaat over het cultuurlandschap ontbreekt in de meeste provincies een
integraal ontwikkelkader vanuit gebiedskwaliteit. Organisatie van een bredere

Combinatie portefeuilles RO
en cultuurhistorie

Combinatie portefeuilles RO
en landelijk gebied

Projectgedeputeerden

Gebieds- of themagerichte
samenwerking
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Provincies verwachten in het kader van gebiedsontwikkeling dat het rijk bud-
getten bij elkaar houdt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nationale landschap-
pen. Als je daar bedrijven wilt herstructureren, maar EZ doet niet mee, lukt
het niet. Zo willen sommige provincies ook over fiscale maatregelen op leeg-
stand van bedrijfsgebouwen nadenken, zoals in België. Zij verwachten dat
daarmee wellicht gemakkelijker de oude rommel kan worden opgeruimd dan
met allerlei opkoopmaatregelen.

Volgens verschillende provincies had de Nota Ruimte meer kader moeten bie-
den door de ‘basiskwaliteit’ te benoemen: kwaliteit waar ‘je nergens doorheen
wilt zakken’. Nu die niet benoemd is moet dat alsnog door provincie of
gemeenten worden gedaan. Maar hoe en door wie? Er is ook geen prikkel bij
VROM om een voorbeeld uit te werken van het juridisch verankeren van ruim-
telijke kwaliteit.

Witte gebieden, basiskwaliteit en systeemverantwoordelijkheid

Rijk en provincie geven steeds duidelijker de gebieden aan waarvoor zij een
bijzondere verantwoordelijkheid voelen. Voorbeeld: de nationale landschap-
pen en de provinciale (groene) hoofdstructuur. In gebieden die daar buiten
vallen (‘witte gebieden’) moet wel ‘basiskwaliteit’ worden gerealiseerd. Het
rijk is daarvoor ‘systeemverantwoordelijk’.
‘Basiskwaliteit voor landschap houdt in dat de decentrale overheden expliciet
aandacht besteden aan de landschappelijke kwaliteit en het ruimtelijke ont-
werp.’ (Ministerie van LNV en VROM 2006)

Systeemverantwoordelijkheid van het rijk
‘Het rijk zorgt ervoor dat provincies, gemeenten en marktpartijen het ruimte-
lijke ontwikkelingsspel (het ‘systeem’) zuiver en snel kunnen spelen. 
Dat zal niet altijd vanzelf gaan. Daarom ondersteunt het rijk gemeenten met
wetgeving, geld, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Dit stelt
gemeenten in staat om zelf veranderingen in gang te zetten en in te spelen op
de veranderingen in hun gebied.’ (Ministerie van VROM 2006a) 
’Daarnaast draagt het Rijk zorg voor de monitoring van de basiskwaliteit van
het landschap en blijft het Rijk een stimulerende en ondersteunende rol spe-
len bij het verwerven van kennis’. (Ministerie van LNV en VROM 2006)

Basiskwaliteit is
kwaliteit waar 
‘je nergens doorheen
wilt zakken’

4.3 Samenwerking tussen provincie en rijk

De Nota Ruimte en de Wro hebben de bestuurlijke verhoudingen behoorlijk in
beweging gebracht. De maatschappelijke discussie over het landschap neemt
daarbij een centrale plaats in. Wie is nu en straks verantwoordelijk voor de
ruimtelijke kwaliteit van het landschap? Wie voert de regie en in welke mate
vertrouwt men elkaar die regie toe? De simpele regel ‘decentraal wat kan, cen-
traal wat moet’ blijkt allesbehalve eenduidig. De vraag blijft immers: ‘Wat
moet dan centraal, en wie bepaalt dat?’ 

loslaten, ruimte bieden en vragen stellen
In de gesprekken met provinciale bestuurders en beleidsambtenaren blijkt dat
men vooral de ruimte claimt om invulling te geven aan de decentrale verant-
woordelijkheid. Men verwacht dat het rijk de kunst van het loslaten verstaat,
maar ziet bewegingen die erop duiden dat het rijk juist weer meer centralistisch
wil gaan optreden. Provincies hebben daardoor soms het gevoel niet vertrouwd
te worden. Zij vragen juist tijd om eigen beleid te ontwikkelen. De geschiedenis
van het (nationale) landschapsbeleid van de rijksoverheid, dat niet erg consistent
was in het verleden, speelt daarbij een rol (Jansen J. e.a. 2008 ). Ook is van belang
dat de provinciale overheid hier een uitvoerende taak krijgt voor rijksbeleid, ter-
wijl men niet altijd de kwaliteitsdoelen scherp op het netvlies heeft.
Als voorbeelden van een volgens provincies te centrale benadering werden de
aanpak van snelwegpanorama’s en grote windturbines genoemd. Men ver-
wacht dat het rijk een overall-visie maakt, maar de ingrediënten daarvoor wel
bottom-up door de provincies laat aanleveren. Mocht die toelevering volgens
het rijk onvoldoende zijn, dan kan het alsnog aanvullend beleid formuleren.
In verschillende symposia en publicaties hebben de provincies geprobeerd aan
te tonen dat het landschapsbeleid bij hen in goede handen is. De laatste poging
daartoe was de notitie ‘Provincies maken werk van Mooi Nederland’ (IPO
2007b), waarin een samenwerkingsagenda met het rijk en de VNG wordt
voorgesteld. 

inspiratie, ondersteuning en kader bieden
Tegelijkertijd verwachten de provincies van het rijk een ondersteunende rol
door het bieden van inspiratie, kaders, hulpmiddelen en instrumenten. Dit
betekent een meer proactieve instelling van het rijk, waarbij men vraagt wat de
provincies willen en kunnen doen. 
Verder missen provinciale bestuurders de samenbindende maatschappelijke
doelen op het gebied van ruimtelijke ordening. Zij signaleren dat bij de onder-
handelingen voor de kabinetsformatie de Nota Ruimte uit elkaar gerafeld is.
Men ziet bij Mooi Nederland een verdeling in ministeriële deelprogramma’s:
de landschapsagenda bij LNV, de snelwegpanorama’s bij V&W en de verrom-
meling bij VROM. Dat gaat ten koste van de integrale RO-dimensie van het
beleid van gebiedsontwikkeling. Een aantal zaken lijkt daarom beter via de sec-
torministeries, bijvoorbeeld via OCW, of de wijkenaanpak te realiseren.



Versterken van sturing op
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4.4 Samenspel tussen provincie en gemeenten

De Wro markeert de overgang van de relatie van provincie en gemeenten van
toetsend naar meer proactief en onderhandelend. Overijssel en Limburg zijn
hier al mee begonnen en hebben er goede ervaringen mee. Het mooiste is als
de gemeenten zelf de verantwoordelijkheid nemen en zuiniger omgaan met de
ruimte en ruimtelijke kwaliteit. 
Verschillende bestuurders noemden de noodzaak van een meer bedrijfsmatige,
ondernemende benadering door de overheid in het kader van ontwikkelings-
planologie. Vraag je af: ‘Kunnen gemeenten dat wat ze willen wel realiseren?
Zo niet, wat kunnen rijk en provincie daaraan doen?’ Geopperd werd de
mogelijkheid regionale ‘planologische bureaus’ in te stellen om gemeenten te
helpen met complexe opgaven. Echter alleen van onderaf, als de gemeenten
het zelf willen. Pas met draagvlak van de gemeenten levert het ook echt iets op. 
Samenwerking van provincie, gemeente en rijksdiensten zou volgens een pro-
vinciaal bestuurder gericht moeten zijn op twee doelen: productie maken en
kwaliteit realiseren. In de Randstad speelt daarbij ook het internationale
niveau een rol. De economische druk die er op gemeenten ligt en de belang-
rijke rol die zij spelen in de internationale concurrentiepositie van de
Randstad, worden lokaal niet altijd onderkend. 

5 Versterken van sturing op kwaliteit

Tot welke conclusies leidt de voorgaande verkenning als het gaat om het ver-
sterken van de bestuurlijke praktijk bij het begeleiden van het cultuurland-
schap? Er zijn vier aandachtsvelden te onderscheiden, samengevat in de woor-
den: gevoel, wetten, kennis en geld. Centraal staat het maatschappelijk gevoel
voor het landschap: de waardering, de trots, maar ook ergernis, de zorg en 
de energie om voor de ruimtelijke kwaliteit van het cultuurland-
schap op te komen. Het gaat hierbij om het vinden van draag-
vlak en de bereidheid tot samenwerking. De stelling daarbij is
dat het landschap ondeelbaar is, en daarom ook alleen goed
begeleid kan worden door een ‘verbindende aanpak’. Deze
verbindende aanpak vormt de basis voor de andere aan-
dachtsvelden. Wetten vormen het tweede aandachtsveld bij de
zorg voor het cultuurlandschap. De Wro biedt mogelijkheden,
maar laat ook veel ruimte voor verschillen in de vormgeving van
planprocessen en van bestuurlijke strategie. Er is overleg en coalitievorming
nodig voor een integrale aanpak van het landschap. Maar ook wettelijke veran-
kering van kwaliteitsambities en juridische afdwinging zullen gedoseerd en effi-
ciënt moeten worden ingezet. Kennis over de kwaliteit van het landschap en
toepassing van die kennis bij het oplossen van transformatieopgaven vormen
het derde aandachtsveld. Reeds vroeg in planprocessen zal interdisciplinaire
praktijkgerichte kennis moeten worden vergaard en gedeeld met alle partijen.
Zeker niet in de laatste plaats met de eindgebruikers van het landschap: de bur-
gers die er wonen en recreëren en de bedrijven die er werken. Deze expertise
moet voor een groot deel nog worden opgebouwd en uitgewisseld.
Het vierde aandachtsveld is hoe de maatschappelijke waarde van het landschap
wordt uitgedrukt in geld. Wie gaan in het landschap investeren met het oog op
de langere termijn? En hoe wordt daarbij de marktwerking versterkt? Daarbij
zal zeker een koppeling moeten worden gelegd met de veranderende waarde-
ring van het landschap, waarbij de meer ‘zachte’ waarden ook in beeld komen. 

5.1 Verbindende aanpak nodig

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid
Lang is de ontwikkeling van het cultuurlandschap in segmenten opgedeeld: in
stad en land, in gebruiksfuncties en beleving, in oude en nieuwe elementen, in
onderscheiden sectorbelangen en in verschillende overheidstaken en -lagen,
centraal en decentraal. Als je waarde hecht aan de kwaliteiten van het cultuur-
landschap, dan vraagt dat niet om segmentering, maar juist om een ‘verbin-
dende’ begeleiding van transformatieprocessen. Omgekeerd kun je wellicht
ook stellen dat het cultuurlandschap een verbindend medium is voor verschil-
lende sectorale belangen – zoals werkgelegenheid, bereikbaarheid en woning-
voorraad – en voor samenwerking tussen verschillende actoren (gedeelde ver-
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5.2 Wro benutten voor sturen op kwaliteit

Provincies hebben het laatste decennium veel geïnvesteerd in cultuurhistori-
sche kennis en kartering. Een aantal provincies heeft al de volgende stap gezet:
het vertalen van die kennis naar waarderingen en naar richtinggevend beleid
voor het cultuurlandschap. De grote vraag is nu of de huidige vertaling van
CH-waarden naar operationeel beleid stand gaat houden in het kader van de
nieuwe Wro. 

kwaliteitsbeleid stevig onderbouwen
Tussen de provincies bestaan duidelijke accentverschillen bij de keuze van de
realiseringsstrategie. Opmerkelijk is dat de provincies die denken aan een ver-
ordening vrijwel niet overlappen met provincies die nu al bezig zijn te ‘oefe-
nen’ met de gemeenten met toepassing van de nieuwe Wro. Er lijkt hier sprake
te zijn van twee bestuursculturen. Het is interessant in de nabije toekomst te
volgen hoe effectief de beide strategieën zullen uitpakken. Ook dit verschil is
in potentie een bron van regionale ruimtelijke diversiteit. Bestuurscultuur is
immers ook cultuur. Maar kleine bestuurlijke verschillen kunnen in potentie
grote effecten hebben op het landschap, zoals blijkt bij de houding van provin-
cies ten aanzien van ‘varkensflats’. Provincies die daaraan niet duidelijke gren-
zen stellen, staan voor de moeilijkste opgaven.

Op dit moment zijn kernkwaliteiten van (nationale) landschappen vaak nog in
vrij algemene termen benoemd. In de aanloop naar de inwerkingtreding van
de Wro de komende maanden zal in verschillende provincies de discussie wor-
den gevoerd over ruimtelijke kwaliteit, provinciaal belang van het landschap en
de inzet van instrumentarium. Hoewel de Wro de provincies geheel vrijlaat om
het eigen provinciaal belang te definiëren, is het een voordeel wanneer er tus-
sen de provincies een zekere overeenstemming bestaat over de wijze waarop
cultuurhistorische kwaliteiten worden vertaald in beleid. Als daarover tussen
de provincies grote verschillen bestaan, kan dit leiden tot onwenselijk bestuur-
lijk en juridisch gesteggel en frustratie van beleidsambities.  Juist op dit punt
kunnen provincies elkaar versterken door voorbeelden uit te wisselen en een
gemeenschappelijke ‘redeneerlijn’ voor onderbouwing van provinciaal belang-
rijke ruimtelijke kwaliteit op te stellen. 

nieuwe landschapsvormende processen stimuleren
Bescherming van cultuurhistorische waarden is een belangrijke opgave voor
ruimtelijk beleid. In het kader van het uitgangspunt van een ‘leidend landschap’
worden die waarden niet alleen veiliggesteld, maar ze werken ook inspirerend
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Op lokaal niveau worden in het kader
van Belvedereprojecten al veel goede voorbeelden ontwikkeld. Op regionaal
niveau is deze opgave een stuk lastiger te realiseren door de complexiteit van
de opgave en het grote aantal belanghebbenden en actoren. 

antwoordelijkheid). Deze gedachtelijn versterkt het streven van provincies om
niet alleen te sturen op kwantitatieve sectorprogramma’s, maar ook op inte-
grale kwaliteit. Immers, kwaliteit kun je alleen realiseren op een goed funda-
ment, dat samenhang geeft aan losse initiatieven. Het landschap is een funda-
mentele onderlegger voor kwaliteit in wonen, recreëren en werken
(vestigingsklimaat). Dé overheid (rijk, provincies én gemeenten samen) heeft
daarvoor een ongedeelde verantwoordelijkheid.

eigen belang als ‘eigen bijdrage’
De Nota Ruimte hanteert als motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.
Daarin zit de wens besloten opgaven zoveel mogelijk decentraal aan te pakken.
Iedere overheid zou zijn eigen belang en verantwoordelijkheid moeten benoe-
men en zich ook werkelijk op de uitvoering daarvan moeten richten. Dit ver-
hoogt de daadkracht van de overheid en voorkomt dat verantwoordelijkheden
worden ontlopen of afgeschoven. Deze houding mag echter niet leiden tot het
rigide verkavelen van de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit van het cultuurland-
schap. Het onderscheiden van nationale, provinciale en gemeentelijke belan-
gen in het cultuurlandschap is een kunstmatige verdeling. Voorkomen moet
worden dat het leidt tot een kwalitatieve rangordening en ruimtelijke segmen-
tering van het cultuurlandschap, waarbij men zich niet meer bekommert om
‘andermans’ beleidsterritorium. Het eigen belang zou moeten worden gezien
als de ‘eigen bijdrage’ die iedere overheid levert aan de ruimtelijke kwaliteit van
het cultuurlandschap. 

gemeenschappelijke basisstrategie
Dit is beslist geen pleidooi voor het vaag laten van belangen. Juist wanneer het
‘eigen’ belang preciezer is gedefinieerd in structuurvisies, zal het ook beter
mogelijk zijn om een complementaire manier van werken te ontwikkelen,
leemtes in aandacht te signaleren, allianties te vormen en aan een integrale uit-
voering van beleid vorm te geven. 
De vraag die moet worden gesteld is: wat kunnen rijk en provincie doen om de
gemeenten in staat te stellen te zorgen voor het ‘gewone landschap’? Juist in dit
landschap (de witte gebieden) is met geringe middelen veel toegevoegde
waarde te realiseren. Gemeenten, bedrijven en particuliere organisaties zijn
daarbij veelal de partijen die uitvoeren, maar hebben dan wel behoefte aan de
juiste kennis, voorbeelden en stimulerende prikkels. In deze samenwerking
kunnen de provincies een belangrijke intermediaire rol spelen. Er is behoefte
aan een gemeenschappelijke basisstrategie voor het cultuurlandschap. 
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den doordacht hoe dynamiek en karakteristiek elkaar kunnen versterken.
Essentieel daarbij is dat provincies blijvende expertise en aandacht organise-
ren. Dat wil zeggen: de kwaliteitsbegeleiding, die nu nog sterk op de visiefase
is gericht, moet zich ook gaan richten op de fase van realisering en beheer.
Ruimtelijke kwaliteit van cultuurlandschappen vraagt om een cyclische, lang-
jarige aanpak. 

kwaliteitsoriëntatie inbouwen in ambtelijke organisatie
De sturing op kwaliteit vereist ook ontwikkeling van nieuwe expertise in de
ambtelijke organisatie. De gerichtheid op ruimtelijke kwaliteit vraagt om een
brede, creatieve en oplossingsgerichte oriëntatie. De overgang van ‘toetsing
achteraf’ naar ‘richting geven vooraf‘ heeft een totaal andere benadering en
kennis nodig. De provincies hebben door gebiedsontwikkeling weliswaar veel
vaardigheid ontwikkeld in procesregie, maar aanvullende inhoudelijke exper-
tise moet vooral gezocht worden in de disciplines stedenbouw, landschapsont-
werp, cultuurhistorie en architectuur. 
Niet alleen bij de provincies, ook bij gemeenten zou een dergelijke kwaliteits-
gerichtheid zich moeten ontwikkelen. Juist bij kleine ingrepen in het land-
schap, zoals het bouwen van een nieuwe stal, of het onderhoud van wegber-
men, bestaan kansen om de kwaliteit van het cultuurlandschap te behouden en
te verbeteren. ‘Doe het gewone buitengewoon’, is daarbij het motto. Bij iedere
gemeente zou daarvoor ten minste één ambtenaar kennis en verantwoordelijk-
heid moeten krijgen.

draagvlak voor kwaliteit ontwikkelen
Het sturen op kwaliteit steunt voor een groot deel op een breed gevoeld kwali-
teitsbesef bij burgers en ondernemers. De ontwikkeling van een maatschappe-
lijke voedingsbodem voor ruimtelijke kwaliteit verdient bijzondere aandacht.
Een goed voorbeeld daarvan is de aanpak in Fryslân, waar de provincie in
2006 met een groot aantal partijen een kwaliteitsmanifest heeft ondertekend.
Kwaliteit ontwikkelen van onderop is hierbij het streven. Samenvattend kan
worden geconstateerd dat de provincies gestart zijn met het ontwikkelen van
kennis, ervaring en draagvlak voor de begeleiding van de ruimtelijke kwaliteit
van het landschap. Met de introductie van de nieuwe Wro zal de behoefte aan
verdere uitbouw daarvan zeer wenselijk zijn. Van het rijk mag worden ver-
wacht dat het een substantiële bijdrage levert aan deze kennis en deskundig-
heid door opleidingsmogelijkheden te scheppen en kennisinfrastructuur te
organiseren. 

5.4 Investeren in kwaliteit 

Uit de gespreksronde met de provincies komt naar voren dat het breed onder-
schreven maatschappelijk belang van ruimtelijke kwaliteit van het cultuurland-
schap zich nog niet heeft vertaald in daarop voldoende gerichte investerings-

Cultuurhistorie wordt daar tegenwoordig vaak wel als een belangrijke ‘sector’
gezien, waarmee rekening moet worden gehouden, maar blijft te veel rand-
voorwaardenstellend in het planproces: het beperken van aantasting. Het
vormgeven aan ‘behoud door ontwikkeling’ op het niveau van de regio, waarbij
nieuwe opgaven worden gezien als landschapsvormende processen, is een uit-
daging voor provinciaal beleid in het komende decennium.

cultuurlandschap langetermijnperspectief geven
Landschapsbeleid vraagt om duidelijkheid en zekerheid op langere termijn.
Overheden moeten daarom dezelfde toekomstvisie uitdragen en ook vertrou-
wen scheppen dat men daar niet van af gaat wijken. Dat is lastig. Planologisch
beleid alleen blijkt in de praktijk maximaal tien jaar garantie te bieden. In
‘overdrukgebieden’ komt de verwachtingswaarde van agrarische grond voort
uit een perspectief van toenemende ruimtedruk die ver over die termijn heen
kijkt. Door de stijgende grondprijzen is een op zichzelf renderend agrarisch
bedrijf bij verkoop of bij verpachting zo duur geworden dat opvolging en dus
voortzetting van het bedrijf in gevaar komt. Wettelijke verankering van
gebiedsgerichte landschapsbescherming en -ontwikkeling kan bijdragen aan
het bieden van continuïteit in ontwikkeling. Voorbeelden in het buitenland,
maar ook in eigen land, zoals Midden-Delfland, laten dit zien. Te veel wordt
wettelijke bescherming nog gezien als bevriezing in plaats van zekerheid voor
ontwikkeling met kwaliteit. Koppeling van (financiële) stimuleringsmaatrege-
len aan wettelijke bescherming zou daarin verandering kunnen brengen. Ook
in ‘onderdrukgebieden’ is een dergelijke koppeling functioneel, omdat deze
garanties biedt aan ondernemers en bewoners dat het de overheid menens is. 

5.3 Nieuwe expertise ontwikkelen

kwaliteitsexpertise testen en verbreden 
Denken vanuit een ‘leidend landschap’ vraagt om expertise op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit bij de provincies. In vrijwel alle provincies worden daar-
toe initiatieven ontplooid via kwaliteitsteams, ateliers, provinciale bouwmees-
ters of gebiedsmakelaars. Deze initiatieven onderscheiden zich bewust van
(planjuridische) toetsing achteraf, zoals provincies gewend zijn te doen tot de
invoering van de Wro. Ze richten zich juist in een vroege fase van visie- en
planontwikkeling op (integrale) ontwerpkwaliteit. De initiatieven worden aan-
gevuld met themasessies, cursussen, tentoonstellingen, prijsvragen en stimule-
ringssubsidies om bewustwording op gang te brengen. 

De enorme groei van deze kwaliteitsinitiatieven en de grote verscheidenheid
daarin zijn positief te noemen. De eerste evaluaties leveren ook nieuwe inzich-
ten op. Enerzijds blijkt verbreding nodig van voornamelijk ontwerpgericht
naar interdisciplinaire kwaliteitsbegeleiding. Daarin mag zeker de cultuurhis-
torische expertise niet ontbreken. Anderzijds is een meer ketengerichte aan-
pak van belang. In een proces van gebiedsontwikkeling moet steeds weer wor-
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burger gestimuleerd in ruil voor bouw- en ontwikkelingsrechten een bijdrage
te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Door het experimen-
tele karakter is daarbij vaak nog geen goed toetsingsinstrumentarium beschik-
baar (beoordelingsexpertise, -criteria, regels, maatregelen bij ‘overtreding’ van
de regels). Hier zijn vele risico’s aan verbonden. Voor de ruimtelijke kwaliteit
van cultuurlandschappen bieden deze ontwikkelingen nieuwe kansen. Maar ze
zullen toch van heldere criteria voorzien moeten worden als het om (toetsing
op) ruimtelijke kwaliteit gaat. Ook de effecten van deze nieuwe instrumenten
op het landschap zijn nog niet goed te overzien. De provincies hebben er
belang bij ervaringen op dit terrein uit te wisselen. Visitatie tussen provincies
ten aanzien van deze nieuwe methodiek om genoemde risico’s te mijden, is een
overweging waard. Het rijk zou de evaluatie kunnen ondersteunen door deze
onder te brengen bij een kennisinstituut met expertise op zowel ruimtelijk als
planeconomisch terrein. 

nieuwe private investeringsstromen stimuleren
De (agrarisch) ondernemer wordt door groenfondsen, grondbanken en verge-
lijkbare pachtconstructies gestimuleerd in agrarisch natuurbeheer. Herstel van
cultuurhistorische lijnen in het landschap zoals houtwallen en zandpaden kan
daarbij opgenomen worden als de fiscale regeling voor groenprojecten ver-
ruimd wordt. De niet-agrarische ondernemer zou ook een actievere rol kun-
nen spelen in het landelijk gebied. De provincie Gelderland probeert dit te sti-
muleren in de zogenaamde verwevingsgebieden bij de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). 
Burgers worden conform de aanpak bij de gemeentelijke monumentenzorg
gestimuleerd en gecompenseerd bij het doen van investeringen op hun eigen
erf of aan hun eigen (bedrijfs)woning. De provincies hebben hier verschillende
stimuleringsregelingen voor die ze zelf uitvoeren of delegeren aan land-
schap(beheer)organisaties. Daarnaast verdienen nieuwe initiatieven onder-
steuning als de ‘landschapsveiling’ en ‘stad zoekt boer’, die burgers en stede-
lijke bedrijven betrekken bij het platteland en bij het beheren van
cultuurhistorische elementen. 
Een andere kans voor het versterken van de gebiedsgerichte investeringen in
de samenwerkingsagenda Mooi Nederland is het leggen van een koppeling met
maatregelen in het kader van het klimaatbeleid. Het klimaatbeleid en de ach-
terliggende problematiek kunnen juist het gevoel van maatschappelijke urgen-
tie op gang brengen en daarmee investeringen van het bedrijfsleven in de
fysieke leefomgeving legitimeren.

stromen. De provincies klagen niet over een gebrek aan rijksbijdrage en zien er
geen heil in hun hand op te houden bij het rijk. De provincies zijn op allerlei
manieren bezig energie en geld in de regio te genereren en zoeken naar nieuwe
manieren om die energie en dat geld in te zetten voor de kwaliteit van het cultuur-
landschap. Hieronder worden enkele mogelijkheden tot versterking genoemd.

integrale gebiedsontwikkeling 
Integrale gebiedsontwikkeling zorgt enerzijds dat de overheid en marktpar-
tijen hun belangen steviger inbrengen, maar ook dat ze hun verantwoordelijk-
heid hierin nemen. Het palet aan investeringsmogelijkheden wordt daardoor
ruimer. In het rapport ‘Investeren in Ruimtelijke Kwaliteit’ pleit de initiatief-
groep rond de NEPROM voor een ruimtelijk investeringsbudget (NEPROM
2007) waarbinnen departementale budgetten en fondsen en de FES-gelden
worden gecoördineerd. Het rapport maakt zich sterk voor een prominentere
plaats voor de ruimtelijke investeringsagenda in het maatschappelijke debat. In
de samenwerkingsagenda tussen provincies, rijk en gemeenten voor ‘Mooi
Nederland’ zou die koppeling tussen kwaliteit en investeringen expliciet kun-
nen worden gelegd. Nu is dat nog niet het geval. Gebiedsontwikkeling en
monumentenzorg staan nog niet in elkaars verlengde. Te vaak wordt een monu-
ment nog als barrière gezien en wordt bij het maken van plannen te weinig reke-
ning gehouden met het monument en zijn omgeving. Maar gebiedsontwikke-
ling biedt ook een kans aan monumentenzorg om uit het vaste stramien van
objectgerichte subsidies te breken. De modernisering van het monumentenstel-
sel moet daarom een belangrijke bijdrage leveren aan een meer strategische en
op ruimtelijke ontwikkelingen gerichte inzet van middelen. 

kwaliteitsgerichtheid ILG versterken
Het Investeringsbudget Landelijk Gebied bundelt een groot aantal ‘groene’
geldstromen. De ILG-filosofie wordt samengevat in acht thema’s waarvan
‘landschap met kwaliteit’ er één is. Bij de uitwerking in provinciale meerjaren-
programma’s (PMJP) hebben de kwaliteit van het landschap en cultuurhistorie
weinig aandacht gekregen. Toch zijn er verschillen tussen de provincies. Een
aantal heeft een zekere kwaliteitstoetsing opgenomen voor de ILG-projecten,
maar bij de meeste is het ILG op dit vlak aan de aandacht ontsnapt. Het rijk
zou bij de volgende evaluatieronde (2009) van het ILG een inhoudelijke en
financiële inhaalslag moeten maken ten aanzien van deze zogenoemde cul-
tuurimpuls. Voor de korte termijn biedt uitwisseling van werkwijzen en erva-
ringen tussen provincies een mogelijkheid om de marges te verkennen die het
ILG biedt ten behoeve van een cultuurimpuls. 

kwaliteit als ruilobject 
Met provinciaal grondbeleid, vereveningsmechanismen, rood-voor-groen, ver-
handelbare ontwikkelingsrechten en compensatieverplichtingen wordt
momenteel geëxperimenteerd in de provincies. Hierbij worden ondernemer en
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Gesprekspartners interviewronde

Limburg Ger Driessen, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Lennard van Damme, clusterhoofd ruimtelijke ordening

Noord-Holland Ton Hooijmaijers, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Miranda Reitsma, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Ton van Laar, beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit 

Overijssel Theo Rietkerk, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Annelies van der Horst, projectleider cultuur en ruimte

Bart Beukema, beleidsmedewerker ruimtelijke kwaliteit

Noord-Brabant Paul Rüpp, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Gertjan Koolen, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Thor Smits, beleidsmedewerker cultuurhistorie

Zeeland Harry van Waveren, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Piet Goossen, beleidsmedewerker ruimtelijke kwaliteit

Fryslân Anita Andriessen, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Bertus de Jong, beleidsmedewerker ruimtelijke kwaliteit

Hanny Stijnen, hoofd afdeling ruimte

Katrien de Vries, beleidsmedewerker monumentenzorg

Groningen Marc Calon, portefeuillehouder ruimtelijke ordening (financiën en

grote projecten)

Maartje Smit, bestuursadviseur portefeuillehouder ruimtelijke

ordening

Theo Hoek, provinciaal bouwheer

Arnoud Garrelts, landschapsarchitect

Drenthe Anneke Haarsma, portefeuillehouder ruimtelijke ordening

Rein Munniksma, portefeuillehouder landschap en Belvedere

Wendy Schutte, beleidsmedewerker cultureel erfgoed

Flevoland Anne Bliek-de Jong, portefeuillehouder ruimtelijke ordening

Vera Vreugdenhil, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Utrecht Bart Krol, portefeuillehouder ruimtelijke ordening

Annelies Camping, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Roland Blijdenstijn, beleidsmedewerker cultuurhistorie

Chris Rademaker, teamleider strategie en ruimtelijke ontwikkeling

Gelderland Co Verdaas, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Paul Thissen, senior beleidsmedewerker cultuurhistorie

Elbert van der Linden, projectleider ruimtelijke kwaliteit

Zuid-Holland Manita Koop, portefeuillehouder ruimtelijke ordening 

Ejsmund Hinborch, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Enno Schimmel, beleidsmedewerker cultuurhistorie

Interprovinciaal Gerard Beukema, algemeen directeur 

Overleg Jan Ploeger, directeur

Eveline de Graaff, senior adviseur 
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Bespreking ‘Ruimte met Karakter. Sturen op de kwaliteit van het cultuurlandschap’ in de

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (IPO)

14 februari 2008 in het IPO-kantoor in Den Haag

Deelnemers: leden van de IPO Adviescommissie ROW: 

Mevrouw Andriesen, Fryslân

De heer Munniksma, Drenthe (vervangt mw. Haarsma)

De heer Driessen, Limburg 

De heer Krol, Utrecht

De heer Verdaas, Gelderland

De heer Rietkerk, Overijssel

Mevrouw Koops, Zuid-Holland

De heer Hooimaijers, Noord-Holland

De heer Van Waveren, Zeeland

De heer Calon, Groningen

Mevrouw Bliek-de Jong, Flevoland

De heer Ploeger, IPO

Mevrouw de Graaff, IPO

Gasten: 

De heer Asselbergs (Rijksadviseur Cultureel Erfgoed) 

De heer Dauvellier (Dauvellier Planadvies)

Voorstel: Informeren en discussiëren op basis van de gespreksnotitie ‘Ruimte met Karakter’

van het College van Rijksadviseurs.

Besluit: Uit het gesprek worden de volgende conclusies getrokken. Alle provincies sturen op

en investeren in de kwaliteit van het landschap. De wijze waarop verschilt en hangt samen met

de druk op de ruimte en met de bestuurscultuur. Het rijk moet met één mond spreken en

provincies ruimte en vertrouwen geven. Provincies hechten aan het ontwikkelen en delen van

kennis. Hiertoe zal een masterclass worden georganiseerd. Het advies van het College van

Rijksadviseurs over sturen op de kwaliteit van het landschap zal eind april 2008 verschijnen.

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling

en Wonen op 10 april 2008.

Bijlage 5Deelnemers workshop Ruimte met Karakter 8 november 2007 in het Paushuize te Utrecht

Gemma Jansen / Provincie Limburg

Lennard van Damme / Provincie Limburg

Paul Thissen / Provincie Gelderland

Elbert van der Linden / Provincie Gelderland

Annelies van der Horst / Provincie Overijssel

Jeltje van Dijk / Provincie Drenthe

Saskia van Dijk / Provincie Drenthe

Arnoud Garrelts / Provincie Groningen

Theo Hoek / Provincie Groningen

Harry van Waveren / Provincie Zeeland

Berit Sens / Provincie Zeeland

Vera Vreugdenhil / Provincie Flevoland

Annelies Camping / Provincie Utrecht

Ronald Blijdenstijn / Provincie Utrecht

Isolde Somsen / Provincie Zuid-Holland

Enno Schimmel / Provincie Zuid-Holland

Bertus de Jong / Provincie Fryslân

Ton van Laar / Provincie Noord-Holland

Paul Strijp / Provincie Noord-Holland

Jan Ploeger / IPO

Eveline de Graaff / IPO

Gerard Beukema / IPO

Machteld Linssen / Projectbureau Belvedere

Frank Strolenberg / Projectbureau Belvedere

Fons Asselbergs / Rijksadviseur Cultureel Erfgoed

Yellie Alkema /SYARK gebiedsontwikkeling

Pieter Baars / Nationaal Restauratiefonds

Kees Joosse / Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

Anja Klein Molekamp / Notulist

Frank Vehof / Notulist

Peter Dauvellier / Dauvellier Planadvies
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