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Wat hebben we de vorige keer gedaan?

• Debat: Nederland is vol?

• RO is een proces!
• interactieve planvorming
• minder geschikt voor locatiekeuze, wel 

inrichting of randvoorwaarden
• de 4 p’s van planologie:

• partijen, plan, poen en proces

Wat gaan we vandaag doen?

• Landschapsbeleid in de praktijk:
• wat gebeurt er in het landelijk gebied?
• Landschapsbeleid in Apeldoorn

• Europa

• Terugblik college’s

Wat gaan we doen?
PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND

1) planologie: wat & waarom?
2) instrumentarium
3) plannen maken is een proces!
4) landschap + Europa

discussie & debat
tentamenvragen

4



Drie facetten van plannen maken

Structuurvisies	
Bestemmingsplannen	

Vergunningen
Trends	

Toekomstverkenning	
Prognoses

Projectmanagement	
Bewonersparticipatie	
Procesmanagement

LANDSCHAPSBELEID IN DE PRAKTIJK

Ontwikkeling van de landbouw

• Aantal boerenbedrijven neemt af
• Omvang van de bedrijven neemt toe: 

schaalvergroting om te overleven
• Duurzaam dan wel gangbaar
• Daarnaast: verbreding van activiteiten

Schaalvergroting in de landbouw

• Minder bedrijven, maar groter
• Zowel in de melkveehouderij als in de akkerbouw



Ontwikkeling van de landbouw

Schaalvergroting op 2 manieren:
• Intensivering —> industrialisering

• kosten verlagen
• Extensivering —> groter, maar minder intensief

• opbrengsten verhogen

Intensiever: industrialisering

Landbouw zonder grond Extensieve landbouw



Er is natuurlijk niet zo veel ruimte voor extensief… Biologisch vaak ook grootschalig!

✗

Maatschappelijke kosten

• Milieuschade landbouw circa 6,6 miljard euro
• Bijdrage BNP circa 11 miljard euro

Kringlooplandbouw

• Visie op landbouw van het Rijk
• Zoveel mogelijk kringlopen sluiten



VERBREDE LANDBOUW

Verbrede plattelandsontwikkeling

Verbrede plattelandsontwikkeling

• Neventak zoeken
• Vaak erbij, soms in plaats van
• Snel groeiend
• Extra inkomsten genereren
• Verbinding zoeken met de samenleving
• Vooral kansrijk in stedelijke regio’s

Verbrede plattelandsontwikkeling

• Recreatie en educatie
• Zorg
• Natuurbeheer
• Boerderijwinkels
• Alternatieve gewassen
• (Bio)energie



Nieuwe planologische vragen!

• Mag dit?

Nieuwe planologische vragen

En dit?

Nieuwe planologische vragen

En dit?

Duurzame energie



Dit ook? Zelfde discussie speelt bij ‘verpaarding’

• Ander functioneel gebruik van het platteland
• Ander landschapsbeeld
• Vraagt beleid?

Paardenbakkenbeleid?

HELP, BURGERS!



BURGERS OP HET PLATTELAND BURGERS OP HET PLATTELAND

Nostalgisch boeren(burger)landschap… Romantisering



Is dit ook romantisch? Vrijkomende agrarische bebouwing

Burgers op het platteland

rood voor rood

Burgers op het platteland



nieuwe landgoederen

Burgers op het platteland Burgers op het platteland

BURGERS OP HET PLATTELAND Burgers op het platteland



Burgers op het platteland GROENBELEID IN 
APELDOORN

Apeldoorn heeft de traditie van de groene (contra)mal

• Lanen
• Parken
• Beken & sprengen
• Grote groengebieden
(stedelijke uitloop)

• Groene wiggen

Actief investeren in groen!

Nieuw park (Zuidbroek)



Laanbomen in boombunkers Beken en sprengen weer boven de grond

Beek met park (parkeergarage eronder) Grote groengebieden: Beekbergerwoud



Grote groengebieden: Weteringsebroek Klompenpaden, Apeldoorn te voet

Benut economische dynamiek voor natuur Groot landschapskookboek

• In plaats van landschaps-
ontwikkelingsplan

• Wel visie, geen kader
• Inspiratie
• Voor bewoners, bedrijven en andere 

initiatiefnemers
• recepten voor een goed landschap



Visie op het landschap Hoe zit het in elkaar?

Recepten Subsidie landschapselementen



WELKOM IN EUROPA!

Europa: Europese Unie

• Oorsprong rond 1950:
- Nederland, België, Luxemburg, Duitsland 

en Italië
- Samenwerking op gebied van handel
• Aantal deelnemende landen groeit:
– Sinds 2007 —> 27 landen (17 landen euro)
– Brexit: UK stapt uit

Europa: organisatie

• Europees parlement
- vierjaarlijks gekozen 

• Europese commissie
- dagelijks bestuur
- voor 5 jaar benoemd

• Europese Raad
- regeringen van de 

deelnemende landen
• Hof van Justitie
- rechtspraak, controle

EU-beleid met ruimtelijke relevantie

1. Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)

2. Structuurbeleid
3. Milieubeleid
4. RO-beleid



• vanaf oprichting EU (jaren 50)
• 2 doelen:

- voldoende voedsel + betaalbare prijs
- levensstandaard boer

• subsidie op productie
• subsidie op overproductie
- Ten koste van 3e wereldlanden
- In strijd met internationale afspraken

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

• Productiesubsidie —> directe subsidie
• Ondersteuning plattelandsvernieuwing
• Meer vrije markt (o.a. afschaffing melkquota)
• Nog altijd bijna 40 procent van EU-begroting!
• Nederland grootste ontvanger: 450 euro per ha
• Boeren moeten bijdragen aan vergroening:
– 5 % van bouwland reserveren voor ecologisch beheer

Transformatie GLB

Structuurbeleid
• Sociaal-economisch evenwicht
• Fondsen / subsidies voor 

achterstandsregio’s
• Voor de periode 2014-2020: 

circa 300 miljard euro
• Ook in NLD! (bijv. Flevoland, 

noordoost Groningen)
• NLD toekomst buiten 

structuurfonds?



Wie krijgt wat? Nederland grootste netto betaler?

• vanaf jaren 70 thema in Europa
• veel verdragen opgesteld en ondertekend
• meer dan 200 wetten!
• thema’s zijn:
- klimaat
- duurzame ontwikkeling
- afval
- luchtverontreiniging
- waterbeheer
- natuur en biodiversiteit
- bodem
- geluid

• grote gevolgen voor nationaal beleid, bijvoorbeeld:
- besluit luchtkwaliteit
- natura 2000
- nitraat richtlijn

Milieu en natuurbeleid Macht van de beestjes!
• Europa heeft invloed!
• vogelrichtlijn (1979): bijna 200 soorten beschermd
• habitatrichtlijn (1992): meer dan 500 planten en 200 dieren
• Natura 2000 (2007)

• Nederland is verplicht gebieden aan te wijzen ter 
bescherming

• Ontwikkeling? Nee, tenzij…dwingende redenen



• vanaf eind jaren negentig
• aantal vrijwillige afspraken
• grensoverschrijdende projecten 

(bijvoorbeeld water)
• EROP als raamwerk: Europees 

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief

Europese RO?
• algemene afspraken:

− evenwichtig en polycentrisch stelsel van steden en 
nieuwe relatie stad en platteland

− relatief gelijke toegang infrastructuur en kennis
− zorgvuldig beheer en ontwikkeling natuurlijk en 

cultureel erfgoed
• niet bindend maar richtinggevend
• individuele landen houden eigen beleid

EROP



TERUGBLIK COLLEGES Wat hebben we gedaan?
• Planoloog als scheidsrechter
• Trends bepalen planologische vraagstukken
• Drie overheidsniveau’s
• Structuurvisies en bestemmingsplannen
• Omgevingswet
• Interactief beleid: planologie is een proces
• Ontwikkelingen op het platteland
• Landschapsbeleid in de praktijk
• Europa

• WWW.PLANVANHUUB.NL

Tentamenvragen
• Colleges = basis
• Beetje gevolgd? 80%
• Vraag:
• Waar staan de 4 p’s van planologie voor?


