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Een van de belangrijkste knelpunten van 
een nationaal milieubeleidsplan is een betere 
integratie en samenwerking tussen de ver
schillende departementen en tussen de di
verse overheden. De gebrekkige hantering 
van de milieuwetgeving is zeker een van de 
knelpunten van het huidige milieubeleid. 
Zelfs nu zouden gemeenten op basis van 
hun bevoegdheden een veel beter milieu-en 
natuurbeleid kunnen voeren. Helaas leggen 
zij vaak prioriteit bij economische aspecten, 
bij landbouw- of volkshuisvestingsbelangen. 

Zo ontbreekt in de meeste gemeenten een geïnte
greerd milieu - en natuurbeleidsplan. Wil het Natio
naal Milieubeleidsplan en de aangescherpte versie die 
dit jaar zal verschijnen enig succes hebben dan zal de 
rijksoverheid meer grip moeten krijgen op op het 
gemeentelijk milieubeleid Minister Alders is begonnen 
te trachten zijn afdelingen milieu en ruimtelijke orde
ning wat beter te integreren en de RO meer in dienst 
te stellen van de grootse milieuplannen. Volgens een 
aanscherping van de 4e nota RO waarin het milieu 
nogal stiefmoederlijk bedeeld was, zal de minister 
milieuonvriendelijke gemeentelijke plannen om langs 
autowegen kantoor lokaties "in de polder" te vestigen 
in het vervolg schorsen op grond van zijn aanwij
zingsbevoegdheid. Volgens het NMP+ kan geen plaats 
zijn voor gemeentelijke plannen die de automobiliteit 
aanwakkeren. Ook op andere gebieden verdient aan
scherping van de invloed van de rijksoverheid op de 
gemeenten aanbeveling. Voor de hand liggend is een 
kritischer toetsing van diverse gemeentelijke plannen, 
bestemmingsplannen ed., die kunnen leiden tot mi
lieu- en natuurverslechtering. Helaas zal dit nog niet 
kunnen zonder nadere regelgeving. Onder milieueco
nomen hoort men vaak de opmerking dat decentrali
satie als ideaal niet opgaat voor "merit goods", zoals 
het milieu. 
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Compacte stad 

In de jaren tachtig was binnen veel gemeenten de 
compacte stad het parool. Men trachtte het steeds 
maar "uitvloeien" van de steden in het landelijk ge
bied te remmen door alle in de stad beschikbare open 
ruimten te bebouwen. Jongeren verloren hierdoor hun 
geliefde trapveldjes; ouderen hun grasperkje met bank 
in de buurt. Dit beleid zorgde al voor een verschra
ling in de recreatieve mogelijkheden dichtbij huis. Het 
compacter bouwen was niet zo'n duurzame beleidslijn, 
want eens is de stedelijke open ruimte op en komt 
opnieuw de vraag aan de orde waar nieuwe bouw
stromen kunnen komen. Sommige gemeenten zijn nu 
in een zekere bouwdrang bezig bestemmingsplannen 
te ontwikkelen om de laatste "groene vingers" en 
stads randen te bebouwen. Financiële en volkshuis
vestingsbelángen, extra opbrengsten van onroerend
goedbelasting ed., winnen het vaak van de zorg voor 
milieu en natuur. Vooral de stadsranden zouden met 
meer zorg moeten worden behandeld, omdat juist daar 
de stad en het buitengebied elkaar ontmoeten. Soms 
ontmoet de stad - zoals het geval van o.a Nijme-
gen - aan zijn grenzen waardevolle natuurgebieden. 
Daarbij zal steeds een aanzienlijke bufferzone moeten 
worden gehouden gereserveerd, die in de stadsrand 
gestalte kan krijgen. 
Voorts hebben vele gemeenten de laatste jaren sterk 
bezuinigd op onderhoud van groengebieden en is er 
zelfs in bepaalde gevallen sprake van verwaarlozing. 
Een voorbeeld daarvan is de Haarlemmerhout - een 
cultureel monument - dat werd verwaarloosd en 
ernstig is aangetast door zure regen, ondermeer af
komstig van de autoweg die door de Hout loopt. 
Het gemeentelijk natuur- en groenbeleid is nu volop 
in discussie. In een conferentie in oktober 1989 in 
Haarlem over stedelijk groen zou volgens een verslag 
van Binnenlands Bestuur de directeur-generaal lan
delijke gebieden en kwaliteitszorg, nu Van Zutphen, 
hebben gesteld dat "de gemeentelijke zorg nog onvol
doende tot matig is en zonder veel visie op het func
tioneren van het stedelijk groen op de langere ter-
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mijn". Van Zutphen bepleitte een duidelijke priori
teitstelling in het gemeentelijk beleid en toenemende 
aandacht voor de groenplanning in relatie tot het 
buitengebied. Naar veler mening verdient juist de 
samenhang tussen stadszones en groengebieden, die 
als groene vingers in de stad doordringen, veel zorg. 
Het rücksichtslos bebouwen van deze groengebieden 
moet in de huidige omstandigheden onacceptabel 
worden geacht Een ander citaat uit de rede van Van 
Zutphen: "De filosofie van de compacte stad hoeft 
niet te betekenen: Bouwen waar maar kan. Een 
centraal begrip in de 4e nota RO is juist de kwaliteit 
van de openbare ruimte, waarin dat groen functioneel 
evenmin als visueel gemist kan worden"(citaat BB). 
Ook de toenmalige minister Nijpels deed behartigens
waardige uitspraken: "Het overgangsgebied tussen 
tussen stad en platteland is als recreatiegebied erg 
belangrijk. Ook moet er aandacht zijn voor het ont
wikkelen van groene longen in samenhang met de 
inrichting van stadsranden". Alleen de lokale overheid 
kan het geheel van veelal strijdige aanspraken en 
eisen op die openbare ruimte overzien". Zij zal bij de 
inrichting moeten letten op duurzaamheid en flexibili
teit". Jazeker, maar dat kan alleen als het behartigen 
van milieu- en natuurbelangen bij de gemeenten 
meer nadruk en gewicht krijgt. Dit is helaas in het 
algemeen nog niet het geval, waardoor op dit gebied 
bevoogding door Den Haag nog niet kan worden 
gemist. De inspectie RO zou op dit terrein actiever 
moeten zijn. 

Duurzaamheid 

Ook in het Natuurbeleidsplan NBP wordt op het 
ogenblik veel aandacht gegeven aan het begrip duur
zaamheid in het milieu- en natuurbeleid. Overheids
plannen en maatregelen dienen meer gericht te wor
den op duurzame, milieuvriendelijke situaties. Dit 
begrip duurzaamheid is ontleend aan de befaamde 
VN-nota het zg.Brundtland-rapport en wordt vooral 
in de universitaire milieukunde bestudeerd. In het 
natuurbeleidsplan wordt als een hoofddoelstelling 
genoemd: "Duurzame instandhouding, herstel en 
ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke 
waarden". De schrijvers constateren dat "binnen het 
geheel de ruimtelijke planning de stadsrand stiefmoe
derlijk bedeeld is" en "er nog lang geen sprake is van 
natuur- en milieuvriendelijk gedrag, hoewel het na
tuur- en milieubesef wel is toegenomen". Daarbij 
wordt grote waarde toegekend aan een bufferbeleid, 
dat vooral van toepassing is bij stadsrandzones. Ietwat 
zuur constateert het NMP "dat de planmatige bena
dering van de randen van steden tot nu toe werd 
gekenmerkt door een ad hoc aanpak. Slechts in en
kele gevallen is er duidelijk beleid gevoerd". Duidelijk 
wordt dat niet alleen de minister van VROM, maar 
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ook die van Landbouw het behoud van de stedelijke 
groengebieden en stadsranden nastreeft. Het blijft 
echter onzeker welke beleidsinstrumenten zullen wor
den ingezet. Op het ogenblik is dit beperkt tot het 
projekt De natuurlijke stad. De nota concludeert dat 
het groenbeleid zou moeten worden aangepakt zodat 
"per ronde van integrale planopstelling tweemaal een 
afstemming plaatsvindt: 1. Een afstemming tussen de 
landschapsecologische, de visueel-ruimtelijke en re 
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creatieve invalshoek; 2. een afstemming tussen ge
wenste ontwikkelingen van het bestaande grondge
bruik met de eisen vanuit gewenste structuur zoals 
onder 1. verwoord". Het gemeentelijk beleid kan op 
basis van het concept De natuurlijke stad meer reke
ning houden met de instandhouding en ontwikkeling 
van ecologische- en belevingswaarden in de bebouwde 
omgeving, aldus het NMP. 
Al in de 4e nota RO werd de basis gelegd voor een 
dergelijk beleid t.a.v. stedelijke groengebieden en 
stadsranden. Men constateert dat het milieubeleid 
grenzen stelt aan bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen, 
waarvan negatieve effecten op het milieu kunnen 
worden verwacht. In de Planologische Kernbeslissing 
op basis van de 4e nota RO wordt dan ook gecon
cludeerd dat "gemeenten worden gevraagd in struc
tuur- en bestemmingsplannen de kenmerkende ka
rakteristieken en kwaliteiten vast te leggen, te antici
peren op de toekomst en waar nodig ruimte te laten 
voor toekomstontwikkelingen". Dit zou voor vele 
gemeenten een hele beleidsomslag betekenen. 
Dergelijke opvattingen komen zeker niet uit de lucht 
vallen. De stadsrandzone-problematiek verheugt zich 
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al sinds 1978 in de belangstelling van geografen en 
planalogen. In enkele capita selecta colleges van de 
LUWen TUD in 1973/74 stonden al beschouwingen 
over de stadsrand. 
Sinds 1980 zijn ettelijke congressen over deze proble
matiek gehouden, maar helaas zijn dergelijke ideeën 
na 12 jaar nog niet tot vele lokale bestuurders en 
ambtenaren doorgedrongen. De officiële Contactcom
missie Stadsranden van de Landbouwsectorraad NL 
RO, die coördinerend werk doet, is al bezig met het 
samenstellen van een bibliografie van circa 300 a 400 
items. Vooral de Dorschkamp in Wageningen is een 
centrum van landschapsecologisch en -planologisch 
onderzoek. Van alle publicaties uit dit centrum zijn 
vooral interessant die van Peters en De Boer over 
"Landschapsplanning in de stadsrand" uit 1984 en 
1986 De laatste studie heeft als titel "Een leidraad 
voor onderzoek en planvorming". Na een analyse van 
de huidige situatie m.b.t. stadsranden en groengebie
den tussen Haarlem en Amsterdam constateren de 
auteurs dat de planning met name bij stadsranden 
nogal vaak tekortschiet. 

Karakteristieken 

Te vaak wordt het beleid in stadsranden overgelaten 
aan de toevallige eigenaren van percelen. Stadsranden 
hebben eigen karakteristieken. Vooral recreatieve 
voorzieningen als parken, maneges, ponycentra, kin
derboerderijen, heemtuinen en sportvelden kunnen 
daar worden gesitueerd. Uit het onderzoek conclude
ren de auteurs dat bij de inrichting van de stadsrand 
teveel het denken vanuit de stad heeft geprevaleerd 
boven een visie uit stad en het landelijk gebied teza
men. De inrichting van de stadsrand zal ook afhangen 
van de aard van het landelijk gebied; of het agrarisch 
gebied of natuurgebied is maakt heel wat uit. Velen 
menen dat rond natuurgebieden in elk geval ruime 
bufferzones in stand moeten blijven. Bij de planning 
van de stadsranden dienen eerst de landschappelijke 
waarden en de visueel-ruimtelijke kenmerken zorg
vuldig te worden geinventariseerd. Pas dan kunnen de 
gemeenteambtenaren, steeds in samenspraak met de 
rondom wonende bevolking, beginnen met het plan
proces. Zij moeten letten op een goede landschappe
lijke beschrijving van de ruimtelijke structuur met een 
"aanreiking van ecologische criteria bij de planvor
ming" en speciaal met "een zonering in gebruiksin
tensiteit", volgens deze Dorschkamp-rapporten. In de 
tweede situatie wordt een deugdelijk plan proces ge
presenteerd, waarbij landschapsecologische waarden en 
visueel- ruimtelijke aspecten (o.a. richtlijnen) zorgvul
dig worden afgewogen tegen andere belangen/claims 
zoals huisvesting en landbouwbelangen (zulks in een 
continue samenspraak met de omwonenden). 
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Conclusies 

Alles overziende kan men concluderen dat idealiter 
stadsrandzones via groene vingers of linten tot in de 
stad doordringen. Zij hebben een belangrijke land
schappelijke en sociale functie en verhogen de leef
baarheid in de stad. Ook afzonderlijke groengebieden 
krijgen thans meer aandacht. Door de dienst Natuur-, 
Milieu en Faunabeheer is een rapport "Stedelijk 
groen, natuurlijk" gepubliceerd, waarin wordt beschre
ven welke planten in zo'n gebied zouden kunnen 
groeien en wat er aan beheer zou moeten worden 
gedaan. Helaas ontbreekt een provinciegewijze inven
tarisatie van dergelijke gebieden en van hun ecologi
sche waarde. Er is zeker een groeiende belangstelling 
voor dit stedelijk groen. Met name de kleinschalige 
elementen, vooral in oudere wijken, hebben een be
langrijke recreatieve functie. In een recent Dorsch
kamprapport wordt het ontwikkelen van een gemeen
telijk groenbeleid besproken: Er worden waardevolle 
adviezen gegeven en tevens worden kritische opmer
kingen gemaakt omtrent de gang van zaken bij het 
natuur- en milieubeleid van bepaalde gemeenten. Op 
het ogenblik zijn sommige provinciale overheden 
nogal terughoudend t.a.v. het kritiseren cq. schorsen 
van gemeentelijke plannen die ongunstige gevolgen 
voor het milieu hebben. Men zal - helaas- meer 
controlerend te werk moeten gaan. Als de wettelijke 
mogelijkheden daartoe onvoldoende zijn, dienen die 
mogelijkheden te worden verruimd. In gemeenten zou 
vooral een verinnerlijking van de milieu- en natuur
zorg moetén worden beoefend. Politieke partijen 
kunnnen als intermediair tussen de veelal kritische 
actiegroepen en het gemeentelijk bestuur een nuttige 
rol vervullen teneinde het gemeentelijk milieubeleid 
ten goede te beïnvloeden. 
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