
DE KEUZEN VAN HET BELEID VAN DE 4E NOTA
rusten op dezelfde basisdoelstelling als die
van de 3e Nota, te weten:
'het bevorderen van zodanige ruimtelijke en ekolo-
gische kondities dat de wezenlijke strevingen van
individuen en groepen in de samenleving zoveel
mogelijk tot hun recht komen en de diversiteit, sa-
menhang en duurzaamheid van het fysisch milieu
zo goed mogelijk worden gewaarborgd'.
Dat klinkt goed, maar deze beleidsnota is se-
lektief en geeft geen volledig nieuw en inte-
graal beeld van de gewenste ruimtelijke in-
richting. Dat betekent dat er geen konkrete
maatregelen genoemd worden. De nota is
een paraplu-nota, dit wil zeggen dat 'wordt
aangegeven of het beleid kan worden uitgevoerd
met bestaande instrumenten van (het) daarbij be-
trokken departement(en), dan wel nieuwe of aange-
paste instrumenten mogen worden verwacht'. Deze
vage nietszeggende frasen worden oa. geïllu-
streerd met het volgende voorbeeld:
'De zandgebieden worden doorsneden door fijnver-
takte beken, die al dan niet gereguleerd zijn en grote
verschillen vertonen in mate van vervuiling. De
landbouwgebieden op het zand hebben 's zomers
vaak te lijden van droogte. Op zich kan aanvoer
van gebiedsvreemd water daarvoor een oplossing
zijn. Dit heeft echter meestal nadelen voor de water-
kwaliteit in de beken en sloten, en vergroot zo de
toch al aanwezige milieuproblemen'.

Dit voorbeeld is illustratief voor deze para-
plu-nota. Een konstatering waar verder niets
mee wordt gedaan.
Waarom, kan men zich afvragen, is deze nota
zo vaag. Waarom staat er bv. niet duidelijk in
hoe het landbouwbeleid zal zijn? Terwijl er in
de voorloper van deze 4" Nota, de notitie van
de Rijks Planologische Dienst, getiteld 'Ruim-
telijke Perspektieven' nog een aantal preg-
nante beweringen staan tav. de landbouw, zo-
als het uit produktie nemen van landbouw-
grond en extensivering, laat de landbouwpa-
ragraaf in de 4e Nota het volledig afweten,
met opmerkingen als: 'De ontwikkelingen in de
landbouw kunnen het aanzicht van grote delen van
ons land drastisch veranderen. Het lijkt steeds
moeilijker te worden de agrarische bedrijfsvoering
te kombineren met andere funkties van het landelijk
gebied, zoab natuur, landschap, rekreatieen toeris-
me'. Hoe dat moet, wie dat betaalt, waar dat
moet gebeuren, dat laat de nota over aan de
lezer en wat het Noorden betreft aan de lage-
re overheden, die mogen dat invullen en wel-
licht betalen? De opmerking dat 'de ruimtelijke
inrichting een zeer zorgvuldige afweging van be-
langen zal blijven vragen' is dan ook een gotspe
van de eerste orde.

Het verschijnen van de 4' Nota over de Ruimtelijke Ordening
biedt een goede gelegenheid om de mogelijke ontwikkelingen

in het landelijke gebied van Noord-Nederland aan een kritische
beschouwing te onderwerpen en te bezien waar trendbreuken

met de 3e Nota kunnen optreden.

HET NOORDEN HEEFT
VEEL TE BIEDEN,

NU DE 4E NOTA NOG
Jan Abrahamse

'Trymg to play balt where they can', schilden] van Giegory Horndeski

Daar het landelijk gebied voor het grootste
deel behoort tot het beleidsterrein van het
Ministerie van Landbouw en Visserij mocht
men verwachten dat dit ministerie een duide-

lijke visie zou geven op de toekomst van dit
gebied. Dat is niet het geval.
Landbouw heeft een hekel om op lange ter-
mijn een koers uit te zetten, want de land-



bouw heeft altijd vrijheid gepreekt. En boe-
ren laten zich niet sturen, standsorganisaties
evenmin en al helemaal niet door planolo-
gen. Het uit produktie nemen van gronden is
iets waar de landbouw totaal niet voor voelt,
afgezien van delen van de natte veenweidege-
bieden.
Immers, terecht wijzen de landbouwers dan
op het feit dat marginale landbouwgronden
in Nederland, in Europees verband gezien,
hoog produktief zijn. Extensiveren zal wel
gebeuren, maar het is uiterst marginaal voor
het natuurbeheer. De enige reden dat de
Rijks Planologische Dienst akkoord is gegaan
met het niet invullen van de landbouwpara-
graaf, volgens een woordvoerder van de
RPD, is dat eind van dit jaar de Landbouw
struktuurnota zal verschijnen. Het is te ho-
pen dat deze nota meer duidelijkheid biedt
op het landbouwbeleid op langere termijn.
Maar de verwachting is dat ook deze nota een
stuk zal zijn waarmee je alle kanten op kunt.
Overigens, er zal ook eind dit jaar een natio-
naal Natuurbeleidsplan komen. Bovendien
heeft het ministerie van Landbouw een nota
over natuurontwikkeling toegezegd. De re-
den waarom niet op deze plannen gewacht is,
heeft te maken met het feit dat de 4e Nota de
PKB-procedure moet doorlopen en dit kabi-
net toegezegd heeft dat eea. in deze rege-
ringsperiode zijn beslag zal vinden. Theore-
tisch bestaat de mogelijkheid dat in de loop
van de 9 maanden durende PKB-procedure
nog elementen kunnen worden meegeno-
men uit de dan eventueel gerealiseerde
Landbouw struktuurnota en het Natuurbe-
leidsplan. Het is goed dat er vanuit het Noor-
den hierop wordt ingespeeld.
Overigens kan de regering met onzekerhe-
den omgaan, aldus de 4' Nota, want dan
maak je 'flexibele en globale plannen met een
'casco'-karakter'. Het kan echter niet zo zijn
dat de Rijksoverheid zijn eigen verantwoor-
delijkheid uit de weg gaat.

Verscheidenheid in landschappen

In West-Europa is geen land waar op zo'n
klein oppervlak zo'n grote verscheidenheid
van landschappen en landschapstypen voor-
komt als Nederland. Iets wat in de 4e Nota
ook als 'sterk punt' naar voren komt is dat 'de
bestaande eenvormigheid van de ruimtelijke ver-
scheidenheid moet worden verminderd en verdere
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tegengegaan.
Het is duidelijk dat verscheidenheid van
landschappen het sterkst vertegenwoordigd
is in Noord-Nederland van zijn hogere zand-

Manlulgerzand
gronden en kultuurlandschappen tot de
veenweidegebieden en de wadden. Ook in-
ternationaal heeft dat een immense betekenis
als overwinterings- en foerageergebied en
tussenstation naar zuidelijke gebieden voor
vele vogelsoorten. Er bestaat een nationale
verantwoordelijkheid van de Nederlandse
overheid om de Waddenzee, de kwelders, de
natte gebieden en de Fries-Groningse weide-
gebieden goed te beheren.
De 4e Nota vervangt de 3e Nota, dwz. de
Oriënteringsnota, de Verstedelijkingsnota
en de Nota Landelijke gebieden, maar de
struktuurschetsen voor de landelijke en ste-
delijke gebieden en struktuurschema's, waar-
onder Natuur- en Landschapsbehoud (NLB)
zullen althans voorlopig van kracht blijven.
Juist in het struktuurschema NLB wordt ge-
wezen op het behoud van natuur en land-
schap. Het moet de regering toch duidelijk
zijn dat het Noorden wat dat betreft wat te
bieden heeft. Ook in de ontwikkeling van een
ekologische infrastruktuur kan het Noorden
zijn rol spelen. Het nog te verschijnen Na-
tuurbeleidsplan en de nota Natuurontwikke-
ling kunnen daar voor dienen. Voor het
Noorden kan dan in ieder geval aangesloten
worden op de artikelen van de regio's die in
deze Noorderbreedte een duidelijke aanzet
geven voor die ekologische infrastruktuur,
waar ook de landbouw een rol in blijft spelen.

De vraag naar gezonde kwaliteitsprodukten
neemt toe. Nu al betrekt 's lands grootste
grutter zijn rundvlees uit Schotland en Ier-
land, omdat het vlees in Nederland goed-
deels van de afgedankte melkkoeien komt.
Wat dat betreft gaat deze speciale editie van
Noorderbreedte een stuk verder dan de 4C

Nota en biedt mogelijkheden om de cascono-
ta verder aan te vullen. Tot slot kan erop ge-
wezen worden dat de vage aanduiding van de
problemen van het gebiedsvreemde water in
de hogere zandgronden, die hierboven ge-
noemd worden, in de Centrale Landinrich-
tings Commissie ter sprake is geweest. De
konklusie hieruit was duidelijk: de milieu-
kwaliteit in het Noorden is groot, er is een be-
hoorlijke potentie van natuur en landschap
en dat verdraagt geen vervuild gebieds-
vreemd water. Dat betekent dan wel dat het
goede water moet worden vastgehouden en
dat wordt voorkomen dat water van elders
wordt aangevoerd.
De 4e Nota laat veel invulling mogelijk tav. de
landelijke gebieden, het kan nog alle kanten
uit, zelfs de goede. Wat dat betreft geeft dit
themanummer van Noorderbreedte meer-
dere voorzetten voor open doel. Tevens kan
dit nummer een diskussie op gang brengen
tussen alle betrokkenen om dan met geza-
menlijke ideeën een grote druk uit te oefenen
op de regering. •


