‘Kiezen én delen’
Advies commissie Harbers
Toelichting door Margo Mulder, ministerie van LNV

1

Hoofdlijnen Advies van de
Studiegroep Ruimtelijke
Inrichting Landelijk Gebied:
Kiezen én delen

13 juli 2021 | Voettekst

Margo Mulder – Ministerie LNV
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Motie Harbers (Moorlag, Geurts, Dik-Faber, De Groot)
Vergaderjaar 2019–2020
35 334 Problematiek
rondom stikstof en PFAS
Voorgesteld 18 juni 2020
....; verzoekt de regering om, naast
en analoog aan bijvoorbeeld de
onafhankelijke Studiegroep
Begrotingsruimte, een studiegroep
ruimtelijke inrichting in te stellen;
verzoekt de regering tevens, om
deze studiegroep te vragen
concrete, samenhangende en
doorgerekende beleidsopties te
schetsen, waarbij in ieder geval
aandacht wordt besteed aan:
5 juli 2021 IBP Café

• vitalisering van het platteland,
• de ruimtelijke inrichting van het platteland,
• de uitkomsten van de verkenning natuurinclusief
bouwen,
• aanvullende beleidsopties voor herstel en verbetering
van Natura 2000-gebieden,
• duurzame verdienmodellen in de landbouw,
• de functie die boeren hebben bij de landschapsinrichting
en de leefbaarheid van het platteland,
• kwaliteit van de landbouwgronden, de mogelijkheden en
publieke en private facilitering van ruilverkaveling,
grondbeleid, landinrichting,
• de in het rapport-Remkes genoemde 5Moplossingsrichtingen
• en de ervaringen met concentratiegebieden
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Samenstelling van de studiegroep
•
•

Voorzitter: Peter Heij, ABDTOPConsult; voormalig Directeur-generaal Water en
Bodem, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Leden:

Martha Bakker, Hoogleraar Landgebruiksplanning, Wageningen University & Research ; Bettina Bock,
Hoogleraar Rurale Ontwikkeling, Wageningen University & Research; bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en
Leefbaarheid voor Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen ; Dirk Duijzer, Directeur Coöperatie, Bestuur
en Duurzaamheid van Rabobank Nederland en boegbeeld Topsector Agri & Food; voormalig algemeen directeur
bij LTO Nederland; Erik Jan van Kempen, Programma-directeur-generaal Omgevingswet, ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Bart Krol, Adviseur bij SpaarSaam (adviesbureau voor de fysieke
leefomgeving); voormalig gedeputeerde Ruimte en Natuur, provincie Utrecht; Johan Osinga, Directeur-generaal
Natuur, Visserij en Landelijk gebied, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ; Boudewijn Revis,
Directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer; voormalig wethouder Den Haag (o.m.
stadsontwikkeling en wonen) ; Jaap Slootmaker, Directeur-generaal Water en Bodem, ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat; Berno Strootman, Landschapsarchitect bij Strootman Landschapsarchitecten; tot
1 december 2020 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving; Sander Thus, Agrariër met gemengd bedrijf in
Wehl (Gelderland); oud-bestuurslid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt; Co Verdaas, Dijkgraaf van het
waterschap Rivierenland; deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling, Technische Universiteit Delft; voormalig
Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Economische Zaken en gedeputeerde Ruimte, provincie Gelderland;
Arjan Wildschut, Hoofd sectie LNV, Inspectie der Rijksfinanciën, ministerie van Financiën

•

Adviserend lid:

Ton Dassen, waarnemend hoofd Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit,
Planbureau voor de Leefomgeving.

De vraag
Concurrerende ruimteclaims vragen om combinaties en keuzes. Niet kiezen en
niet handelen geeft schade aan leefomgeving, maar ook economische
stagnatie.
Politiek staat voor de vraag: In wat voor land willen wij leven en wat zijn
daarbij op hoofdlijnen de ambities voor de lange termijn?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, wilde de studiegroep met dit advies:
›

scherpte brengen in wat de belangrijkste ruimtelijke knelpunten en kansen zijn
binnen het landelijk gebied;

›

aangeven welke beleidsopties mogelijk zijn voor de toekomstige ruimtelijke
inrichting van het landelijk gebied.
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NOVI: Toekomstig bestendig landelijk gebied
Urgentie
›
›
›
›
›
›

Stikstof /natuur en klimaat
Waterkwaliteit
Bodemdaling/droogte/waterbuffering
Landschapsherstel/aantrekkelijke leefomgeving
Woningbouw, Energie
Sociaal economische vitaliteit

NOVI vraagt nadere keuzes/uitwerking!
›
›
›
›

Landgebruik in balans met bodem en water
Robuuste natuur/ gebieden rondom Natura 2000
Landbouw in goed geschikte gebieden
Herinrichting landelijk gebied

5 juli 2021 | IBP Café

6

Enkele constateringen Studiegroep
1.

Het landelijk gebied staat voor urgente ontwikkelingen. De fysieke grenzen zijn
in zicht, maar ook de sociaal-maatschappelijke.

2.

De agrarische sector staat als belangrijkste grondgebruiker in het landelijk
gebied voor een grote transitie. Verloop hiervan is bepalend voor de
inrichting van het landelijk gebied.

3.

Voor het bereiken van een van een vitaal landelijk gebied, waar het realiseren van
‘brede welvaart’ het streven is, moeten de gebiedsspecifieke dynamiek en
identiteit voorop staan.

4.

Synergie nodig tussen ruimtelijk beleid en sectorbeleid.

5.

E.e.a. moet leiden tot een duidelijk, langjarig ontwikkelperspectief
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Inrichtingsprincipes – ruimtelijk perspectief
›

Maak het bodem- en watersysteem leidend voor de keuzes in het
landgebruik;

›

Haal functies of bestemmingen die elkaar in de weg zitten (‘slechte
buren’) uit elkaar; combineer functies die goed samengaan (‘goede
buren’) en bewerkstellig daartussen synergie of verweef deze.

›

Cluster functies waar dat nodig is om de identiteit van een gebied te
beschermen of te versterken, of om voldoende schaal te creëren voor
functies die dat nodig hebben.
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Voorbeeld uitwerking

Ontwikkelperspectief
agrarisch Gebied
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Twee hoofdlijnen rijksinzet:
›

Scherper benoemen doelen en
kaders voor gebieden

›

Uitwerken en toepassen van de
inrichtingsprincipes (ruimtelijke
ordening)
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Aanbevelingen - Hoofdpunten
•
•
•
•

•
•

Bepaal per gebied de meest urgente ruimtelijke opgaven en bezie hoe deze
zich tot elkaar kunnen verhouden.
Geef voor wat betreft rijksinzet prioriteit aan gebieden waar de urgentie het
hoogst is.
Benoem gebiedsspecifieke grenswaarden (minimale doelen) en streefwaarden
(kansen) voor essentiële functies.
Beperk functieverandering van goede landbouwgrond , pas nieuwe
ruimtevragende functies (energie, verstedelijking, economie) zorgvuldig in opdat
de omslag naar kringlooplandbouw ‘ruimte’ krijgt.
Pak de opgaven gezamenlijk op als rijk en regio, met actieve rol rijk op
samenhangende rijksdoelen, conform ijkpunten IBO RO.
Stel een strategie op voor het in samenhang inzetten van
sturingsinstrumentarium, m.n. ook grondinstrumenten, en budgetten om de
doelen te bereiken.

Behoud vitaliteit landelijk gebied
•

Betrek mensen die wonen en werken in de gebieden en benut de
kracht van de regio. Participatie op basis van wederkerigheid.
Investeer in economisch perspectief en brede welvaart.

•

Geef de agrarische sector een duidelijk en langjarig perspectief
en gelegenheid dit zoveel mogelijk op eigen wijze te realiseren met
adequate ondersteuning.

•

Versterk natuurkwaliteit door natuurinclusieve inrichting van het
landelijk gebied op basis van ‘basiskwaliteit natuur’ en benut
kansen om daarbij landschappelijke kwaliteit te versterken.

