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• In het zuid-oosten van Friesland vormen drie evenwij-

dig stromende rivieren, gescheiden doorzandruggen, van-

ouds de hoofdstruktuurvan het landschap: de Linde, de

Tjtmger ofKuinder en het Roningsdiep, ook Boome en

Aid Djip genoemd. Hun ontstaansgeschiedenis en huidi-

een uniek projekt van start.

De stroomgebieden met de tussenliggende hogere
delen vertonen landschappelijk, hydrologisch en
qua grondsoorten en grondgebruik duidelijke
overeenkomsten. Ruilverkavelingen en intensive-
ring van de landbouw hebben in het gebied de
afgelopen decennia ingrijpender veranderingen in
het landschap, de natuur en het milieu teweegge-
bracht dan zich sinds de laatste ijstijd hadden voor-
gedaan. Deze veranderingen zijn zeker niet alle
positief. Maar de aantasting is er in het algemeen
minder ernstig dan in menig ander deel van ons
land.

De relatieve ongeschondenheid van de Friese zuid-
oosthoek is de beleidsmakers in Den Haag niet
ontgaan. Zij menen dat het gebied goede mogelijk-
heden heeft om er de landbouw, de natuur en de
rekreatie te ontwikkelen op een wijze die voldoet
aan het begrip dat in het huidige milieubeleid cen-
traal staat: duurzaamheid. Om dit te bereiken is
meer nodig dan de ruim dertig nota's en rappor-
ten over de natuur, de rekreatie, de ruimtelijke
ordening, het milieu en het landschap in dit
gebied, die de verschillende overheden de laatste
jaren hebben vastgesteld. Het rijk kwam met de
Vierde nota ruimtelijke ordening extra, het
Nationaal natuurbeleidsplan, de Derde nota water-
huishouding en het Nationaal milieubeleidsplan
(plus). De provincie Friesland bleef niet achter

niet haar Milieubeleidsplan, de Nota strategisch
groeibeleid voor rekreatie en toerisme en het Plan
ekologische verbindingszones. En de gemeenten
die de stroomgebieden van de drie riviertjes bin-
nen hun grenzen hebben - Ooststellingwerf,
Weststellingwerf, Heerenveen en Opsterland - pro-
duceerden eveneens stapels beleidsplannen.
Hiernaast zijn er tientallen wetten en andere vor-
men van regelgeving op het ordenen van de ruim-
te en het beheren van het milieu van toepassing.
Al deze plannen en regels zijn van invloed op de
ekologische en de ekonomische situatie in het
gebied. Denk bijvoorbeeld aan de zgn. ekologische

richtlijn, die de depositie van ammoniak door vele
veehouderijen op bossen en natuurgebieden aan
banden legt en daarmee ook de bedrijfsomvang
beperkt en mogelijk zelfs het voortbestaan van een
deel van deze bedrijven bedreigt. Die plannen en
regels sporen lang niet altijd met elkaar en ze heb-
ben betrekking op verschillende, niet zelden
tegenstrijdige belangen. Weinig boeren wensen
een ekologische verbindingszone in de vorm van
een aan te leggen bos of natuurgebied, waarbij
flora, fauna en rekreant zo gebaat zijn, in de nabij-
heid van de stal aangelegd, uit vrees voor beperkin-
gen in de bedrijfsvoering door de milieuwetgeving.
De landschappelijk algemeen gewaardeerde hout-
singels versnipperen het domein van de boer, vaak
tot zijn verdriet. Dit zijn slechts enkele voorbeel-
den van de vele konflikten die moeten worden
opgelost om de genoemde plannen te kunnen uit-
voeren. Het gezamenlijk resultaat van de regels en
plannen in al hun verscheidenheid, en van de
maatschappelijke ontwikkelingen die los hiervan

Landschap nabij het Koningsdiep
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ook hun invloed doen gelden, is onzeker en on-
voorspelbaar zolang afstemming, sturing en koor-
dinatie ontbreken.

Ook dit is tot de Haagse beleidsmakers doorge-
drongen. Zij kwamen op het idee om de uitvoering
van het ruimtelijke ordenings- en milieubeleid
gebiedsgericht te laten aanpakken. Dit wil zeggen
dat de (uitvoering van de) regelgeving wordt aan-
gepast aan de bijzondere kenmerken en eigen-
schappen van het betreffende gebied. Voor het
milieubeleid is dit iets nieuws, want dit stoelt tot nu
toe voor het overgrote deel op uniforme regelge-
ving en normen, die overal in den lande gelijk wor-
den toegepast.

ROM-aanpak
Een nieuw fenomeen was geboren: de ROM-aan-
pak. Deze werd geïntroduceerd in het Nationaal
milieubeleidsplan en de Vierde nota ruimtelijke
ordening extra, en ook opgenomen in het
Nationaal natuurbeleidsplan. Of deze geintegreer-
de aanpak goed werkt, zal worden beproefd in elf
gebieden. Deze zijn geselekteerd ofwel omdat het
milieu er relatief nog goed aan toe is (o.a. de
ROM-projekten het Limburgse Heuvelland en het
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Groene Hart van Holland), ofwel omdat zij ernstig
zijn aangetast, zoals de Peel en de Gelderse Vallei.
De ROM-aanpak houdt in dat in een bepaald
gebied wordt gestreefd naar een bepaalde ruimte-
lijke en milieu-kwaliteit, waarbij alle funkties in het
gebied, zoals natuurlandschap, rekreatie en land-
bouw, duurzaam met elkaar in evenwicht zijn. Het
is de bedoeling dat dit wordt bereikt door een
samenhangend gebruik van de bestaande beschik-
bare middelen.

Een ander wezenlijk kenmerk van een ROM-pro-
jekt is dat alle betrokken overheidsinstanties en
maatschappelijke groepen samenwerken om de -
gezamenlijk te bepalen - doelstellingen te berei-
ken. Al die afzonderlijke plannen, nota's en rap-
porten moeten worden samengesmolten tot een
eenduidige visie over de wenselijke ontwikkeling
van het gebied.

Duurzame vormen
Tot de eerste kategorie van gebieden behoort het
geselekteerde proefgebied Zuidoost-Friesland dat
een groot deel van de vier genoemde gemeenten
omvat Het is gekozen, omdat er wegens de betrek-
kelijk geringe milieubelasting en de aard van het
ruimtegebruik goede mogelijkheden zijn voor het

ontwikkelen van duurzame vormen van landbouw,
natuur en rekreatie. De tweede reden is dat het
gebied verdere milieubelasting niet kan verdragen.
De bodem, merendeels kalkarme zandgrond, is
gevoelig voor verzuring. De emissie van ammoniak
en de depositie van verzurende stoffen is te hoog.
De fosfaatbelasting gaat de in de toekomst gelden-
de eindnorm te boven. Door kunstmatige verla-
ging van het waterpeil en waterwinning zijn veel
natuurgebieden verdroogd. Ook zijn ze voor een
deel te klein, waardoor ze sterk blootstaan aan
externe invloeden, en versnipperd. Het oppervlak-
tewater is plaatselijk sterk vervuild. Bossen zijn wei-
nig vitaal. Naar verwachting zal een kwart van de
agrarische bedrijven door schaalvergroting verdwij-
nen, waardoor de werkgelegenheid in het landelijk
gebied en in het algemeen de leefbaarheid verder
zullen verminderen.

Met het projekt wordt beoogd de belangen aan-
gaande de natuur, het landschap, het milieu, de
landbouw, de rekreatie en de leefbaarheid in het
projektgebied evenwichtig tot hun recht te laten
komen. Onderzocht zal worden hoe de landbouw
zich ekologisch en ekonomisch (dit betekent in
ieder geval met handhaving van het huidige pro-
duktienivo) duurzaam zal kunnen ontwikkelen. En
waar precies zal de ekologische hoofdstruktuur -
het geheel van natuurgebieden, natuurontwikke-
lingsgebieden en ekologische verbindingszones -
worden verwezenlijkt? Welke voorzieningen zijn
nodig om de rekreatie en de werkgelegenheid in
deze sektor te bevorderen?

Stuurgroep
Op deze en vele andere vragen zal de in het leven
geroepen stuurgroep antwoord geven. Hierin zijn
de vier gemeenten, de provincie Friesland, de
ministeries van VROM, Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij en Verkeer en Waterstaat alsmede de
waterschappen Tjonger-Compagnonsvaarten, De
Stellingwerven en Het Koningsdiep vertegenwoor-
digd. De stuurgroep zal besluiten welke projekten
worden uitgevoerd om de doelstellingen te verwe-
zenlijken. De organisatie van het projekt bestaat
tevens uit een adviesgroep, samengesteld uit verte-
genwoordigers van de betrokken maatschappelijke
organisaties, en een projektgroep, die wordt
gevormd door ambtenaren van de deelnemende
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overheden en, geholpen door werkgroepen, de
plannen ontwikkelt. Met deze gedegen organisatie
lijken een breed maatschappelijk draagvlak en een
grondige planvorming gewaarborgd. De ministe-
ries en de provincie hebben ruim ƒ 650.000,-
beschikbaar gesteld om een uitvoeringsplan op te
stellen. Het ROM-projekt Zuidoost-Friesland is op
2 juli officieel van start gegaan. De deelnemende
partijen ondertekenden toen in Oranjewoud een
bestuursovereenkomst, het zogeheten startconve-
nant. Hiermee hebben zij zich verplicht binnen
twee jaar een visie voor de (middel) lange termijn
over een duurzame ontwikkeling van het gebied
vast te stellen, evenals een Plan van aanpak. Dit
laatste is een konkretisering van de visie in de vorm
van projekten en de middelen en instrumenten die
nodig zullen zijn om deze te verwezenlijken.

Voordelen
De integrale, gebiedsgerichte ROM-aanpak biedt,
althans in theorie, voordelen. De beschikbare ins-
trumenten en middelen worden samenhangend en
in samenwerking tussen en met instemming van
alle betrokkenen gebruikt, na een grondige afwe-
ging op basis van een door alle deelnemers aan-
vaarde ontwikkelingsvisie op het gebied. De zich
voordoende ontwikkelingen kunnen zo beter wor-
den gestuurd, hetgeen in het belang kan zijn van
de gebruikers van het gebied. Kansen op het
gebied van de landbouw, de rekreatie en de natuur
kunnen beter worden benut en met de hierbij
betrokken (ekonomische en andere) belangen kan
beter rekening worden gehouden. In het ROM-
projekt Zuidoost-Friesland zal dit op het agrarische
vlak onder meer tot uiting komen in de veel grote-
re snelheid waarmee de precieze begrenzing van
de te realiseren ekologische hoofdstruktuur zal
worden bepaald. Hierdoor zal nietjarenlang boven
een groot gebied de dreiging hangen, vooral voor
de boeren, van aanspraken op grond voor dit doel.
Er zal voorts een visie op een ekologisch en ekono-
misch gezonde voortzetting van de landbouw wor-
den ontwikkeld. Misschien zal de ekologische richt-
lijn flexibeler kunnen worden toegepast,
bijvoorbeeld door emissies van ammoniak te ver-
schuiven van gevoelige naar minder gevoelige

ÏMndschap ten noorden van Oosterwolde, op de achter-
grond het open dal van de Boven Tjonger
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in kwalitatieve zin, maar ook financieel voordeel te groep besluiten welke projekten zullen worden uit- met enige spanning uit naar de resultaten van het
kunnen opleveren. gevoerd.... als er werkelijk voldoende financiële interessante, voor Zuidoost-Friesland belangrijke
Met deze verwachting zijn de deelnemers aan de middelen zullen zijn. Boeren, rekreatieonderne- projekt. Wordt het wat? En wat wordt het dan?
slag gegaan. Over ongeveer twee jaar zal de stuur- mers, natuurbeschermers en vele anderen zien Noorderbreedte houdt u op de hoogte. j j §
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