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Pleidooi voor Ruitntelijke Ordening 
In het hoofdstuk 'Omgaan met schaarste' van het D66-conceptprogramma zijn de 
paragrafen 'Doelmatig grond- en ruimtegebruik' en 'Een open landschap, een rijke 
natuur' van belang voor de toekomstige ruimtelijke ordening van ons (platte-)land. De 
meeste uitspraken en standpunten hier zijn ook terug te vinden in de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening waarvan onlangs het derde deel (de Kabinetsbeslissing) ver
scheen. Dat zou kunnen betekenen dat dit deel van het conceptprogramma er realis
tisch uit ziet. 

door Frits Prillevitz 
litieke kring ervan overtuigd geraakt dat I nderdaad zijn we de laatste tijd ook in po- ning dat te weinig zicht wordt geboden op 

pak en realiseerbaarheid. De ervaring in 
nationale parken heeft geleerd dat het we voor de beteugeling van ongewenste 

stadsuitbreiding en bedrijventerreinen de Wet Voorkeursrecht Ge
meenten (ook toe te passen voor realisatie van natuurbestemmin
gen) en de Onteigeningswet als grondpolitieke instrumenten beter 
moeten benutten. Bovendien moeten projectontwikkelaars meebe
talen aan openbaar groen in en bij nieuwe woonlocaties. Maar uit 
het verkiezingsprogramma blijkt nergens hoe het getreuzel op dit 
terrein kan worden doorbroken. 
Ook de pleidooien voor kwaliteit en multifunctionaliteit zijn 
prachtig, en we zijn het er natuurlijk over eens, maar tot nu toe is 
gebleken dat de harde functies (woningbouw, infrastructuur, 
bedrijven) het altijd weer winnen van de zwakke functies (natuur, 
landschap, landbouw, water). Een pleidooi voor de gelijktijdige 
aanleg van natuurcompensaties en infrastructuur, van recreatie
elementen (vooral bos) en nieuwe woonlocaties zou niet hebben 
misstaan. In de achtereenvolgende nota 's Ruimtelijke Ordening 
zijn de groene sterren, grote recreatie- en bosgebieden in de rand-
stad en daarbuiten, op de bijbehorende kaarten ingetekend maar 
niet of nauwelijks gerealiseerd. Minister Pronk voegt er in zijn 
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening weer enkele tienduizenden hec
tares natuur, bos en water aan toe. D66 moet harder inzetten op 
de realiseerbaarheid van deze elementen, die juist zo belangrijk 
zijn om te voorkomen dat de rest van het landelijk gebied verrom
melt. 

Grondprijzen 

Een snellere totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) is een prima punt in het verkiezingsprogramma, maar ook 
hier ontbreekt een aanwijzing hoe dat verwezenlijkt kan worden 
nu de grondprijzen de pan uitrijzen. Een pleidooi voor serieus 
agrarisch natuurbeheer in delen van de EHS zou ook niet hebben 
misstaan. 
In de VijfdeNota Ruimtelijke Ordening en in het D66-verkiezings
programma duikt het begrip 'Nationaal Landschap' weer op. Het 
beoogde doel, bescherming van historische cultuurlandschappen, 
kan met instemming begroet worden, maar ook hier de kantteke-

De artleur is redact.i.elid van Idee, voormalig directeur Staatsbosbeheer en 
voonnalig directeur van het Europees Centrum voor Natuurbescherming 
(ECNC). Momenteel is hij onder meer lid van de Raad voor het Landelijk 
Gebied. 

18 

terie van LNV te weinig geld beschikbaar stelt om er echt iets 
te maken. 

Proefboringen 

En tenslotte nog een stokpaardje: proefboringen naar gas in 
Biesbosch zouden het nagestreefde moeraskarakter van het 
bied kunnen bevorderen. Indien er gas gevonden en !!e,IVorme,:n 
wordt, daalt de bodem geleidelijk en met een in de tijd grotere 
tijdenwerking in het Haringvliet, zoals reeds is voorgesteld, 
het oorspronkelijk karakter van het gebied weer in zicht. 
Geld en consistentie van beleid, daar schort het aan. D66 zou 
aan de kaak moeten en durven stellen en een feller debat 
formuleren op deze punten. + 
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