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Voorwoord
Voorwoord
Mijn opgebouwde prak jkervaring op het HBO
(Ruimtelijke Ordening & Planologie) wilde ik graag
verreiken met meer theore sche kennis. In 2009
ben ik dan ook gestart met de master Planologie
aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studies
is de interesse ontstaan voor het landelijk gebied.
Het welbekende Groene Hart, de vele polders die
Nederland rijk is en de (niet door een ieder al jd zo
gewaardeerde) open laaglandschappen die er nog
zijn in de Randstad hebben mijn interesse voor het
landelijk gebied gewekt. Zelf woon ik in een prach ge
groene omgeving op amper vijf minuten fietsen van
Midden-Delfland (Vlaardingen). Dit is echter ook de
plek waar op ongeveer 250 meter afstand van waar ik
woon de snelweg A4 zal worden doorgetrokken tussen
Schiedam en Del . De spanningen die ruimtelijke
veranderingen (zeker met de natuur) teweeg brengen
zijn mij dan ook niet onbekend. Mijn interesse voor
het landelijk gebied, ruimtelijke veranderingen en de
spanningen die dat teweeg brengen dienden dan ook
als basis voor mijn masterthesis.
Met dit onderzoek of masterthesis komt er een einde
aan de master Planologie bij de Universiteit Utrecht.
De afgelopen negen maanden heb ik gewerkt aan
deze thesis in combina e met een afstudeerstage bij
BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving in Utrecht.
Het schrijven van de thesis staat bekend als een grote
uitdagende ervaring met ‘ups and downs’, maar mij
staan toch vooral de ‘ups’ bij. Na een zoektocht met
vage ideeën over het onderwerp en de uitkomsten
ervan is de uitkomst van het onderzoek concreet
en actueel geworden. Hopelijk levert dit onderzoek
een bijdrage aan de discussie over een (mogelijke)
oplossing van het spanningsveld tussen de natuur en
de toeris sch-recrea eve sector, en voor een eﬀec ef
instrumentarium (van provincies en gemeenten)
daarbij.
Bij het schrijven van mijn masterthesis heb ik van
Bureau BUITEN veel vrijheden gekregen om alles te

kunnen onderzoeken. Voor het schrijven van deze
prak jkgerichte thesis heb ik gebruik gemaakt van
kennis van anderen. Op deze plaats wil ik dan ook een
aantal mensen bedanken die een bijdrage hebben
geleverd aan de thesis.
Allereerst wil ik Bureau BUITEN bedanken dat mij
de mogelijkheid is geboden om daar onderzoek te
mogen doen. Daarbij wil ik twee personen in het
bijzonder bedanken. Anneke van Mispelaar was
mijn begeleidster in het eerste gedeelte van mijn
onderzoek bij Bureau BUITEN. Met haar inzichten,
kennis en ideeën hee zij mij uiteindelijk op het spoor
gebracht van waar het met dit onderzoek naar toe
moest gaan. Nadat Anneke met zwangerschapsverlof
ging nam Lieke van de Westen deze taak over. Vanuit
haar rol als lid van de Adviescommissie Recrea e
& Toerisme van de provincie Utrecht kon zij mij
kri sche en goede commentaren geven over dit toch
wel zeer ingewikkelde onderwerp. De gehele thesis
is van voor tot en met achter inhoudelijk besproken
met mijn beide begeleiders. Ik wil dan ook beiden
heel erg bedanken voor de vele uren die zij hebben
vrijgemaakt om de concepten en eindresultaten te
lezen en commentaren te geven. Daarnaast wil ik alle
andere collega’s van Bureau BUITEN bedanken voor de
gezellige jd en voor de interesse ook van hun kant in
mijn onderzoek.
Ik wil Friedel Filius van de Universiteit Utrecht bedanken
voor haar begeleiding jdens mijn afstudeerperiode.
Vooral voor het verkregen inzicht dat het belangrijk
is om eigen vragen te stellen over eigen geschreven
stukken. Hierdoor heb ik nieuwe inzichten verkregen
en hee zij mij op deze wijze geleerd om nog kri scher
te zijn. Dit hee een belangrijke bijdrage geleverd aan
vooral de wetenschappelijke kant van het onderzoek.
Om de empirische studie mogelijk te maken wil ik
iedereen die een bijdrage hee geleverd aan de
quickscan vriendelijk bedanken voor de beschikbaar
gemaakte jd en de geleverde input. De lijst met deze
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personen is te vinden in bijlage 7.
Om de casestudies mogelijk te maken wil ik Gerard
Nijenhuis (provincie Gelderland), Edzard van de Water
(provincie Flevoland) en van de provincie Utrecht Jaap
de Pater, Inès Wesselingh, Arno Ruis en Andrea Lion
allen bedanken voor de interviews en de geleverde
informa e. De gesprekken waren zeer interessant en
ik heb enorm veel informa e verkregen die geschikt
was voor dit onderzoek.
Daarnaast wil ik drie studiegenoten (Robbin Bakker,
Jory Leenen en Mar jn Tabak) bedanken op deze plaats
voor de gezellige jd op de universiteit, maar vooral
voor kri sche blikken en noten op (mijn) geschreven
stukken die wij aan elkaar voorlegden jdens vier
brainstormsessies gedurende de afstudeerperiode.
Tot slot wil ik mijn ouders, broer en vriendin bedanken
voor het vertrouwen en het geloof in de afronding van
mijn universitaire studie.
Met veel genoegen presenteer ik u bij deze het
voorliggende onderzoek. Ik wens u veel plezier in
het lezen ervan. Hopelijk krijgt u, net als ik, een
(verbeterd) inzicht in het interessante onderwerp
over de eﬀec viteit van provinciaal beleid, en het
spanningsveld tussen de toeris sch-recrea eve sector
en de Ecologische Hoofdstructuur.

Michael Sloot
Utrecht/Vlaardingen, 13 december 2011

6

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Voorwoord......................................................................................................................................4

Inhoudsopgave................................................................................................................................6

Samenvatting..................................................................................................................................8

Hoofdstuk1–Inleiding..................................................................................................................10
1.1Aanleidingenrelevantie..............................................................................................................12
1.2Onderzoeksvraag......................................................................................................................... 13
1.3Deelvragen............................................................................................................................... ....13
1.4Doelstelling............................................................................................................................... ...14
1.5Maatschappelijkerelevantie.......................................................................................................14
1.6Wetenschappelijkerelevantie.....................................................................................................14
1.7Methodologie.............................................................................................................................. 15
1.8Leeswijzer............................................................................................................................... .....16

Hoofdstuk2–Theoretischkader...................................................................................................18
2.1Inleiding............................................................................................................................... ........20
2.2Vrijetijd,toerismeenrecreatie..................................................................................................21
2.3SpanningsveldtussennatuurentoeristischͲrecreatievevoorzieningen...................................23
2.4BeschermdenatuurinNederland...............................................................................................27
2.4.1RuimtelijkbeleidvoornatuurbescherminginNederland....................................................27
2.4.2DetheorievandeEcologischeHoofdstructuur...................................................................28
2.4.3DeplanologischebeschermingvandeEcologischeHoofdstructuur...................................30
2.4.4SpelregelsEHSbijontwikkelingen........................................................................................30
2.5Beleidskader............................................................................................................................... .35
2.5.1Processenbijdetotstandkomingenuitvoeringvanoverheidsbeleid.................................35
2.5.2Beleidsinstrumentenvanoverheden...................................................................................37
2.5.3Dekeuzevanbeleidsinstrumenten......................................................................................39
2.5.4Vaneenzijdigenaarmeerzijdigesturingsinstrumenten.......................................................40
2.5.5Beoordelingvanbeleidsinstrumenten.................................................................................40
2.5.6Dematevansuccesoffalenvanbeleid...............................................................................42
2.6Conclusie............................................................................................................................... ......45
2.6.1Beantwoordingtheoretischedeelvragen.............................................................................45
2.6.2Slotbeschouwingtheoretischkader.....................................................................................47

Hoofdstuk3–Methoden...............................................................................................................48
3.1Inleiding............................................................................................................................... ........50
3.2Conceptueelmodel..................................................................................................................... 50
3.3Onderzoeksmethoden.................................................................................................................50
3.4Betrouwbaarheidenvaliditeitvanhetonderzoek......................................................................52
3.5Verantwoordingcases.................................................................................................................54
3.6Analysestrategie.......................................................................................................................... 54
3.7Operationalisatie......................................................................................................................... 55

Hoofdstuk4ͲQuickscanprovincies...............................................................................................58
4.1Inleiding............................................................................................................................... ........60
4.2Resultatenvandequickscan.......................................................................................................60
4.2.1Hetmaatschappelijkprobleemendeagendavorming........................................................60
4.2.2Debeleidsvorming................................................................................................................62
4.2.3Debeleidsuitvoering.............................................................................................................66
4.3Conclusie............................................................................................................................... ......72

7

Hoofdstuk5–CaseprovincieUtrecht............................................................................................74
5.1Inleiding............................................................................................................................... ........76
5.2Ruimtelijkecontext.....................................................................................................................76
5.3Willen............................................................................................................................... ............78
5.4Weten............................................................................................................................... ...........79
5.5Kunnen............................................................................................................................... .........82
5.6MogenofMoeten....................................................................................................................... 84
5.7Houdingenkennisvanindividueleactorenindeprovincialeorganisatie..................................86
5.8Recenteontwikkelingen..............................................................................................................87
5.9Conclusie............................................................................................................................... ......88

Hoofdstuk6–CaseprovincieGelderland......................................................................................90
6.1Inleiding............................................................................................................................... ........92
6.2Ruimtelijkecontext.....................................................................................................................92
6.3Willen............................................................................................................................... ............92
6.4Weten............................................................................................................................... ...........94
6.5Kunnen............................................................................................................................... .........95
6.6MogenofMoeten....................................................................................................................... 98
6.7Houdingenkennisvanindividueleactorenindeprovincialeorganisatie................................100
6.8Conclusie............................................................................................................................... ....102

Hoofdstuk7–CaseprovincieFlevoland.......................................................................................104
7.1Inleiding............................................................................................................................... ......106
7.2Ruimtelijkecontext...................................................................................................................106
7.3Willen............................................................................................................................... ..........107
7.4Weten............................................................................................................................... .........108
7.5Kunnen............................................................................................................................... .......110
7.6MogenofMoeten.....................................................................................................................112
7.7Houdingenkennisvanindividueleactorenindeprovincialeorganisatie................................114
7.8Conclusie............................................................................................................................... ....115

Hoofdstuk8–Vergelijkingcases.................................................................................................118
8.1Inleiding............................................................................................................................... ......120
8.2Overeenkomstenenverschilleninruimtelijkecontextfactoren...............................................120
8.3OvereenkomstenenverschilleninsuccesͲenfaalfactoren......................................................120
8.4Overeenkomstenenverschillenindehoudingenkennisvanindividueleactoreninde
provincialeorganisatie....................................................................................................................124
8.5Schematischeweergavevansuccesfactoren............................................................................124

Hoofdstuk9–Conclusieenaanbevelingen..................................................................................126
9.1Beantwoordingempirischedeelvragen....................................................................................128
9.2Beantwoordingonderzoeksvraag..............................................................................................130
9.3Aanbevelingen........................................................................................................................... 132

Literatuur....................................................................................................................................134

Bijlagen.......................................................................................................................................140
Bijlage1–OppervlakteenpercentagesEHSperprovincie............................................................142
Bijlage2–EHSͲbeslisboom.............................................................................................................143
Bijlage3–Quickscanvragenlijst.....................................................................................................149
Bijlage4–VragenlijstcasestudieprovincieUtrecht.......................................................................156
Bijlage5–VragenlijstcasestudieprovincieGelderland..................................................................158
Bijlage6–VragenlijstcasestudieprovincieFlevoland....................................................................160
Bijlage7–Lijstmetrespondenten..................................................................................................164
Bijlage8–CodeerschemaMaxqda.................................................................................................165

8

Samenvatting
Samenva ng
Recreëren wordt steeds belangrijker voor de
Nederlander. Door de groeiende en veranderende
vraag van de recreant moet de toeris sch-recrea eve
sector noodzakelijke kwan ta eve en kwalita eve
verbeteringen doorvoeren om er voor te zorgen
dat de bedrijven financieel rendabel blijven. Er is
door de recreant steeds meer behoe e aan luxere
en ruimtere accommoda es. Om aan deze vraag te
voldoen is herstructurering en uitbreiding van de
bestaande terreinen nodig. Om op de groeiende vraag
van de recreanten in te spelen is nieuwves ging van
voorzieningen nodig. In dit onderzoek wordt onder
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve sector
de uitbreiding en herstructurering van bestaande
voorzieningen, en nieuwves ging van voorzieningen
bedoeld. Doordat de toeris sch-recrea eve sector
enkele specifieke ruimtelijke en geografische
kenmerken hee , zoals de wisselwerking met de
natuur en de grote verspreiding van voorzieningen,
komen bij ontwikkelingen van de sector de
natuurwe en- en regelgeving al snel in beeld. De
Ecologische Hoofdstructuur (hierna: EHS) is één
van de beschermingsregimes van het Nederlandse
Natuurbeschermingsrecht. Door het nee, tenzij
beleid dat van toepassing is in EHS gebieden brengt
dat voor de ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector vergaande restric es met zich mee.
Wanneer de toeris sch-recrea eve sector door de EHS
geen mogelijkheden meer hee om te ontwikkelen
gaat de sector op slot (zie onder meer: Van Nuland,
2005; Van Loon & Berkers, 2008b; Arnouts & Kistenkas,
2011). Het op slot gaan van de toeris sch-recrea eve
sector hee niet alleen voor de eigen sector gevolgen,
maar hee ook voor de natuur nadelige gevolgen
(Busser et al, 2002, p. 10). Doordat ontwikkelingen,
zoals schaalvergro ng of uitbreiding ten behoeve
van kwaliteitsverbetering, niet mogelijk zijn, leidt
dit tot het gevaar van kwaliteitsverlies, verminderde
rentabiliteit en slui ng van bedrijven. Deze situa e is
onguns g voor de economische posi e en betekenis
van de toeris sch-recrea eve sector. De provincies

zijn sinds 2008 verantwoordelijk voor de realisa e
en borging van de EHS. Zij vormt daarmee dus een
cruciale schakel bij het al dan wel of niet realiseren van
ontwikkelingen in de EHS.
Vanwege het feit dat de provincie een cruciale schakel
is bij ontwikkelingen is het doel van dit onderzoek om:
inzicht te krijgen in de eﬀec viteit van het provinciale
instrumentarium om ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS mogelijk te maken.
Het theore sche kader behandelt het spanningsveld
tussen de toeris sch-recrea eve sector en de
natuur, en welk instrumentarium de provincie hee
om ontwikkelingen mogelijk te maken daarbij. Het
instrumentarium van de provincie bestaat uit een in
de beleidswetenschappen gebruikelijke driedeling
van instrumentenmodellen, namelijk: het juridische,
economische en communica eve instrumentarium.
De drie instrumenten van de EHS (saldobenadering,
compensa e, herbegrenzing) behoren allen tot het
juridische instrumentarium. Het is vanuit de theorie
de verwach ng dat de drie instrumentenmodellen
gecombineerd gebruikt zullen worden in de prak jk.
Met behulp van bureauonderzoek, een quickscan
en interviews is er voldoende informa e verzameld
om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Aan de
hand van een quickscan is van alle twaalf provincies
een beeld verkregen over de oorzaken en problemen
die de provincies ondervinden bij het spanningsveld
tussen ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve
sector en de EHS. Een verdergaande uitwerking in
drie casestudies hee gezorgd voor een betrouwbaar
en valide beeld van de onderzochte problema ek. De
drie provincies (cases) die zijn onderzocht zijn Utrecht,
Gelderland en Flevoland.
De quickscan gee een overzicht van alle twaalf
provincies en de problema ek die zij ondervinden bij
het spanningsveld tussen de toeris sch-recrea eve
sector en de EHS. Met name de onduidelijke regelgeving
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van de EHS lijkt een belangrijke rol te spelen bij de
stagnering van realisering van ontwikkelingen. Tevens
is in beeld gebracht welke oplossingen er door de
provincies zijn aangedragen voor het spanningsveld en
of zij een eﬀec ef instrumentarium hebben. Met de
bevindingen uit de quickscan is een beeld verkregen
van het spanningsveld en worden deze bevindingen
gebruikt om verder jdens drie casestudies uit te
zoeken.
De casestudie over de provincie Utrecht toont aan
dat de provincie Utrecht een falend instrumentarium
hee
om ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS te realiseren. De
provincie Utrecht gaf geen prioriteit voor toerisme
en recrea e in het ruimtelijk beleid, maar er zijn wel
ambi es verwoord binnen het toeris sch-recrea eve
beleid. Tegenstrijdigheden en het ontbreken van
een integrale afstemming in de provincie hebben er
aan bijgedragen dat realisering van ontwikkelingen
in de EHS achterwege blijven. Maar met de komst
van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie en het
toekennen van een provinciaal belang lijkt dat te gaan
veranderen. De komende jaren zal moeten blijken of
er een verandering zal komen om het spanningsveld
structureel op te lossen.
De casestudie over de provincie Gelderland laat zien dat
de provincie Gelderland een eﬀec ef instrumentarium
in handen hee voor de Veluwe. De Veluwe is als
topprioriteit benoemd door de provincie. De provincie
Gelderland hee daarbij duidelijk een trekkersrol
ingenomen om er voor te zorgen dat gestelde
ambi es gehaald worden. Goede communica e en
een aangepaste EHS-saldobenadering, de groei- en
krimpaanpak, hebben gezorgd voor een eﬀec ef
instrumentarium.
De casestudie over de provincie Flevoland toont aan dat
de provincie Flevoland een eﬀec ef instrumentarium
hee . De ‘neuzen staan dezelfde kant op’ in Flevoland
en met behulp van een concre sering van de Spelregels

EHS en goede communica e is er een eﬀec ef ‘ja, want
beleid’ gevormd waar door bereidheid en het sluiten
van compromissen (bijna) alles mogelijk is, zolang maar
wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.
De vergelijkingen van de cases laten zien dat een
combina e van de drie instrumentenmodellen is
vereist. Vooral een duidelijk juridisch kader en een
goede communica e noodzakelijk zijn voor een
eﬀec ef instrumentarium. zonder een duidelijk
juridisch kader blijven bestuurlijke beslissingen
achterwege, zonder goede communica e blij interne
en externe afstemming achterwege. Op basis van
alle bevindingen is een leidraad opgesteld, waarmee
een eerste stap gezet kan worden naar een eﬀec ef
instrumentarium en een structurele oplossing voor
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS.

Provin

Toeristisch-recreatieve
sector

ncie

Hoofdstuk 1
Inleiding

Ecologische Hoofdstructuur
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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1.1 Aanleiding en relevan e

“R

A eelding 1.1: Aandeel in het Bruto Binnenlands
Product (BBP) per economische sector in 2009

ecrea e is, naast wonen, werken en
verkeer, een basisvoorwaarde voor het
goed kunnen func oneren van de mens
als individu en als onderdeel van de samenleving. In
de Grondwet is daarom opgenomen dat ‘de overheid
voorwaarden schept voor maatschappelijke en
culturele ontplooiing en voor vrije jdsbesteding” (RLG,
2004, p.5; Ministerie BZK, 2008, p.6).
Recreëren wordt steeds belangrijker voor de
Nederlander. Door de groei van de bevolking, de
welvaart, de mobiliteit en vrije jd nam de behoe e
aan openbare recrea eterreinen toe en hee
recrea e een steeds belangrijkere rol ingenomen in
onze (dagelijkse) bezigheden (Pieterse et al, 2006, p.
423). Toerisme en recrea e1 is niet alleen belangrijker

geworden voor de mensen om te kunnen ontspannen,
maar ook voor de economie. In 2009 had de
toeris sch-recrea eve sector met 399.000 banen een
aandeel van circa 4% van de totale werkgelegenheid
in Nederland. De uitgaven in de sector bedroegen 35,2
miljard euro en leverde ongeveer 3%2 van het totale
Bruto Binnenlands Product (BBP) op (NBTC, 2010,
p. 6). De bijdrage van de sector hee hiermee een
aanzienlijke economische betekenis voor Nederland
en is zelfs groter dan die van de landbouw en gelijk
aan die van de industrie en bouwnijverheid. Van
het beschikbare huishoudbudget wordt maar liefst
een kwart uitgegeven aan toeris sch-recrea eve
doeleinden (Rabobank, 2007, p. 29).

1
In deze thesis wordt recrea e samen met toerisme
behandeld. Er wordt dan ook gesproken over de toeris sch-recrea eve sector, voorzieningen of bedrijven. Een uitleg over deze
hantering komt in hoofdstuk 2 aan bod.
2
De term toerisme (toerisme en recrea e) beslaat verschillende bedrijfstakken. Karakteris eke toeris sch-recrea eve
goederen vallen bijvoorbeeld onder ‘handel, horeca en repara e’,
agri-toerisme valt onder ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en vervoerskosten onder ‘vervoer, opslag en communica e’. Hierdoor
is de toeris sche sector niet één op één te vergelijken met de
andere sectoren (NBTC, 2010).

Bron: Kenniscentrum Recrea e, 2011. Eigen bewerking
De
toeris sch-recrea eve
voorzieningen
bevinden zich voornamelijk in of vlakbij de natuur.
Aantrekkelijke natuurgebieden zijn voor recreanten,
en daarmee ook voor de toeris sch-recrea eve
voorzieningen, erg interessant. Natuur en toerisme
en recrea e zijn hierdoor zowel in ruimtelijk opzicht
als maatschappelijk opzicht niet los van elkaar te
zien (Busser et al, 2002, p.13). De natuur staat echter
steeds meer onder druk. Dit komt onder andere door
verstedelijking en de aanleg van infrastructuur, maar
ook door het toenemende aanbod van toeris schrecrea eve voorzieningen (Ministerie LNV, 2010).
Om de (stedelijke) druk op de natuur tegen te gaan
is in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (hierna:
EHS) geïntroduceerd. De EHS vormde de kern
van het Natuurbeleidsplan uit datzelfde jaar en is
een samenhangend netwerk van natuurgebieden
en essen eel voor natuurbehoud, economie,
openluchtrecrea e en het woon-, werk- en lee limaat
(RLG, 2003, p. 5). De doelstelling is om de EHS in 2018
gerealiseerd te hebben en zal met circa 728.500
hectare ongeveer 21,6% van het landoppervlak van
Nederland beslaan, exclusief binnen- en buitenwater
(CBS, 2010).
De EHS hee grote gevolgen voor toeris schrecrea eve ondernemers die zijn geves gd in de
bestaande natuurgebieden. Doordat het grootste
gedeelte van bestaande natuurgebieden als EHS is
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aangewezen en door het ingestelde ‘nee, tenzij beleid’
zijn er vaak weinig tot geen mogelijkheden voor
ontwikkelingen3, zoals uitbreiding of nieuwves ging
van toeris sch-recrea eve voorzieningen (Berkers
et al, 2005). Dit leidt tot een spanningsveld tussen
natuur en toerisme en recrea e. Een voorbeeld van
dit spanningsveld is de provincie Utrecht, waar ruim
70% van de toeris sch-recrea eve voorzieningen zich
bevindt in of nabij, binnen 500 meter, de EHS (Van der
Graaf, 2011). Volgens Van Nuland (2005, p. 10) hebben
toeris sch-recrea eve bedrijven in de Utrechtse
Heuvelrug geen uitbreidingsmogelijkheden vanwege
een te beperkte dynamiek van het gebied. Het gebied
zit ‘op slot’ vanwege het nee, tenzij beleid. Er bestaat
bovendien onduidelijkheid over de beleidsruimte
voor verdere ontwikkeling van verblijfsrecrea e in de
EHS en op welke manier moet worden omgegaan met
de regelgeving. Busser et al (2002, p. 5) geven aan dat
enerzijds het natuurbeschermingsregime uitbreiding
niet toestaat, maar anderzijds er wel een noodzaak
is tot kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van de
toeris sch-recrea eve voorzieningen.
In 2008 zijn de rol en verantwoordelijkheden van
de provincies veranderd. In het kader van het
decentralisa ebeleid vanuit de Nota Ruimte (Ministerie
VROM et al, 2006) is de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van de EHS overgedragen van het
Rijk aan de provincies (IPO, 2008). Daarnaast is per
1 juli 2008 met de invoering van de nieuwe Wet
Ruimtelijke Ordening (Wro) voor de provincies een
aantal zaken veranderd. De Nota Ruimte en nieuwe
Wro trachten om een meer ontwikkelingsgerichte
benadering te hanteren. Het stelt voor de provincies
en gemeenten een proac eve rol of houding voor.
De voorheen gebruikelijke toela ngsplanologie is
volgens de Nota Ruimte teveel gericht op achteraf
reageren door de provincies op gemeentelijke
voorstellen. Om deze cultuuromslag voor provincies
ook mogelijk te maken, hebben de provincies met
3
In dit onderzoek wordt met ontwikkelingen
uitbreiding, herstructurering of nieuwves ging van verblijfs- en/of
dagrecrea e bedoeld.

de nieuwe Wro ook andere (ontwikkelingsgerichte)
instrumenten en mogelijkheden gekregen, zoals de
ruimtelijke verordening (Van Buuren et al, 2008). Dit
onderzoek bekijkt op welke manier de provincies
beleidsinstrumenten hanteren en kunnen hanteren
om ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve
sector in de EHS mogelijk te maken. Door het zoeken
naar succes- en faalfactoren van het instrumentarium
van de provincies worden de mogelijkheden in beeld
gebracht. Het gaat hier in dit onderzoek nadrukkelijk
niet over de manier waarop toeris sch-recrea eve
voorzieningen worden ingepast in de EHS.
1.2 Onderzoeksvraag

O

m het in de aanleiding genoemde
spanningsveld en de mogelijkheden voor
de provincies te kunnen onderzoeken is een
onderzoeksvraag opgesteld. De voor dit onderzoek
gehanteerde onderzoeksvraag is de volgende:
In hoeverre zijn de instrumenten van de provincies
eﬀec ef om ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de Ecologische Hoofdstructuur
gebieden te realiseren?
1.3 Deelvragen

O

m deze bovenstaande onderzoeksvraag te
kunnen beantwoorden zijn daarnaast de
volgende deelvragen opgesteld:

Theore sche vragen:
 Welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn er in de
toeris sch-recrea eve sector?
 Welke invloed hee
de Ecologische
Hoofdstructuur en het nee, tenzij beleid op de
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve
sector?
 Welke instrumenten hebben de provincies
bij
ontwikkelingen
van
toeris schrecrea eve voorzieningen in de Ecologische
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Hoofdstructuur?
 Hoe kan het succes- of falen van de
instrumenten worden bepaald?
Empirische vragen:
 Op welke manier worden de instrumenten van
de provincie ingezet bij ontwikkelingen van
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de
Ecologische Hoofdstructuur?
 Zijn de instrumenten van de provincie eﬀec ef
voor de realisa e van ontwikkelingen?
 Zijn er succes- en of faalfactoren aan te wijzen,
en zo ja welke?
1.4 Doelstelling

H

et doel is te achterhalen welke mogelijkheden
(instrumenten) de provincies hebben om
ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de Ecologische Hoofdstructuur
mogelijk te maken.
De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan
de kennis over de inzet van verschillende instrumenten
door de verschillende provincies. Door te zoeken
naar succes- en faalfactoren bij de aanpak van
verschillende provincies op het onderwerp worden de
mogelijkheden voor de provincies in beeld gebracht.
Dit onderzoek vormt als het ware een handleiding
waarmee provincies mogelijkheden kunnen creëren
om ontwikkelingen te realiseren.

in het groen zijn belangrijk voor de kwaliteit van
leven en er is veel vraag naar meer luxe door de
recreant, wat zich vertaald in de wens voor grotere
verblijfsruimte. Grotere verblijfsruimten zorgen
ervoor dat er een uitbreidingsvraag ontstaat op al
bestaande voorzieningen. De toeris sch-recrea eve
sector hee
behoe e aan kwan ta eve en
kwalita eve verbeteringen om te kunnen inspelen
op die (veranderende) vraag. Deze verbeteringen
zijn niet mogelijk wanneer de ontwikkelingen door
de spelregels van de EHS slecht zeer gering mogelijk
worden gemaakt. Ten derde is voor de provincies dit
onderzoek actueel vanwege het feit dat provincies
verantwoordelijk zijn gemaakt voor de uitvoering
van de EHS en met de nieuwe Wro ook andere
instrumenten hebben gekregen. Er bestaat veel
onduidelijkheid in de provincies hoe er met de
regelgeving van de EHS moet en kan worden omgegaan.
Dit onderzoek probeert door middel van succes- en
faalfactoren dit in beeld te brengen op welke manier
de provincies ontwikkelingen wel mogelijk kunnen
maken, zodat de sector niet op slot gaat. Ten slo e
zijn enkele provincies bezig met of hebben plannen
voor het maken van een nieuwe structuurvisie. In
de structuurvisie wordt de rich ng weergegeven
voor de provincie voor het komende decennium. De
instrumenten die de provincie kan inze en voor het
spanningsveld tussen natuur en de ontwikkelingen
van de toeris sch-recrea eve sector kunnen door dit
onderzoek mogelijk worden bijgesteld.
1.6 Wetenschappelijke relevan e

1.5 Maatschappelijke relevan e

D

e maatschappelijke relevan e van dit
onderzoek blijkt uit een aantal zaken.
Allereerst is het spanningsveld een recente
en actuele problema ek die haar oorsprong vindt
in de instelling van de EHS in 1990. Ten tweede
spelen verander(en)de wensen van de recreant een
rol als het gaat om het aanbod en kwaliteit van de
voorzieningen. Toeris sch-recrea eve voorzieningen

I

n de bestaande literatuur is veel onderzoek gedaan
naar overheden vanuit allerlei werkvelden,
waaronder de beleidswetenschappen. Tevens
zijn er talloze wetenschappelijke ecologische studies
te vinden, die vooral door de Wageningen Universiteit
en Researchcentrum (WUR) en Alterra zijn gemaakt.
Sinds 1976 zijn er door laatstgenoemden 110
rapporten verschenen die de EHS behandelen
(Wageningen Yield, 2011). Deze studies behandelen
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voornamelijk de EHS vanuit een ecologisch standpunt
en maken daarin niet zozeer de koppeling met de
toeris sch-recrea eve sector en de provincie als actor.
Er echter slechts één rapport die de EHS, toerisme
en recrea e en de provincie als actor behandelt. Dit
rapport, zoals de naam al zegt: ‘Landschapswaarden
Veerse Meer; een inventarisa e, analyse & integra e’
hee geen overeenkomsten met het hier voorliggende
onderzoek.
Dit onderzoek is voor de wetenschap van belang, omdat
het ten eerste bijdraagt aan het in beeld brengen van
eﬀec eve beleidsinstrumenten voor de provincie. Ten
tweede is dit voor de wetenschap van belang vanwege
het feit dat dit onderzoek meerdere werkvelden
aan elkaar koppelt. Het gaat hier om de koppeling
tussen de natuur (EHS), toerisme en recrea e en het
provinciale beleid. Het onderzoek behandelt niet een
nieuwe theorie over provincies, over de toeris schrecrea eve sector of over ecologische eﬀecten
daarvan op de EHS (extern spanningsveld), maar
gee aan de hand van bestaande theorieën en eigen
empirisch onderzoek een vernieuwend en actueel
beeld over de eﬀec viteit van beleidsinstrumenten
voor de provincies met betrekking tot het gekozen
spanningsveld. Door het in beeld brengen van succesen faalfactoren van de verschillende aanpakken in de
provincies probeert dit onderzoek een kader mee te
geven welke mogelijkheden de provincies in handen
hebben als het aankomt bij ontwikkelingen van de
toeris sch-recrea eve sector in de EHS wanneer zij
de ambi e hebben om ontwikkelingen mogelijk te
maken (intern spanningsveld in de provincie).
1.7 Methodologie

O

p deze plaats wordt kort de methodologie
van dit onderzoek uitgelegd. In hoofdstuk
3 komt meer uitgebreid de methodologie
in beeld. Het onderzoek zal bestaan uit een
theore sch kader, een methodenhoofdstuk en een
empirisch gedeelte. Tot slot volgen de conclusies en

aanbevelingen.
Het voorliggende onderzoek betre een kwalita ef
onderzoek. De hier gehanteerde onderzoeksvraag:
“In hoeverre zijn de instrumenten van de provincies
eﬀec ef om ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de Ecologische Hoofdstructuur
gebieden te realiseren?”, is een kwalita eve vraag en er
zal om die reden dan ook kwalita ef onderzoek gedaan
worden. Kwalita ef onderzoek is volgens Baarda et al
(1998, p. 15) onderzoek waarbij er overwegend gebruik
gemaakt wordt van gegevens van kwalita eve aard.
Het hee daarbij als doel om onderzoeksproblemen
in of van situa es, gebeurtenissen of personen te
beschrijven en te interpreteren. Voor het analyseren
van de mogelijke instrumenten van de provincie bij
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS gaat
het dan ook om het beschrijven van gebeurtenissen of
situa es waarbij verschillende instrumenten kunnen
worden ingezet.
Ins tu oneel perspec ef
Het onderwerp zal worden beschouwd vanuit een
ins tu oneel perspec ef, een van de vijf manieren uit
de beleidswetenschap om te kijken naar beleid (Abma
& In ’t Veld , 2001). De beleidswetenschap houdt zich
volgens Hoogerwerf & Herweijer (2003, p. 18) bezig
met “de studie van de inhoud, processen, en eﬀecten
van beleid in hun poli eke en maatschappelijke
omgeving”. Dit onderzoek sluit daar goed op aan,
aangezien de keuze voor in te ze en instrumenten
onder andere wordt bepaald door de poli eke en
maatschappelijke omgeving binnen de provincie.
Theore sch kader en conceptueel model
Volgens Baarda et al (1998, p. 21) kan theorie in
kwalita ef onderzoek van belang zijn als achterliggend
verklaringskader of als ‘zoeklich heorie’ waarmee
verschijnselen kunnen worden geïnterpreteerd
of verklaard. In het theore sch kader wordt de
theore sche basis gelegd voor de empirie en
daarmee vervolgens de beantwoording van de
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onderzoeksvraag en deelvragen. Met een conceptueel
model, waarin factoren uit de theorie worden gebruikt
om verschijnselen te verklaren in de prak jk, wordt de
koppeling gemaakt tussen het theore sch kader en
het empirische gedeelte.
Empirisch onderzoek: quickscan en casestudies
Voor het empirische onderzoek is gekozen om allereerst
een globaal beeld te verkrijgen van de provincies
met betrekking tot het onderwerp. Aan de hand van
een vragenlijst, de quickscan, ontstaat een beeld
van de problemen waar provincies tegenaan lopen.
Bovendien komen een aantal eﬀec eve instrumenten
of aanpakken naar voren van verschillende provincies.
Door het verkregen globale beeld in de provincies
wordt een opstap gemaakt naar de drie casestudies,
waarin de succes- en faalfactoren van provinciaal
beleid met betrekking tot het onderwerp verder in
beeld worden gebracht. In de casestudies worden
Utrecht, Gelderland en Flevoland onderzocht.
1.8 Leeswijzer

I

n hoofdstuk 2 wordt het theore sch kader
behandeld. Het theore sch kader gee op een
wetenschappelijke wijze een overzicht van de
ruimtelijke ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
sector, de spelregels van EHS bij deze ontwikkelingen
en tot slot volgt het beleidsproces en instrumentarium
van de provincies.
Hoofdstuk
3
behandelt
de
gehanteerde
onderzoeksmethoden die gebruikt zijn voor dit
onderzoek. Als eerste komt het conceptueel model
in beeld, dat zorgt voor de koppeling tussen het
theore sche gedeelte van hoofdstuk 2 en het
empirische gedeelte (hoofdstukken 4 tot en met 8).
Vervolgens worden de gekozen onderzoeksopze en,
de verantwoording voor de casestudies, de
opera onalisa e en de betrouwbaarheid en validiteit
van het onderzoek behandeld.

Hoofdstuk 4 is het eerste gedeelte van het empirisch
onderzoek en behandelt de quickscan die door alle
12 provincies is ingevuld. De quickscan onderzoekt
enkele aspecten van het vraagstuk van dit onderzoek
en probeert enkele succes- en faalfactoren in beeld te
brengen, zodat deze vervolgens jdens de casestudies
nauwkeuriger in beeld gebracht kunnen worden.
Hoofdstuk 5 tot en met 7 behandelen de
casestudies: Utrecht, Gelderland en Flevoland.
de hand van interviews en bureauonderzoek
de verschillende succes- en faalfactoren van
provinciaal beleid onderzocht.

drie
Aan
zijn
het

In Hoofdstuk 8 wordt een vergelijking gemaakt tussen
de drie cases. Het doel hiervan is om de succes- en
faalfactoren duidelijk in beeld te brengen. Dit dient
als opstap voor het laatste hoofdstuk, de conclusie en
aanbevelingen.
Hoofdstuk 9 behandelt tot slot de conclusie en
aanbevelingen. In dit hoofdstuk wordt een antwoord
gegeven op de gestelde hoofdvraag en deelvragen die
in deze inleiding aan bod zijn gekomen. Tot slot volgen
enkele aanbevelingen voor de provincies.
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Hoofdstuk 2
Theore sch kader
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Hoofdstuk 2 - Theoretisch kader

2.1 Inleiding

V

oor de toeris sch-recrea eve sector is
vernieuwing en ontwikkeling noodzakelijk om
de recreant te kunnen blijven boeien. Onder
meer het advies van de VROM-Raad ‘Groeten uit Holland’
en het ‘Manifest van Ha em’ pleiten daarvoor (VROMraad, 2006; STIRR, 2007). De recrea esector is van groot
economisch belang voor Nederland en tegelijker jd
steeds belangrijker voor de ruimtelijke kwaliteit.
Toerisme en recrea e is een van de snelst groeiende
sectoren in de wereldeconomie (VROM-raad, 2006,
p. 9) en is, na de gezondheidszorg, de tweede grootste
economische ac viteit in de wereld. In Nederland groeit
de sector sneller dan de andere sectoren. In jden van
economische recessie wordt er door Nederlanders
nauwelijks op recrea e en toerisme bezuinigd. Toerisme
en recrea e blijven populair en worden ook steeds meer
gezien als een basisbehoe e (Van Loon & Berkers, 2008a,
pp. 13-14).
Wanneer gekeken wordt naar het bestaande aanbod
van toeris sch-recrea eve voorzieningen in Nederland,
dan is dit echter kwan ta ef gezien onvoldoende en de
kwaliteit van de huidige voorzieningen is ondermaats.
Versterking en ontwikkeling van de toeris schrecrea eve sector is hard nodig om te kunnen inspelen
op de veranderende en toenemende maatschappelijk
behoe e aan vrije jdsbesteding en beleving, met
instandhouding van een aangename leefomgeving.
Ontwikkelingen, zoals uitbreiding of nieuwves ging van
bedrijven, kunnen echter niet zomaar plaatsvinden.
Vanwege het belangrijkste kenmerk van de sector, de
wisselwerking met de natuur, bevinden de voorzieningen
zich voornamelijk in of vlakbij de natuur. Aantrekkelijke
natuurgebieden zijn voor recreanten en dus ook voor de
toeris sch-recrea eve sector erg interessant. Hierdoor
zijn de natuur en de toeris sch-recrea eve voorzieningen
zowel in ruimtelijk als maatschappelijk opzicht niet los van
elkaar te zien (Busser et al, 2002, p. 13). De wisselwerking
tussen de natuur en de sector blijkt ook uit een onderzoek
in de provincie Utrecht, waar ruim 70% van de toeris sch-

recrea eve voorzieningen zich in of nabij, binnen 500
meter, de EHS bevinden (Van der Graaf, 2011). Vanwege dit
kenmerk hee de sector bij ontwikkelingen te maken met
wetgeving of regels vanuit het Natuurbeschermingsrecht,
waar de EHS één van de beschermingsregimes is. Deze
regels laten ontwikkelingen niet op een gemakkelijke
wijze toe, waardoor een spanningsveld ontstaat tussen
natuurbelangen en economische belangen van de
toeris sch-recrea eve sector. In feite zijn er twee rela es
tussen natuur en de toeris sch-recrea eve sector waar
het spanningsveld door ontstaat (Van Nuland, 2005, p. 3):
• De aanwezigheid van (verblijfs-)recreanten. Het
spanningsveld tussen natuur en recrea e bestaat
vooral uit verstorende ac viteiten als verkeer,
loslopende honden, paardrijden buiten routes,
mountainbikers en nachtelijke ac viteiten.
• De aanwezigheid van (verblijfs-)recrea eve
voorzieningen. Er zijn grotere aaneengesloten
gebieden nodig om het leefgebied van planten en
met name dieren te versterken. De aanwezigheid
van recrea evoorzieningen kan hierop a ankelijk
van de concrete loca e een nega eve invloed
hebben door ruimtebeslag, versnippering,
barrièrewerking en mobiliteit
Wanneer de toeris sch-recrea eve sector door de EHS
geen mogelijkheden meer hee om te ontwikkelen gaat
de sector ‘op slot’ (zie onder meer: Van Nuland, 2005; Van
Loon & Berkers, 2008b; Arnouts & Kistenkas, 2011). Het
op slot gaan van de toeris sch-recrea eve sector hee
niet alleen voor de eigen sector gevolgen, maar hee ook
voor de natuur nadelige gevolgen (Busser et al, 2002, p.
10). Doordat ontwikkelingen, zoals schaalvergro ng of
uitbreiding ten behoeve van kwaliteitsverbetering, niet
mogelijk zijn, leidt dit tot het gevaar van kwaliteitsverlies,
verminderde rentabiliteit en slui ng van bedrijven.
Deze situa e is onguns g voor de economische posi e
en betekenis van de toeris sch-recrea eve sector. Door
deze situa e bestaat er een kans dat de sector vatbaar
wordt voor ruimtebehoe es van andere func es. Er
bestaat dan een grote kans dat andere func es met
andere economische belangen mogelijk meer nadeligere
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gevolgen opleveren voor de natuur (Busser et al, 2002,
p. 14). Een voorbeeld hiervan is uitponding. Door
uitponding zal de het recrea eterrein veranderen
in func e en gebruik. Veelal neemt de druk op het
terrein toe, waardoor dat nega eve gevolgen hee
voor zowel de aanwezige natuur op het terrein als
op de natuur in de omgeving (Roelofsen, 2011, pp.
12-14). De natuur hee zodoende ook baat bij een
vitale en sterke sector. Dit betekent dat door de
natuurbescherming de toeris sch-recrea eve sector
niet op slot moet worden gezet, want het economische,
maatschappelijke en ecologische belang is daarvoor
te groot (Van Nuland, 2005).
Een mogelijke oplossing voor het spanningsveld
kan worden gezocht bij de provincies en in de drie
instrumenten die het ‘nee, tenzij principe’ van de EHS
gee om ontwikkelingen wel mogelijk te maken. De
provincies hebben sinds 2008 de verantwoordelijkheid
voor de realisa e van en controle op de EHS. In de
provinciale structuurvisie en ruimtelijke verordening
gee de provincie onder andere de begrenzing van de
EHS en ruimtelijke voorwaarden aan bij ontwikkelingen
in de EHS. Dat de noodzaak om ontwikkelingen toe te
staan actueel is, blijkt uit de Nota Ruimte (Ministerie
VROM et al, 2006, p. 126). Uit de nota blijkt dat er
een toenemend belang is van vrije jdsbesteding, wat
leidt tot nieuwe vormen van toerisme en recrea e.
Dit zal leiden tot een aanpassing van het huidige
toeris sch-recrea eve aanbod, want het huidige
aanbod van toeris sch-recrea eve voorzieningen
voldoet momenteel zowel kwalita ef als kwan ta ef
onvoldoende aan de wensen van de consument.
Er zal ruimte moeten worden geboden aan de
toeris sch-recrea eve sector om te kunnen inspelen
op de veranderende behoe e van de samenleving. De
Nota Ruimte, en daarmee het Rijk, gee aan dat er
rekening moet worden gehouden met nieuwe vormen
van toerisme en recrea e. Dat brengt uitbreiding,
aanpassing van bestaande toeris sch-recrea eve
voorzieningen en de komst van nieuwe voorzieningen
met zich mee. Het Rijk zal hierbij zowel de aanpassing

als omvorming van recrea ebedrijven in kwetsbare
gebieden procesma g faciliteren. Provincies kunnen
binnen de kaders van het Rijk (AMvB) ontwikkeling in
de EHs mogelijk maken. Het beleidsinstrumentarium
dat ze daarbij kunnen gebruiken kent volgens de
beleidswetenschappen een driedeling en bestaat
uit juridische, economisch en communica eve
sturingsinstrumenten (Hoogerwerf & Herweijer, 2003,
p. 99; Spit & Zoete, 2006, p. 23; Bartels et al, 1998, pp.
25-27). In paragraaf 2.5 komt dit aan bod. Allereerst
zal in paragraaf 2.2 de defini e van vrije jd, toerisme
en recrea e worden gegeven. Daarna zal in paragraaf
2.3 het spanningsveld tussen natuur en de toeris schrecrea eve sector in beeld worden gebracht, waarna
in paragraaf 2.4 de natuurbescherming aan bod komt.
2.2 Vrije jd, toerisme en recrea e

‘V

rije jd’, ‘toerisme’ en ‘recrea e’ zijn
volgens Hall & Page (2006, pp. 3-4)

samenhangende en overlappende
concepten. Ook volgens de VROM-raad (2006)
bestaan er wisselende defini es van wat wordt
verstaan onder vrije jd, toerisme en recrea e en
is dat te wijten aan het feit dat het karakter van de
sector slecht geïns tu onaliseerd is, dat wil zeggen
dat er weinig beleidsaandacht voor is. Het is volgens
Hall & Page dan ook onmogelijk om een wereldwijd
geaccepteerde defini e te geven van deze concepten.
Hall & Page hebben geprobeerd enige verduidelijking
en plaatsbepaling te geven aan deze concepten, dit is
in a eelding 2.1 terug te vinden.
Vrije jd
Vrije jd kan worden omschreven als “de jd die
niet besteed hoe te worden aan verplichte of
noodzakelijke ac viteiten, zoals werk, scholing,
huishouden, financiën en (persoonlijke) zorg.” (Van
Loon & Berkers, 2008a, p. 8). Onder vrije jdsbesteding
worden alle ac viteiten die plaatsvinden in de (ne o)
vrije jd bedoeld. Het kan dan gaan om ac viteiten in
eigen huis en buitenshuis. Toerisme en recrea e
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A eelding 2.1: Rela es tussen vrije jd, toerisme en recrea e

Bron: Hall&Page, 2006, p. 5. Eigen bewerking
worden vervolgens gezien als onderdeel van die vrije
jd (Hall & Page, pp. 4-5). Ook volgens de Raad voor het
Landelijk gebied (RLG, 2004, p. 14) is er in de prak jk
geen onderscheid tussen toerisme en recrea e, omdat
recrea evoorzieningen ook door toeristen worden
gebruikt. Een treﬀend citaat van Parker (in: Hall &
Page, 2006, p. 4) maakt dit inzichtelijk: “Society is not
divided into sports players, television viewers, tourists
and so on. It is the same people who do all these
things”. A eelding 2.1 gee deze verbondenheid van
rela es aan tussen vrije jd, toerisme en recrea e.
Recrea e
Een goede defini e van recrea e is het las gste
te geven van de drie concepten en er bestaan dan
ook veel verschillende versies. Volgens Van Loon
& Berkers (2008a, p. 8) wordt onder recrea e “alle
vrije jdsac viteiten (verstaan) die worden ondernomen
buiten de eigen woning en in de openlucht.”. Een
andere veelgebruikte defini e is gegeven door Castle,
Lewis & Mangan (1986, p. 167): “recrea e verwijst
naar ervaringen en ac viteiten die vrijwillig gekozen en
gedaan worden door een individu in zijn of haar vrije

jd. De kern van recrea e is dat de ervaring die wordt
gezocht en ac viteiten die worden gedaan het individu
‘re-creëert’, in de echte zin van het woord, zodat hij
of zij de dagelijkse plichten kan herva en, ongeacht
welke plichten dat ook mogen zijn.”.
Toerisme
Toerisme, zoals hiervoor eerder beschreven, kent veel
overlap met en maakt deel uit van recrea e en zijn “de
ac viteiten van personen die reizen naar en verblijven
op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet
langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van
vrije jdsbesteding, zaken en andere doeleinden die
niet zijn verbonden met het uitoefenen van ac viteiten
die worden beloond vanuit de plaats die wordt
bezocht.” (CBS, 2011). Volgens de defini e van Van
Loon & Berkers (2008a, p. 9) is toerisme “elke vorm
van vrije jdsbesteding die gepaard gaat met minimaal
een overnach ng in een bedrijfsma g geëxploiteerde
voorziening.”. Vanwege de overlap en verbondenheid
van toerisme en recrea e worden deze twee
concepten in dit onderzoek dan ook samen gebruikt.
Er wordt in dit onderzoek dan ook gesproken over de
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‘toeris sch-recrea eve sector’, ‘-voorzieningen’ of
‘-bedrijven’. Wanneer recrea e apart wordt genoemd
in dit onderzoek, wordt hiermee het recreëren door de
consument bedoeld. Dit is gedaan ter verduidelijking
dat op die plaats recreëren wordt bedoeld. Het vormt
dan ook geen apart begrip en hangt daarmee dan ook
nog steeds samen met toerisme.
Onderscheid tussen de vrije jdssector en de toeris schrecrea eve sector
Er is in dit onderzoek er nadrukkelijk voor gekozen om
vrije jd, en toerisme en recrea e onder te verdelen
in de volgende twee sectoren:
 Vrije jdssector
 Toeris sch-recrea eve sector
Deze tweedeling en wat daar onder wordt benoemd
kan afwijken van wat algemeen verstaan wordt onder
de vrije jdssector en/of de toeris sch-recrea eve
sector. Dit is bewust gedaan om de rela e met de
(beschermde) natuur en het spanningsveld die bij
ontwikkelingen van deze (economische) bedrijven
optreedt, wat voor dit onderzoek zo belangrijk is, in
beeld te brengen. Het betre hier dan ook voornamelijk
de economische ontwikkelingen van voorzieningen
in de natuur. Onder de toeris sch-recrea eve sector
wordt zodoende in dit onderzoek alle toeris schrecrea eve ac viteiten of voorzieningen verstaan,
waarbij:
 De ac viteiten of voorzieningen een
wisselwerking hebben met de natuur;
 Gebouwde of aangelegde voorzieningen
nodig zijn en waarvoor eventueel een entree,
toegang, of verblijfs- of gebruiksvergoeding
wordt betaald
 Een economisch winstbelang is te behalen
voor de ondernemer
De toeris sch-recrea eve sector bestaat uit
dagrecrea ebedrijven,
watersportbedrijven,
verblijfsrecrea e (kampeer- en bungalowterreinen)
en de hotel-, pension- en conferen esector (Busser et
al, 2002, p. 10).

2.3 Spanningsveld tussen natuur en toeris schrecrea eve voorzieningen

H

et spanningsveld natuur, en toerisme
en recrea e komt voort uit een aantal
kenmerken van de toeris sch-recrea eve

sector:
 Geografische spreiding
 Wisselwerking met de natuur
 Grondgebonden en kapitaal
bedrijven
 Dynamische markt
 Kleinschalige familiebedrijven

intensieve

Geografische spreiding van toeris sch-recrea eve
voorzieningen
De toeris sch-recrea eve sector wordt gekenmerkt
door een grote spreiding van de voorzieningen die
bij deze sector behoren. Deze spreiding is historisch
zo gegroeid. Een andere mogelijke reden voor de
verspreide ligging van de voorzieningen is dat elke
voorziening een zo groot mogelijke doelgroep wil
bereiken. Wanneer eenzelfde soort type voorziening
verder van elkaar afligt, zal er weinig overlap van
verzorgingsgebieden zijn. In de provincie Utrecht is
een onderzoek gedaan naar de ligging en spreiding
van verblijfsrecrea eve voorzieningen (Van der Graaf,
2011). Op a eelding 2.2 is de verspreidheid van
toeris sch-recrea eve voorzieningen te zien in de
provincie Utrecht.
Clustering zou een voordeel kunnen opleveren om de
problemen van regelgeving vanuit de EHS of gevoelige
beschermde natuurgebieden te vermijden. Door in
beschermde natuurgebieden toeris sch-recrea eve
voorzieningen uit te plaatsen naar minder gevoelige
natuur of geheel buiten de EHS zou in theorie
daardoor de regelgeving vanuit de EHS worden
vermeden. Een belangrijke taak is hier weggelegd
voor de provincies, omdat de provincies de we elijke
verantwoordelijkheid hebben voor de realisa e van
de EHS. Provincies kunnen door bijvoorbeeld
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A eelding 2.2: Spreiding van toeris sch-recrea eve voorzieningen in de provincie Utrecht

NB. De a eelding is voor dagrecrea eve voorzieningen incompleet.
Bron: Van der Graaf, 2011. Eigen bewerking
gebiedsontwikkeling of een zonering eerder en
mogelijkerwijs ook beter, dan alle gemeenten
afzonderlijk, bepalen waar welke type voorzieningen
wel en niet mogen komen, kunnen blijven voortbestaan
of uitbreiden. Echter door het kapitaalintensieve
en grondgebonden karakter van de sector zijn deze
voorzieningen vaak moeilijk te clusteren. Verplaatsing
van voorzieningen is in de meeste gevallen las g en
kostbaar.
Wisselwerking
tussen
toeris sch-recrea eve
voorzieningen en natuur
Tussen de toeris sch-recrea eve voorzieningen en de
(beschermde) natuur zit een wisselwerking. De meeste
voorzieningen bevinden zich namelijk in of vlakbij de
natuur, want aantrekkelijke natuurgebieden zijn voor
recreanten en dus ook voor de toeris sch-recrea eve
sector erg interessant. Hierdoor zijn de (beschermde)
natuur en de toeris sch-recrea eve voorzieningen
zowel in ruimtelijk als maatschappelijk opzicht niet los
van elkaar te zien (Busser et al, 2002, p.13), zie tevens

a eelding 2.3 en tabel 2.1. De aantrekkelijkheid
van de natuur voor de toeris sch-recrea eve sector
en voor de consument blijkt onder meer uit een
onderzoek van Con nuVrijeTijdsOnderzoek (in: NBTC,
2010a, p. 6) waarin wordt geconcludeerd dat van alle
binnenlandse vakan es, de vakan es in de natuur en
relaxvakan es het meest aantrekkelijk zijn. Van alle
binnenlandse vakan es is 17% een natuurvakan e en
16% een relaxvakan e. Binnenlandse vakan es zijn ook
steeds minder seizoensgebonden. Ook de ac viteiten
jdens binnenlandse vakan es zijn veel gekoppeld aan
de natuur (NBTC, 2010a). Dat de voorzieningen voor
de recreant zich voornamelijk in de natuur bevinden
blijkt uit een onderzoek van Van der Graaf (2011) in de
provincie Utrecht. In Utrecht bevinden zich maar liefst
ruim 70% van de toeris sch-recrea eve voorzieningen
zich in of nabij, binnen 500 meter, de EHS bevinden.
Op a eelding 2.3 is zeer duidelijk terug te zien
dat bijna alle toeris sch-recrea eve voorzieningen
(exclusief congreshotels, hotels en dagrecrea eve
voorzieningen) zich in of nabij de EHS bevinden.
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A eelding 2.3: De rela e tussen toeris sch-recrea eve voorzieningen (exclusief congreshotels en hotels,
dagrecrea eve voorzieningen) en de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie Utrecht

Bron: Van der Graaf, 2011. Eigen bewerking
Volgens Berkers (2004, p. 5) hebben de provincies
Gelderland, Utrecht en Flevoland het hoogste
percentage toeris sch-recrea eve bedrijven dat in of
nabij beschermde natuur ligt en waar het zoekgebied
bij een uitbreiding voor minimaal 50% is bestempeld

als beschermd natuurgebied. Het gaat dan vooral om
bungalowterreinen (16-31%), campings (13-24%) en
jachthavens (11-24%) die een beschermd natuurgebied
in de directe nabijheid, binnen 100 meter of binnen
500 meter, hebben, zie tabel 2.2.

Tabel 2.1: Percentage van het aantal toeris sch-recrea eve voorzieningen met een beschermd natuurgebied in de
directe omgeving, binnen 100 en/of 500 meter, in Nederland
Soort toeris sch-recrea eve voorziening
Gol anen
Bungalowbedrijven
Campings
Natuurcampings
Jachthavens
Maneges
Kleine campings
Zalencentra
Hotels
Restaurants

Aantal onderzochte
voorzieningen
166
734
2.269
90
843
313
1.771
1.836
3.857
9.703

Bron: Berkers, 2004, pp. 18-29. Eigen bewerking

In directe omgeving van beschermd natuurgebied
binnen 100 meter

binnen 500 meter

77%
66%
61%
60%
46%
43%
32%
28%
26%
16%

87%
91%
86%
84%
75%
69%
69%
56%
58%
48%
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Tabel 2.2: Percentage van het aantal toeris sch-recrea eve voorzieningen met een beschermd gebied in de directe
omgeving bij een zoekgebied voor uitbreiding van de voorziening in Nederland
Soort toeris schrecrea eve
voorziening
Gol anen
Bungalowbedrijven
Campings
Natuurcampings
Jachthavens
Maneges
Kleine campings
Zalencentra
Hotels
Restaurants

Aantal bedrijven met beschermd natuurgebied
binnen 100 meter bij uitbreiding
> 70% zoekgebied
voor uitbreiding is
beschermde natuur

> 70% zoekgebied voor
uitbreiding is beschermde
natuur

> 50% zoekgebied
voor uitbreiding is
beschermde natuur

25%
16%
13%
31%
11%
13%
5%
7%
4%
3%

Aantal bedrijven met beschermd natuurgebied
binnen 500 meter bij uitbreiding

39%
26%
22%
36%
19%
16%
8%
9%
7%
5%

> 50% zoekgebied
voor uitbreiding is
beschermde natuur

22%
17%
14%
28%
14%
14%
4%
5%
4%
3%

32%
31%
24%
37%
24%
20%
9%
9%
8%
4%

Bron: Berkers, 2004, pp. 18-29. Eigen bewerking
Dynamische markt
De toeris sch-recrea eve sector bedient een
dynamische markt (NRIT, 2009, p. 109). De consument
is individualis sch, veranderlijk en
jdsbewust,
maar hij of zij is daarnaast ook steeds meer op zoek
naar beleving jdens een dagtocht of vakan e
(Rabobank, 2007, p. 29). Hierdoor volgen trends
elkaar sneller op en zijn deze bovendien minder
eenduidig met een markt die zodoende constant in
beweging is. Het is voor bedrijven belangrijk maar
tegelijker jd ook las g om in te (kunnen) spelen op
trends. Voor de toeris sch-recrea eve bedrijven is
het belangrijk om onderscheidende combina es van
vrije jdsbestedingen aan te bieden en in te spelen op
de huidige trends. Één van de trends is dat recreanten
steeds meer ruimte in de voorziening willen.
Bestaande toeris sch-recrea eve voorzieningen
moeten hierdoor enerzijds herstructureren op het
terrein zelf om bijvoorbeeld grotere bungalows of
kampeerplekken aan te leggen, maar anderzijds
moeten zij tevens uitbreiden doordat er door de grotere
bungalows en kampeerplekken er ook bungalows
of plekken verloren gaan. Om eenzelfde aantal te
realiseren is dus zodoende ook uitbreiding vereist. De
verschillende trends of ontwikkelingen worden in dit
onderzoek niet behandeld, maar vooropgesteld wordt
dat kwan ta eve en kwalita eve ontwikkelingen
noodzakelijk worden geacht, waardoor mogelijkheden
moeten worden gevonden (bij provincies en

gemeenten) om deze ontwikkelingen te realiseren.
Kleinschalige familiebedrijven
De toeris sch-recrea eve sector wordt gekenmerkt
door de vele vooral kleinschalige familiebedrijven.
Familiebedrijven zijn vooral horecavoorzieningen,
pensions, campings en bungalowparken (VROM-Raad,
2006, p. 64). Zo bestaat maar liefst driekwart van de
bungalowparken uit familiebedrijven (ING Economisch
Bureau, 2007). In totaal waren in 2004 er in de
vrije jdssector zo’n 53.600 organisa es/bedrijven
ac ef, waarvan 46.000 in toerisme en recrea e. Per
bedrijf werken er gemiddeld zeven werknemers, maar
de verdeling ervan verschilt aanzienlijk. Bij Center
Parcs werken in de 16 parken zo’n 9.500 full- en of
par me medewerkers, wat een gemiddelde van bijna
600 werknemers per bedrijf op zou leveren. Maar bij
bijvoorbeeld een bed&breakfast werken er soms maar
één of twee personen (VROM-Raad, 2006, pp. 64-65).
Vooral voor de kleinschalige, minder kapitaalkrach ge
en minder professionele (familie)bedrijven is het
las g om te kunnen investeren vanwege een beperkte
financiële ruimte. Deze kleinschalige bedrijven
hebben een gemengd karakter en bovendien vaak
een seizoensgebonden openstelling. Door de
dynamiek van de markt waarin de bedrijven ac ef
zijn en door een beperkte financiële ruimte en de
seizoensgebonden openstelling zijn de mogelijkheden
tot kwaliteitsverbeteringen of een uitbreiding zeer
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gering. Om de bedrijven rendabel te kunnen houden
is soms echter uitbreiding of herstructurering wel
noodzakelijk. Veel voorzieningen zijn bovendien van
onvoldoende kwaliteit en is er kwan ta ef gezien
onvoldoende aanbod (Ministerie van VROM et al,
2006, p. 126). De veelal hoge grondprijzen maakt de
problema ek nog ingewikkelder.
2.4 Beschermde natuur in Nederland

U

it de vorige paragrafen is naar voren gekomen
dat ontwikkelingen in de toeris schrecrea eve sector noodzakelijk zijn om
te kunnen voldoen aan de veranderde vraag vanuit
de consument en om inkomsten te kunnen blijven
ontvangen. Deze sector hee bij ontwikkelingen
door onder meer de wisselwerking met de natuur
veelal te maken met het Natuurbeschermingsrecht.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de EHS van
het Natuurbeschermingsrecht en welke spelregels
er vanuit de EHS gelden om ontwikkelingen van
toeris sch-recrea eve voorzieningen (in theorie)
mogelijk te maken.

2.4.1 Ruimtelijk beleid voor natuurbescherming in
Nederland
Om de druk op het landschap en de natuur tegen te
gaan werden al in de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening
in 1960 en de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening
in 1966 de begrippen (concepten) ‘gebundelde
deconcentra e’ en ‘buﬀerzones’ gebruikt om te
voorkomen dat het landelijk gebied zou verstedelijken.
Met de babyboom na de Tweede Wereldoorlog was de
prognose van de bevolkingsgroei dat er in het jaar 2000
maar liefst 20 miljoen Nederlanders zouden zijn, een
verdubbeling van de toenmalige bevolkingsomvang
in 1950. De gebundelde deconcentra e moest er
voor zorgen dat (nieuwe) (groei)kernen compact
bleven of gebundeld werden om het landschap zoveel
mogelijk open te houden. De buﬀerzones moesten er
voor zorgen dat steden niet aan elkaar groeiden en
boden zo tevens ruimte voor toeris sch-recrea eve
ac viteiten. Een bekend voorbeeld van een buﬀerzone
is het Groene Hart. Het Groene Hart is als gebied
niet alleen belangrijk voor de voedselproduc e in de
Randstad, het zorgt ook voor recrea emogelijkheden
voor de miljoenen inwoners van de Randstad.

A eelding 2.4: Nederland rond 1900 (links) en de toegenomen stedelijke druk op de natuur rond 1990 (rechts).

Bron: Alterra, 2008. NB. Paars is heidegrond, rood is bebouwing
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Door het openhouden van dit gedeelte van de
Randstad werd het landschap behouden van de
opkomende verstedelijking. Om de natuur te
kunnen beschermen werden de Boswet (in 1961)
en de Natuurbeschermingswet (in 1967) opgesteld
om bestaande natuur in specifieke gebieden te
beschermen (RLG, 2003, p. 23). De verstedelijking
bleef echter doorgaan. In tach g jaar jd is het
oppervlakte aan natuur in Nederland bijna gehalveerd
van 876.000 hectare naar 448.000 hectare in 1989. De
verdwenen natuur had plaatsgemaakt voor wegen,
kanalen, ontginningen en bebouwing, zie a eelding
2.4, (Groninger Landschap, 2010, p. 6).
Om de verdere verdwijning van natuur te
stoppen werd als belangrijkste onderdeel van het
Natuurbeleidsplan de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) geïntroduceerd in 1990 (RLG, 2003, p. 23).
In het beleidsplan zijn voornamelijk kwan ta eve
taakstellingen geformuleerd ten aanzien van de
bescherming van bestaande natuur en voor het
realiseren van nieuwe natuur. De planning was om
de EHS in 2018 gerealiseerd te hebben en zal dan
met circa 728.500 hectare ongeveer 21,6% van het
landoppervlak, exclusief binnen- en buitenwater, van
Nederland beslaan, zie a eelding 2.5, (CBS, 2010).
De (beschermde) natuur zal in oppervlakte zodoende
met 280.500 hectare toenemen ten opzichte van de
situa e in 1990. Naast de EHS op het land is er nog
eens zo’n zes miljoen hectare ‘na e EHS’ dat bestaat
uit meren, rivieren en het Nederlandse gedeelte van
de Noord- en Waddenzee. (Beck et al, 2010, p. 260).

2.4.2 De theorie van de Ecologische Hoofdstructuur
De ecologen Frans Vera en Fred Baerselman zijn de
bedenkers van de EHS. De EHS moet een netwerk
worden van bestaande en nieuwe natuurgebieden
die met elkaar verbonden worden door groene
verbindingszones. Door het maken van een
aaneengesloten netwerk van natuurgebieden kunnen
dieren zich beter in stand houden en verplaatsen,
waardoor de overlevingskansen verhoogd worden
(Ministerie I&M, 2011). De natuurgebieden in
1989 waren erg versnipperd geraakt en daarnaast
ook vaak te kleinschalig. Het waren als het ware
eilandjes geworden. De EHS moet er voor zorgen
dat de eilandjes met elkaar worden verbonden,
niet alleen door heel Nederland, maar ook rich ng
natuurgebieden in Duitsland en België. De gedachte
om de eilandjes met elkaar te verbinden middels de
EHS is gebaseerd op verschillende theorieën, maar
de belangrijkste is de eilandtheorie van MacArthur
& Wilson. De eilandtheorie is het resultaat van een
onderzoek op eilanden in de Pacifische Oceaan in de
jaren zes g van de vorige eeuw. MacArthur & Wilson
(1967, p. 8) toonden aan dat de diversiteit aan soorten
op een eiland in verband staat met de groo e van het
eiland, en de afstand van het eiland ten opzichte van
het vasteland of andere eilanden. De eilandtheorie
is echter niet alleen bruikbaar voor eilanden in
een oceaan, maar kan ook toegepast worden op
natuurgebieden in Nederland (Na onaal Groenfonds
et al, 2010, p. 11). De natuurgebieden in Nederland,
voor de inwerkingtreding van de EHS, kunnen namelijk
beschouwd worden als kleine eilandjes zonder
verbindingen daartussen. Met behulp van de EHS kan
deze natuur verbeterd en hersteld worden tot een
samenhangend netwerk. De gedachte achter de EHS is
dat het niet alleen van belang is voor de natuur, maar
ook voor de economie, openluchtrecrea e en het
woon-, werk en lee limaat (RLG, 2003, p. 5).
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A eelding 2.5: De EHS beslaat ongeveer 21,6% van het Nederlandse grondgebied (exclusief binnen- en buitenwater)

Bron: Ministerie van VROM et al, 2006, p. 111
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2.4.3 De planologische bescherming van de
Ecologische Hoofdstructuur
Overheidsbeleid is vaak een ‘doolhof’ van vele
we en, regels, richtlijnen en beleid. Dat geldt ook
voor de natuurbescherming ervan in Nederland
waar de EHS onderdeel van uitmaakt. In Nederland
zijn diverse natuurwaarden via een juridisch kader
beschermd in het Natuurbeschermingsrecht. Onder
het Natuurbeschermingsrecht wordt de doorwerking
van juridische instrumenten ter bescherming
van natuurwaarden verstaan (Ministerie LNV,
2007, p. 25). Recht is hierbij de verzamelnaam
voor alle regels of we en die zijn vastgelegd in
het kader van de natuurbescherming. Binnen het
Natuurbeschermingsrecht worden er twee sporen
onderscheiden: het ‘groene natuurspoor’ en het
‘rode ruimtelijk ordeningsspoor’. Het groene
natuurspoor bevat twee instrumenten, de Flora- en
faunawet en de herziene Natuurbeschermingswet
(herzien in 1998). Het rode ruimtelijk ordeningsspoor
bestaat uiteindelijk uit maar één juridisch bindend
instrument, het (gemeentelijke) bestemmingsplan.
De Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet
en de Wet ruimtelijke ordening vormen hiermee de
belangrijkste juridische kaders of instrumenten voor
de bescherming van natuur in Nederland. Daarnaast
zijn de Boswet, de Natuurschoonwet, de EHS en de
Europese natuurwetgeving (Natura 2000) van belang
(Ministerie LNV, 2007, p. 26).
De bescherming van natuur in Nederland is
onderverdeeld
in
soortenbescherming
en
gebiedsbescherming. De gebiedsbescherming, waarbij
gebieden eenduidig begrensd moeten zijn, is geregeld
in de herziene Natuurbeschermingswet uit 1998, de
EHS en de provinciale plannen (Ministerie LNV, 2007,
p. 7). Het beleid van de EHS gaat in principe dus
enkel over de bescherming en ontwikkeling van het
gehele netwerk van natuurgebieden in Nederland.
Dit is logischerwijs voortgekomen vanuit de hiervoor
behandelde eilandtheorie: de samenhang en groo e
van gebieden is hierbij belangrijk, niet de soort. De EHS

is niet geregeld in een aparte wet, maar is vastgelegd
in rijksbeleid en provinciale regelgeving en is zodoende
wel een we elijke verantwoordelijkheid van het Rijk
en de provincies (Jonkhoﬀ, 2011, p. 1). Via het rode
ruimtelijke ordeningsspoor is in het Structuurschema
Groene Ruimte uit 1995 de natuur van de EHS
beschermd. Dit beleid is in de Nota Ruimte uit 2006
overgenomen. Via de planhiërarchie van de Wro is
uiteindelijk het (gemeentelijke) bestemmingsplan
het enige juridisch bindende plan om natuurwaarden
veilig te stellen tegen ingrepen (Ministerie LNV,
2007, p. 25). De bescherming en realisa e van de
EHS is dus vooral een planologische opgave van de
provincies en de gemeenten. Dit onderzoek behandelt
zoals ondertussen bekend wordt verondersteld de
provinciale rol.
2.4.4 Spelregels EHS bij ontwikkelingen
De provincie is de eerst verantwoordelijke voor
de realisa e van de EHS en moet de begrensde
EHS gebieden beschermen tegen onguns ge
ontwikkelingen of ingrepen die de natuur mogelijk
aantasten. Deze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld
nieuwves ging, uitbreiding of herstructurering
van toeris sch-recrea eve voorzieningen, zijn niet
toegestaan in de EHS wanneer er een aantas ng
plaatsvindt van de kwaliteit van de bodem, water, lucht,
natuurlijke processen, rust en/of landschapsstructuur.
Het gaat hier dan om de vraag of er significante
aantas ng plaatsvindt. Er moet voorkomen worden
dat onomkeerbare processen op gang worden
gebracht die de natuur zodanig aantasten dat herstel
niet meer mogelijk is (Kuiper et al, 2003). Door het
Rijk en de provincies is gezamenlijk het ‘nee, tenzij
beleid’ en de Spelregels EHS (Ministerie van LNV et al,
2007) opgesteld om de natuur en de uitgangspunten
van de EHS te beschermen. Het nee, tenzij beleid
en de EHS is ook verwoord in de Nota Ruimte en de
AMvB Ruimte. De bescherming hee zodoende een
we elijk kader en verantwoordelijkheid voor het Rijk
en de provincies. De AMvB Ruimte is een instrument
van het Rijk waarin op proac eve wijze (voordat een
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plan wordt vastgesteld) wordt aangegeven aan welke
regels de bestemmingsplannen en verordeningen
moeten voldoen. In de AMvB Ruimte zijn na onale
belangen vastgelegd die juridisch bindend zijn, dit in
tegenstelling tot een structuurvisie van een provincie
waarin de EHS wordt begrensd. De mogelijkheid om
van de AMvB af te wijken is nihil (Ruimte voor de
Raad, 2010). De AMvB Ruimte en de Nota Ruimte
geven echter een aantal (dezelfde) mogelijkheden
door middel van het ingestelde nee, tenzij regime om
ontwikkelingen onder bepaalde voorwaarden wel te
kunnen realiseren, o ewel de ‘tenzij’ uitzonderingen.
Uiterlijk in 2008 moesten de provincies de EHS
hebben opgenomen in de structuurvisies en aangeven
onder welke voorwaarden hiervan kan afgeweken
worden (nee, tenzij voorwaarden). De provincies zijn
sinds 2008 ook verantwoordelijk voor de EHS. De
provincies kunnen zodoende ontwikkelingen in de
EHS mogelijk maken aan de hand van de verschillende
EHS instrumenten die het nee, tenzij beleid hee ,
zoals de saldobenadering. De gemeenten verankeren
de spelregels uiteindelijk in de bestemmingsplannen.
Hiermee is de EHS natuur uiteindelijk beschermd in
de gemeentelijke bestemmingsplannen (Ministerie
van LNV et al, 2007, p. 39; Ministerie van VROM et al,
2006, p. 113).
Het nee, tenzij regime komt het er volgens de Nota
Ruimte (Ministerie van VROM et al, 2006, p. 114) op
neer dat “nieuwe plannen, projecten of handelingen
niet toegestaan zijn, indien deze de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten, tenzij er geen reële alterna even zijn
(alterna eventoets) én sprake is van redenen van groot
openbaar belang. Voor ingrepen die aantoonbaar
aan de criteria voldoen geldt het vereiste dat de
schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door
mi gerende maatregelen. Resterende schade dient te
worden gecompenseerd (natuurcompensa e inclusief
financiële compensa e).”. De gemeente toetst dit op
basis van de informa e die de ondernemer aanlevert.
Bij wijziging van het bestemmingsplan controleert

de provincie of dit volgens de regels gebeurt. Het is
daarvoor van belang dat de gemeenten en provincie
de randvoorwaarden op een structurele wijze (kunnen)
toetsen. Hieronder wordt aan de hand van de EHSbeslisboom (Ministerie van LNV et al, 2007, p. 13),
zie a eelding 2.6, de verschillende mogelijkheden
weergegeven om ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS mogelijk te maken.
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A eelding 2.6: EHS-beslisboom en EHS-instrumentarium om ontwikkelingen (theore sch) mogelijk te maken

Bron: Ministerie van LNV et al, 2007, p. 13; Ministerie I&M, 2011.
Eigen bewerking
Uitleg EHS-beslisboom
Aan de hand van de EHS-beslisboom, a eelding 2.6,
kunnen ontwikkelingen of plannen getoetst worden of
deze wel of niet aanvaardbaar zijn. Zoals in de a eelding
is te zijn is het een redelijk uitgebreid schema. Tevens is
ook te zien dat er enkele verschillende mogelijkheden
zijn om ontwikkelingen aanvaardbaar en mogelijk te
maken. De provincie stelt de voorwaarden, de toetsing
van de ingrepen vast in ruimtelijk beleid. Omdat
voor de beoordeling hiervan een goed begrip van
de EHS spelregels van belang is volgt hieronder een
uiteenze ng van de EHS-beslisboom en de mogelijke
stappen. Dit onderzoek zoekt naar de manier waarop
de provincies ontwikkelingen (ruimtelijke ingrepen)
mogelijk kunnen maken. Een uitgebreide uitleg van de
EHS-beslisboom is terug te vinden in bijlage 2.

Nadere uitwerking nodig van begrippen uit de EHSbeslisboom
De begrippen uit de Spelregels EHS zijn volgens de
makers ervan nog niet volledig uitgewerkt (Ministerie
van LNV et al, 2007, p. 7). De uitwerking van deze
begrippen tot heldere defini es zal moeten geschieden
door de provincies en gemeenten: “In dit beleidskader
(Spelregels EHS) worden regelma g begrippen
toegepast die een nadere uitwerking vragen, zoals
‘kleinschalig’, ‘beperkte aantas ng, ‘wezenlijk’ en ‘zo
snel mogelijk’. Om een uitwerking per provincie en
uiteindelijk maatwerk op gebiedsniveau mogelijk te
maken is het niet zinvol deze begrippen op landelijk
niveau in te vullen of te kwan ficeren. In het algemeen
geldt de stelregel dat dergelijke begrippen gerelateerd
moeten worden aan de omvang, de kwaliteit en het
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doel van de EHS op de betreﬀende plaats. Zo kan
gekomen worden tot een uitwerking van begrippen
waaraan te toetsen is. Het is wel noodzakelijk dat in
provinciale besluiten een goede mo vering gegeven
wordt waarom in bepaalde gevallen een bepaald
element uit het EHS-beschermingsregime (‘nee, tenzij’regime, saldobenadering of EHS-herbegrenzing) van
toepassing is.”.
Drie EHS instrumenten
Zoals hiervoor al enkele malen is aangegeven zijn er
drie EHS instrumenten, te weten:
 Saldobenadering (punt 3 EHS-beslisboom)
 Compensa e (punt 5 EHS-beslisboom)
 Herbegrenzing (punt 7 EHS-beslisboom)
De onder tel van de Spelregels EHS (Ministerie van
LNV et al, 2007) luidt ook niet voor niets: “Beleidskader
voor compensa ebeginsel, EHS-saldobenadering
en herbegrenzen EHS”. Met deze drie EHS specifieke
instrumenten is het voor de provincie en de gemeente
mogelijk om de plannen te toetsen en zodanig aan te
passen dat deze voor de EHS aanvaardbaar kunnen
worden gemaakt. Hieronder zullen deze drie belangrijke
spelregels en stappen in de EHS-beslisboom worden
uitgelegd en behandeld. Hier wordt volstaan met een
kortere uitleg over de instrumenten. Dit is gedaan
met het oog op het empirische gedeelte (hoofdstuk 4
tot en met 7) en het onderzoek naar het provinciaal
instrumentarium om ontwikkelingen met behulp van
een van deze instrumenten mogelijk te kunnen maken.
Voor de volledigheid van voorwaarden wordt verwezen
naar de Spelregels EHS en naar de provinciale en
gemeentelijke documenten met betrekking tot deze
drie instrumenten.
EHS-Saldobenadering
Het combineren van ruimtelijke ingrepen wordt de
EHS-saldobenadering genoemd. Door middel van
EHS-Saldobenadering zijn ontwikkelingen in de EHS
mogelijk, onder enkele aanvullende voorwaarden.
Het moet gaan om een combina e van plannen die

in samenhang zijn en binnen één ruimtelijke visie
worden gepresenteerd. De voorwaarde hierbij is dat er
voor de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden,
waarbij de kwan teit van de EHS minimaal gelijk blij
dan wel toeneemt. De doelstelling is om er voor te
zorgen dat uiteindelijk een beter func onerende EHS
ontstaat (Ministerie van LNV et al, 2007, p. 29). Een
prak jkvoorbeeld van (een aangepaste versie van)
de EHS-saldobenadering is terug te vinden in de case
over Gelderland in hoofdstuk 6. De daar gehanteerde
groei- en krimpaanpak is een specifieke vorm van
saldobenadering. In feite komt het bij het ‘salderen’
erop neer dat de kwaliteit van de natuur erop vooruit
gaat en de kwan teit van de EHS (door groei- en krimp
bijvoorbeeld) minimaal gelijk blij dan wel toeneemt.
Compensa ebeginsel
Wanneer voor individuele ingrepen in de EHS sprake is
van groot openbaar belang en er zijn geen alterna even
mogelijk dan kan gebruik gemaakt worden van het
instrument ‘compensa e’. Het belangrijkste bij het
compensa ebeginsel is dat de ini a efnemer er
allereerst voor zorgt dat ‘mi gerende’ maatregelen
worden genomen om nadelige eﬀecten van de ingreep
zoveel weg te nemen of te ondervangen. Mi geren
is het treﬀen van ‘verzachtende’ maatregelen om
de nadelen op de natuur weg te nemen. Wanneer
mi ga e niet voldoende is (volgens de provincie/
gemeente), dan moet de ini a efnemer compenseren.
Onder compenseren wordt het vervangen van de
natuur verstaan die verloren is gegaan door de
ingreep. Door middel van het maken van nieuwe
natuur op een andere plaats treedt minimaal geen
ne overlies aan waarden, voor wat betre kwan teit,
kwaliteit en samenhang van de EHS, op. Wanneer
fysieke compensa e (vervangende gronden) niet
mogelijk is in de nabijheid van de ingreep dan moet
er of compensa e van gronden verder weg van de
ingreep geschieden, of wanneer dat echt allemaal
onmogelijk blijkt te zijn is er een (kleine) mogelijkheid
voor financiële compensa e van gronden (Ministerie
van LNV et al, 2007, p. 17). Financiële compensa e
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is overigens echt een uiterst redmiddel, wat door
provincies of gemeenten niet snel zal worden ingezet
vanwege het verlies aan oppervlakte van de EHS en de
kwaliteit ervan.
Herbegrenzing EHS
Bij herbegrenzing van de EHS kan de provincie de
huidige begrenzing van de EHS aanpassen. Dit kan
twee redenen hebben, namelijk ecologische redenen
en niet ecologische redenen. Bij herbegrenzing van
de EHS om ecologische redenen gaat het er vooral
om de natuur zelf betere ontwikkelingskansen te
geven. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van
ruilverkavelingen. Wanneer er ergens land is gekocht
om nieuwe natuur te realiseren voor de EHS, maar
op een andere loca e elders er meer natuurkwaliteit
kan bereikt worden kan er geruild of herbegrensd
worden om ecologische redenen. Daarnaast kan het
om niet ecologische redenen gaan. Deze laatste reden
geldt voor alle toeris sch-recrea eve ontwikkelingen.
Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden, namelijk
dat er een beperkte aantas ng van de EHS plaatsvindt
en dat de grenzen van de EHS zo worden aangepast
dat dit leidt tot een kwalita eve en/of kwan ta eve
versterking van de EHS in de regio (Ministerie van LNV
et al, 2007, p. 23).

Stapeling van rechtsregimes
Tot slot wordt s lgestaan bij het feit dat het kader
en de spelregels van de EHS meestal niet de enige
toetsingskaders zijn. Het is de prak jk namelijk
zo, dat verschillende beschermingsregimes van
toepassing zijn op hetzelfde gebied. Wanneer er een
stapeling van rechtsregimes geldt, dan gaat het om
aanvullende waarden en elke wijze van bescherming
hee een eigen afwegingskader bij ontwikkelingen of
ingrepen in een gebied. Het is dus niet zo dat er dan
het belangrijkste regime geldt (Ministerie van LNV et
al, 2007, p. 7). Zo kan het voorkomen dat een gebied
behoort onder het regime van de EHS, Natura 2000
en Na onaal landschap, de Boswet en/of de Flora- en
faunawet (Agentschap NL, 2007, p. 3). Een voorbeeld
van stapeling is de Flora- en faunawet. De Flora- en
faunawet is namelijk in alle gevallen overlappend met
de EHS. Tabel 2.3 gee weer welke regimes er gelden bij
welk soort beschermd gebied, welke wetgeving geldt
en wie het bevoegd gezag hee daarover. Er is ook een
‘ja, mits beleid’. Dit beleid houdt in dat ontwikkelingen
zijn toegestaan, mits de kernkwaliteiten van het
landschap worden behouden of worden versterkt.

Tabel 2.3 : Rechtsregimes, wetgeving en bevoegd gezag van natuurbescherming in Nederland
Type beschermd gebied
Ecologische Hoofdstructuur
Natura 2000
Beschermd natuurmonument
Opengestelde landgoederen
Beschermd landschapsgezicht
Beschermde soorten
Beschermde leefomgeving
Bos (buiten bebouwde kom)
Bos/boom (binnen bebouwde kom)
Na onaal Park
Na onaal Landschap
Rijksbuﬀerzone

Bron: Agentschap NL, 2010

Wetgeving
Wro, AMvB Ruimte, Nota Ruimte
Natuurbeschermingswet
Natuurbeschermingswet
Natuurbeschermingswet,
Natuurschoonwet
Natuurbeschermingswet
Flora- en faunawet
Flora- en faunawet
Boswet
Gemeentelijke verordening
Wro, AMvB Ruimte
Wro, AMvB Ruimte
Wro, AMvB Ruimte

Bevoegd gezag
Provincie, Rijk, (gemeente)
Provincie
Provincie
Provincie

Rechtsregime
Nee, tenzij
Nee, tenzij
Nee, tenzij
Nee, tenzij

Provincie, gemeente
Provincie
Provincie
Ministerie van EL&I
Gemeente
Provincie, gemeente
Provincie, gemeente
Provincie, gemeente

Nee, tenzij
Nee, tenzij
Nee, tenzij
Nee, tenzij
Nee, tenzij
Ja, mits
Ja, mits
Nee, tenzij
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2.5 Beleidskader
n deze paragraaf wordt ingegaan op het
instrumentarium van de provincie en worden
enkele succes- en faalfactoren behandeld die
aangeven waaraan het (provinciale) beleid moet
voldoen om de gestelde doelstellingen van beleid te
kunnen bereiken, o ewel eﬀec ef te zijn. Allereerst
wordt ingegaan op het beleidsproces. Daarna wordt
aangegeven welke zaken er bij dit proces belangrijk
zijn om er voor te zorgen dat het probleem of de
situa e (zoals ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS)
in beleid wordt vastgelegd en ten slo e tot een
oplossing ervan wordt gekomen, o ewel uitmondt
in de realisa e van ontwikkelingen. Er wordt verder
tevens ingegaan op welke instrumentmodellen de
provincie hee . To slot wordt ingegaan op de succesen faalfactoren van beleid, zodat het provinciaal
beleid en instrumentarium in de prak jk jdens de
empirische studie van dit onderzoek kan worden
geanalyseerd.

I

2.5.1 Processen bij de totstandkoming en uitvoering
van overheidsbeleid
Overheidsbeleid speelt in op alle face en van de
samenleving, zo ook op de ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke ordening is voornamelijk een ac viteit
van de overheid, maar de laatste decennia krijgen
steeds meer actoren een rol bij de vorming van beleid
en plannen. De ruimtelijke ordening hee , evenals
de realisa e van voldoende vrije jdsvoorzieningen,
een grondwe elijke basis. Volgens Hoogerwerf &
Herweijer (2003, p. 20) kan (overheids)beleid worden
omschreven als het streven naar het bereiken van
bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en
bepaalde jdkeuzen. Een doel hee hierbij een bewust
nagestreefd gevolg en een middel een bewust gekozen
oorzaak. De kans op beleid is echter a ankelijk van de
kenmerken van een (maatschappelijk) probleem. Bij
een probleem is er een verschil tussen een maatstaf
(beginsel of norm) en een voorstelling van een
bestaande of te verwachten situa e. Overheidsbeleid
is in eerste instan e voornamelijk gericht op

problemen die structureel van aard zijn, waarbij
het verschil tussen een maatstaf en de bestaande
of verwachte situa e groot is en deze vervolgens
gedurende lange jd blij bestaan. Problemen zijn
echter ook dynamisch en veranderen voortdurend.
Om van een probleem of situa e te komen tot een
oplossing ervan zal het probleem in beleid moeten
worden opgenomen. Het beleidsproces speelt hier een
belangrijke rol, want zonder beleid (en doelstellingen)
zal het probleem ook niet aangepakt worden door
de betreﬀende overheid. Vier processen vormen het
beleidsproces (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 26).:
 Agendavorming
 Beleidsvorming
 Beleidsuitvoering
 Beleidsevalua e
Het agendavormingsproces
De overheid speelt een belangrijke rol, zowel bij de
bepaling van een probleem als in het oplossen van
een probleem. Echter niet elk probleem resulteert
in overheidsbeleid. Sommige problemen worden
gedurende lange jd genegeerd, terwijl andere
problemen meteen als urgent worden beschouwd
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 67). De urgen e en
noodzaak van het probleem speelt hier dus een rol bij.
Wanneer er een urgen e is om het probleem op te
lossen zal eerder beleid worden gemaakt, dan wanneer
de urgen e of noodzaak ontbreekt. De agendavorming
is de eerste van de vier processen in het beleidsproces
die van belang is volgens Bressers (1989, p. 125) bij
het instrumenta evraagstuk. Agendavorming hee
betrekking op prioriteit, urgen e en de noodzaak van
problemen. Er zijn vier verklaringsmodellen waarop
de theorie over het agendavormingsproces zich hee
geconcentreerd, zie tabel 2.4.
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Tabel 2.4: Vier verklaringsmodellen voor agendavorming van een probleem of situa e
Kenmerk van het probleem
Kloofmodel

Barrièremodel

Stromenmodel

Rela eve
aandachtsmodel

De ernst van het probleem zelf bepaalt de aandacht
die het krijgt. Bepalend voor het ontstaan van
beleid is het verschil tussen de maatstaf en de
waargenomen situa e
Bepalend voor het ontstaan van beleid is de
rela eve omvang van problemen, vergeleken met
de omvang van andere problemen. Agendavorming
bestaat uit het overwinnen van barrières (Bachrach
& Baratz, 1970).
Het ontstaan van beleid is a ankelijk van de mate
waarin problemen en beleidsvoorstellen op elkaar
zijn afgestemd en passen binnen het dominante
poli eke klimaat (Kingdon, 1984, 1995). Toeval
speelt een grote rol. Welke problemen wel en niet
tot beleid leiden, is onvoorspelbaar
Bepalend voor het ontstaan van beleid is hoe
lang het probleem tot dan toe is verwaarloosd en
in welke mate het in de voorgaande periode in
de verdrukking is gekomen (De Vries, 1996). De
aandacht voor problemen kent een cyclisch verloop
en is cultureel bepaald (Namenwirth, 1973, 1987)

Invloed van actoren
Welke actoren
Wijze van beïnvloeding
De invloed van actoren is in dit model nihil

Met name de media

Bijdragen dat problemen
op publieke, beleids- en
besluitvormingsagenda
komen

Policy entrepreneurs,
beleidsmakelaars zijn
belangrijk

Door adequaat in te
springen op onverwachte
ontwikkelingen weten
zij het door hen
voorgestane beleid er
door te drukken
Selecteren van
problemen waaraan zij
al dan niet aandacht
besteden, op basis
van consensus tussen
poli eke stromingen

In poli ek en
samenleving ontstaat
een gedeeld idee dat
problemen te lang
verwaarloosd zijn en
aandacht behoeven

Bron: Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 74
De vier verklaringsmodellen uit tabel 2.4 vullen elkaar
aan en elk model gee een deelverklaring voor de kans
dat beleid ontstaat als antwoord op een probleem of
situa e. Het barrièremodel, het stromenmodel en
het rela eve aandachtsmodel proberen te verklaren
waarom, ondanks het bestaan van erns ge en
structurele problemen, er toch niet al jd of alleen met
grote vertraging een ac ef beleid volgt. Het kloofmodel
wordt soms gezien als een te eenvoudige weergave van
de werkelijkheid (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, pp.
77-78). Voor het provinciaal beleid met betrekking tot
toeris sch-recrea eve voorzieningen en de inpassing
ervan in de EHS spelen vooral beleidsbepalers in de
provinciale organisa e een belangrijke rol om invloed
uit te oefenen op de (poli eke) agenda. De poli ek
en de provinciale besturen (Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten) zijn de belangrijkste te beïnvloeden
actoren in de provinciale organisa e. Zoals later in dit
hoofdstuk aan bod komt is de agendavorming volgens
Hoppe (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 35-36) één van de
drie stadia in het beleidsproces waarin faaloorzaken
van overheidsbeleid naar voren komen. De andere
stadia zijn de beleidsvorming en beleidsuitvoering.

Voldoende macht is dus nodig in elk van de drie
stadia om te komen tot een oplossing van het hier
onderzochte spanningsveld.
Beleidsvorming
De beleidsvorming en de doelstellingen van beleid
zijn per provincie zeer verschillend, vanwege
verschillende belangen, en verschillen in prioriteit.
De toeris sch-recrea eve sector hee
namelijk
niet al jd in elke provincie de hoogste prioriteit,
waardoor beleidsvorming voor een oplossing van het
spanningsveld van ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector in de EHS niet al jd tot stand komt. Zo
is er bijvoorbeeld minder recrea edruk in de provincie
Groningen dan in de provincie Gelderland waar de
Veluwe één van de belangrijkste recrea egebieden
is van Nederland. De provinciale structuurvisie is
het belangrijkste document van de provincie, dat
aangee wat het ruimtelijk beleid in de provincie is.
De ruimtelijke vraag van de toeris sch-recrea eve
sector zal dus in de provinciale structuurvisie moeten
belanden.
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Uitvoering van beleid
Wanneer een probleem is omgezet in beleid is
het, vanzelfsprekend, belangrijk dat het beleid
daadwerkelijk wordt uitgevoerd om het probleem te
kunnen aanpakken en verhelpen. De beleidsuitvoering
is het toepassen van de gekozen beleidsinstrumenten
(middelen) voor de gekozen doeleinden. De
beleidsuitvoering is eveneens een cruciale stap in
het proces, omdat deze stap bekend staat als de
‘achilleshiel’ van het beleidsproces. Veel beleid in de
fase van de uitvoering vindt vaak alsnog geen doorgang
naar de prak jk (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p.
101). De uitvoering van beleid ondergaat allerlei
externe invloeden en is een samenspel van meerdere
actoren en factoren. De belangrijkste invloeden op
beleidsuitvoering zijn de economische conjunctuur,
de doelgroep, het poli eke bestuur en de door het
bestuur toegepaste regulering en controle (in dit geval
het nee, tenzij beleid van de EHS) (Hoogerwerf &
Herweijer, 2003, p. 151).
De uitvoering van overheidsbeleid komt steeds meer
dan voorheen interac ef tot stand tussen de overheid,
andere overheden, externe organisa es en de burgers
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 134). Voorheen
was vaak enkel de overheid de enige organisa e
die vorm gaf aan beleid en aan de uitvoering. In de
huidige prak jk is er steeds meer een wisselwerking
met externe organisa es of andere overheden. Dat
houdt in dat ‘macht’ of draagvlak door de provincie
moet worden gecreëerd en belangen moeten
worden gedeeld met andere voor- en tegenstanders
van het beleid. Uiteindelijk moet dit leiden tot een
gezamenlijk standpunt, zodat gestelde doelstellingen,
zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in de EHS mogelijk
maken, ook gerealiseerd kunnen worden. Voor de EHS
zijn vooral de toepasselijke regels van invloed op de
uitvoering van het beleid. Uitvoering van beleid gaat
dan ook over het realiseren van de opgestelde ambi es
van de afzonderlijke provincies ten aanzien van
toeris sch-recrea eve plannen zoals dat bijvoorbeeld
in een provinciale structuurvisie staat. Echter voordat

de beleidsuitvoering en realisa e van ontwikkelingen
plaatsvindt, moet eerst nog een verantwoorde
keuze gemaakt worden tussen de verschillende
beleidsinstrumenten die de provincie hee .
2.5.2 Beleidsinstrumenten van overheden
Wanneer beleid is gevormd en doelen zijn bepaald
moet voor de beleidsuitvoering ook het middel(len)
of instrument(en) gekozen worden om de doelen
te kunnen bereiken. Wanneer het doel is om
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS te
kunnen realiseren, moet in dit geval de provincie
een afgewogen keuze maken tussen de beschikbare
instrumenten die zij hee om dat doel vervolgens
ook te bereiken. Volgens de socioloog Weber (in: Van
der Doelen, 1989, pp. 48-50) zijn er drie belangrijke
sanc es waarmee mensen (of organisa es) elkaars
gedrag kunnen beïnvloeden om doelen te kunnen
bereiken: de dreiging met fysiek geweld of sanc es,
de economische beguns ging, en het appelleren
aan emo es en geloofsovertuigingen. Op het niveau
van de samenleving is de overheid een van de grote
maatschappelijke ins tu es waarin deze drie waarden
zijn geïns tu onaliseerd. In de beleidswetenschap
over beleidsinstrumenten van de overheid zijn deze
drie waarden onderverdeeld in de hieronder volgende
gebruikelijke driedeling van sturingsmodellen
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 99; Spit & Zoete,
2006, p. 23; Bartels et al, 1998, pp. 25-27):
 Het
klassieke
of
juridische
beleidsinstrumentarium
 Het
moderne
of
financiële
beleidsinstrumentarium
 Het postmoderne of communica eve
beleidsinstrumentarium
De hierboven genoemde indeling en instrumenten
wordt ook wel aangeduid als ‘de zweep’, de ‘peen’ en
de ‘preek’. Bij deze indeling is de mate waarin er dwang
of andere gedragsprikkels uitgaat van de verschillende
instrumenten verschillend.
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Het klassieke of juridische instrumentarium (de zweep)
Het klassieke of juridische instrumentarium of
sturingsmodel bestaat uit voorschri en en sanc es
‘met de zwaardmacht’ (wet en regelgeving). Dit
model is van de drie modellen degene met het meest
dwingende karakter en staat daarom ook bekend
als ‘de zweep hanteren’ (Spit & Zoete, 2006, p. 23).
Soms kan ook voor de ruimtelijke ordening apart
een onderscheid gemaakt worden in ruimtelijke
instrumenten (Bartels et al, 1998, p. 27) die de
overheden (Rijk, provincie, gemeente) hebben.
Echter meestal worden deze samen genoemd met het
juridische model vanwege de ‘dwingende’ sturing van
de overheid via de ruimtelijke ordeningsinstrumenten.
Juridische, planologische of ruimtelijke instrumenten
behoren allen tot de categorie van het klassieke of
juridische instrumentarium De drie EHS instrumenten
uit paragraaf 2.3 worden beschouwd als juridische
instrumenten.
Juridische instrumenten zijn onder meer de
planvorming, wet- en regelgeving, voorschri en en
beschikkingen. In dit juridische model is bepaald welke
normen en waarden er moeten zijn en welk gedrag men
al dan wel of niet behoort te vertonen. De belangrijkste
kenmerken van de instrumenten zijn dan ook de
geboden en verboden en reac viteit (Van der Doelen,
1989, pp. 63-77). Bij geboden en verboden worden
bepaalde aanspraken en verplich ngen gecreëerd
ten aanzien van bestaande gedragsmogelijkheden.
Bij het overschrijden van de gestelde gedragsnormen
kunnen sanc es (de zweep) ingezet worden in de
vorm van fysieke of financiële straﬀen. Reac viteit is
het achteraf reageren of optreden bij overschrijdingen
van een gebod of verbod en wordt meestel gezien als
een nadeel, omdat controle en handhaving complex
is. Het nee, tenzij beleid van de EHS is een gebod
vanwege het ‘nee’, maar wordt ook beschouwd als
reac ef beleid voor andere ruimtelijke ingrepen, zoals
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve sector.
Reac ef is het beleid, omdat er (doorgaans) niet
proac ef wordt ges muleerd op zulke ontwikkelingen

vanwege de principes en uitgangspunten die het
nee, tenzij beleid oproept. Voor dit onderzoek levert
de juridische bescherming van de EHS, vanuit het
Natuurbeschermingsrecht, een spanningsveld op bij
het realiseren van ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS. In dit geval levert
het juridische instrumentarium een beperking of
verbod (het nee, tenzij) op voor ontwikkelingen van
toeris sch-recrea eve voorzieningen. De overheid
beïnvloedt zodoende door wet- en regelgeving de
randvoorwaarden voor de natuur, maar ook voor
de vrije jdsbesteding. Aan de ene kant worden
toeris sch-recrea eve ondernemers geconfronteerd
met regeldruk en beperkingen, zoals de EHS, waardoor
ondernemers soms genoodzaakt zijn tot saneringen
van het bedrijf. Aan de andere kant zorgt dezelfde weten regelgeving juist voor het behoud van beschermde
natuur via het Natuurbeschermingsrecht. Er zijn dus
tegenstrijdige belangen die het probleem complex
maken.
Voordeel van het gebruik van het klassieke model
is dat de overheid, die overigens zeer veel gebruik
maakt van dit instrumentarium, bepaalde algemeen
verbindende maatregelen kan opstellen die via een
juridische weg kunnen worden vastgelegd. Zo is het
belang van natuur die beschermd moet worden tegen
verdere verstedelijking juridisch vastgelegd in het
Natuurbeschermingsrecht. Ook kan bijvoorbeeld met
behulp van de provinciale ruimtelijke verordening
doorwerking in gemeentelijke bestemmingsplannen
worden afgedwongen. In de ruimtelijke ordening is
namelijk het bestemmingsplan het enige juridisch
bindend instrument. Voorheen konden enkel
gemeenten een bestemmingsplan opstellen, maar
door de nieuwe Wro hebben ook het Rijk en de
provincies hiertoe de mogelijkheid gekregen met
het (bestemmings)inpassingplan. Met de nieuwe
Wro wordt tevens geprobeerd om de reac viteit te
veranderen in proac viteit, doordat de provincies van
tevoren de provinciale belangen in de structuurvisie
moeten aangeven.
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Het moderne of economische beleidsinstrumentarium
Het moderne of economische beleidsinstrumentarium
bestaat volgens Van der Doelen (1989, pp. 68-70) uit
de keuzemogelijkheid om gedrag te veranderen door
het geven of bieden van financiële consequen es.
Met behulp van de instrumenten uit deze categorie
worden individuen of organisa es ‘geprikkeld’ om
een bepaalde keuze te maken. Dit wordt ook wel
omschreven als ‘een peen voorhouden’. Bij dit
sturingsmodel gaat het meestal om een vrijwillige
keuze. Subsidie is het belangrijkste instrument van dit
model en is een financiële ondersteuning om doelen te
bereiken. De overheid kan door middel van subsidies
bijvoorbeeld ervoor zorgen dat toeris sch-recrea eve
ondernemers op een andere loca e buiten de EHS
kunnen ontwikkelen. De subsidie wordt dan gebruikt
om een stuk grond aan te kopen elders buiten de EHS
en de grond die vrijkomt wordt dan weer teruggeven
aan de EHS. Deze compensa eregeling is echter
vaak kostbaar voor kleinschalige ondernemers om
zelfstandig te financieren, met behulp van subsidie zou
dit wel mogelijk zijn.
Het postmoderne of communica eve
beleidsinstrumentarium
Een kenmerk van het postmoderne of communica eve
beleidinstrumentarium is volgens Van der Doelen
(1989, pp. 68-70) dat een sturende actor via de
overdracht van informa e het gedrag van andere
actoren wil of kan veranderen. Door het veranderen
van de aanwezige kennis van actoren staat deze vorm
ook wel bekend als ‘het houden van een preek’. Dit
gebeurt door middel van (communica e)instrumenten
als overleg, interac eve besluitvorming of voorlich ng.
De instrumenten hebben een wederkerig karakter
en er is sprake van een con nue interac e tussen
de sturende organisa e en de overige actoren.
De wederzijdse betrokkenheid van actoren is een
belangrijk voordeel van dit sturingsmodel, waarbij
het creëren van draagvlak voor beleid vaak een
belangrijke rol speelt. Een nadeel van communica eve
instrumenten is dat overleg en interac e op zichzelf

niet al jd hoe of kan leiden tot de beoogde doelen.
Elke actor gaat tevens op een andere manier om
met communica emiddelen en er kunnen dan ook
conflicten ontstaan. Het kan zijn dat er niet al jd
voldoende middelen, bereidheid of inzicht is jdens
interac eve overleggen. Ook conflicterende belangen
die niet opgelost kunnen worden kunnen door middel
van communica eve instrumenten niet al jd worden
verholpen.
2.5.3 De keuze van beleidsinstrumenten
Voordat met de uitvoering van beleid en de aanpak van
het probleem gestart kan worden, moet er een keuze
gemaakt worden voor de inzet van beleidsinstrumenten.
Dit onderzoek gebruikt de defini e van Hoogerwerf &
Herweijer (2003, p. 22) voor een beleidsinstrument:
“Onder een beleidsinstrument (of middel) verstaan wij
alles wat een actor gebruikt of kan gebruiken om het
bereiken van een of meer doeleinden te bevorderen.”.
Deze brede benadering van een beleidsinstrument
past bij een benadering waarin externe invloeden en
de kenmerken van de omgeving ook belangrijk zijn. De
ruimtelijke context, die voor elke provincie verschillend
is, kan een rol spelen bij de keuze en het gebruik van
instrumenten.
Volgens Hoogerwerf & Herweijer (2003, p. 22) is de
keuze voor een bepaald beleidsinstrument gebaseerd
op veronderstellingen. Deze veronderstellingen gaan
in op onder meer de kenmerken en de oorzaken van
het probleem waarop het beleid zich richt en op de
uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het beleid en/
of het gekozen instrumentarium. Uitvoerbaarheid is
een noodzakelijke voorwaarde voor eﬀec viteit, en
haalbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor
uitvoerbaarheid. Omgekeerd hee de haalbaarheid
van een instrument zonder dat het uitvoerbaar is,
of de uitvoerbaarheid zonder dat het instrument
eﬀec ef is, geen nut. Tevens wordt vaak bij al eerder
voorgekomen en vergelijkbare situa es gekozen voor
hetzelfde instrument of voor dezelfde instrumenten.
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2.5.4 Van eenzijdige naar meerzijdige
sturingsinstrumenten
Het instrumentarium dat de overheid, in dit geval
dus de provincie, inzet om problemen aan te pakken
is in de laatste decennia veranderd. Één van de
belangrijkste veranderingen is dat het vertrouwen in
een eﬀec eve werking van (planologisch-) juridische
instrumenten is afgenomen en ter discussie staat. De
eenzijdige of dwingende werking van een juridisch
sturingsinstrument, zoals wetgeving, wordt als
onvoldoende beschouwd om problemen aan te
kunnen pakken en hebben amper of niet het juiste
eﬀect (Bartels et al, 1998, p. 30). Dit komt omdat
er onvoldoende rekening gehouden wordt met de
complexiteit van de situa e en de belangen van andere
betrokken actoren. Het juridische instrument kan in een
dergelijke situa e het probleem niet (zelf) oplossen.
Zo is bijvoorbeeld bekend dat de eﬀec viteit van een
aantal we elijke maatregelen op milieubeleid gering
is geweest, omdat de normering van de we en niet
aansloot op de specifieke kenmerken en de situa e van
actoren die aan de we en moesten voldoen. Door de
erkenning van deze situa e vanuit de overheid en het
feit dat het instrument het probleem niet zelfstandig
kan verhelpen is het gebruik van andere en tevens ook
meerzijdige sturinginstrumenten naar voren gekomen.
Bij de inzet van meerzijdige instrumenten onderkent de
overheid de autonomie van de overige actoren en haar
a ankelijkheid van deze actoren. Meerzijdig betekent
hier in overeenstemming of in overleg met andere
actoren anders dan de overheid. Dit in tegenstelling
tot eenzijdige of dwingende instrumenten, waarbij
de overheid bepaalt. Doordat de overheid haar beleid
niet eenzijdig oplegt, maar dit juist in overleg doet,
kan beter rekening worden gehouden met de actoren
en met de kenmerken van het probleem. Daarnaast
is nog een belangrijk kenmerk van het gebruik van
meerzijdige instrumenten dat het draagvlak vergroot
wordt. Draagvlak is belangrijk om te creëren, zeker in
de ruimtelijke ordening, omdat bij ruimtelijke ingrepen
niet iedereen tevreden zal zijn. Door (een gedeelte van
de) belemmeringen weg te nemen, ontstaat er meer

draagvlak of steun voor dergelijke ingrepen. Dit kan
het proces van uitvoering verbeteren en de eﬀec viteit
van de instrumenten vergroten.
Voorbeelden van de toepassing van meerzijdige
instrumenten zijn gebiedsgericht beleid, de
natuurbeschermingsregimes en de convenanten
die de overheid met het bedrijfsleven afsluit. Echter
blij het juridische instrumentarium belangrijk als
grondlegger voor overige instrumenten en als ‘stok
achter de deur’ (Bartels et al, 1998, p. 30). Door
Addink & Backes (2006, p. 35) is deze verschuiving
van eenzijdig naar meerzijdig gebruik zeer inzichtelijk
en verhelderend verwoord: “Op zich verandert het
karakter van het juridische sturingsmodel door deze
verschuiving niet. De overheid tracht nog steeds haar
beleidsdoeleinden te bereiken door het vaststellen van
bindende voorschri en, die zij in beginsel eenzijdig
vaststelt. […] Een karakterverandering treedt wel op
wanneer het juridische sturingsmodel niet meer berust
op eenzijdig vastgestelde overheidsvoorschri en, maar
op wederzijdse overeenstemming en afspraken. Dit
is bijvoorbeeld het geval wanneer het overleg tussen
de overheid en de betrokken doelgroepen leidt tot
overeenstemming over de uitgangspunten van beleid
en de wijze van uitvoering, die hun neerslag krijgen in
een inten everklaring, convenant of andere vorm van
akkoord.”.
2.5.5 Beoordeling van beleidsinstrumenten
Bij maatschappelijke complexe problemen is er
een behoe e bij beleidsbepalende organisa es,
bestuurders en uitvoerders om middelen te hebben
om deze problemen te kunnen aanpakken. Zoals
eerder vermeld zal er een afgewogen keuze moeten
worden gemaakt welke instrumenten worden ingezet
om elk onderdeel van het probleem te kunnen
aanpakken. Om een goed beeld te krijgen van de
in te ze en instrumenten is het van belang om de
eﬀec viteit van de verschillende instrumenten in beeld
te brengen. Volgens Hoogerwerf & Herweijer (1983, p.
28) is eﬀec viteit, ook wel doeltreﬀendheid genoemd,
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de mate waarin een bepaald beleid of een bepaald
middel bijdraagt tot het bereiken van een bepaald
doel. Ook eﬃciën e, poli eke, maatschappelijke en
norma eve randvoorwaarden zijn van invloed op de
vraag welke instrumenten kunnen worden ingezet en
wat vervolgens de legi miteit en werking daarvan zal
zijn (Hoogerwerf & Herweijer, 1983, pp. 255-259).
Eﬃciën e
Naast eﬀec viteit is eﬃciën e belangrijk, omdat
eﬃciën e verder kijkt dan het bereiken van doelen
(eﬀec viteit) door ook afwegingen te maken tussen de
kosten en baten. Een instrument is eﬃciënter indien
dezelfde eﬀecten of baten tegen lagere kosten worden
bereikt of wanneer tegen dezelfde kosten hogere
baten worden behaald (Hoogerwerf & Herweijer,
1983, p. 181).
Poli eke randvoorwaarden
De waardering van beleidsinstrumenten ondergaat
een poli eke invloed. Wat in de poli ek als trend
wordt gezien, zo werkt dat ook vervolgens door naar
het gebruik van het instrumentarium (Hoogerwerf &
Herweijer, 2003, p. 256). Zo waren in de jaren tach g
en negen g van de vorige eeuw vooral bezuinigingen,
dereguleren en priva seren de trend. Het gebruik
van het klassieke sturingsmodel door de overheid
werd vervolgens met behulp van poli eke invloed
verschoven rich ng het economische sturingsmodel.
Rela es tussen de overheid en andere actoren
werd steeds belangrijker en economische prikkels
werden gebruikt om marktpar jen zelf ini a even
tot stand te laten komen. Vanwege de economische
crisis van de jaren tach g zorgden de bezuinigingen
ervoor dat de overheid minder ging of kon doen en
probeerde via het economische instrumentarium
de marktpar jen te overtuigen om mee te doen. De
huidige economische crisis laat zien dat de poli ek
ook nu weer probeert om marktpar jen te s muleren.
Bijvoorbeeld door de regeldruk voor beschermde
natuurgebieden te verminderen, waardoor het
voor deze par jen interessanter moet worden om

zelfstandig ontwikkelingen te realiseren. Daarnaast
zorgt de economische crisis ervoor dat de poli ek
opnieuw moet nadenken over de besteding van de
provinciale gelden. De poli ek gee prioritering aan
onderwerpen. Zo is er minder prioriteit gegeven aan
de realisa e van de EHS en komt er een herijking.
De herijking zorgt ervoor dat het einddoel voor de
EHS natuur onder druk komt te staan. Door deze
situa e kunnen kansen ontstaan voor de toeris schrecrea eve sector om voorzieningen te realiseren in
de EHS en deze op een zodanige manier in te passen
dat ze zorgen voor een win-win situa e voor zowel de
sector als voor de natuur.
Maatschappelijke randvoorwaarden
Als belangrijke maatschappelijke randvoorwaarden of
invloeden worden vooral de opkomende invloed van
Europa op het na onale beleid genoemd en de opkomst
van de informa e- en communica etechnologie. De
groeiende invloed van Europese regels is middels
Natura 2000 ook in het natuurbeschermingrecht in
Nederland terecht gekomen. Deze Europese regels
zijn vooral van invloed via juridische en economische
instrumenten. De opkomst van de informa e- en
communica etechnologie zorgt ervoor dat nieuwe
mogelijkheden ontstaan bij de aanpak van problemen.
Deze technologie zorgt ervoor dat communica e een
steeds belangrijkere rol gaat spelen, ook vanwege het
gemakkelijke gebruik. Een voorbeeld zijn de digitale
bestemmingsplannen. Het is de verwach ng dat deze
technologie ook bij het juridische en economische
beleidsinstrumenten een steeds belangrijkere rol zal
gaan spelen (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 257).
Norma eve veronderstellingen of randvoorwaarden
Norma eve veronderstellingen zijn opva ngen over
belangrijke waarden en normen die leiden tot een
voorkeur voor bepaalde doelen en het aanvaarden of
verwerpen van bepaalde middelen. Voor het openbaar
bestuur is dit een bekende situa e waarbij norma eve
overwegingen en de eﬀec viteit en eﬃciën e zorgt
voor een waardenconflict. Dit geldt bijvoorbeeld
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wanneer de beleidsbepalers de veronderstellingen of
belangen niet delen. In een dergelijke situa e is dan
meer overreding nodig om de actoren tot uitvoering
van het beleid te laten overgaan. Debat, overreding en
coali evorming kunnen nodig zijn om de uitvoerders
tot conforme beleidspresta es te brengen (Hoogerwerf
& Herweijer, 2003, p. 143). De uitvoerende organisa e
hee in deze situa e moeilijke dilemma’s, want een
instrument kan bijvoorbeeld zeer eﬀec ef zijn, maar
kan ook tegelijker jd minder aanvaardbaar zijn.
Er moet dan getracht worden om het instrument
zodanig aan te passen dat het zowel doeltreﬀend als
aanvaardbaar is (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p.
103). Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door
middel van interac ef beleid of een publiek-private
samenwerking (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, pp. 6061).
2.5.6 De mate van succes of falen van beleid
Het succes of falen van overheidsbeleid is volgens
Hoogerwerf (1983, p. 30) deels te wijten aan het
gevoerde beleid en deels wordt succes of falen bepaalt
door andere (externe) factoren. Belangrijke bestuurlijke
factoren om de kans op succes te vergroten en het
verloop van de deelprocessen van het beleidsproces
posi ef te beïnvloeden zijn (Hoogerwerf & Herweijer,
2003, p. 27):
 Doelgerichtheid (het ‘willen’)
 Informa e (het ‘weten’)
 We elijke macht en verantwoordelijkheden
(het ‘kunnen’)
 Interne en externe afstemming (het ‘mogen’
of ‘moeten’)
De vier bestuurlijke factoren (willen, weten, kunnen en
mogen of moeten) zullen hierna worden verduidelijkt
met voorbeelden.
Willen (doelgerichtheid)
Een beleid kan volgens Hoogerwerf (1983, p. 31)
als meer doelgericht worden gezien naarmate de
doeleinden meer prioriteit krijgen, meer expliciet,

specifiek en systema sch zijn geformuleerd, en
naarmate de middelen meer op de doeleinden zijn
afgestemd. Adequate provinciale beleidsnota’s en een
structuurvisie zijn noodzakelijke voorwaarden om de
doorwerking van het ruimtelijk beleid van de provincie
te laten gelden op lagere overheidsniveaus. Prioritering
van onderwerpen gee aan in hoeverre de provincie
de voorkeur gee aan een specifiek onderwerp. Naast
prioriteit spelen de urgen e en noodzaak een rol bij
het vormen en hanteren van een eﬀec ef beleid.
Weten (informa e)
Informa e is als factor belangrijk voor succes van
beleid, omdat de beleidsvorming wordt gebaseerd
op de aanwezige kennis en informa e. Informa e is
onder meer belangrijk voor het kiezen en toepassen
van beleidsinstrumenten om het beoogde doel te
kunnen bereiken. Verkeerde informa e of kennis over
beleidsinstrumenten kan leiden tot een verkeerde
keuze voor bepaalde middelen (Hoogerwerf, 1983,
pp. 32 – 35). Onvoldoende kennis kan er ook
toe leiden dat het onderwerp niet de benodigde
prioriteit krijgt. Bovendien kan zonder specifieke
kennis het gewenste doel niet goed geëxpliciteerd
en gespecificeerd worden. Dit is weer van invloed op
de doelgerichtheid van het beleid. In veel gevallen
is de kans op falen van beleid groot door het gebrek
aan goede informa e voor de betrokken actoren
(Bressers & Hoogerwerf, 1991, p. 127; Hoogerwerf,
1983, p. 34). Misverstanden, onduidelijkheden,
communica estoornissen en wederzijds wantrouwen
doen de kans op falen toenemen, omdat zij het verloop
van het uitvoeringsproces beïnvloeden. Informa e
speelt een belangrijke rol als communica e-instrument
in de vorm van voorlich ng, omdat de uitvoering,
en daarmee de doelbereiking van overheidsbeleid,
a ankelijk is van meerdere betrokken actoren,
waaronder omwonenden. Door goede voorlich ng
kunnen spanningen worden weggenomen of worden
verbeterd.
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Kunnen (we elijke macht)
De overheid zal haar doeleinden meer bereiken
naarmate haar macht groter is. Hierbij gaat het
niet alleen om macht tegenover burgers en
organisa es, maar ook om macht tegenover andere
overheden (Hoogerwerf, 1983, p. 35). Voor iedere
provincie geldt dat zij in principe dezelfde we elijke
machtsposi e hebben als elke andere provincie. De
verdeling van uitvoerende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden spelen een rol bij het succes
of falen van beleid. De machtsverdeling van de
actoren bepaalt de mate waarin de actoren in staat
zijn om de beoogde doeleinden te kunnen realiseren.
Realisa emacht en hindermacht spelen hierbij een
grote rol. Realisa emacht is de mate waarin een actor
in staat is om zijn eigen doeleinden te kunnen bereiken.
Bij hindermacht kunnen actoren elkaar ‘hinderen’ om
te voorkomen dat de gestelde doeleinden van een
uitvoerende organisa e worden bereikt (Bressers &
Hoogerwerf, 1991, pp. 126-127). Wanneer de provincie
graag iets ‘wil’ is het volgens Hoppe (in: Hoogerwerf,
1983, pp. 35-36) belangrijk om in drie stadia in het
beleidsproces de macht te hebben of te verkrijgen om
gestelde doelstellingen te behalen. Deze stadia zijn de
agendavorming, beleidsvorming en beleidsuitvoering.
In de ruimtelijke ordening lopen plannen veelal
vertraging op door de hindermacht die bijvoorbeeld
burgers of maatschappelijke organisa es hebben.
Betrokken burgers, zoals omwonenden waar de plannen
invloed op hebben, kunnen het planproces vertragen
of tegenhouden vanwege de beroepsprocedures
die zijn geregeld in de Wro. Deze hindermacht van
burgers beperkt de macht van de overheidsinstan es
aanzienlijk en zorgt ervoor dat succes van tevoren
niet te garanderen is (Hoogerwerf, 1983, p. 35). De
macht van de provincie wordt daarnaast beperkt door
andere overheden, zoals de gemeente(n). Voor de
doorwerking van het provinciale beleid is de provincie
a ankelijk van de betreﬀende gemeente om de doelen
van de provincie over te nemen in het gemeentelijk
beleid en vervolgens in bestemmingsplannen

(Hoogerwerf, 1983, p. 35). Duidelijk overeengekomen
verantwoordelijkheden tussen beide overheden
zorgen ervoor dat de taken voor een ieder duidelijk
zijn en wie wat bepaald en moet uitwerken. Overigens
kan de provincie ook haar hindermacht gebruiken
tegen plannen van een gemeente wanneer deze
in tegenspraak zijn met provinciale belangen.
Hindermacht is zodoende een belangrijke oorzaak
voor het falen van beleidsuitvoering en mede daardoor
wordt de beleidsuitvoering ook wel de achilleshiel van
het beleid genoemd (Bressers & Hoogerwerf, 1991, pp.
126-127).
Mogen of moeten (interne en externe afstemming)
De vierde en laatste factor die een belangrijke rol speelt
volgens Hoogerwerf (1983, p. 36) voor het bepalen
van succes of falen van beleid is de interne en externe
afstemming of integra e. Volgens Hoogerwerf zal de
kans op succes en het bereiken van de beoogde doelen
groter zijn wanneer de interne en externe afstemming
van de beleidsvoerder en andere voorstanders van het
beleid groter is en naarmate de interne en externe
afstemming van tegenstanders kleiner. Het verwerven
van draagvlak is belangrijk voor het succes van het
beleid, wanneer onder een zo groot mogelijk aantal
betrokken actoren het beleid gesteund wordt. Een van
de belangrijke taken van de ruimtelijke ordening in de
prak jk is dat er afstemming met andere beleidsvelden
is. Het doel van horizontale afstemming van sectoren is
dat er één gezamenlijk standpunt vanuit de provincie
kan worden ingenomen. Het voordeel van een
gezamenlijk standpunt is dat duidelijkheid, rich ng
andere actoren, over de provinciale belangen kenbaar
kan worden gemaakt. Deze vorm van planning wordt
facetplanning genoemd (Spit & Zoete, 2006, pp. 19-21
& p. 135). Er is een verschil tussen facetplanning en
sectorplanning. Sectorplanning is de planning van de
afzonderlijke afdelingen of sectoren, zoals bijvoorbeeld
de sector Natuur en de sector Economie (Toerisme
en Recrea e vallen hier meestal onder), om tot een
zo eﬀec ef en eﬃciënt mogelijk verloop te komen
van het eigen sectorbeleid. De belangen van andere
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sectoren worden daarbij meestal niet in ogenschouw
genomen. Op a eelding 2.7 is het verschil te zien
tussen facetplanning4 (hierna: integraal planning)
en sectorplanning. Hierbij moet opgemerkt worden
dat het model meer een analy sch onderscheid is
en de grenzen tussen de twee vormen steeds verder
vervagen (Spit & Zoete, 2006, pp. 19-21).
Als gevolg van de veelal sectorgebonden benadering
vanuit de sector Toerisme & Recrea e enerzijds en
de sector Natuur anderzijds is er een gebrek aan een
ontwikkelingsgerichte benadering van de toeris schrecrea eve sector (Cabus et al, 2007, p. 4). Aansluitend
op het sector-facetmodel valt hieruit te leren dat
wanneer sectoren teveel vanuit hun eigen sectorale
standpunten de toeris sch-recrea eve ontwikkelingen
beschouwen, er een ‘tunnelvisie’ ontstaat voor het
eigen standpunt en belangen. Dit bemoeilijkt het
vinden van een oplossing voor het spanningsveld
(Cabus et al, 2007, p. 53).

Wanneer verder wordt gekeken dan het eigen
standpunt kan er een interne afstemming ontstaan
tussen sectoren en ontstaat er daardoor een
gezamenlijk provinciaal belang. Interne afstemming
vergemakkelijkt tevens de externe afstemming,
doordat de provincie zo haar beoogde doel beter kan
sturen en verantwoorden rich ng de gemeente(n)
of andere organisa es. Het kan daarmee bovendien
onduidelijkheden
en
interpreta everschillen
voorkomen. De interne afstemming binnen de
provincie is een complex en ingewikkeld proces
van het discussiëren over belangen en draagt voor
een groot deel bij op het bereiken van de beoogde
doelen en daarmee dus voor het succes of falen van
beleid. Aangezien de gemeente(n) in dit onderzoek
de belangrijkste uitvoerende organisa e is en niet de
provincie, bepaalt de interne en externe afstemming
een belangrijk deel bij in het bepalen van succes of
falen van beleid.

A eelding 2.7: Verschillen tussen facetplanning (integraal planning) en sectorplanning

Bron: Spit en Zoete, 2006, p. 20. Eigen bewerking

4
In dit onderzoek wordt de term integraal planning gehanteerd voor een beter onderscheid tussen de twee vormen van
planning.
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2.6 Conclusie
n deze slotparagraaf wordt een conclusie gegeven
van de belangrijkste zaken die in dit hoofdstuk
aan bod zijn gekomen. Deze conclusies zijn een
opstap voor het hierna volgend empirische gedeelte
van het onderzoek. De behandelde deelvragen die in
dit hoofdstuk aan bod kwamen zijn:
 Welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn er in de
toeris sch-recrea eve sector?
 Welke invloed hee
de Ecologische
Hoofdstructuur en het nee, tenzij beleid op de
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve
sector?
 Welke instrumenten hebben de provincies
bij
ontwikkelingen
van
toeris schrecrea eve voorzieningen in de Ecologische
Hoofdstructuur?
 Hoe kan het succes- of falen van de
instrumenten worden bepaald?

I

2.6.1 Beantwoording theore sche deelvragen
Welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn er in de
toeris sch-recrea eve sector?
Om de eerste deelvraag te beantwoorden zijn in het
begin van het hoofdstuk eerst de hier gehanteerde
defini es van de toeris sch-recrea eve sector
benoemd. Er is in dit onderzoek er nadrukkelijk
voor gekozen om vrije jd, en toerisme en recrea e
onder te verdelen in de vrije jdssector en de
toeris sch-recrea eve sector. Deze tweedeling en
wat daar onder wordt benoemd kan afwijken van wat
algemeen verstaan wordt onder de vrije jdssector
en/of de toeris sch-recrea eve sector. Dit is bewust
gedaan om de rela e met de (beschermde) natuur
en het spanningsveld die bij ontwikkelingen van
deze (economische) bedrijven optreedt in beeld te
brengen. Het betre hier dan ook voornamelijk de
economische ontwikkelingen van voorzieningen in
de natuur. Onder de toeris sch-recrea eve sector
worden in dit onderzoek zodoende alle toeris schrecrea eve ac viteiten of voorzieningen verstaan,
waarbij:

 De ac viteiten of voorzieningen een
wisselwerking hebben met de natuur;
 Gebouwde of aangelegde voorzieningen
nodig zijn en waarvoor eventueel een entree,
toegang, of verblijfs- of gebruiksvergoeding
wordt betaald
 Een economisch winstbelang is te behalen
voor de ondernemer
De toeris sch-recrea eve sector bestaat uit
dagrecrea ebedrijven,
watersportbedrijven,
verblijfsrecrea e (kampeer- en bungalowterreinen)
en de hotel-, pension- en conferen esector (Busser et
al, 2002, p. 10).
Het spanningsveld tussen de natuur en toerisme
en recrea e komt voort uit een aantal ruimtelijke
ontwikkelingen en kenmerken van de toeris schrecrea eve sector:
 Geografische spreiding
 Wisselwerking met de natuur
 Grondgebonden en kapitaal intensieve
bedrijven
 Dynamische markt
 Kleinschalige familiebedrijven
De toeris sch-recrea eve sector wordt gekenmerkt
door een grote geografische verspreidheid. Deze
verspreidheid is historisch gegroeid en factoren
zoals concurren e van andere soortgelijke bedrijven
dragen daar aan bij. Het aanbod van voorzieningen
is ook zeer divers en elke voorziening hee weer
andere behoe en. Naast de grote verspreidheid
speelt met name de wisselwerking met de natuur
een belangrijke rol bij het spanningsveld tussen de
toeris sch-recrea eve sector en de natuur. De meeste
voorzieningen bevinden zich namelijk in of vlakbij de
natuur, want aantrekkelijke natuurgebieden zijn voor
recreanten en dus ook voor de toeris sch-recrea eve
sector erg interessant. Volgens (onder meer) Van der
Graaf (2011) bevindt ruim 70% van de toeris schrecrea eve sector in de provincie Utrecht zich in of
nabij de EHS. Ten derde zijn de toeris sch-recrea eve
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bedrijven grondgebonden en kapitaalintensief. Door
de grondgebondenheid en de ligging in de natuur
is meestal het enige alterna ef bij uitbreiding van
voorzieningen de rich ng. Ten vierde bevindt de
toeris sch-recrea eve zich in een dynamische markt.
Een van de huidige ontwikkelingen is dat de recreant
steeds meer behoe e hee luxere en ruimere
accommoda es. Om aan deze vraag te voldoen is
uitbreiding nodig van bestaande voorzieningen.
Daarnaast is het noodzakelijk om een kwan ta eve en
kwalita eve inhaalslag te maken om te kunnen blijven
inspelen op de groeiende en veranderende vraag van
de recreant. Tot slot wordt de sector gekenmerkt door
de veelal kleinschalige familiebedrijven die financieel
weinig ruimte voor grote investeringen. Compensa e
bij uitbreiding van het terrein is veelal financieel
las g vanwege de hoge grondprijzen en de geringe
opbrengsten van de sector. Ontwikkelingen, zoals
uitbreiding, zijn echter noodzakelijk om financieel
rendabel te blijven voor de bedrijven.
Welke invloed hee de Ecologische Hoofdstructuur
en het nee, tenzij beleid op de ontwikkelingen van de
toeris sch-recrea eve sector?
Om de tweede deelvraag te beantwoorden is de EHS
en het daarbij horende ‘nee, tenzij beleid’ in beeld
gebracht. Voor ontwikkelingen, zoals uitbreiding
of nieuwves ging, van toeris sch-recrea eve
voorzieningen brengt dit beleid vergaande restric es
met zich mee. De EHS regelgeving zorgt voor een
complexe problema ek om de noodzakelijke
kwan ta eve en kwalita eve verbeteringen te kunnen
realiseren. De Spelregels EHS (Ministerie van LNV et al,
2007) is het belangrijkste kader om ontwikkelingen
mogelijk te maken in de EHS. De spelregels zijn
opgesteld door het Rijk in samenwerking met de
twaalf provincies en biedt een viertal mogelijkheden
om ontwikkelingen mogelijk te maken in de EHS:
 Ontwikkelingen hebben geen significante
nega eve aantas ng op de EHS
 Via het instrument EHS-saldobenadering
 Via het instrument EHS-compensa ebeginsel

 Via het instrument EHS herbegrenzing
Volgens de EHS-beslisboom, het schema van de
mogelijke stappen van de EHS spelregels, is het ook
mogelijk dat plannen via het reguliere ruimtelijke
ordeningsproces getoetst worden wanneer de ingreep
niet plaatsvindt in de EHS. Deze laatste mogelijkheid
is echter niet relevant voor dit onderzoek, omdat de
invloed van de EHS regelgeving van belang is.
De voorwaarden waaraan een ontwikkeling of
ingreep moet voldoen om de EHS instrumenten toe
te mogen passen zijn in algemene termen benoemd,
bijvoorbeeld ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ en
‘groot openbaar belang’. De provincies zijn sinds 2008
verantwoordelijk voor de realisa e en behoud van de
EHS en zij hebben daarbij tevens de mogelijkheid om
de Spelregels EHS te concre seren. De wijze waarop
dit gebeurt is zeer belangrijk, omdat concre sering
mogelijkerwijs kan leiden tot een eﬀec ef (succesvol)
instrumentarium om ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS te realiseren.
Welke instrumenten hebben de provincies bij
ontwikkelingen
van
toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de Ecologische Hoofdstructuur?
De derde deelvraag gaat over de vraag welke
instrumenten de provincies hebben om ontwikkelingen
van de toeris sch-recrea eve sector in de EHS mogelijk
te maken. De provincie is de belangrijkste actor die in
dit onderzoek is geanalyseerd, vanwege de rol die zij
hee in realisa e en borging van de EHS. Zij vormt dus
een cruciale schakel bij het al dan wel of niet realiseren
van ontwikkelingen in de EHS. In paragraaf 2.5 is het
beleidskader voor de provincie in beeld gebracht en
daarbij tevens onderzocht welk instrumentarium zij
hee . Het instrumentarium van de provincie bestaat uit
een gebruikelijke driedeling van instrumentenmodellen
in de beleidswetenschappen, namelijk: het juridische,
economische en communica eve instrumentarium.
De drie instrumenten van de EHS (saldobenadering,
compensa e, herbegrenzing) behoren allen tot het
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juridische instrumentarium. Het is vanuit de theorie
de verwach ng dat de drie instrumentenmodellen
gecombineerd gebruikt zullen worden in de prak jk.
Hoe kan het succes- of falen van de instrumenten
worden bepaald?
De laatste deelvraag gaat over de bepaling van succesof falen van beleidsinstrumenten. Om het gehanteerde
toeris sch-recrea eve beleid en instrumentarium
daarbij van de provincie te kunnen toetsen op succesen faalfactoren zijn in paragraaf 2.5.6 een viertal
belangrijke factoren in beeld gebracht. Belangrijke
bestuurlijke factoren om de kans op succes te vergroten
en die het verloop van de deelprocessen van het
beleidsproces posi ef beïnvloeden zijn (Hoogerwerf &
Herweijer, 2003, p. 27):
 De doelgerichtheid (het ‘willen’)
 De informa e (het ‘weten’)
 De we elijke macht en verantwoordelijkheden
(het ‘kunnen’)
 De interne en externe afstemming (het
‘mogen’ of ‘moeten’)
De kans op succes, of de mate van doelbereiking, van
beleid zal groter zijn wanneer het streven naar het
doel sterker is en de weerstand daartegen kleiner. Het
streven en de weerstand zijn daarnaast a ankelijk
van diverse factoren, waaronder de informa e en de
(we elijke en gecreëerde) macht. Met de bepaling van
de succes- en faalfactoren is een antwoord gegeven op
de laatste deelvraag in dit hoofdstuk.

2.6.2 Slotbeschouwing theore sch kader
Uit de theorie kan geconcludeerd worden dat
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve sector in
de EHS gewenst en noodzakelijk is om aan de groeiende
en veranderende vraag van de recreant te voldoen.
Dit leidt tot een spanningsveld tussen het toeris schrecrea eve beleid en het natuurbeleid, waaronder de
EHS. De vraag is of dit spanningsveld ook intern bij de
Nederlandse provincies tot knelpunten leidt tussen de
twee beleidssectoren. En zo ja, welke instrumenten de
provincies inze en om zowel toeris sch-recrea eve
ontwikkeling als natuurontwikkeling mogelijk te
maken. De verwach ng daarbij is dat allereerst
een combina e van juridische, economische en
communica eve instrumenten worden ingezet. Ten
tweede lijkt een concre sering en borging van de
spelregels EHS in de provinciale structuurvisie en/
of ruimtelijke verordening een belangrijk onderdeel
van het juridische instrumentarium. Tot slot is de
verwach ng dat er succes- en faalfactoren van beleid
van invloed zijn op de eﬀec viteit van de gekozen
combina e van instrumenten.

Hoofdstuk 3
Methoden
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Hoofdstuk 3 - Methoden

3.1 Inleiding

I

n dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke
onderzoeksmethoden er zijn toegepast om het
empirische gedeelte van het onderzoek uit te
voeren. Tevens wordt uitgelegd waarom er voor deze
methoden is gekozen. Het belangrijkste doel van dit
hoofdstuk is om duidelijk te maken dat op een zo goed
mogelijke wijze is getracht om de informa e systema sch
te verzamelen en deze vervolgens ook op systema sche
wijze te verwerken, zodat er een betrouwbare en valide
analyse is ontstaan.
Allereerst komt in paragraaf 3.2 het conceptueel model
in beeld en wordt het model beschreven en verklaard.
Paragraaf 3.3 legt uit welke onderzoeksmethoden er
jdens het empirisch onderzoek zijn gebruikt. Hierin is
beschreven dat er gekozen is voor het uitvoeren van een
quickscan (hoofdstuk 4) en drie casestudies (hoofdstuk
5 tot en met 7) als veldonderzoek. In paragraaf 3.4
wordt de betrouwbaarheid en validiteit toegelicht.
De verantwoording van de cases komt aan bod in
paragraaf 3.5. Paragraaf 3.6 toont hoe de analyse van de
quickscan en casestudies zijn verwerkt. Tot slot komt de
opera onalisa e van de onderzochte indicatoren aan bod
in paragraaf 3.7.
3.2 Conceptueel model

A

eelding 3.1 laat het conceptueel model
zien. Dit model is de koppeling tussen de
theorie uit hoofdstuk 2 en de hierna volgende
hoofdstukken 4 tot en met 8. Met behulp van het model
en de indicatoren uit de theorie kan worden nagegaan
of deze indicatoren ook opgaan voor de situa e in de
prak jk. De te onderzoeken indicatoren in de prak jk zijn
afgeleid uit de onderzoeksvraag. Hieronder zal nogmaals
de onderzoeksvraag in beeld worden gebracht:
In hoeverre zijn de instrumenten van de provincies
eﬀec ef om ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de Ecologische Hoofdstructuur te
realiseren?

De belangrijkste actor die uit de onderzoeksvraag is
af te leiden is de provincie (zie a eelding 3.1 punt
1). In dit onderzoek zijn alle provincies in Nederland
globaal onderzocht, waarna drie ervan zijn uitgewerkt
in casestudies. De provincies zijn onderzocht op het
provinciaal beleid met betrekking tot toerisme en
recrea e (2) en de inzet van mogelijke instrumenten (3)
om ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve sector in
de EHS mogelijk te maken. Het te kiezen instrumentarium
wordt beïnvloed door de ruimtelijke context (5) in de
provincie, deze is per provincie verschillend. Door de
ruimtelijke context zal per provincie een ander beleid
en instrumentarium worden gehanteerd. Een provincie
met meer toeris sch-recrea eve druk zal eerder een
eﬀec ef instrumentarium willen zoeken en hanteren dan
een provincie met minder druk. Vier kenmerken (4) zijn
van invloed op de eﬀec viteit van het instrumentarium
en bepalen het succes of falen. Andersom geldt dat het
instrumentarium ook van invloed is op de kenmerken
van succes of falen, vanwege de lerende werking van
het gehanteerde beleid in de prak jk en de evalua e
daarvan. Met eﬀec viteit wordt in dit onderzoek het
succes bedoeld wanneer ontwikkelingen in de prak jk
gerealiseerd worden door de gehanteerde aanpak.
De doelstelling van de provincie met betrekking tot
ontwikkeling van de toeris sch-recrea eve sector wordt
dan gekoppeld met de vraag of ontwikkelingen wel of
niet gerealiseerd zijn. De eﬀec viteit (6) in dit onderzoek
is ofwel succes (realisering van ontwikkelingen) ofwel
falen (ontwikkelingen zijn niet gerealiseerd).
3.3 Onderzoeksmethoden

I

n deze paragraaf wordt uitgelegd van welke methoden
gebruik is gemaakt om het empirische gedeelte
van het onderzoek uit te voeren. Het empirische
gedeelte van het onderzoek zal worden uitgevoerd
met behulp van een quickscan, semigestructureerde
interviews voor de casestudies en bureauonderzoek.
Deze verschillende onderzoeksmethoden sluiten goed
aan op het kwalita eve vraagstuk. De twee soorten
dataverzameling die in dit onderzoek zijn gebruikt,
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A eelding 3.1: Conceptueel model als de koppeling tussen theorie en prak jk

bureauonderzoek en veldonderzoek, worden in de
hierna volgende subparagrafen beschreven.
Bureauonderzoek
Het verzamelen van bestaande informa e, ook wel
bureauonderzoek genoemd, is een van de kenmerken
voor kwalita ef onderzoek (Baarda et al, 1998, p. 88).
Bureauonderzoek hee verschillende voordelen om
te gebruiken jdens het empirische gedeelte van het
onderzoek. Ten eerste kan met behulp van de bestaande
beschikbare gegevens binnen beperkte jd een groot
aantal gegevens worden verzameld. Daarnaast wordt
de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot,

omdat het verzamelde materiaal in de meeste gevallen
op wetenschappelijke wijze is geproduceerd. Een
nadeel van het gebruik van secundair materiaal is dat
het in principe met een ander uitgangspunt of doel is
geschreven en daardoor niet al jd direct toepasbaar
of bruikbaar is. De informa e uit het bureauonderzoek
wordt op verschillende manieren gebruikt. Aan de ene
kant zorgt de verzamelde informa e voor een goede
voorbereiding voor het opstellen van de quickscan
vragenlijst en vragenlijsten voor de interviews. Het
zorgt er voor dat de juiste vragen gesteld worden
om uiteindelijk de onderzoeksvraag en deelvragen
te beantwoorden. Aan de andere kant zorgt het
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bureauonderzoek voor een extra aanvulling van de
casestudies, zodat niet alleen gebruik gemaakt wordt
van de informa e uit de interviews, maar ook van
secundaire informa e. De verzamelde en gebruikte
informa e is zorgvuldig geselecteerd op basis van
bruikbaarheid en relevan e met het onderzoek. Dit
komt de betrouwbaarheid van het onderzoek ten
goede.
Veldonderzoek
Het veldonderzoek bestaat in dit onderzoek uit twee
onderdelen, de quickscan en de drie casestudies. Het
doel van het eerste onderdeel, de quickscan, is om op
globale wijze het spanningsveld tussen ontwikkelingen
van toeris sch-recrea eve voorzieningen en de EHS,
de inzet en het gebruik van instrumenten door de
provincies bij deze ontwikkelingen, de doorwerking
van het beleid in de (gemeentelijke) prak jk en de
oorzaken waarom ontwikkelingen geen doorgang
vinden in beeld te brengen. Doordat alle provincies
de quickscan hebben ingevuld is een beeld ontstaan
van welke provincies een succesvolle aanpak hanteren
en welke provincies niet. Hieruit zijn drie cases
geselecteerd om verder te onderzoeken op de succesen faalfactoren van de gehanteerde aanpakken. De
quickscan verantwoord zodoende deels de gekozen
provincies voor de casestudies.
Het tweede gedeelte van het veldonderzoek bestaat
uit het houden van semigestructureerde interviews.
Het houden van interviews is een ander kenmerk
van kwalita ef onderzoek (Baarda et al, 1998, p. 88).
De interviews worden voor de inhoudelijke invulling
van de casestudies. Door een verdere verdieping
na de quickscan in drie cases is getracht om een
duidelijker en nauwkeuriger beeld te verkrijgen van
succes- en faalfactoren van het instrumentarium
van de provincies bij ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS. Het voordeel
van het houden van een mul ple-case study, waarbij
meerdere casussen worden gebruikt, is dat meer
onthuld kan worden over de succes- en faalfactoren

van beleid (Bryman, 2008). Daarnaast is het mogelijk de
context van elke casus in ogenschouw te nemen, door
overeenkomsten en verschillen te analyseren. Deze
overeenkomsten en verschillen tussen de drie cases
zijn in hoofdstuk 8 uitgewerkt. Het doel van de cases
is om enerzijds een goed werkend instrumentarium
of aanpak te achterhalen en anderzijds ook een
falend instrumentarium of aanpak te onderzoeken,
zodat vervolgens een vergelijking gemaakt kan
worden van de succes- en faalfactoren. Om dit doel
te bereiken is voor één provincie onderzocht waarom
in de betreﬀende provincie ontwikkelingen niet
gerealiseerd worden, ofwel falen, en wat de oorzaken
daarvan zijn. Daarnaast zijn twee andere provincies
met een eﬀec ef, ofwel succesvol, instrumentarium
onderzocht om te bepalen welke succesfactoren
van belang zijn om een eﬀec ef instrumentarium
te verkrijgen. Door deze twee situa es met elkaar
te vergelijken zijn aanbevelingen gemaakt voor de
overige provincies. Het vergelijken van situa es is
kenmerkend voor kwalita ef onderzoek (Verschuren
& Doorewaard, 1998, p. 169)
3.4 Betrouwbaarheid en validiteit van het
onderzoek

V

oor een wetenschappelijk onderzoek is het
belangrijk dat de uitkomsten en methoden
betrouwbaar en valide zijn. Als beiden aan
de orde zijn dan wordt voldoende zekerheid geboden
over de juistheid va de onderzoeksresultaten en
representa viteit voor de onderzochte prak jksitua e.
In onderstaande subparagrafen wordt aangegeven
hoe aan deze twee eisen is voldaan.
Betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek
te vergroten is gebruikt gemaakt van zowel
bureauonderzoek als veldonderzoek. Om er voor te
zorgen dat het veldonderzoek met de quickscan en de
interviews betrouwbaar zijn, is de quickscan allereerst
opgestuurd naar alle provincies in Nederland. De
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vragenlijst is van tevoren intern gecontroleerd bij
Bureau BUITEN en getest door medewerkers van de
provincie Utrecht. Ten tweede zijn de afgenomen
interviews in de drie provincies gehouden met
personen die aangegeven hebben dat zij zich (bijna)
dagelijks met dit onderwerp bezig houden. Voor
Gelderland en Flevoland is gesproken met één enkele
persoon in de betreﬀende provincie. De verwach ng
is dat het afnemen van meer interviews geen nieuwe
informa e naar voren laat komen. Daarnaast zorgt de
aanvulling vanuit de quickscan en bureauonderzoek
voor voldoende en betrouwbare informa e. Voor
Utrecht daarentegen is in totaal met vier personen
gesproken, verdeeld over twee interviews. Dit is
gedaan om een duidelijker en betrouwbaarder beeld
te verkrijgen van het falen van ontwikkelingen in deze
provincie en welke factoren daar een rol bij speelden.

datgene wat feitelijk in de prak jk afspeelt. Validiteit
hee te maken met de waarde van de verzamelde
gegevens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
de interne en externe validiteit van het onderzoek
(Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 99).

Respons
Om de respons te vergroten van de quickscan is
vooraf aan het digitaal versturen per email telefonisch
contact gezocht met alle provincies. Tijdens het
telefoongesprek is gevraagd naar contactpersonen
die de vragenlijst op een zo betrouwbaar mogelijke
wijze kunnen invullen, omdat zij (bijna) dagelijks met
het onderwerp te maken hebben. Tevens daarbij is
het doel van het onderzoek uitgelegd om de respons
zoveel mogelijk te vergroten. Vele provincies hebben
de vragenlijst met meerdere afdelingen (natuur,
toerisme & recrea e, ruimtelijke ordening) ingevuld,
wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Uiteindelijk,
na vele telefoongesprekken en reminders via de
email, hebben alle provincies de quickscan vragenlijst
ingevuld teruggestuurd, waardoor er een respons is
van 100%. De betrouwbaarheid en validiteit van het
onderzoek is hiermee aanzienlijk vergroot.

Externe validiteit
Vanuit het doel van het onderzoek is het van belang
om de verkregen resultaten ook te kunnen overdragen
naar de overige niet onderzochte provincies in de
casestudies. Het gaat hierbij om het inhoudelijk
generaliseren van de resultaten, zodat deze ook
overdraagbaar of toepasbaar zijn op de situa e in de
overige provincies. Deze overdraagbaarheid, ofwel
externe validiteit, hoe in kwalita ef onderzoek geen
groot probleem te zijn (Verschuren & Doorewaard,
2007, p. 101). Door de onderzoekssitua e op
belangrijke punten te controleren op overeenkomsten
met de overige situa es in de provincie wordt dit
gewaarborgd. Deze ‘kern van vergelijkbaarheid’ houdt
in dat er relevante kenmerken of criteria zijn vastgesteld
waarop de situa es kunnen worden vergeleken. Dit is
voor dit onderzoek gedaan met de kenmerken voor
succes- of falen van beleid (willen, weten, kunnen,
mogen of moeten). Daarnaast is met behulp van de
quickscan van alle provincies een beeld verkregen en
kan zodoende een vergelijking worden gemaakt van
de provincies op de onderzochte factoren. De drie
cases zijn hiervoor op structurele wijze beschreven en
geanalyseerd. Hierdoor zijn aanbevelingen van succes-

Validiteit
Het onderzoek kan betrouwbaar zijn, maar dat hoe
nog niet te betekenen dat het onderzoek ook valide
of geldig is. Er moet namelijk worden nagegaan of de
verzamelde gegevens ook een goede weergave zijn van

Interne validiteit
Kwalita ef onderzoek is sterk in interne validiteit
wanneer de bestaande situa e zo goed mogelijk
is weergegeven en intact is gelaten (Verschuren &
Doorewaard, 2007, p. 99). Dit onderzoek voldoet
daaraan, omdat de bestaande situa es in de provincies
als uitgangspunt zijn genomen en de situa e intact
hee gelaten. De gebruikte methoden, waaronder
datatriangula e door middel van bureauonderzoek en
veldonderzoek, in dit onderzoek dragen bij aan een zo
goed mogelijke interne validiteit.
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en faalfactoren mogelijk voor de overige provincies
met moeilijkheden (falen) bij dit onderwerp.
3.5 Verantwoording cases

H

et doel van de drie cases is om instrumenten te
iden ficeren die provincies kunnen inze en
om ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector in de EHS mogelijk te maken en
hierbij de succes- en faalfactoren aan te wijzen. Er
is gekozen om een drietal provincies te onderzoeken
in casestudies, zodat er ook vergelijkingen gemaakt
kunnen worden tussen de cases onderling. De drie te
onderzoeken provincies zijn:
 Provincie Utrecht
 Provincie Gelderland
 Provincie Flevoland
Volgens Berkers (2004, p. 5) hebben de provincies
Utrecht, Gelderland en Flevoland het hoogste
percentage toeris sch-recrea eve bedrijven dat in of
nabij beschermde natuur ligt en waar het zoekgebied
bij een uitbreiding voor minimaal 50% is bestempeld
als beschermd natuurgebied. De onderzoeksvraag is
voor deze provincies dus zeer relevant en daarom een
van de redenen waarom voor deze drie provincies is
gekozen.
Daarnaast is voor de provincie Utrecht is gekozen,
omdat uit een onderzoek van Van der Graaf (2011)
blijkt dat ruim 70% van de toeris sch-recrea eve
sector in de provincie Utrecht zich op de Utrechtse
Heuvelrug bevindt (Van der Graaf, 2011). Met
een oppervlakte van circa 206 km2 is de Utrechtse
Heuvelrug het op een na grootste aaneengesloten
bosgebied van Nederland. Bovendien is Utrecht de
derde provincie met het meeste aandeel EHS ten
opzichte van het landoppervlakte (exclusief binnenen buitenwater), zie tabel of bijlage 1.
Voor de provincie Gelderland is gekozen om een drietal
redenen. Allereerst hee de provincie Gelderland van
alle provincies de grootste hoeveelheid EHS, zowel in

oppervlakte als het percentage EHS ten opzichte van
het landoppervlakte. Ten tweede is voor Gelderland
gekozen, omdat Gelderland in de quickscan aangaf
een vernieuwend en eﬀec ef instrument(arium), de
groei- en krimpaanpak, te hanteren.
Voor de provincie Flevoland is gekozen, omdat
Flevoland in de quickscan aangaf dat zij als enige
provincie in plaats van het gebruikelijke nee, tenzij
beleid een ‘ja, want’ beleid hanteert en deze aanpak
eﬀec ef is in de prak jk. Deze alterna eve aanpak was
de aanleiding om ook Flevoland verder te bestuderen
als casestudie.
3.6 Analysestrategie

D

e quickscan vragenlijsten zijn digitaal
verstuurd en ingevuld. Hierdoor is een
bewerking ervan vergemakkelijkt. De
resultaten van de quickscan worden per vraag in
tabellen uiteengezet. Per vraag zijn de verschillende
antwoorden per provincie overzichtelijk terug te
vinden. Hierdoor is snel en eenvoudig een vergelijking
tussen de provincies te maken. De resultaten van de
quickscan zijn rich nggevend geweest voor de drie
casestudies.
De vier afgenomen interviews voor de casestudies
zijn afgenomen op de betreﬀende provinciehuizen.
De interviews zijn met behulp van een voicerecorder
vastgelegd en vervolgens in volledige transcrip es
uitgewerkt . De volledige transcrip es zorgen ervoor
dat een nauwkeurige analyse gemaakt is, zodat de
kans op verlies van informa e zoveel mogelijk is
beperkt. De interviews zijn vervolgens gecodeerd
door middel van het so wareprogramma Maxqda10.
Met behulp van dit analyse- en codeerprogramma en
de theorie uit hoofdstuk 2 zijn vervolgens zes thema’s
opgezet, welke in alle interviews belangrijk bleken te
zijn. Vijf van deze thema’s komen overeen met de
theorie uit hoofdstuk 2. De structuur zorgt ervoor dat
op systema sche wijze de cases te vergelijken zijn en
de lezer meer ‘gevoel’ krijgt voor het succes of falen
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Tabel 3.1: Analyseschema succes- en faalfactoren casestudies

Succes- en
faalfactoren
van (toeris schrecrea ef)
provinciaal beleid

Ruimtelijke context
Willen
Weten
Kunnen
Mogen of Moeten

van het beleid. Per indicator zal er in de cases worden
geanalyseerd in hoeverre het beleid bijdraagt aan het
succes of falen van het beleid bij ontwikkelingen van
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS. Aan
de hand van het schema in tabel 3.1 is een vergelijking
gemaakt die in hoofdstuk 8 aan bod komt.
3.7 Opera onalisa e

D

e vijf thema’s uit tabel 3.1 worden in
deze paragraaf geopera onaliseerd. Het
opera onaliseren van indicatoren bestaat uit
het proces van het kiezen en nauwkeurig omschrijven
van indicatoren voor complexe en/of abstracte
begrippen. Voor kwalita ef onderzoek worden deze
indicatoren vastgelegd door een proces van registra e
en beschrijving, waarvoor een instrumentalisering en
instruc es nodig zijn (Verschuren & Doorewaard, 2007,
p. 143). De instrumentalisering is in dit onderzoek
gedaan door het opnemen van een topic list en het
stellen van open vragen. Dit is gebeurd voor zowel de
quickscan als voor de interviews. De vragenlijsten zijn
terug te vinden in bijlage 4 tot en met 6.
Ruimtelijke context
Elke provincie hee
zijn eigen verschillende
kenmerken. Dat geldt niet alleen voor de interne
structuur van de provinciale organisa e en de
poli eke verhoudingen daarbinnen, maar ook voor
de ruimtelijke context van de provincie. De ruimtelijke
context behandelt verschillende ruimtelijke en
geografische eigenschappen, waardoor de provincie
verschilt van een andere provincie. De ouderdom van

Utrecht

Cases
Gelderland

Flevoland

de grond is bijvoorbeeld een dergelijke ruimtelijke
contex actor. De provincie Flevoland hee vanwege
de inpoldering de jongste grond van Nederland. Dit
brengt enkele voordelen met zich mee, waardoor
Flevoland in ruimtelijk opzicht verschilt van een
provincie als Gelderland of Utrecht waar de natuur
ouder is. De ouderdom van de grond kan een
beeld oproepen bij actoren dat de natuur in die
provincies zodoende minder makkelijk vervangbaar
of compenseerbaar is. Daarnaast worden per case
kenmerken gegeven van het landoppervlakte EHS,
het percentage EHS. De ruimtelijke context gee
zodoende een beeld van enkele kenmerken van de
toeris sch-recrea eve sector in de provincie.
Willen
‘Willen’ gaat over de doelgerichtheid van de provincie.
Het gaat hierbij om doelen en ambi e die de provincie
hee voor toerisme en recrea e. (Provinciaal) beleid
wordt als doelgericht beschouwd wanneer doeleinden
meer prioriteit krijgen, meer explici et, specifiek
en systema sch zijn geformuleerd en wanneer de
middelen goed aansluiten op de gestelde doelen
(Hoogerwerf, 1983, p. 31). Naast prioriteit spelen
de urgen e en noodzaak voor ontwikkelingen van
toeris sch-recrea eve voorzieningen (al dan wel of
niet in de EHS) een rol bij het vormen en hanteren van
een eﬀec ef beleid. Onder willen wordt dus het streven
(het willen) naar bijvoorbeeld een kwan ta ef en/of
kwalita eve verbetering van de toeris sch-recrea eve
sector verstaan. De structuurvisie is een belangrijk
uitgangspunt om de ambi es van de provincies voor
bepaalde onderwerpen te achterhalen. De doelen
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van de provincie zijn tevens het uitgangspunt om te
bepalen of het beleid van de provincie voor toerisme
en recrea e eﬀec ef zijn. Wanneer een provincie
bijvoorbeeld graag wil dat de toeris sch-recrea eve
sector kwan ta ef gezien groeit en er uiteindelijk
ook groei, ontwikkelingen, mogelijk is geweest door
het gevoerde beleid dan wordt dit benoemd als een
eﬀec ef of succesvol beleid. Wanneer de doelstellingen
van een kwan ta eve groei echter niet gehaald zijn,
bijvoorbeeld doordat regelgeving ontwikkelingen
niet mogelijk maakt, dan is geconcludeerd dat het
provinciaal beleid met betrekking tot toerisme en
recrea e faalt en dus niet eﬀec ef is geweest.
Weten
‘Weten’ gaat over de beschikking over benodigde
informa e. Informa e is relevant voor de eﬀec viteit,
omdat informa e allereerst relevant is voor de
beleidsvorming. Met behulp van goede en betrouwbare
informa e kunnen specifiek geformuleerde doelen
met specifiek geformuleerde middelen worden
bepaald. Informa e over middelen is dus een tweede
belangrijke factor. Volgens Hoogerwerf (1983, p. 32)
is er een vermoeden dat veel overheidsbeleid faalt,
omdat doelen met verkeerde middelen worden
nagestreefd. Om toeris sch-recrea eve voorzieningen
in de EHS mogelijk te maken is het van belang om te
weten welke mogelijkheden er zijn in de EHS en welke
instrumenten daarbij ingezet kunnen worden. Ook is
van belang hoe er met de verschillende instrumenten
moet worden omgegaan en hoe deze moeten worden
geïnterpreteerd. Duidelijke en heldere defini es van
de spelregels van de EHS zorgen ervoor dat voor alle
actoren duidelijk is wat wel en wat niet mogelijk is in de
EHS. Zoals in hoofdstuk 2 aan bod is gekomen moeten
deze nog vage begrippen, zoals ‘groot openbaar
belang’ en ‘wezenlijk’, nader uitgewerkt worden door
de provincies en gemeenten. Dit is belangrijk om
een duidelijk en transparant beleid te voeren, maar
ook om gemeenten en ondernemers goed te kunnen
informeren over de mogelijkheden. Kennis is dus een
van de belangrijke factoren voor succes of falen.

Kunnen
‘Kunnen’ gaat over de voornamelijk de we elijke
machtsverdeling en de mogelijkheden die de provincie
hee om haar gewenste beleid te kunnen uitvoeren. De
provincie zal haar doeleinden meer kunnen bereiken
naarmate de macht tegenover burgers en organisa es,
maar ook andere overheden groter is (Hoogerwerf,
1983, p 35). Hoppe (in: Hoogerwerf, 1983, p. 36)
maakt onderscheid in drie factoren waar falen van
(provinciaal) beleid kan voorkomen: de agendavorming,
beleidsvorming en de beleidsuitvoering. Volgens
Hoppe is het belangrijk om in elk van de drie stadia
voldoende macht te hebben of te verkrijgen om de
doelen te kunnen bereiken. Te weinig macht houdt dus
in dat doelen niet bereikt kunnen worden. Het kunnen
van de provincie moet dus zodoende worden bepaald
met of er in de drie stadia voldoende (poli eke)
macht is geweest. Twee van de drie stadia, de
agendavorming en beleidsvorming, hee de provincie
als orgaan veel invloed op. Op de beleidsuitvoering is
de provincie echter in zeer sterke mate a ankelijk van
de we elijke verantwoordelijkheid van gemeenten
om ontwikkelingen in bestemmingsplannen op te
nemen. Zodoende hee de factor ‘kunnen’ veel
overeenkomsten met de factor ‘mogen of moeten’.
Een duidelijk onderscheid is niet geheel te maken,
maar het gaat voornamelijk om de verhouding tussen
de we elijke macht (kunnen) en het verkrijgen van
macht (mogen of moeten). Een belangrijk onderscheid
kan daarnaast ook gemaakt worden tussen de
we elijke verantwoordelijkheid van de provincie voor
de uitvoering en controle op de EHS enerzijds en op de
meer faciliterende en beleidsondersteunende rol van
toerisme en recrea e anderzijds. De provincie hee
namelijk geen we elijke verantwoordelijkheid voor
het s muleren van toerisme en recrea e. Hindermacht
en realisa emacht zijn twee andere factoren die
een rol spelen. Burgers, organisa es en overheden
kunnen hindermacht gebruiken om ontwikkelingen
tegen te houden. Een provincie kan zodoende dus
ook ontwikkelingen die de gemeente graag wil ook
tegenhouden.
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Of toerisme en recrea e op de agenda staan en
in de beleidsvorming zijn terechtgekomen is voor
een deel te herleiden uit de structuurvisie. Maar de
poli eke situa e in de provincie is waarschijnlijk de
belangrijkste factor daarbij om te bepalen of er in de
eerste twee stadia voldoende macht is geweest. De
poli eke situa e in de provincie komt aan bod onder
het ‘mogen of moeten’. Naast deze factoren is de inzet
van provinciale instrumenten van belang. Het gaat hier
om de drie verschillende instrumentenmodellen die
de provincie kan aanwenden om beleid te voeren. Dit
zijn de juridische, economische en communica eve
instrumenten. Met behulp van de inzet van deze
instrumenten tracht de provincie de gestelde doelen
te bereiken.
Mogen of moeten
‘Mogen’ of ‘moeten’ gaat over zowel de horizontale als
ver cale taakverdeling en coördina e. Het gaat hier
om de belangen van zowel de verschillende provinciale
sectoren (intern, horizontaal) als tussen de provincie
en andere organisa es, actoren en overheden (extern,
ver caal). Enkel de inzet van de we elijke macht van
de provincie zal niet voldoende zijn om de provinciale
doelen te bereiken. Voor de beleidsuitvoering is de
provincie in sterke mate a ankelijk van andere actoren

en organisa es, maar vooral van de gemeenten.
Hoewel de provincie tegenwoordig ook zelfstandig
bestemmingsinpassingsplannen kan maken, zal
de provincie deze we elijke verantwoordelijkheid
van gemeenten niet gauw overnemen. Daar moet
voldoende aanleiding voor zijn. Zodoende moet de
provincie op zoek om ontwikkelingen te kunnen
realiseren met behulp van andere organisa es. Het
creëren van draagvlak, het vergroten van het eigen
belang onder andere actoren, is belangrijk hierbij om
hindermacht door andere betrokken actoren zoveel
mogelijk te voorkomen en zodoende de kans op succes
te kunnen vergroten. Zoals onder ‘kunnen’ is vermeld,
is de poli eke of bestuurlijke situa e in de provincie
een belangrijke factor voor het (interne) draagvlak. De
poli eke situa e bepaalt namelijk welke onderwerpen
prioriteit krijgen. De onderwerpen met prioriteit
worden vermeld in de structuurvisie en zodoende
kan bepaald worden of er macht is verkregen in twee
van de drie belangrijke stadia van het beleidsproces.
Wanneer er prioriteit aan een onderwerp, zoals
toerisme en recrea e wordt gegeven, en daaraan
doelen zijn gekoppeld zal deze in ieder geval dus in de
agendavorming en beleidsvorming zijn opgenomen.
De poli ek bepaalt dus in belangrijke mate of
ontwikkelingen door kunnen gaan.

Hoofdstuk 4
Quickscan
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Hoofdstuk 4 - Quickscan

4.1 Inleiding

I

n dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd
van de quickscan vragenlijst die door alle twaalf
provincies is ingevuld. De indeling is gebaseerd op
de theorie uit hoofdstuk 2 en het conceptueel model van
hoofdstuk 3 (zie a eelding 3.1). De standaard quickscan
vragenlijst is terug te vinden in bijlage 3. De quickscan
is door alle twaalf provincies ingevuld, waardoor een
analyse gemaakt is van de gehele popula e.
Aan de hand van de vijf stappen die het beleidsproces
vormen en de kenmerken voor succes- of falen van
overheidsbeleid worden de resultaten van de quickscan
besproken. De laatste stap van het beleidsproces, de
beleidsevalua e, wordt niet behandeld omdat dit
onderzoek in feite een beleidsevalua e is. De lijst is
verder aangevuld met het maatschappelijk probleem wat
vooraf gaat aan het agendavormingsproces:
 Maatschappelijk probleem /
Agendavormingsproces
 Beleidsvorming
 Beleidsuitvoering
Uit de theorie in hoofdstuk 2 zijn een viertal indicatoren
aan bod gekomen om het succes- en falen van
overheidsbeleid in beeld te brengen. Deze factoren komen
niet apart in beeld terug, maar worden per onderdeel
van het beleidsproces besproken en geanalyseerd waar
mogelijk:
 De doelgerichtheid (het ‘willen’)
 De informa e (het ‘weten’)
 De we elijke macht en verantwoordelijkheden
(het ‘kunnen’)
 De interne en externe afstemming (het ‘mogen’
of ‘moeten’)

4.2 Resultaten van de quickscan
4.2.1 Het maatschappelijk probleem en de
agendavorming
Bekendheid moeilijkheden van toeris sch-recrea eve
ondernemers om te kunnen ontwikkelen

V

olgens de theorie uit hoofdstuk 2 zijn de eerste
twee stappen in het beleidsproces het in beeld
brengen van het maatschappelijk probleem
en het vervolgens op de beleidsagenda ze en van het
probleem. Als het probleem niet bekend is of in beeld
is, zal er rich ng de agendavorming en beleidsvorming
weinig gebeuren om het probleem te verhelpen. Daarom
is allereerst onderzocht of de provincies kennis hebben
van gevallen waarbij toeris sch-recrea eve ondernemers
moeilijkheden
ondervinden
bij
ontwikkelingen
(uitbreiding, vernieuwing, nieuwves ging) in de EHS. Door
alle provincies (100%) wordt aangegeven dat zij bekend
zijn met gevallen waarbij ondernemers moeilijkheden
ondervinden van de EHS, zie tabel 4.1.
Tabel 4.1: Bekendheid van het maatschappelijk probleem
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Bekendheid spanningsveld

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nee

Aantal gevallen van ondernemers met moeilijkheden door
spelregels EHS in de afgelopen en jaar (2001 – 2011)
Alle provincies weten dus af van een of meerdere gevallen
waarbij ondernemers moeilijkheden ondervinden van
de spelregels van de EHS. Er bestaat echter een grote
diversiteit in het aantal gevallen die de respondenten
kennen waarbij toeris sch-recrea eve ondernemers
problemen ondervonden van de regels van de EHS in de
afgelopen en jaar. Onder de respondenten is allereerst
niet al jd bekend hoeveel gevallen het er zijn geweest de
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afgelopen en jaar, zie de resultaten in tabel 4.2. Vier
provincies (33%) geven aan dat zij niet weten hoeveel
het er zijn geweest in de afgelopen en jaar of hebben
geen aantal opgegeven. Vijf provincies (42%) geven
aan dat het aantal bekende gevallen tussen de 1 en de
5 ligt. En onder de overige drie provincies (25%) zijn er
en of meer gevallen bekend.
Tabel 4.2: Aantal gevallen van ondernemers met
moeilijkheden door spelregels EHS in de afgelopen en
jaar (2001 – 2011)
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Aantal cases met moeilijkheden door
spelregels EHS
Tientallen
Ca. 5
1-5
Onbekend
2
Tientallen (geen exact getal beschikbaar)
Onbekend
Onbekend
3
30 (scha ng)
Onbekend
1

Voorbeelden van gevallen van ondernemers die
moeilijkheden ondervinden van de EHS spelregels
Er is de respondenten gevraagd om een of
meerdere voorbeelden te geven van ondernemers
die moeilijkheden ondervinden/ondervonden van
de EHS spelregels. In tabel 4.3 zijn de gegeven
antwoorden schema sch weergegeven. De tabel
gee een diversiteit van verschillende ontwikkelingen
weer die moeilijkheden ondervinden. Zo gaat het
bijvoorbeeld om campings, hotels, jachthavens,
(pannenkoek)restaurants of zelfs om een aanleg van
een natuurbegraafplaats.
Tabel 4.3: Voorbeelden waarbij toeris sch-recrea eve
ondernemers moeilijkheden ondervonden van de EHS
spelregels
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland

Uit het onderzoek komt een grote diversiteit in
aantallen naar voren. Zo kent de provincie Utrecht
naar scha ng zo’n 30 gevallen waarbij toeris schrecrea eve ondernemers moeilijkheden ondervinden
van de spelregels van de EHS. De provincies Drenthe
en Limburg geven aan dat het er entallen zijn, terwijl
de provincie Zuid-Holland slechts van één geval kennis
hee . Meerdere factoren kunnen de reden zijn
voor deze diversiteit in aantallen. Ten eerste komen
de plannen van ondernemers niet direct binnen bij
de provincie maar bij de betreﬀende gemeente,
waardoor de provincie geen weet hee van het
echte aantal gevallen met moeilijkheden. Ten tweede
hoeven niet alle toeris sch-recrea eve ondernemers
in aanraking te komen met de regelgeving van de EHS.
Het is aannemelijk dat er in de provincies waar er zich
veel toeris sch-recrea eve ondernemers in de EHS
bevinden, de ondernemers ook eerder in aanraking
komen met de spelregels, dan in provincies waar er
minder ondernemers zijn geves gd in de EHS. Dat uit
zich mogelijkerwijs in het grotere aantal ondernemers
met moeilijkheden. Tot slot kan het aantal gevallen
ook simpelweg niet bekend zijn bij de respondenten.

Gelderland

Groningen
Limburg
Noord-Brabant

Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland

Zuid-Holland

Voorbeeld cases met moeilijkheden door
EHS spelregels
Zie www.natuurlijkerecrea edrenthe.nl
Dorhout Mees (Flevonice) – gol aan /
ijsbaan
Pannenkoekenrestaurant in oeverzone
meren, nieuwves ging.
Camping Schuilenburg: transi e
stacaravans naar bungalows grenzend aan
/ in EHS
In feite gaat het om alle uitbreidingen op
de Veluwe vòòr de inwerkingtreding van
het groei en krimpproject. Op dit moment
zijn ca. 14 uitbreidingsplannen mogelijk
gemaakt met een totale oppervlakte van
ca. 40 ha.
Camping Wedderbergen, Wedde; Hotel
Oudeward
Uitbreiding camping in EHS-zone
geweigerd; Aanleg natuurbegraafplaats in
EHS
Vele voorbeelden: inventarisa e van 27
recrea ebedrijven in kader van Rapport
Oranjewoud. Voorbeelden van bedrijven
die nu met plannen bezig zijn: Camping
Volmolen in Waalre / Recrea ecentrum
Herperduin in Herpen / Horecabedrijf Oude
Brandtoren in Reusel
Aanleg jachthavens in Natura2000 gebied;
aanleg camping in EHS; uitbreiding camping
in weidevogelleefgebied
Omni Mobilae – Raalte; Koekse Belten Ommen
Thijmse Berg
Met name watersportondernemers
en ondernemingen op het gebied van
campings/bungalowparken komen dit
tegen. We kennen voorbeelden in Zeeuws
Vlaanderen en Noord- Beveland
Kop van Goeree
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Bekendheid spanningsveld bij ontwikkelingen
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS
In samenhang met bekendheid waarbij toeris schrecrea eve ondernemers moeilijkheden ondervinden
van de EHS spelregels, is ook onderzocht of het
spanningsveld bekend is tussen enerzijds de
beschermde natuur en regelgeving van de EHS en
anderzijds de ontwikkelingen die een noodzaak zijn
voor de toeris sch-recrea eve sector. Uit de theorie is
gebleken dat er een wisselwerking is tussen toeris schrecrea eve voorzieningen en de (beschermde)
natuur. De provincie speelt een belangrijke rol om
dit spanningsveld te kunnen verhelpen en hee
daar ook de mogelijkheden voor. In dat kader is het
daarom belangrijk dat dit spanningsveld dan ook in de
provincie in beeld is gebracht en erkent wordt. Dat het
spanningsveld bekend is bij de provincies blijkt uit het
onderzoek, zie tabel 4.3. Alle respondenten (100%)
geven aan het spanningsveld te kennen. De eerste
belangrijke stappen rich ng de beleidsvorming en
een mogelijke oplossing lijken hiermee gezet door de
provincies.
Tabel 4.3: Bekendheid van het spanningsveld
bij ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de EHS
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Bekendheid spanningsveld

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nee

4.2.2 De beleidsvorming
Betrokkenheid en rol van de provincie bij ontwikkelingen
van toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS
De rol die de provincie voor zichzelf ziet in het proces
om het probleem aan te pakken is belangrijk om

te onderzoeken, omdat daarmee aangegeven kan
worden hoe betrokken de provincie zich voelt jdens
het op de agenda ze en van het probleem in de eigen
provincie en jdens de beleidsvorming. Uit de theorie
in hoofdstuk 2 kwam onder meer de prioriteitsstelling
van het maatschappelijk probleem in beeld. Prioriteit
is belangrijk, omdat het zoeken naar mogelijke
oplossingen hiermee vergemakkelijkt kan worden
vanwege de vergrote aandacht voor het probleem.
In tabel 4.4 zijn de resultaten van de respondenten
terug te vinden. Van de twaalf provincies geven er vijf
(42%) aan zich direct betrokken en verantwoordelijk
te voelen voor de status en voortgang bij plannen
voor ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen. Van de overige zeven provincies
(58%) geven er vier aan dat zij zich niet direct (33%)
betrokken voelen met de status van de plannen van
ondernemers. De overige drie provincies (25%) geven
aan dat zij zich niet bezig houden met de status van de
plannen van ondernemers.
Tabel 4.4: De betrokkenheid van de provincie
bij ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de EHS
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Betrokkenheid provincie bij ontwikkelingen

Direct

Indirect

Nee
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

De resultaten laten een uiteenlopend beeld zien van
de betrokkenheid van de provincies bij ontwikkelingen.
Ten eerste is de gemeente de hoofdverantwoordelijke
voor de ontwikkeling van plannen van ondernemers.
Ten tweede spelen prioritering en capaciteit een
mogelijke rol voor de verklaring van het diverse beeld.
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Sinds 2008, het jaar van de invoering van de nieuwe
Wro, hebben zes van de twaalf provincies (50%)
een dergelijke structuurvisie gemaakt, zie tabel
4.5. De andere provincies (50%) hebben nog geen
nieuwe structuurvisie en daar is het oude vigerende
streekplan beleidsneutraal omgezet dat de status van
structuurvisie hee gekregen.
Tabel 4.5: De hel van de provincies hee nog geen
nieuwe structuurvisie opgesteld
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Nieuwe structuurvisie sinds 2008

Ja
X

Nee
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Tabel 4.6: Tweederde van de provincies die nog geen
nieuwe structuurvisie hee gemaakt hee ook (nog)
geen plannen om er een te maken

Nieuwe
structuurvisie
opstellen

Ja, mee bezig
Ja, van plan
Onbekend / Nee,
geen plannen

Zeeland

Utrecht

Limburg

Gelderland

Provincies
Friesland

Actuele structuurvisie
Aansluitend op de vorige onderzoeksvraag over
de rol van de provincie is onderzocht of er een
actuele structuurvisie is gemaakt. Vervolgens is
de respondenten gevraagd of in de structuurvisie
(beleids)aandacht wordt gegeven aan toerisme en
recrea e. Hiermee kan (een deel van) de prioriteit
voor toerisme en recrea e onderzocht worden. De
structuurvisie is één van de belangrijkste instrumenten
van de provincie. Sinds de komst van de nieuwe
Wro wordt een proac eve houding van de provincie
verwacht om de provinciale belangen al voor jdig in
de structuurvisie aan te geven. De structuurvisie wordt
soms ook wel omgevingsvisie of -plan genoemd.

In tabel 4.6 is terug te vinden of de zes provincies,
die nog geen nieuwe structuurvisie hebben gemaakt,
plannen hebben om een nieuwe structuurvisie te gaan
maken. Van de zes provincies die nog geen nieuwe
structuurvisie hebben gemaakt sinds de invoering van
de nieuwe Wro geven er twee (33%) aan dat zij bezig
zijn of van plan zijn om een nieuwe structuurvisie op te
gaan stellen. De provincie Utrecht werkt sinds 2010 aan
een nieuwe structuurvisie. De provincie Gelderland
gee aan dat het maken van een nieuwe structuurvisie
in de periode 2011 – 2014 wordt opgesteld/verwacht.
De overige vier provincies (67%) hebben geen plannen
om een nieuwe structuurvisie te maken of hebben dit
niet aangegeven.

Flevoland

Niet elke provincie hee voldoende capaciteit, zie
verder op in dit hoofdstuk, om zich bezig te houden
met de status en ontwikkeling van de plannen van
ondernemers. Dit laatste hee (voor een deel) te
maken met de prioriteit die aan toerisme en recrea e
vanuit de provincie wordt gegeven.

x
x
x

x

x

x

Aandacht voor toerisme en recrea e in de structuurvisie
Aanvullend op de vorige onderzoeksvraag is het
van belang om te weten of toerisme en recrea e
beleidsaandacht krijgt in de (nieuwe) structuurvisie.
Ook hier is prioritering van het maatschappelijk
probleem belangrijk om te komen tot (mogelijke)
oplossingen. Het is in dat kader belangrijk dat de
provincies het spanningsveld doelgericht aanpakken
(‘het willen’). Met behulp van de mogelijkheden van
de provincie (‘het kunnen’) en de taakverdeling en
coördina e (‘het mogen of moeten’) met betrokken
actoren, moeten de provinciale belangen vervolgens
zijn vertaling (doorwerking) krijgen in het beleid van
de betreﬀende gemeente(n). Aan de hand van deze
onderzoeksvraag kan dan voor een deel de prioriteit
inzichtelijk gemaakt worden die toerisme en recrea e
krijgt.
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Tabel 4.7: Aandacht voor spanningsveld tussen natuur en toerisme en recrea e in de provinciale structuurvisies
Provincies
Drenthe

Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel
Utrecht

Zeeland
Zuid-Holland

Aandacht voor spanningsveld tussen natuur en toerisme en recrea e in de provinciale structuurvisie
Beleid gericht op behouden van kernkwaliteiten. Inze en op versterking, uitbreiding en vernieuwing van bestaande
bedrijven in samenhang met de omgeving. Nieuwves ging niet mogelijk in de EHS en robuuste landbouwgebieden.
Uitzondering als gevolg van ver/uitplaatsing van bestaande bedrijven in kwetsbare gebieden.
In het omgevingsplan wordt toerisme en recrea e genoemd. Flevoland zet in op het gebruik van het ja,want principe,
saldering en natuurinclusief ontwerpen.
Ja, zoneren en compenseren
Groei- en krimpbeleid is opgenomen in streekplan 2005 (fungeert als structuurvisie).
Nee, niet specifiek. Zie het Provinciaal Omgevingsplan 2009. Uitgangspunt is basisvoorzieningen in stand houden. Er
is verder al veel gerealiseerd wat betre recrea eve routestructuren. Het huidige beleid borduurt verder op deze lijn,
vooral via subsidiering.
“Ja, natuurlijk”: flexibele toepassing van het nee, tenzij principe en mogelijkheden tot herbegrenzing EHS
Niet specifiek. In vorige streekplan was een afwegingskader opgenomen waarmee afwegingen in de EHS (mede
gebaseerd op advies van adviescommissie) gemaakt werden. In nieuwe structuurvisie is EHS onderdeel van een bredere
zonering (Groen-Blauwe mantel). In structuurvisie is hiervoor een beleid opgenomen (o.a. geen nieuwe bedrijven en
terughoudendheid t.a.v. verstening).
Niet direct voor het spanningsveld. In de structuurvisie wordt gesteld dat natuur waar mogelijk toegankelijk wordt
gemaakt voor recrea e. Zie verder daarover in paragraaf 6.6.2 van de structuurvisie; hier wordt niet specifiek ingegaan
op EHS, maar wel op de Natuurbeschermingswet (Natura 2000). In de prak jk leidt het spanningsveld recrea e-Natura
2000 vaak tot grotere moeilijkheden dan recrea e-EHS. Bo om line: in de structuurvisie is dat zoveel mogelijk uitgegaan
wordt van het versterken van func es door ze te combineren en op een goede manier in te passen.
Ja, maar moet zich nog ontwikkelen in de komende periode.
Ja, versoepeling en vereenvoudiging van EHS-regelgeving. Exclaveren van bepaalde recrea e voorzieningen wordt
bekeken. Voorstel toetsing van ontwikkelingen aan actuele in plaats van poten ële waarden bij verblijfsrecrea eve
bedrijven. Komt meer informa e beschikbaar voor toetsing van plannen. Aangepaste saldobenadering en herbegrenzing
worden als instrumenten benoemd die kunnen worden toegepast voor recrea eve ontwikkelingen in de EHS.
Ja, zie Omgevingsplan Zeeland.
In Zuid-Holland is rondom de EHS ontwikkelruimte aangegeven.

In tabel 4.7 is terug te vinden dat het overgrote deel van
de provincies toerisme en recrea e hee opgenomen
in de structuurvisie. Slechts drie provincies geven
aan dat zij niet direct in de structuurvisie aandacht
geven aan het spanningsveld tussen natuur enerzijds
en toerisme en recrea e anderzijds. Echter toerisme
en recrea e worden in deze drie structuurvisies wel
genoemd, maar niet in rela e met natuur of EHS.
Ongeveer de hel van de provincies gee aan dat
zij gebruik maken van het instrumentarium van de
EHS (saldering, compensa e, herbegrenzing) om
mogelijkheden te creëren voor toerisme en recrea e.
In de prak jk moet echter nog blijken hoe dit
uitgewerkt wordt en of realisering daardoor mogelijk
is. Dit hee te maken met het feit dat de structuurvisie
van de provincie meestal nog moet doorwerken in het
beleid van de betreﬀende gemeente(n). In de tabel
zijn enkele vernieuwende methoden terug te vinden,
waaronder de groei- en krimpaanpak van de provincie
Gelderland en het ‘ja, want’ principe van de provincie
Flevoland. Over de mogelijke oplossingsrich ngen

wordt later in dit hoofdstuk verder op ingegaan.
Organisa estructuur binnen de provincie voor toerisme
en recrea e
Één van de vier factoren voor het bepalen van de mate
voor succes of falen van beleid is interne en externe
afstemming van de betrokken actoren (‘het mogen
of moeten’). Ook voor de beleidsuitvoering is dit
belangrijk voor het creëren van draagvlak om plannen
te kunnen realiseren. Een middel om te onderzoeken
hoe de interne taakverdeling en coördina e van taken
verloopt in de provincie is door de organisa estructuur
te analyseren. Het externe netwerk is hier niet verder
onderzocht. De respondenten is gevraagd of er
allereerst een afdeling of cluster toerisme en recrea e
bestaat. Vervolgens is gevraagd tot welke sector de
afdeling of cluster behoort en hoeveel capaciteit ( e)
er beschikbaar is. Door dit te onderzoeken ontstaat er
een indica e van de gegeven prioriteit en capaciteit
binnen de provincie voor toerisme en recrea e. Tien
van de twaalf provincies (83%) kennen een (aparte)
afdeling of cluster toerisme en recrea e. Twee
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Tabel 4.8: Organisa estructuur binnen de provincie voor toerisme en recrea e
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland

Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Organisa estructuur binnen de provincie voor toerisme en recrea e (is er een aparte afdeling/cluster en wat is de
naam daarvan?)
Nee, geen afdeling
Ja, dat wil zeggen een cluster toerisme en recrea e binnen de afdeling Economie en Samenleving . Valt tezamen met de
andere vijf beleidsafdelingen onder de direc e. Daarnaast zijn er acht concernprogramma’s.
Ja. Economie, Recrea e en Toerisme. Programmabureau Friese Meren.
Ja, als onderdeel van een afdeling. Programmeren en Contracteren (P&C). Mobiliteit, Economie en Ruimtelijke Ordening
(MERO). Recrea e en toerisme valt onder Economie.
Ja, cluster Recrea e & Toerisme binnen afdeling Economische Zaken en Projec inanciering
Ja, Economische Zaken / Cluster Ondernemerschap en Innova e (EZOI) / Team Leisure
Nee, nog niet. In nieuwe bestuursakkoord is posi e Toerisme & Recrea e wel versterkt. Toerisme en recrea e behoren
onder de afdeling Economische Zaken
Ja, Team Recrea e & Toerisme. Op dit moment wordt bezien of dit ook zo blij . Het is een samengesteld team, omdat
Recrea e onderdeel uitmaakt van de sector Natuur, Recrea e en Landschap. Toerisme maakt deel uit van de sector
Landbouw, Toerisme en Economie.
Ja, Cluster Toerisme behorende tot eenheid Economie, Milieu en Toerisme
Ja, Recrea e valt onder het deel Economie bij de afdeling ECM (Economie, Cultuur en Maatschappij). Geen clusters bij de
provincie.
Ja, behorende tot de afdeling Economie
Ja. Water en Groen: natuur en recrea e / Afdeling Economie en Samenleving: cultuur en vrije jd

provincies (17%) geven aan dat er geen aparte afdeling
of cluster bestaat binnen de provincie. De provincie
Noord-Holland gee aan dat er op dit moment
bekeken wordt of de afdeling Toerisme en Recrea e
in de toekomst nog blij bestaan als aparte afdeling.
Bij alle provincies (100%) behoort toerisme en/of
recrea e tot de sector economie. In twee provincies
(17%) zijn toerisme en recrea e gescheiden van elkaar.
Toerisme behoort daar tot de sector economie en
recrea e maakt onderdeel uit van de sector natuur
of landelijk gebied. Hieruit blijkt dat in het overgrote
deel van de provincies er een apart cluster of afdeling
is voor toerisme en recrea e, waardoor de belangen
van noodzakelijke verbeteringen voor de sector
mogelijkerwijs ingebracht kunnen worden in het
beleid van de provincie.
Personele capaciteit in de provincie voor toeris schrecrea ef beleid
Zoals eerder gemeld is capaciteit een indicator
voor het bepalen van de mate voor succes of falen
van beleid van een uitvoerende organisa e, in dit
onderzoek dus de provincie. Er is de respondenten
in dat kader gevraagd om aan te geven hoeveel e’s
(full me-equivalent, waarbij 1 e staat voor een
38-urige werkweek) er beschikbaar is in de betreﬀende
provincie voor toeris sch-recrea ef beleid.

Tabel 4.9: Aantal e voor toeris sch-recrea ef beleid
(exclusief RodS /ILG)
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Aantal e voor toeris sch-recrea ef
beleid (exclusief RodS /ILG)
1,5
1,85
Ca. 4 / Ca. 8 (Friese Meren)
Ca. 4
1,3
3,5
Tot dusverre 0,6 e. In nieuwe
collegeperiode: nog niet bekend.
5,5
2
5
2,5
7

De antwoorden, zie tabel 4.9, leverden een zeer divers
beeld op van de beschikbare capaciteit per provincie.
Zo hee de provincie Noord-Brabant van alle provincies
het minste aantal e beschikbaar. Hier is ‘slechts’ 0,6
e (22,8 uur) beschikbaar voor toerisme en recrea e.
De provincie Friesland hee met 12 e (456 uur) veruit
het meeste aantal uren beschikbaar voor toerisme en
recrea e. Gemiddeld is er per provincie zo’n 3,9 e
(148 uur) beschikbaar voor toerisme en recrea e.
Wanneer er echter gekeken wordt naar hoeveel e
er beschikbaar is vanuit de provincie voor beleid en
uitvoering van toeris sch-recrea eve projecten dan
wordt het vorige beeld wat meer gelijk getrokken, zie
tabel 4.10. Van de twaalf respondenten konden er acht
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globaal aangeven hoeveel e er beschikbaar was. Het
gemiddelde van deze groep kwam uit op ongeveer 5,8
e (220 uur). Een echte vergelijking is hier overigens
niet goed te maken, omdat sommige provincies ook
een deel van de uitvoering uitbesteden. Zo besteed
de provincie Noord-Brabant, de provincie met het
minste aantal e voor toeris sch-recrea ef beleid,
bijvoorbeeld de uitvoering uit aan het Vrije jdshuis
Brabants ( e onbekend) en TOP Brabant (1,1 e). Ook
de provincie Utrecht hee de uitvoering grotendeels
ondergebracht bij ILG/Agenda Vitaal Pla eland, waar
ongeveer zo’n 60 mensen werkzaam zijn die meer of
minder met toeris sch-recrea eve projecten te maken
hebben.
Tabel 4.10: Aantal e voor beleid en uitvoering van
toerisme en recrea e projecten
Provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant

Noord-Holland
Overijssel
Utrecht

Zeeland
Zuid-Holland

Aantal e voor beleid en uitvoering van
toerisme en recrea e projecten
1,5 + versnippert elders ook 1,5
Ca. 3
12
Ca. 4
Ca. 4
5 (inclusief diverse andere afdelingen)
Tot dusverre 0,6 e. Daarnaast is thema
recrea e en toerisme veelvuldig aan de
orde bij pla elandsontwikkeling. Provincie
hee deel van uitvoering uitbesteed aan
Vrije jdshuis Brabants (onbekend aantal
e) en TOP Brabant (1,1 e)
5,5
4
Grotendeels ondergebracht bij ILG/
Agenda Vitaal Pla eland. Daar werken
circa 60 mensen die meer of minder met
recrea eprojecten te maken hebben.
Onbekend (of zie vorige tabel)
20

Uit een onderzoek van het Kenniscentrum Recrea e
(Van Loon, 2010, p. 45) blijkt eenzelfde beeld. Daaruit
is gebleken dat er gemiddeld vijf beleidsmedewerkers
per provincie werken aan vrije jd, toerisme en
recrea e en dat het aantal sterk verschilt per
provincie, van één tot en medewerkers. Daarnaast
zijn er ongeveer nog zo’n 20 tot 25 medewerkers per
provincie indirect betrokken bij toerisme en recrea e
op andere afdelingen.

Door verschillende factoren kan hier geen goede
vergelijking of generalisa e gemaakt worden van
het aantal e’s. Ten eerste is de prioriteit anders
per provincie. Ten tweede verschilt per provincie
in hoeverre toerisme en recrea e een belangrijke
(economische) rol speelt. Het is echter wel een eerste
globale indica e voor de prioriteit van toerisme en
recrea e per provincie en daarmee gee het aan in
hoeverre er in de betreﬀende provincie nagedacht
kan worden om tot oplossingen te komen voor het
probleem.
4.2.3 De beleidsuitvoering
In hoofdstuk 2 is beschreven dat de beleidsuitvoering
een belangrijke en cruciale fase is in het beleidsproces,
omdat veel beleid in de fase van de uitvoering
vaak alsnog geen doorgang vindt naar de prak jk
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 101). De uitvoering
van beleid ondergaat namelijk allerlei externe, maar
ook interne invloeden (binnen de provincie) en is
een samenspel van meerdere actoren en factoren.
Aan de respondenten is allereerst gevraagd wat de
voornaamste oorzaak is of oorzaken zijn waardoor
plannen van ondernemers niet gerealiseerd kunnen
worden. Ten tweede is gevraagd naar wat de
verschillende provincies hanteren voor strategieën
bij ondernemers die moeilijkheden ondervinden van
de EHS spelregels. Tot slot is gevraagd naar mogelijke
oplossingsrich ngen voor het vraagstuk. Met behulp
van deze informa e kan dan een eerste conclusie
worden getrokken en kan jdens de casestudie in
diepte-interviews verder worden onderzocht waar
eventuele oplossingen te vinden zijn. Als duidelijk
is waar problemen te vinden zijn en wat de oorzaak
ervan is, kan wellicht gemakkelijker worden gezocht
naar een oplossing ervoor. “Het verkrijgen van inzicht
in het complexe geheel van factoren dat problemen
jdens de uitvoering veroorzaakt, vormt immers de
eerste stap in de aanpak van die problemen.” (Bressers
& Hoogerwerf, 1991, p. 127). Hierin speelt het ‘weten’
en de kennis over het probleem een belangrijke factor
bij het succes of falen van beleid.
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Tabel 4.11: Mogelijke oorzaken waarom plannen geen doorging vinden in de prak jk
Provincies
Drenthe

Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel

Utrecht

Zeeland
Zuid-Holland

Mogelijke oorzaken waarom plannen geen doorging vinden in de prak jk
Er zijn zoveel redenen. Door ondernemers wordt de overheid en regelgeving(EHS) vaak en makkelijk als hoofdoorzaak
genoemd. In prak jk spelen andere belanghebbenden als terreineigenaren/omwonenden een belangrijke rol( jd die
in procedures gaat zi en0 maar ook professionaliteit van de ondernemer, financiën ed (Nb wij hebben jaren geleden
onderzoek naar die belemmeringen/knelpunten gedaan en kwamen tot een grote diversiteit en aantal.) Dus combina e
van veel factoren maakt of een ini a ef kans op slagen hee .
Starheid van een of meer par jen
Gebrek aan kennis over mogelijke eﬀecten, niet an ciperen op waarmee rekening gehouden kan worden. Kant en klaar/
afgerond plan indienen
Het als individueel plan niet kunnen voldoen aan de randvoorwaarden van het nee, tenzij principe van de EHS
Geen plannen bekend die niet zijn doorgegaan vanwege de EHS. Er zijn twee plannen bekend en beiden zijn goed
opgelost. De druk op de ruimte is niet zo groot, waardoor het spanningsveld minder in beeld is.
Door ondernemersac viteiten gaan erkende natuurwaarden of soortenrijkdom verloren. Verlies van oppervlakte natuur
zonder voldoende compensa e.
Plan gaat draagkracht van gebied te boven. Geen duidelijke afwegingsmechanismes. Blij subjec ef en maatwerk en
niemand neemt een beslissing
De plannen werken te verstorend voor de in het gebied aanwezige natuur.
Veelal gemeentelijke beperkingen (willekeur incluis), ook komt veel voor dat ondernemers eigenlijk geen geld hebben en
het gebrek aan uitbreiding schuiven op voorschri en. Ondernemers werken ook niet samen bij de aanpak van problemen
en zijn veelal ook met het eigen bedrijf bezig en niet met hun omgeving en de rol die ze daar in kunnen vervullen,
bijvoorbeeld natuuronderhoud en -ontwikkeling.
Tijdgebrek (bijv. bestemmingsplan opstellen) en/of ontbreken bestuurlijke moed gemeenten. Moeilijk te doorgronden
EHS-regelgeving voor betrokken par jen (zien door bomen het bos niet meer, vooral ondernemers en gemeenten),
waardoor ze a aken/ plannen niet doorze en. Ontbreken Kennis en verschillende interpreta es van EHS regelgeving (in
de provincie Utrecht). Gebrek aan EHS/bos-compensa egronden
Regels die gesteld zijn aan EHZ en lichtgroene zones
Beperkte ontwikkelingsruimte

Door de respondenten worden talloze redenen
gegeven waarom plannen geen doorgang vinden in
de prak jk. Één van de veelgenoemde oorzaken is
vooral het gebrek aan kennis over de spelregels van de
EHS. Door ongeveer de hel van de respondenten is
aangegeven dat de regelgeving van de EHS moeilijk is te
doorgronden voor een of meerdere betrokken par jen.
Dat houdt in dat niet alleen de provincie het las g vindt
om de regels te interpreteren, maar ook gemeenten
en ondernemers en andere instan es. Bovendien zijn
de regels voor verschillende interpreta es vatbaar
en veroorzaakten daardoor onduidelijkheid onder de
betrokken actoren. De spelregels van de EHS moeten
vanuit de Nota Ruimte in elke provincie zijn eigen weg
vinden in het beleid. Dat betekent dat elke provincie op
haar eigen manier de regels zal moeten interpreteren
en vervolgens moet opnemen in haar beleid. Het blij
dan ook maatwerk om de regels te hanteren. Een van
de gevolgen van onduidelijkheid omtrent regelgeving
is dat er bestuurlijk geen duidelijk ‘ja’ of een duidelijk
‘nee’ aan een ontwikkeling kan worden gegeven,
omdat bestuurders geen onderbouwd standpunt
kunnen bepalen.

Maar het is niet enkel de onduidelijkheid van de
spelregels die als oorzaak wordt genoemd door
de respondenten. De respondenten geven aan dat
er ook bij de ondernemers zelf veel oorzaken zijn
waarom plannen geen doorgang vinden. Oorzaken
als professionaliteit van de ondernemer, een kant
en klaar plan indienen en het gebrek aan financiële
mogelijkheden spelen hier een rol. Ook kunnen
plannen simpelweg te verstorend werken voor de in
het gebied aanwezige natuur. Deze laatste reden is
dan ook juist precies waarom de regelgeving van de
EHS is opgesteld: om de natuur te beschermen tegen
plannen die schade brengen aan de natuur.
Een andere veelgenoemde oorzaak hee alles
te maken met hindermacht en/of draagvlak. Het
komt voor dat gemeenten, milieugroeperingen of
omwonenden hun mogelijkheid van hindermacht
gebruiken om de plannen van de ondernemers te
laten falen. Ook kunnen gemeenten hindermacht
gebruiken om plannen die de provincie zelf hee
voor een gebied gebruiken. Een mogelijke reden
waarom hindermacht gebruikt wordt is de slechte
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communica e tussen de betrokken actoren of starheid
van de verschillende actoren over de plannen. Dit
hee te maken met de verschillende ra onaliteiten
of perspec even. Er is een spanningsveld tussen de
belangen vanuit natuuroogpunt en de belangen vanuit
een toeris sch-recrea ef oogpunt. Het aanwezig zijn
van vele verschillende perspec even op vraagstukken
is kenmerkend in de ruimtelijke ordening en maakt het
nemen van beslissing complex (Spit & Zoete, 2011).
Andere redenen die genoemd worden zijn
bijvoorbeeld het gebrek aan compensa egronden
(omgevingsfactor) of dat ondernemers niet goed
samenwerken bij de aanpak van de problemen en zich
voornamelijk met het eigen bedrijf bezig houden om
te proberen er economisch zelf op voorruit te gaan en
hun omgeving daarin niet meenemen.
Wat wordt er gedaan om tot oplossingen te komen
voor het spanningsveld?
Aan de respondenten van de provincies is ook gevraagd
wat zij doen om tot oplossingen te komen en waar zij
zoeken naar mogelijkheden om ontwikkelingen wel te

kunnen realiseren. Uit deze vraag kwam een
verscheidenheid aan mogelijke strategieën naar voren.
Bijna alle provincies geven aan dat communica e een
belangrijk instrument is bij de voortgang en ontwikkeling
van het proces, zie tabel 4.12. Overleg tussen gemeente
en provincie en/of tussen andere betrokken actoren
in deze fase is volgens de respondenten belangrijk.
Zoals uit de vorige onderzoeksvraag ook is gebleken
speelt hindermacht en draagvlak een belangrijke rol.
Een van de mogelijke manieren om hindermacht te
verminderen en draagkracht te vergroten is door het
onderhouden van een goede communica e tussen
actoren.
Vervolgens is aan de respondenten gevraagd naar
welke mogelijke oplossingen er in de provincie bedacht
zijn of worden om het probleem te kunnen verbeteren.
Ook hier kwam weer een heel divers en uiteenlopend
beeld naar voren tussen de provincies. In tabel 4.13
worden alle genoemde oplossingsrich ngen in beeld
gebracht.

Tabel 4.12: Strategie bij cases met moeilijkheden van spelregels EHS
Provincies
Drenthe

Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Strategie bij cases met moeilijkheden van spelregels EHS
A ankelijk van het stadium waarin wij als Provincie betrokken worden bij de plannen is de insteek: par jen
bij elkaar brengen en kijken of er een win/winsitua e gecreëerd kan worden. Inzet instrumenten zie www.
natuurlijkerecrea edrenthe.nl
In overleg met gemeente en provincie wordt gezocht naar een oplossing
Plannen aanpassen of compenseren / mi geren natuurwaarden
Groeiplan inbrengen in de groeitenderprocedure van groei en krimp
Gebruik van de spelregels EHS. Eerst kijken naar alterna even. Tripar te overleg.
‘Nee, tenzij-principe’ is van kracht. NB vaak is er ook sprake van posi eve beïnvloeding: EHS en waardevolle
natuurgebieden leidt tot meer toerisme en mogelijkheden voor ondernemers (zie de talrijke studies van Tom Bade cs)
Rapport opgesteld naar ecologische func oneren (allemaal). Vooroverleg gemeente met provincie (allemaal).
Onderhandelingen met milieuorganisa es (Volmolen). Resultaat bij deze drie voorbeelden: 2 ervan: loopt al vele, vele
jaren. Geen voortgang. Maar ook geen duidelijke nee.
1. Allereerst worden de relevante provinciale beleidsstukken geraadpleegd
2. Vervolgens wordt intern afstemming gezocht met collega’s die zich met voor deze situa e relevant beleid bezig
houden.
3. Zo nodig wordt met andere overheden contact gezocht om beleid en ambi es (bijvoorbeeld gemeentelijke visies)
voor die situa e af te stemmen.
4. Advies wordt geformuleerd en afgestemd met management en/of bestuur.
5. Vervolgens gaan we in gesprek met par j
Maatwerk leveren voor zover mogelijk, door integrale benadering vanuit verschillende disciplines. Vaak zijn gemeenten
de hindermacht voor uitbreiding en zoekt men daar helaas niet naar een prak sche oplossing
Inschakelen adviescommissie R&T, overleggen met gemeente als die desondanks vastloopt in de keuze voor
bestemmingsplan
Aantonen dat EHS ook waarde hee voor je bedrijf
Gebiedsontwikkeling gestart
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Tabel 4.13: Mogelijke oplossingsrich ngen
Provincies
Drenthe

Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht

Zeeland
Zuid-Holland

Mogelijke oplossingsrich ngen
Zie projectaanpak Natuurlijke Recrea e, een ini a ef van de milieufedera e en Recron. Inze en op versterking,
uitbreiding en vernieuwing van bestaande bedrijven in samenhang met de omgeving. Nieuwves ging niet mogelijk in de
EHS en robuuste landbouwgebieden. Uitzondering als gevolg van ver/uitplaatsing van bestaande bedrijven in kwetsbare
gebieden. Gebruik van de SER-ladder methodiek. Het model stelt onder meer dat extra ruimte voor wonen en werken
zoveel mogelijk moet worden gezocht in of aansluitend aan bestaand bebouwd gebied en gebundeld rond de na onale
en regionale infrastructuur en de openbaar vervoervoorzieningen. De provincie wil de mogelijkheden nagaan om het
denkmodel van de SER-ladder ook toe te passen bij het ontwikkelen van recrea e en toerisme en landbouw.
Flevoland hanteert principe van “ja, mits” of zelfs “ja, want”. Door in voortraject van een ontwikkeling goed te kijken
naar evt nega eve consequen es voor natuur en mogelijkheden om die te voorkomen (salderen/natuurinclusief
ontwerpen) is heel veel ontwikkeling mogelijk (en uiteindelijk nog duurzamer en van hogere kwaliteit ook)
Plannen aanpassen aan aanwezige natuurwaarden
Voor de Veluwe de ontwikkeling en uitvoering van het groei- en krimpbeleid
Gebruik van de spelregels EHS. Eerst kijken naar alterna even. Tripar te overleg. Ontwikkelingsgerichte benadering van
EHS: meer ruimte creëren voor (allerlei soorten) ontwikkelingen vanwege herijking EHS. Saldobenadering toepassen,
herbegrenzing.
Flexibele toepassing van het nee, tenzij principe en mogelijkheden tot herbegrenzing EHS. Vaak is er ook sprake van
posi eve beïnvloeding: EHS en waardevolle natuurgebieden leidt tot meer toerisme en mogelijkheden voor ondernemers
(zie de talrijke studies van Tom Bade cs)
Nee, tenzij benadering. Mogelijkheid tot saldobenadering. In vorige streekplan: Adviescommissie Toerisme en Recrea e
(a la Utrecht). Hee in nieuwe structuurvisie geen aparte status meer voor de provincie.
Een mogelijke op e is dat per EHS gebied wordt aangegeven in hoeverre recrea eve voorzieningen in het gebied passen
(van niet betreden tot mogelijkheden voor pannenkoekenhuizen). Op basis daarvan kan beoordeeld worden of de
recrea eve voorziening kan worden aangelegd.
Nog weinig helaas, in de nieuwe bestuursperiode 2011-2015 is dit indringend een punt van aandacht
Inschakelen Adviescommissie Recrea e en Toerisme. Heroverweging van ruimtelijk kader/ligging EHS in kader van nieuwe
provinciale structuurvisie. Heroverweging EHS-beleid bijvoorbeeld toetsen aan actuele in plaats van poten ële waarden,
saldobenadering, herbegrenzing. Krimp- en groeibeleid. Samen met gemeente en ondernemer zoeken naar concrete
oplossing als Adviescommissie nog niet de oplossing gevonden hee . EHS-regelgeving in beslisboom op provinciale
website.
Communica e en aantonen dat EHS economische waarde hee
Gebiedsontwikkeling gestart, gebiedsgerichte aanpak

Uit tabel 4.13 blijkt dat sommige provincies zelfs nieuwe
instrumenten hebben bedacht of gaan uit van een
andere insteek voor de EHS. Zo hanteert de provincie
Flevoland namelijk als enige geen ‘nee, tenzij principe’,
maar een ‘ja, want principe’. Tezamen met ‘saldering’
en ‘natuurinclusief ontwerpen’ wordt ontwikkeling
mogelijk gemaakt. Vanwege dit vernieuwende beleid
is de provincie Flevoland als casestudie opgenomen in
dit onderzoek, zie daarover meer in hoofdstuk 7.
Een ander opmerkelijk beleid of instrument hanteert
de provincie Gelderland. Sinds 2000 is daar het
‘groei- en krimpbeleid’ voor de Veluwe ac ef als
belangrijkste instrument. Gelderland hee de Veluwe
aangewezen als toprecrea egebied en doordat het
een aaneengesloten gebied is, hee zij de mogelijkheid
gezien om op dit gebied een groei (ontwikkeling
toeris sch-recrea eve
bedrijven)
en
krimp
(teruggeven toeris sch-recrea eve terreinen aan de
natuur) model toe te passen. In ongeveer en jaar jd
hee de provincie daardoor een ontwikkeling weten te

realiseren van circa 48 hectare voor 17 ondernemers
(Provincie Gelderland, 2010). De provincie Gelderland
hee aangegeven in de quickscan dat zij met de
groei- en krimpaanpak een eﬀec ef instrument in
handen hee en komt daardoor als casestudie terug
in hoofdstuk 6.
Een andere mogelijkheid is dat per EHS gebied een
zonering wordt aangegeven in hoeverre toeris schrecrea eve voorzieningen in het gebied passen of
gewenst zijn. De provincie Noord-Holland hee dit
gedaan en aangegeven in haar structuurvisie. Het kan
gaan om het aangeven niet te betreden gebieden, of tot
het aangeven van mogelijkheden voor ontwikkelingen
van voorzieningen. Daarnaast is zij bezig met het
maken van een inventarisa e van alle toeris schrecrea eve ondernemers om te controleren of de
ondernemers plannen hebben om te ontwikkelingen.
Provincie Limburg gee aan in de quickscan dat zij
een flexibele toepassing van het nee-tenzij principe en
mogelijkheden tot herbegrenzing EHS hanteren. Hoe
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dit in de prak jk tot ui ng komt en wat de werking
ervan is, is hier in dit onderzoek niet onderzocht
vanwege de beperkt beschikbare jd.
De provincies Drenthe en Utrecht hebben beiden
een adviescommissie opgericht om de plannen van
ondernemers te kunnen beoordelen om vervolgens
advies te kunnen geven aan bestuurders van de
provincie en gemeente(n). De provincie Utrecht is
als casestudie opgenomen in hoofdstuk 5 en het
instrument van de Adviescommissie zal daarin nader
naar voren komen.
De
provincie
Zuid-Holland
probeert
door
ontwikkelruimte te creëren rondom EHS gebieden
een mogelijke oplossing te bieden voor toeris schrecrea eve ondernemers. Deze oplossing lijkt echter
een las ge oplossing voor ondernemers die zich
midden in de EHS bevinden en lijkt meer bedoeld voor
nieuwves ging van voorzieningen.

verschillende methodes zijn ontstaan als mogelijke
oplossingsrich ng. Wat de eﬀec viteit van deze
instrumenten in de prak jk is, is niet al jd bekend. Dit
hee ook te maken met het feit dat ontwikkelingen
veelal niet worden gerealiseerd vanwege de spelregels
die las g te hanteren zijn.
Inventarisa e van het mogelijk instrumentarium van
de provincies
Er is tot slot ook gevraagd naar welke instrumenten
er worden ingezet door de provincies voor toerisme
en recrea e, al dan wel of niet specifiek in de EHS.
De respondenten hebben een tabel, zie tabel 4.14,
ingevuld met daarin een aantal instrumenten die zijn
ingedeeld aan de hand van de drie sturingsmodellen
uit hoofdstuk 2. Dit waren de juridische, economische
en communica eve sturingsmodellen of instrumenten.
Als onderdeel van het juridische instrumentarium
worden vooral de structuurvisie, de ruimtelijke
verordening en de zienswijze gebruikt, zie tabel 4.14.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de provincies
allen bezig zijn met het zoeken naar (verschillende)
oplossingen om ontwikkelingen mogelijk te maken,
maar zoals in de vorige vraag aangegeven zijn de
spelregels van de EHS vaak onduidelijk om tot goede
afwegingen te kunnen komen van plannen van de
ondernemers. Iedere provincie probeert de spelregels
op haar eigen manier in te vullen, waardoor er ook

Toelich ng eﬀec viteit instrumenten in de tabellen
De eﬀec viteit is beoordeeld door de respondenten
van de betreﬀende provincie, waarbij:
1 – 5 = eﬀec viteit van het instrument, waarbij 5 het
hoogste is
X = instrument wordt gebruikt (eﬀec viteit niet
bekend)

Tabel 4.14: Inzet van juridische, economische en communica e instrumenten door de provincies ten aanzien van
toerisme en recrea e (in de EHS)
Economisch-financiële instrumenten Moderne instrumenten (peen)

3
3
3

3
3
3

3
3
3
4

x
1
1

x
x
x

x
x

Zuid-Holland

4
4

Zeeland

x
5
x

Utrecht

1

Overijssel

x
x

Noord-Holland

4
4

Noord-Brabant

Groningen

3
x

Limburg

Gelderland

5

Friesland

Economisch-financiële instrumenten
 Subsidie s mulering toeris sch-recrea eve sector / bedrijven
 Andere subsidies
 Aankoop van (natuur)gronden voor toeris sch-recrea eve
doeleinden
 Investering in realisa e toeris sch-recrea eve voorzieningen
 Provinciale cofinanciering toerisme en recrea e projecten
 Gebundelde inzet financiële middelen
 Aankoop recrea eterreinen (krimp) t.b.v. uitbreiding andere
terreinen

Flevoland

Drenthe

SOORT INSTRUMENT

x

4

3

4
1

4
4
4

x
x
x

4
4
4

3
2

3
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Juridische instrumenten – Klassieke instrumenten (zweep)

x
x

4

4
4

x

x

4

1/2
4

5
5
3

x

2

x
x
x
x
x

x

3
2

4

2
2

2

3
x

3

x

Zuid-Holland

5

Zeeland

Limburg

x
x

Utrecht

Groningen

x
4

Overijssel

Gelderland

4
5

Noord-Holland

Friesland

x

Noord-Brabant

Flevoland

x

4
4

4

4
3

x

2

x

3
x

2
4

3
3

4

x

x

3

4

4

x

3

4

x

x

3

Noord-Brabant

x

x

x

x

x

2
3
4

x

3
3

x

Limburg

x

3

Groningen

4
3

x

x
x
5
5

Friesland

3

5

Flevoland

x

Drenthe

Planologisch instrumentarium
 Structuurvisie
 Ruimtelijke verordening
 Proac eve aanwijzing
 Reac eve aanwijzing
 Zienswijze
 Voorbereidingsbesluit
 Projectbesluit
 Bestemmingsinpassingsplan
 Coördina eregeling
 Beheersverordening
 Voorkeursrecht
 Onteigening
 Uitplaatsing
Bestuurlijke instrumenten
 Convenant
 Groei en krimp aanpak
 Gebiedsgerichte toerisme en recrea e aanpak
 Integrale gebiedsgerichte aanpak
 Faciliteren inzet instrumenten natuurlijke recrea e:
kwaliteitsteam
EHS specifieke instrumenten
 Herbegrenzen EHS om andere dan ecologische redenen welke
leidt tot een versterking van de EHS in de regio
 Compensa e EHS: uitbreiding t&r mogelijk indien elders
wordt gecompenseerd
 EHS-saldobenadering: combina e van plannen, projecten
of handelingen die samenhangen in een ruimtelijke
visie en waarbij kwaliteit en/of kwan teit van de EHS op
gebiedsniveau per saldo verbetert
 Compensa efonds (a oop fysieke compensa e

Drenthe

SOORT INSTRUMENT

4

x
x

2
x

1
2

4

3

x

2

4
3

3

3

x

3

4

x

x

4

x

2

2

Communica eve instrumenten – Postmoderne instrumenten (preek)

x
x

3

1
2

x

2
3
3

3

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Holland
3
3

Utrecht

3

Overijssel

Informeren / voorlichten
 Publica es ter inspira e / s mulering
 Kennisdeling
 Netwerkbijeenkomsten
 S ch ng Promo e en Marke ng Groningen
Adviseren
 Adviescommissie Recrea e & Toerisme
 NORT consulent
 Programmamanagers en procesbegeleiding
 Advies toeris sche gebiedspromo e
Exper secentrum
 Monitor Toerisme & Recrea e
 Verschillende onderzoeks-/kennisinstan es, waaronder
bijvoorbeeld de RECRON, universiteiten, etc.
 Toerdata /CVT/CVTO
 ISM toerdata, ETFI
 Sector Kennis en Beleidsevalua e

Gelderland

SOORT INSTRUMENT

x

3

3

3
3
3

4

4
3
4

4
x

4
4

3

x

x

x
x

4
x

3
3

3
4
3/4

4
4

3

2

3
3

72

4.3 Conclusie

U

it de quickscan is een beeld ontstaan van
wat er in de twaalf provincies afspeelt op
het vlak van toerisme en recrea e en de
spanningen met de EHS. Aan de hand van de theorie
kwamen vier factoren naar voren om het succes- en
falen van overheidsbeleid in beeld te brengen:
 Doelgerichtheid (het ‘willen’)
 Informa e (het ‘weten’)
 We elijke macht en verantwoordelijkheden
(het ‘kunnen’)
 Interne en externe afstemming (het ‘mogen’
of ‘moeten’)
Concluderend uit het quickscan onderzoek is dat alle
provincies inzien dat er een spanningsveld bestaat en
dat het merendeel momenteel aan het zoeken is naar
mogelijke oplossingsrich ngen (willen). Dit is gebleken
uit onder meer de aandacht voor het spanningsveld
in de structuurvisie. Echter het merendeel van
de provincies gee aan dat deze zoektocht wordt
bemoeilijkt door de onduidelijke regelgeving van
de EHS en de verschillende interpreta es die er
aan gegeven kunnen worden. Hierdoor wordt het
verdere verloop van het beleidsproces ingewikkeld
om tot een succes (realisering van de ontwikkeling)
te komen. Bij het weten of de beschikbaarheid van
informa e over het probleem en de kennis over de
regelgeving beginnen dan ook de eerste oorzaken
zich te vormen voor de reden waarom ontwikkelingen
geen doorgang vinden. De andere twee factoren,
het kunnen (machtsverdeling) en het moeten of
mogen (taakverdeling en coördina e, draagvlak) zijn
belangrijke oorzaken waardoor die onduidelijkheid
nog verder versterkt wordt en dat plannen niet door
gaan. Deze laatste twee factoren zijn vooral a ankelijk
van de beschikbare kennis, aangezien overheidsbeleid
is gebaseerd op beschikbare informa e over het
onderwerp en de informa e over beschikbare
middelen om in te ze en (Hoogerwerf, 1983, p. 39).
Niet alleen kennis over het spanningsveld speelt een

grote rol, maar ook kennis over hoe om te gaan met
de regelgeving van de EHS en over de in te ze en
instrumenten daarbij.
Uit de quickscan is op te maken dat voor wat betre
het gebruik van juridische beleidsinstrumenten de
structuurvisie, ruimtelijke verordening en zienswijze
van de provincie de belangrijkste zijn. Daarnaast
wordt de integrale gebiedgerichte aanpak door
en van de twaalf provincies ingezet. Van de drie
EHS-instrumenten wordt compensa e het meest
gebruikt door de provincies. Slechts één provincie,
Zuid-Holland, gebruikt deze niet. De saldobenadering
wordt door acht provincies gebruikt. Het instrument
herbegrenzing wordt het minst gebruikt door
provincies, slechts in zeven provincies is dit het geval.
Over de eﬀec viteit van de juridische instrumenten
lopen de meningen zeer uiteen. Een goed beeld van
de mate van eﬀec viteit is dan ook niet te verkrijgen.
Voor wat betre
de inzet van economische
instrumenten is opvallend dat de aankoop van (natuur)
gronden voor toeris sch-recrea eve doeleinden
door slechts twee provincies wordt ingezet. Een
mogelijke reden daarvoor is de veelal hoge grondprijs
en de geringe financiële ruimte van de toeris schrecrea eve sector om gronden aan te kopen.
Voor wat betre communica eve instrumenten is
op te merken dat deze doorgaans niet hoog worden
beoordeeld door de respondenten. Ook is er een zeer
divers gebruik van de aangegeven instrumenten. Een
helder beeld van de in te ze en instrumenten en de
eﬀec viteit ervan is dan ook niet te verkrijgen.
Het is verder gebleken uit de quickscan dat het soms
aan bestuurlijke moed ontbreekt voor een duidelijk
‘ja’ of ‘nee’ voor een ontwikkeling. Dit is veelal het
(directe) gevolg van de onduidelijke kennis over de
regelgeving en hoe deze toegepast moet worden.
Bovendien zijn interpreta everschillen mogelijk,
waardoor onduidelijkheden ontstaan en bestuurders
geen beslissing kunnen of durven nemen, omdat een
onderbouwd standpunt en advies ontbreekt. Zeven

73

van de twaalf provincies hebben dit aangegeven. In
twee provincies zijn daarentegen de spelregels van
de EHS wel verduidelijkt en afgebakend, waardoor
onderbouwde bestuurlijke besluiten wel genomen
konden worden.
Het probleem ligt dus in eerste instan e niet zozeer
in het spanningsveld tussen de regelgeving voor
beschermde natuur en de toeris sch-recrea eve
voorzieningen, terwijl dit spanningsveld juist vaak als
oorzaak wordt genoemd waarom ontwikkelingen niet
gerealiseerd kunnen worden. Het probleem en de
oorzaak ligt juist, meer verborgen, bij de onduidelijke
spelregels van de EHS die door de provincies vaak
één op één zijn overgenomen. Door niet goed
juridisch onderbouwde spelregels en de duidelijkheid
daaromheen, kunnen bestuurders daardoor geen
onderbouwde standpunten innemen en dit werkt
vervolgens door in het provinciaal beleid en daarna ook
in het gemeentebeleid. Bovendien zijn de spelregels
voor verschillende interpreta es vatbaar, waardoor
actoren verschillende argumenten kunnen aanvoeren
om hindermacht te kunnen opwerpen. Hindermacht
door actoren wordt hiermee in de kaart gespeeld.
In de hierop volgende drie casestudies wordt dit en
andere succes- en faalfactoren verder onderzocht.

Hoofdstuk 5
Casestudie provincie
Utrecht
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Hoofdstuk 5 - Casestudie

5.1 Inleiding

D

eze casestudie bevat een toelich ng op de
gehanteerde aanpak en benoemd de succesen faalfactoren aan de hand van de in het
theore sch kader en conceptuele model benoemde
aspecten. De provincie Utrecht is onderzocht omdat het
realiseren van toeris sch-recrea eve voorzieningen in of
nabij de EHS hier zeer moeizaam verloopt. Er is in Utrecht
geen eﬀec eve aanpak om het probleem structureel op
te lossen. Ondernemers lopen tegen problemen aan. Het
beeld van de planvorming en resultaat is veelal hetzelfde
als ze willen ontwikkelen: een lange doorloop jd
en na vele jaren nog steeds geen realisa e ervan. In
Utrecht speelt met name de onduidelijke regelgeving
en het interne spanningsveld een cruciale rol bij het
niet doorgaan van de voorgestelde ontwikkelingen. De
doelstellingen die de provincie hee opgesteld voor de
ontwikkeling van de toeris sch-recrea eve sector zijn
niet specifiek geformuleerd voor de ontwikkeling van de
sector in de EHS. Aangezien ruim 70% van de sector in

Utrecht zich in de EHS bevindt is er geen eﬀec eve aanpak
van het spanningsveld. Door het ontbreken van een
specifiek geformuleerd doel en een specifieke aanpak en
het uitblijven van realisa e van ontwikkelingen, kan het
provinciale beleid voor de toeris sch-recrea eve sector
als ‘falend’ worden beschouwd.
5.2 Ruimtelijke context

“H

et probleem zal veel minder groot zijn
als alle verblijfsrecrea e bij elkaar
op drie à vier loca es in de provincie
gebracht zullen worden.”(De Pater & Wesselingh, 2011).
Met deze uitspraak wordt één van de belangrijkste
ruimtelijke kenmerken van de toeris sch-recrea eve
sector inzichtelijk gemaakt: de grote verspreiding van
voorzieningen. Dit kenmerk is ook voor de sector in Utrecht
duidelijk te zien, zie a eelding 5.1. Op a eelding 5.1 is
terug te vinden dat de voorzieningen zich zeer verspreid
bevinden over de provincie en dat zij zijn geves gd in of
vlakbij de natuur. Er is dus een wisselwerking tussen de

A eelding 5.1: De ruimtelijke verspreidheid en de binding met de natuur van de toeris sch-recrea eve sector versterken
de problema ek

Bron: Van der Graaf, 2011. Eigen bewerking

provincie Utrecht
natuur en de toeris sch-recrea eve voorzieningen.
Volgens De Pater & Wesselingh (2011) wordt er door
de toeris sch-recrea eve sector “meer dan welke
sector dan ook, gebruik gemaakt van de kwaliteiten
van de EHS. […] Dat zit je op het niveau van dat de
toeris sch recrea eve sector het meer als decor
nodig hee en minder voor de biodiversiteit. […] Daar
zit denk ook de meeste spanning in.”. Er wordt met
deze uitspraak aangegeven dat er twee verschillende
uitgangspunten zijn. Enerzijds is de EHS natuur er op
gericht om zoveel mogelijk te zorgen voor een zo groot
mogelijk aaneengesloten natuurgebied, waarbij het
doel is om de biodiversiteit zo groot mogelijk te maken.
Anderzijds is de sector toerisme en recrea e niet
gericht op biodiversiteit, maar gebruikt het de natuur
als “decor” en maakt daarbij gebruik van de kwaliteit
van de natuurlijke omgeving. Deze twee verschillende
uitgangspunten zorgen voor verschillende belangen
en standpunten. Dit leidt tot een ingewikkelde
problema ek die is terug te vinden in de belangen
en standpunten van de verschillende sectoren in de
provincie en bij andere organisa es en actoren. Dit is
wat Van Nuland (2005, p. 3) eerder in hoofdstuk 2 het
(externe) spanningsveld noemde.
De Utrechtse Heuvelrug is de ‘groene long’ van de
provincie Utrecht. Circa 70% van de toeris schrecrea eve sector in de provincie Utrecht bevindt zich
op de Utrechtse Heuvelrug (Van der Graaf, 2011). Met
een oppervlakte van circa 206 km2 is de Utrechtse
Heuvelrug het op een na grootste aaneengesloten
bosgebied van Nederland. Het vervult een belangrijke
func e voor zowel natuur en landschap als voor
de recrea eve aantrekkelijkheid voor de Randstad
(Provincie Utrecht, 2010, p. 30). De Utrechtse Heuvelrug
is als gebied goed voor 21 miljoen dagtochten per jaar.
Met 2,4 miljoen overnach ngen is het gebied goed
voor tweederde van het totaal aantal overnach ngen
in de provincie. Dat is dus een aanzienlijke hoeveelheid.
De toeris sch-recrea eve sector op de Utrechtse
Heuvelrug is goed voor zo’n 574 miljoen per jaar aan
inkomsten. De sector is voor de werkgelegenheid
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goed voor zo’n 6830 e. De economische impact is
van groot belang voor het voorzieningenniveau en
de lee aarheid in de kleine kernen en het landelijk
gebied. Daarnaast is het bosrijke en diverse landschap
geliefd bij inwoners en bedrijven van de Randstad, de
omliggende stedelijke gebieden en de regio zelf (Van
Mispelaar et al, 2009, pp. 11-13; Ecorys, 2008).
De problema ek in Utrecht, met betrekking tot
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve sector in
de EHS, wordt verder versterkt door andere ruimtelijke
kenmerken van de provincie Utrecht. Ten eerste is een
duidelijke scheiding tussen stad en land in de provincie
Utrecht bijna niet meer terug te vinden. Utrecht is
enerzijds een stedelijke provincie, maar anderzijds is
zij ook een hele landelijke provincie. “De verwevenheid
(tussen stad en land) is hier groter, meer dan in welke
andere provincie dan ook”. (De Pater & Wesselingh,
2011). Ten tweede wonen rela ef gezien veel mensen
ook in of aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug.
Daardoor maakt het ‘het schuiven in de ruimte’ van
voorzieningen een complex vraagstuk. Door een
grote vraag naar ruimte in de provincie is de ruimte
schaars en dat maakt het las ger om bijvoorbeeld
elders in de provincie de ruimtevraag van de sector te
accommoderen. Ten slo e is er een probleem voor de
toeris sch-recrea eve sector in Utrecht zodra deze op
slot komt te zi en door (te strenge en onduidelijke)
regelgeving en besluiteloosheid over ontwikkelingen.
Dit komt doordat voornamelijk de verblijfsrecrea eve
voorzieningen “echt in het hart zi en van die gebieden.”.
In dit geval is dat dus de Utrechtse Heuvelrug. Het op
slot gaan van de sector is door de provincie en natuuren recrea eorganisa es is niet gewenst en gewild. “Als
wij geen oplossing hebben dan is er straks helemaal
geen sector hier meer.” (De Pater & Wesselingh, 2011;
Ruis & Lion, 2011).

78

5.3 Willen

É

én van de voorwaarden volgens Glasbergen
en Simonis (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 31-32)
voor een eﬀec ef beleid is de totstandkoming
van (aangepaste) adequate plannen. Zonder adequate
plannen zal het beleid vastlopen en ongecoördineerd
verlopen. Ten tweede is beleid volgens Hoogerwerf
(1983, pp. 31-32) meer doelgericht wanneer doelen
meer prioriteit krijgen en explici et, specifiek en
systema sch zijn geformuleerd. Voor de provincie is
de structuurvisie het belangrijkste document of plan,
waarmee aan verschillende doelen prioriteit wordt
gegeven. Prioriteit van een onderwerp wordt door
de provincie aangegeven of benoemd als provinciaal
belang. Naast prioriteit spelen de urgen e en noodzaak
voor ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen (al dan wel of niet in de EHS) een rol
bij het vormen en hanteren van een eﬀec ef beleid.
In onderstaande paragraaf wordt het ‘willen’ van de
provincie geanalyseerd.
Prioriteit, urgen e en noodzaak
Het ruimtelijke beleid en de doelen van de provincie
Utrecht met betrekking tot recrea e en toerisme
staat onder meer vermeld in het Streekplan 200520155 (hierna: structuurvisie) (Provincie Utrecht,

2004, p. 96 & p. 17): “Delen van de provincie hebben
een bovenregionale recrea eve func e. Dit zijn met
name de Utrechtse Heuvelrug, de Vechtstreek, de
Vinkeveense Plassen. […] Wij willen deze poten es
benu en en onze recrea ef-toeris sche kwaliteiten
verder versterken, om zo veel mogelijk aan de
recrea ef-toeris sche behoe e van onze inwoners
en bezoekers te kunnen voldoen. Hiervoor is een
kwan ta eve en kwalita eve inhaalslag nodig. […]

5
Het Streekplan 2005-2015 is niet de vigerende
structuurvisie. Op 1 juli 2008 is het Streekplan 2005-2015
‘beleidsneutraal’ omgezet. Deze beleidsneutrale omze ng van
het streekplan is echter op sommige plaatsen, voor wat betre
regelgeving rondom de EHS, niet beleidsneutraal omgezet in de
nieuwe vigerende structuurvisie.

Opgave: voldoende recrea emogelijkheden realiseren
die voorzien in uiteenlopende behoe en en die
voldoende flexibel zijn om te kunnen inspelen op
nieuwe vragen.”.
De bovenstaande doelen zijn niet zozeer specifiek
geformuleerd, maar ze zijn in ieder geval wel
geformuleerd als doelstelling voor de toeris schrecrea eve sector. Dit zou hiermee een aanduiding
op prioriteit voor de sector kunnen weergeven
om zodoende de problema ek op te lossen en
ontwikkelingen te realiseren om de doelstellingen te
kunnen behalen. Als vervolgens wordt gekeken naar
wat er mogelijk is in deze gebieden dan blijkt dat
nieuwves ging niet mogelijk is: “In landelijk gebied 4
vinden wij nieuwves ging van verblijfsrecrea e niet
aanvaardbaar. Om te voorkomen dat de basiskwaliteit
voor dagrecrea e wordt aangetast, geldt dit ook voor
de Vinkeveense Plassen en de Utrechtse Heuvelrug.”
(Provincie Utrecht, 2010, p. 98). Een kwan ta eve
en kwalita eve inhaalslag kan dus zodoende niet
gemaakt worden met nieuwves ging van toeris schrecrea eve voorzieningen. De enige op e om de
doelstelling vervolgens te behalen is via uitbreiding
van bestaande voorzieningen.
Uitbreiding van bestaande terreinen is echter ook
slechts zeer beperkt mogelijk: “Uitbreiding van
de bestaande verblijfsrecrea e in deze gebieden
is wel mogelijk als dit nodig is voor een rendabele
bedrijfsvoering en het tevens de ruimtelijke kwaliteit
verhoogt.” (Provincie Utrecht, 2010, p. 98). Deze twee
laatste uitzonderingen om ontwikkelingen mogelijk
te maken tonen overeenkomsten met de spelregels
van de EHS. De provincie Utrecht hee een strenge
(“strak”) hantering van de spelregels, o ewel het
nee, tenzij beleid (De Pater Wesselingh, 2011). De
provincie volgt de Spelregels EHS en gee aan dat
“individuele nieuwe plannen, projecten of handelingen
binnen en in de nabijheid van deze gebieden (onder
meer de Utrechtse Heuvelrug) zijn niet toegestaan
indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van
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het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële
alterna even zijn én er sprake is van redenen van groot
openbaar belang (het ‘nee, tenzij’-regime).”. Wanneer
er sprake is van significante aantas ng geldt de regel
van het aantonen van het groot openbaar belang.
De ini a efnemer is hier verantwoordelijk voor om
dat uit te zoeken. Er bestaat dus (in theorie) een
mogelijkheid om de eerder genoemde doelstellingen
van de structuurvisie alsnog te behalen via een andere
route in de EHS-beslisboom, dat zou bijvoorbeeld
kunnen met de EHS-saldobenadering.
Echter volgens De Pater & Wesselingh (2011) is
“recrea e en toerisme niet expliciet als provinciaal
belang opgevoerd. Maar de EHS wel, want dat
hebben we van het Rijk meegekregen dat we dat
moeten doen.”. Bovendien is het volgens Ruis & Lion
(2011) niet mogelijk voor een individueel toeris schrecrea eve voorziening om een groot openbaar
belang aan te tonen: “Sterker nog, wij hadden
bepaald dat dat niet kan. Een groot maatschappelijk
belang of groot openbaar belang geldt per defini e
niet voor een individueel bedrijf. Dus dan zat je al
meteen met een probleem.”. Hiermee is het een
zeer complexe zaak geworden om de doelstellingen
van de structuurvisie te kunnen behalen. Uit diverse
prak jkvoorbeelden op de Utrechtse Heuvelrug
van toeris sch-recrea eve ondernemers wordt het
geschetste beeld, van het niet kunnen behalen van
de doelstelling om een kwan ta eve en kwalita eve
inhaalslag te maken, versterkt. Zo hee de in 2005
ingestelde Adviescommissie Toerisme & Recrea e elf
posi eve adviezen6 gegeven voor ontwikkelingen in de
EHS op de Utrechtse Heuvelrug. Echter het resultaat
is dat sinds de inwerkingstelling van de commissie
geen van de als posi ef beoordeelde ontwikkelingen
is gerealiseerd. “Die adviezen van de adviescommissie
zijn geloof ik al jd wel overgenomen. Maar er is niet
één tot uitvoering gekomen. Waarom niet is de vraag
6
De meeste adviezen zijn posi ef bevonden onder voorwaarden. Dit houdt in dat er een aanpassing van het plan nodig is.
Het langdurige traject is zodoende voor een deel te wijten aan de
ondernemer.

dan?” (Ruis & Lion, 2011). De conclusie is dat de
provincie wel wil en ambi es hee voor de toeris schrecrea eve sector. Die ambi es zijn terug te vinden in
het feit dat er een adviescommissie is opgesteld om te
helpen met de ontwikkeling van de plannen. Maar het
probleem zit in het feit dat er geen eenduidig beleid
is geformuleerd.
5.4 Weten

“E

en goed beleidsresultaat begint bij een
goed beleidsontwerp, dat op goede
informa e berust”. (Hoogerwerf,
1983, p. 39). Uit deze zin blijkt dat kennis of
informa e allereerst belangrijk is voor het vormen
van beleid. Ten tweede is kennis over de in te ze en
beleidsinstrumenten belangrijk om gestelde doelen
te kunnen bereiken. De beschikbare kennis leidt dus
tot een keuze van bepaalde middelen voor bepaalde
doeleinden. Volgens Hoogerwerf (1983, pp. 32-35) is
er een vermoeden dat overheidsbeleid faalt, omdat
doeleinden worden nagestreefd met middelen of
instrumenten die door een onjuiste beleidstheorie
naar voren zijn gekomen. Vanuit de quick scan en
de afgenomen interviews in drie provincies wordt
duidelijk dat de gestelde spelregels voor het nee, tenzij
beleid vaag, onduidelijk en op verschillende wijze
interpreteerbaar zijn. De Spelregels EHS zijn namelijk
volgens de makers ervan nog niet volledig uitgewerkt.
De uitwerking van deze begrippen tot heldere
defini es zal moeten geschieden door de provincies
en gemeenten (Ministerie van LNV et al, 2007, p.
7): “In dit beleidskader (Spelregels EHS) worden
regelma g begrippen toegepast die een nadere
uitwerking vragen, zoals ‘kleinschalig’, ‘beperkte
aantas ng, ‘wezenlijk’ en ‘zo snel mogelijk’.”. In deze
paragraaf wordt ingegaan op hoe de provincie deze
nog niet uitgewerkte begrippen hee vormgegeven
en of deze zijn uitgewerkt of niet. Door het ontbreken
van concrete en betrouwbare informa e is het
zodoende een zeer complexe opgave om de eerder
gestelde doelen te behalen. In de provincie Utrecht
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wordt er tegenstrijdig beleid gevoerd, waardoor
duidelijke richtlijnen ontbreken voor de toepassing
van de verschillende EHS instrumenten.
Onduidelijke spelregels EHS
In de structuurvisie (Provincie Utrecht, 2004) staan
geen concreet benoemde instrumenten of middelen
om er voor te zorgen dat er een kwan ta eve en
kwalita eve inhaalslag voor de toeris sch-recrea eve
sector kan worden gemaakt. Er wordt geen koppeling
in de structuurvisie gemaakt tussen de gestelde
doelen en de er voor in te ze en instrumenten. Enkel
is er een zonering toegepast voor landelijke gebieden,
waaronder de Utrechtse Heuvelrug. Voor deze
gebieden is voor ruimtelijke ingrepen in de EHS het nee,
tenzij beleid van toepassing. De Utrechtse Heuvelrug is
als gebied geheel begrensd als EHS. Zodoende hebben
alle toeris sch-recrea eve ondernemers in het gebied
met de spelregels te maken bij ontwikkelingen. Zoals
in de inleiding van deze paragraaf is geschetst zijn de
spelregels van het nee, tenzij beleid vaag, onduidelijk
en op verschillende wijze interpreteerbaar, zie
tevens hoofdstuk 4. Dit geldt niet alleen intern bij de
provincie, maar ook voor gemeenten. Door Ruis &
Lion (2011) wordt dit beeld erkent:“Er lag ook wel wat
onduidelijke regelgeving, maar inmiddels zijn daar al
een paar stappen in gemaakt dat er een aanscherping
is gekomen van het EHS beleid.”.
Pogingen tot verduidelijking spelregels EHS falen
Op verzoek van de adviescommissie is in 2008
gevraagd aan Gedeputeerde Staten om een
concre sering van de te hanteren nee, tenzij
spelregels te maken. De adviescommissie hee
behoe e aan meer duidelijkheid over begrippen
als ‘significante aantas ng van wezenlijke waarden
en kenmerken’. In hoofdstuk 2 is in beeld gebracht
dat de makers van de EHS spelregels aangaven dat
een nadere uitwerking van deze begrippen moest
worden gemaakt door de provincies (en gemeenten).
Zonder de duidelijkheid over de begrippen kan
de adviescommissie over concrete ini a even

voor uitbreiding dan wel kwaliteitsverbetering van
toeris sch-recrea eve bedrijven geen oordeel geven
en advies uitbrengen. Bovendien hebben daarnaast
ook gemeenten en recrea eondernemers behoe e
aan meer duidelijkheid (Gedeputeerde Staten, 2008b,
p. 1). Door Gedeputeerde Staten (2008a; 2008b)
is er toen een concre sering gemaakt om meer
duidelijkheid te kunnen verschaﬀen: “Het gaat om ons
besluit van 17 april jongstleden inzake de toepassing
van het nee, tenzij beleid voor recrea ebedrijven op de
Heuvelrug. Dit besluit bevat geen nieuw beleid, maar
een detaillering en concre sering van ons beleid zoals
verwoord in de Handleiding bestemmingsplannen
dus binnen de door u daartoe gestelde kaders. Die
Handleiding is op zichzelf al een concre sering van
het streekplan.” Er wordt hiermee aangegeven dat er
inderdaad onduidelijke spelregels zijn om beslissingen
te kunnen nemen of om plannen te kunnen toetsen.
Tevens is de concre sering in 2008 dus al een
tweede poging om het beleid uit het streekplan te
concre seren. De Handleiding Bestemmingsplannen
bood onvoldoende verduidelijking van de spelregels.
Echter wordt nu drie jaar later nogmaals geconstateerd
door Ruis & Lion (2011) dat de poging tot verduidelijking
van de begrippen nog steeds onvoldoende is gebleken
om ontwikkelingen toe te kunnen staan. “Want in
de prak jk blijkt het zo dat als het echt puntje bij
paaltje komt dat die natuurwaarden of die poten ële
waarden, dat dat niet duidelijk is van wat er wel en
wat er niet onder valt. Dat verschilt dan ook weer per
case. Dus het blij toch wel las g, ook al is het wel al
helderder geworden.”.
Planologische onduidelijkheid
Het probleem van de planologische EHS zit in het
verschil tussen de bedoeling van de EHS en de
uitwerking van de planologische regelgeving. De EHS
was namelijk in eerste instan e bedoeld als subsidieinstrument om de natuur een impuls te geven. De
planologische regelgeving is pas later gekomen. Dit
signaleert De Pater & Wesselingh (2011): “De meeste
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provincies hebben pas de planologische EHS zo rond
2005 echter defini ef ingevoerd. De EHS was vooral
een subsidie instrument en planologisch was dat dan
niet al jd even duidelijk hoe er mee om moest gegaan
worden.”. De planologische onduidelijkheid van de
spelregels voor de EHS waren voor veel provincies
een ingewikkeld item, zoals eerder in deze paragraaf
is opgemerkt. De provincie Utrecht hee bewust een
strenge hantering gekozen voor het EHS beleid. Dit
hee de afgelopen jaren geleid tot vele discussies
en blijkt in de prak jk zijn doel niet te bereiken.
Volgens Ruis & Lion (2011) is de Utrechtse hantering
van de EHS niet realis sch. Het bepalen van de
begrenzing van de provinciale EHS is gebeurd op basis
van kaartmateriaal van het Rijk. Een planologische
schaduwwerking en de onduidelijkheden die dit
met zich meebrengt, zie a eelding 5.2, hee ervoor
gezorgd dat de problema ek complexer is geworden
om oplossingen te vinden: “Hoe dat bij ons des jds
gebeurd is, daar heb ik me in eerste instan e ook nog
enigszins over verbaasd. De EHS is bij ons vastgesteld
op basis van kaart materiaal. Wij hebben als enige
provincie niets geëxclaveerd, maar gewoon de EHS
eroverheen hebben gegooid. Vervolgens is er gezegd
van daar moet je vanaf blijven want het is EHS. We
komen er nu vervolgens achter dat dat niet realis sch

is en daarom wordt er ook nu gesproken over
exclaveren. Maar hoe je dat dan vervolgens doet is de
vraag. Ik heb het gevoel dat we het onszelf erg las g
hebben gemaakt.”. Bovenstaande paragraaf over de
planologische schaduwwerking is in a eelding 5.2
inzichtelijk gemaakt. Op de linkera eelding is een
wi e ‘vlek’ te zien waar regelgeving van de EHS niet
geldt. De Dorpsweg hee echter voor een deel wel
een EHS begrenzing (groen) en voor een deel geen EHS
begrenzing, de wi e vlek. In het ene geval moet voor
veranderingen aan de Dorpsweg dan een natuurtoets
plaatsvinden, terwijl een paar honderd meter verder
geen toets hoe plaats te vinden voor dezelfde weg.
Zo is overigens op deze a eelding nog meer van dit
soort planologische onduidelijkheden terug te vinden.
Huizen en percelen liggen bijvoorbeeld deels in de
EHS. In het ene geval mag een serre voor een huis
aanbouwen zonder EHS toetsing, in het andere geval
een paar meter verder weer niet.

A eelding 5.2: Planologische onduidelijkheden als gevolg van het hanteren van verschillende schaalniveaus. Voorbeeld
van de Dorpsweg in Maartensdijk, Utrecht. Links de werkelijke situa e en recht de EHS begrenzing uit de structuurvisie

Bron: Provincie Utrecht, 2011b; Microso Corpora on et al, 2011
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5.5 Kunnen

D

e machtsverdeling van de actoren bepaalt
de mate waarin de actoren in staat zijn
om de beoogde doeleinden te kunnen
realiseren. Het gaat hier om de we elijke macht
tegenover burgers, andere organisa es en andere
overheden. Het vergroten van de (we elijke)
macht door draagvlakvergro ng onder (externe)
organisa es, overheden en andere actoren komt aan
bod in de volgende paragraaf.
Realisa emacht en hindermacht spelen een
belangrijke rol. Realisa emacht is de mate waarin
een actor in staat is om zijn eigen doeleinden te
kunnen bereiken. Bij hindermacht kunnen actoren
elkaar ‘hinderen’ om te voorkomen dat de gestelde
doeleinden van een uitvoerende organisa e worden
bereikt (Bressers & Hoogerwerf, 1991, pp. 126-127).
Volgens Hoppe (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 35-36) zijn
er drie stadia in het beleidsproces waarin faaloorzaken
van overheidsbeleid naar voren kan komen, te
weten: de agendavorming, beleidsvorming en
beleidsuitvoering. Om ervoor te zorgen dat gestelde
doelen voor toerisme en recrea e behaald worden, is
het belangrijk om in elk van de drie stadia voldoende
macht te hebben. Dit geldt voor zowel we elijke
macht als voor de gedeelde macht onder overige
betrokken organisa es en actoren. In de komende
twee paragrafen wordt hierover een beeld geschetst.
Realisa emacht
Vanuit Rijksbeleid, de Nota Ruimte, hebben alle
provincies het nee, tenzij principe voor de EHS
moeten overnemen en opnemen in het provinciaal
beleid van de betreﬀende provincie. De provincie
hee de ‘macht’ of verantwoordelijkheid om dat
vervolgens te interpreteren en op eigen wijze daar
een verdere invulling aan te geven. “Vanaf het punt
dat de provincie de verantwoordelijkheid hee voor
de EHS gaat de invulling ervan heel erg uit elkaar
lopen.” (De Pater & Wesselingh, 2011). Alle provincies

doen de invulling van de spelregels en het EHS beleid
op een eigen manier, zo ook de provincie Utrecht. Er
zijn zodoende (twaalf) verschillende uitwerkingen van
het Rijksbeleid met een verschillend eﬀect, wel of niet
ontwikkelen, als resultaat.
Voor de EHS hee de provincie een we elijke taak en
verantwoordelijkheid. Het beleidscluster (afdeling)
Groen van de provincie Utrecht gee het beleid met
betrekking tot onder meer de EHS vorm en de afdeling
Inrich ng Landelijk Gebied (ILG) voert deze taak uit.
De uitvoering gebeurd samen met andere externe
organisa es zoals terreinbeheerders Staatsbosbeheer,
Utrechts Landschap, Natuur- en Milieufedera e
Utrecht. Tezamen zorgen zij voor de ontwikkeling van
de EHS en voor het behoud ervan. Zij zijn onder meer
verantwoordelijk voor vergunningverlening voor de
natuurwe en, het opstellen van beheerplannen voor
subsidieverlening en voor de begrenzing en realisa e
van de EHS. De afdeling Economie, Cultuur & Vrije Tijd
gee vorm aan het beleid voor toerisme en recrea e.
Een belangrijk verschil tussen de twee afdelingen
van natuur en toerisme en recrea e is het verschil in
verantwoordelijkheden. Waar de afdeling Groen een
we elijke verantwoordelijkheid met de EHS hee ,
zo hee de afdeling (beleidscluster) Toerisme en
Recrea e (slechts) een beleidsma ge of faciliterende
rol. Maar naast deze twee afdelingen of sectoren
zijn er nog meer sectoren met (andere) belangen
en visies in de provincie Utrecht. Al deze sectoren
hebben verschillende belangen en dat vraagt ruimte.
Die ruimte is in Utrecht echter schaars (De Pater &
Wesselingh, 2011). Om de belangen en doelstellingen
(kwan ta eve en kwalita eve inhaalslag) voor
toerisme en recrea e te kunnen bewerkstelligen
moet er ook intern in de provincie gezocht worden
naar coali es om de eigen sectorale belangen te
kunnen bewerkstelligen. De druk op de ruimte en de
verschillende afdelingen en perspec even zorgen voor
een intern spanningsveld, waardoor ontwikkelingen
van de toeris sch-recrea eve sector onder druk
komen te staan.
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Hindermacht
Hindermacht speelt een belangrijke rol bij dit vraagstuk.
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve
voorzieningen in bestemmingsplannen in te passen. De
gemeenten hebben dus een belangrijke rol en kunnen
hun hindermacht gebruiken om ontwikkelingen
tegen te gaan van de sector. De gemeente Utrechtse
Heuvelrug is, zoals de naam het al aangee , de grootste
gemeente waar de toeris sch-recrea eve sector in
Utrecht mee hee te maken. De gemeente ziet echter
niets in uitbreiding in oppervlakte van voorzieningen
in de EHS: “In de gemeentelijke structuurvisie hebben
we als uitgangspunt gehanteerd dat uitbreiding van
recrea eterreinen binnen de EHS niet mogelijk is.
Bedrijfseconomische groei zal uit duurzame concepten
voor doorontwikkeling binnen de huidige grenzen
moeten komen”. (Gemeente Utrechtse Heuvelrug,
2010, p. 43, 72; Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 2011,
p. 3).
Verantwoordelijkheden en taken van provincie en
gemeenten
Er is ook een spanningsveld tussen de
verantwoordelijkheden van de provincie en de
gemeente(n). De toeris sch-recrea eve ondernemer
is aangewezen op de mogelijkheden in het betreﬀende
bestemmingsplan van de gemeente waar zijn bedrijf
is geves gd, maar hee ook te maken met de EHS
spelregels die een provinciale verantwoordelijkheid
zijn. Hier ontstaat vervolgens een spanningsveld:
“Regelgeving vanuit de EHS is provinciaal. Regelgeving
voor wat betre bestemmingsplannen wijzigen is
grotendeels gemeentelijk. Die rolverdeling lag heel
moeilijk. Dat bleef maar heen en weer verwijzen”. (De
Pater & Wesselingh, 2011).
Er is dus een soort van machtstrijd in Utrecht aan de
gang met naar elkaar verwijzen van wie doet wat. De
Pater & Wesselingh (2011) geven hiervoor ook aan
wat een mogelijke verklaringsfactor is: “Provinciale
bestuurders willen eigenlijk maatwerk, die willen niet

al te veel grote keuzes, die willen ook de handen vrij
hebben om speelruimte te hebben. Maar daarmee
maak je het voor gemeenten ook onoverzichtelijk en
ondoorzich g wat nou precies de hoofdlijnen zijn. Dan
raken gemeenten snel het spoor bijster. Die hebben
vaak wat minder exper se in huis en die lopen daar
gewoon tegenaan.” (De Pater & Wesselingh, 2011).
Deze uitspraak van De Pater & Wesselingh gee aan
hoe complex de problema ek met betrekking tot het
onderwerp in de prak jk is. Enerzijds is duidelijkheid
nodig om bestuurlijke beslissingen te kunnen nemen,
zoals waar de adviescommissie om vroeg. Maar
anderzijds willen provinciale bestuurders meer
speelruimte om te kunnen bewegen, waardoor de
regels niet concreet worden gemaakt en daardoor vaag,
onduidelijk en op verschillende wijze interpreteerbaar
zijn. In de provincie Utrecht is duidelijk gekozen
voor maatwerk en dat hee voor de onduidelijkheid
gezorgd. Dit is een van de belangrijkste oorzaken
waarom het beleid faalt. Tevens ligt hier een oorzaak
(en een mogelijke oplossing) wat betre het heen en
weer verwijzen naar wie welke verantwoordelijkheid
moet nemen. Het voorgaande hee Hoogerwerf
(1983, pp. 36-37) ook aangegeven in zijn theorie
over succes en falen van overheidsbeleid, want “een
gebrekkige horizontale coördina e hee gevolgen
voor de ver cale coördina e”.
Instrumentarium
Voor wat betre de drie instrumentenmodellen is er
minder bereidheid om de ruimtelijke instrumenten
zwaar in te ze en. Er wordt geprobeerd om duidelijk te
gaan voor een gezamenlijke aanpak, zodat weerstand
verkleint kan worden: “Als we nu in de provinciale
structuurvisie een keuze willen gaan maken, forceren,
want dan moeten we op korte termijn een duidelijke lijn
neerze en, dan zal het waarschijnlijk zoveel weerstand
oproepen dat het niet gaat werken. Daarom kan je
beter nu zeggen van we gaan dat en dat onderwerp
aanpakken op zo’n manier, maar dat gaan we dan
wel gezamenlijk met alle par jen doen.” (De Pater &
Wesselingh, 2011).
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5.6 Mogen of Moeten

“J

e kan je macht gebruiken, maar je hebt
niets aan macht als je dat niet deelt, als
je daar geen draagvlak voor krijgt.” (De
Pater & Wesselingh). Deze uitspraak gee aan dat
enkel we elijke macht niets betekend wanneer dat
niet door anderen gedeeld wordt. Volgens Hoogerwerf
(1983, p. 36) zal de kans op succes en het bereiken van
de beoogde doelen groter zijn wanneer de interne en
externe afstemming van de beleidsvoerder en andere
voorstanders van het beleid groter is en naarmate de
interne en externe afstemming van tegenstanders
kleiner. Het verwerven van draagvlak is belangrijk
voor het succes van het beleid, wanneer onder een
zo groot mogelijk aantal betrokken actoren het
beleid gesteund wordt. Een van de belangrijke taken
van de ruimtelijke ordening in de prak jk is dat er
afstemming met andere beleidsvelden is. Het doel
van horizontale afstemming tussen sectoren is dat
er één gezamenlijk standpunt vanuit de provincie
kan worden ingenomen. Het voordeel van een
gezamenlijk standpunt is dat duidelijkheid, rich ng
andere actoren, over de provinciale belangen kenbaar
kan worden gemaakt. Deze vorm van planning wordt
facetplanning genoemd (Spit & Zoete, 2006, pp. 19-21
& p. 135).
Interne afstemming
De provincie Utrecht hee het probleem van
verblijfsrecrea e op de Utrechtse Heuvelrug al in 1996
gesignaleerd (De Pater & Wesselingh, 2011). In de
loop der jaren is geprobeerd een oplossing te vinden.
In 2004 is dat eerst geprobeerd via een integraal plan.
Vervolgens in 2005 is de Adviescommissie Recrea e
& Toerisme ingesteld. Na al die jaren is er voor het
probleem echter nog geen (structurele) oplossing
gevonden. De adviescommissie is ingesteld om
toeris sch-recrea eve ontwikkelingen of plannen
te toetsen en om gemeenten en ondernemers
voorlich ng te geven. Communica e is een van de
ingeze e middelen daarbij. De adviescommissie en

de opgeze e communica erol daarbij had “tot doel
gemeenten in ieder geval ac ever te s muleren om
het spanningsveld, dat wij toen al en ook daarvoor
al signaleerden tussen recrea ebedrijven en de EHS,
bekend te maken en er een oplossing voor te zoeken.
En om daar in ieder geval mogelijke oplossingen over
te adviseren, als het uitbreidingsplannen waren.”
(Ruis & Lion, 2011). Zoals eerder in dit hoofdstuk
aan bod is zijn er elf posi eve adviezen gegeven
voor ontwikkelingen, maar deze zijn tot op heden
nog steeds niet gerealiseerd, verschillende factoren
hebben er voor gezorgd dat de plannen nog niet zijn
gerealiseerd.
“Er valt nog veel te verbeteren tussen de communica e
tussen onze twee afdelingen.” (De Pater & Wesselingh,
2011). Deze uitspraak gee aan dat de communica e
tussen de afdelingen (Groen en Toerisme & Recrea e)
niet helemaal goed verloopt. Voor het bereiken
en vergroten van draagvlak is communica e een
belangrijk middel om belangen over te brengen. Zeker
aangezien het beleidscluster Toerisme & Recrea e zelf
geen we elijke macht hee om taken uit te voeren,
zal zij op zoek moeten gaan om de eigen belangen
te kunnen laten gelden. De communica e verloopt
echter stroef en uit de afgenomen interviews blijkt dat
er een soort van ‘onmacht’ vanuit het beleidscluster
Toerisme & Recrea e wordt gevoeld als het aankomt
op het vinden van draagvlak van de eigen sectorale
ideeën. Om (sectoraal) beleid door te kunnen voeren
is macht echter een vereiste in de eerder aan bod
gekomen stadia van agendavorming, beleidsvorming
en beleidsuitvoering (Hoppe, in: Hoogerwerf, 1983,
p. 36). Een gevoel van onmacht laat zien dat er te
weinig macht (gecreëerd) is vanuit het beleidscluster
Toerisme & Recrea e in de provincie om de eigen
standpunten over te brengen: “Dat er tegengestelde
belangen zijn. Het wordt teveel gevoeld als dat of er
is natuur of recrea e. […] Hoe je dat juist zou kunnen
combineren en dat het ook niet per se aan elkaar
tegengesteld hoe te zijn. […] Alleen dat is dus heel
las g om dat alleen vanuit ons alleen aan te dragen.
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Hoe krijg je of zorg je dat je dat het op de poli eke
agenda zo komt dat het voor iedereen bespreekbaar
is?” (Ruis & Lion, 2011).
Er wordt wel geprobeerd om integraler te werken. Zo
is in 2004 geprobeerd om een integraal plan te maken,
waarbij meerdere sectoren betrokken zijn geweest.
Het resultaat was volgens De Pater & Wesselingh
(2011) ontoereikend. Er bleven spanningen bestaan
tussen de verschillende sectoren in de provincie.
Deze beleidssectoren hebben vaak een ander belang
en vanwege onder meer de schaarse ruimte leidt dit
tot een ingewikkelde problema ek. Daarnaast zorgen
bezuinigingen er voor dat het las g is om integraal te
kunnen blijven werken: “De EHS staat heel erg onder
druk met de bezuinigingen, de recrea esector moet
steeds meer zelfvoorzienend worden. Je moet dan
oppassen dat je niet allebei weer terug je hok ingaat.”.
De complexe problema ek van het onderwerp en de
verschillende schaalniveaus waarop het probleem zich
voordoet maakt het volgens De Pater & Wesselingh
(2011) nog ingewikkelder om integraal te kunnen
blijven werken: “Uiteindelijk zijn we tot de conclusie
gekomen dat integraal beleid heel las g is om te
realiseren. […] Dat het niet genoeg is, dat het wel
een aanzet is, maar dat het niet leidt tot echt goede
oplossingen. Dus dat er nog een stap neergezet moet
worden.”.
Poli ek draagvlak
De poli eke verhoudingen in de provincie spelen
een belangrijke rol als het aankomt op het geven van
prioriteit aan provinciale onderwerpen, en daarbij
dus voor het verkrijgen van ‘macht’ in de drie eerder
genoemde stadia. Zoals eerder aan bod is gekomen
is toerisme en recrea e echter geen prioriteit in
de provincie Utrecht. Daaruit kan geconstateerd
worden dat er (te) weinig of onvoldoende poli ek
draagvlak is om de toeris sch-recrea eve sector
(op de Utrechtse Heuvelrug) te s muleren. Het
blij bij enkel ambi es en een visie zonder een
krach g of eﬀec ef instrumentarium. De provinciale

bestuurders hebben bewust gekozen om meer te
gaan voor maatwerk, waardoor meer speelruimte
moet ontstaan voor (crea eve) oplossingen. Het
nadeel hiervan is dat dit leidt tot het verleggen van
verantwoordelijkheden rich ng gemeenten en er
zodoende een interpreta eruimte ontstaat over wat
er mogelijk is. Ook bij gemeenten ontbreken concrete
richtlijnen waardoor de interpreta eruimte groter
wordt en complexe situa es en discussies ontstaan,
aangezien niemand precies weet wat wel en niet
mogelijk is (De Pater & Wesselingh, 2011; Ruis & Lion,
2011). Het voorgestelde maatwerk en speelruimte zijn
ontoereikend om een oplossing te bieden.
Externe afstemming
De provincie Utrecht handelt over het algemeen
wanneer een gemeente een recrea eve ontwikkeling
mogelijk maakt via een bestemmingswijziging. Zij hee
een reac eve houding bij ontwikkelingen. De (oude)
WRO is daartoe de reden van het reac ef reageren
op ontwikkelingen., aangezien de provincie geen
we elijke verantwoordelijkheid hee voor toeris schrecrea eve ontwikkelingen. De provincie laat zodoende
dan ook veel ruimte en verantwoordelijkheden over
aan andere par jen, zoals gemeenten. De gemeente is
echter niet verantwoordelijk voor de regels van de EHS
en hoe ontwikkelingen daar inpassen. Een ondernemer
weet hierdoor niet waaraan zijn plan moet voldoen van
tevoren en gaat een langdurig en complex proces in bij
ontwikkelingen. Zoals in paragraaf 5.5 aan bod kwam
vindt de provincie dat de gemeenten mogen bepalen wat
valt onder bijvoorbeeld kleinschalige ontwikkelingen
en wezenlijke kenmerken en waarden. De provincie
hee echter in de structuurvisie (Provincie Utrecht,
2004, p. 86) aangegeven dat “wij verantwoordelijk
(zijn) voor bescherming, instandhouding en
ontwikkeling van de aanwezige bijzondere waarden
en kenmerken van de volgende provinciale
gebieden: de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden,
de Natuurbeschermingswetgebieden en de EHS.”.
Significante aantas ng van de wezenlijke kenmerken
en waarden is voor de provincie niet toelaatbaar,
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tenzij vervolgens de EHS spelregels worden gebruikt.
De provincie hee
echter nergens duidelijke
defini es gegeven van deze kenmerken en waarden,
waardoor een toetsing niet kan plaatsvinden. De
provincie laat hier (teveel) ruimte voor maatwerk en
verlegt de verantwoordelijkheid rich ng gemeenten
om dat verder in te vullen. In de Handleiding
Bestemmingsplannen (Provincie Utrecht, 2006, p. 13)
staat over maatwerk en de verantwoordelijkheden
voor gemeenten het volgende beschreven: “De
beleidsregels in deze handleiding geven doorgaans
geen absolute grenzen aan, maar geven richtlijnen
voor het maken van verantwoorde ruimtelijke keuzes.”.
De Handleiding Bestemmingsplannen gee aan
gemeenten “veel meer dan voorheen mogelijkheden
om een eigen afweging te maken”. Hierin zou de
provincie met de gemeenten meer vooroverleg
kunnen hebben om de regels af te stemmen. De laatste
jaren gebeurt dit met behulp van de adviescommissie
steeds meer, zij s muleert en begeleidt het proces
ook.
Er wordt dus geen concrete invulling gegeven door de
provincie van de verschillende begrippen, waardoor
er dus veel speelruimte ontstaat. Die speelruimte is
marginaal aangezien er sinds de constatering van het
probleem op de Utrechtse Heuvelrug in 1996 er nog
steeds geen oplossing is gevonden. Daarnaast is er
sinds de komst van de adviescommissie in 2005 nog
geen ontwikkeling tot uitvoering gekomen. In dezelfde
handleiding wordt zelf al erkend door de provincie
dat meer maatwerk bij gemeenten zorgt voor meer
vooroverleg. Dit vanwege de interpreta eruimtes.
“Aan de andere kant impliceert deze sturingsfilosofie
ook dat, naarmate een eigen gemeentelijk beleid of
een specifieke maatwerkoplossing sterker afwijkt van
het provinciaal beleid, hogere eisen worden gesteld
aan de onderbouwing van de door de gemeente
gemaakte keuzes. Ook het schaalniveau waarop de
keuzes betrekking hebben is mede van invloed op de
eisen die aan een onderbouwing worden gesteld. Een
goed vooroverleg tussen gemeente en provincie is van

wezenlijk belang.” (Provincie Utrecht, 2006, p. 13).
Maar voorgaande uitspraak is in tegenstelling met de
eerder aan bod gekomen uitspraak, want “daarmee
maak je het voor gemeenten ook onoverzichtelijk en
ondoorzich g wat nou precies de hoofdlijnen zijn. Dan
raken gemeenten snel het spoor bijster. Die hebben
vaak wat minder exper se in huis en die lopen daar
gewoon tegenaan.” (De Pater & Wesselingh, 2011).
De gemeenten moeten dus het probleem oplossen,
maar hebben simpelweg de kennis en jd niet om
dit te doen. De gekozen maatwerkoplossing en
het verschuiven van verantwoordelijkheden naar
gemeenten hee geen soelaas geboden. Er ontbreekt
een actor of organisa e die een proac eve rol speelt
om de posi ef bestempelde ontwikkelingen tot
uitvoering te brengen.
5.7 Houding en kennis van individuele actoren in de
provinciale organisa e

N

aast de factoren voor succes of falen uit de
theorie (willen, weten, kunnen, mogen of

moeten) blijkt uit de afgenomen interviews
in de verschillende provincies dat de houding en
kennis van individuele actoren of personen in de
provinciale organisa e een andere belangrijke succesof faalfactor is in de prak jk.

Bereidheid en bevlogenheid van personen
Er is in de provincie Utrecht een reac eve houding als
het aankomt op ontwikkelingen voor de toeris schrecrea eve sector. Er wordt niet proac ef gezocht
naar een oplossing voor structurele oplossingen voor
de problema ek, zoals in de voorgaande paragrafen
over onder meer de verantwoordelijkheden van de
provincie is beschreven. Er is geen provinciaal belang
(en daarmee minder prioriteit) voor de ontwikkeling
van toerisme en recrea e in de EHS, maar er zijn wel
ambi es verwoord binnen het toeris sch-recrea eve
beleid. De ambi e is om een kwan ta eve en
kwalita eve inhaalslag te maken voor de toeris schrecrea eve sector. Hiermee wordt het ingewikkeld om
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tot een structurele oplossing van het spanningsveld te
komen. Er wordt geen duidelijk standpunt ingenomen
en aangegeven dat in de provincie gestelde ambi e
voor de toeris sch-recrea eve sector te hoog zijn
gegrepen (voor dit moment). Er wordt dus niet
kenbaar gemaakt dat het niet mogelijk is, terwijl dit
namelijk nu in de prak jk wel het geval is dat niets
mogelijk is. Er wordt niet ac ef ges muleerd en de
verantwoordelijkheden worden rich ng gemeenten
geschoven. Deze reac eve houding vindt zijn weg
vervolgens in de andere belangrijke factoren die van
belang zijn voor een eﬀec ef instrumentarium, zoals
concrete informa e en uitwerking van de spelregels.
Kennis van personen
Om een mogelijke (structurele) oplossing te vinden
voor het probleem is het belangrijk dat de personen die
zich bezig houden met het onderwerp, ook de goede
kennis hebben om oplossingen te kunnen aandragen.
Het weten is dan vooral ook persoonsa ankelijk. Net
zo belangrijk daarbij is ook het overbrengen van de
oplossingen naar andere actoren in de provincie. Uit
de afgenomen interviews kwam naar voren dat het
voor de personen van het beleidscluster Toerisme &
Recrea e minder kennis hebben van planologische
processen. “Ik ben me er nu wel van bewust dat als
je ergens een oplossing voor hebt voor over en jaar
dan ben je spekkoper. Terwijl bij mij op de afdeling
al sneller wordt gedacht van dat lossen we even op
in een jaar.” (De Pater & Wesselingh, 2011). Doordat
er minder betrokkenheid is bij ruimtelijke processen
is er waarschijnlijk daardoor minder kennis hoe met
deze processen moet worden omgegaan en waar
zodoende oplossingen bedacht kunnen worden. Voor
de agendavorming en beleidsvorming kan dit dus
mogelijke gevolgen hebben, waardoor doelstellingen
van de toeris sch-recrea eve sector onderbelicht
blijven.

5.8 Recente ontwikkelingen

D

e problema ek rondom de ontwikkelingen
van de toeris sch-recrea eve sector in
Utrecht is een zeer actueel onderwerp. Op 5
juli 2011 is het voorontwerp van de nieuwe provinciale
ruimtelijke structuurvisie door Gedeputeerde Staten
vastgesteld. Dit document gee de doelstelling
en koers aan voor de periode tot circa 2025. Het is
een dus belangrijk moment voor de verschillende
sectoren in de provincie om veranderingen door te
kunnen voeren en integraal beleid te realiseren. “Dit
is het eerste moment om al deze onduidelijkheden,
dus dingen die je anders wilt hebben, om dat aan te
pakken.” (Ruis & Lion, 2011).
Verandering in prioriteit, urgen e en noodzaak
Het moment van een nieuwe structuurvisie is een
belangrijk punt om veranderingen door te kunnen
voeren, maar daar moet dan wel een aanleiding voor
zijn. Een verandering in urgen e en noodzaak kan
helpen om veranderingen door te kunnen voeren.

In de provincie Utrecht is sinds enkele jaren de
prioriteit, urgen e en noodzaak aan het veranderen.
In het coali eakkoord is de volgende veelbelovende
verandering voor de toeris sch-recrea eve sector
opgenomen: “Wij s muleren de verdere ontwikkeling
van het recrea eve aanbod, ook door de markt. In
ons ruimtelijk beleid zullen wij rekening houden met
het exploitabel kunnen houden van het recrea eve
aanbod. In gebieden met EHS-status gaan wij op basis
van de bestaande natuurwaarden - binnen de wet uit van de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden
voor recrea eve ontwikkelingen.” (Provincie Utrecht,
2011a, p. 13). De natuur- en recrea eorganisa es,
zoals de Natuur- en Milieufedera e Utrecht (NMU) en
de Recron, staan niet langer meer lijnrecht tegenover
elkaar. De NMU en Recron hebben zelfs gezamenlijk
een visie opgesteld voor de toekomst van de natuur
en van de toeris sch-recrea eve voorzieningen op
de Utrechtse Heuvelrug (NMU & Recron, 2011). De
provincie Utrecht gee zelf ook aan een versoepeling
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van enkele regels te willen gaan hanteren, zie
tevens hoofdstuk 4. De NMU en Recron (2011, p. 4)
constateren dit ook: “De provincie zelf lt inmiddels al
niet meer zwaar aan de verplich ng alleen kwan ta ef
te compenseren, evenals aan het nabijheidsprincipe.”.

op basis van het stuk (voorstel NMU & Recron) wat wij
s muleren en ook misschien op basis van wat subsidie/
geld, en dan moet je niet denken aan miljoenen want
dat is wat echt niet meer realis sch in deze jd, dat er
dan mogelijkheden komen” (Ruis & Lion, 2011).

Een van de belangrijkste oorzaken van bovengenoemde
veranderingen ligt in het feit dat er flink bezuinigd
moet gaan worden op de realisering van de EHS. Er is
minder geld beschikbaar om de doelstelling in Utrecht
voor de EHS te kunnen halen. Er moet gezocht worden
naar oplossingen om het nog niet gerealiseerde
gedeelte van de EHS, die vanwege de herijking
verloren gaat, om die toch nog op de een of andere
manier mogelijk te maken. Een van die mogelijkheden
is om meer ruimte te geven aan toeris sch-recrea eve
voorzieningen en die ondernemers vervolgens te laten
compenseren waar de EHS wordt geschrapt (De Pater
& Wesselingh, 2011).

5.9 Conclusie

“In de nieuwe structuurvisie is de recrea esector in
principe wel aangewezen als provinciaal belang.”
(De Pater & Wesselingh, 2011). Deze uitspraak gee
aan dat er een verandering in prioriteit komt voor
toerisme en recrea e. Waar voorheen toerisme en
recrea e niet golden als provinciaal belang, zo lijkt dit
nu te gaan veranderen. “Dat betekent eigenlijk dat het
dilemma van natuur en recrea e op een gelijkwaardig
niveau opgelost moeten gaan worden.” (De Pater &
Wesselingh, 2011).
Uitdaging voor beleidscluster Toerisme en Recrea e
De uitdaging voor het beleidscluster Toerisme &
Recrea e is om het spanningsveld tussen natuur en
toerisme en recrea e om dat met een gerichte aanpak
te gaan aanpakken. Dit mag terecht een uitdaging
genoemd worden, want er is nog niet bekend hoe de
voorgestelde aanpak van de NMU en Recron (2011)
zijn uitwerking gaat krijgen. Daarnaast is mogelijk een
van de belangrijkste valkuilen het ontbreken van geld,
omdat de bezuinigingen een belangrijke rol spelen.
“Dat zou mooi zijn als die de komende twee à drie jaar

I

n Utrecht ontbreekt een eﬀec eve aanpak om
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve
sector in de EHS mogelijk te maken en te
realiseren. In Utrecht speelt met name de onduidelijke
regelgeving en het interne spanningsveld een
cruciale rol bij het niet doorgaan van de voorgestelde
ontwikkelingen. In eerste instan e hee de provincie
Utrecht de EHS spelregels niet verder geconcre seerd
met het oog op maatwerk bij ontwikkeling van
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS.
Echter bleek vanuit de prak jk dat een uitwerking
gewenst was. De provincie Utrecht hee de spelregels

geconcre seerd in de brief ‘Uitwerking nee, tenzij
beleid voor verblijfsrecrea ebedrijven in de EHS’
(Gedeputeerde Staten, 2008b), maar is er hiermee
niet in geslaagd de regels eenduidiger te maken.
De geringe communica e tussen de verschillende
afdelingen binnen de provincie zorgen voor het
ontbreken van een integrale aanpak. Dit leidt tot het
ontbreken van een afstemming tussen hoe natuur en
toeris sch-recrea eve voorzieningen samen kunnen
gaan in de EHS in Utrecht. Het ontbreken van een
integrale afstemming en onduidelijke spelregels
werken door naar andere externe organisa es en
overheden. Duidelijke provinciale en gemeentelijke
verantwoordelijkheden blijven achterwege in Utrecht
en maken het complex om tot een oplossing te
komen. Ondernemers lopen tegen al deze problemen
aan met een lange doorloop jd en na vele jaren nog
steeds geen realisa e als gevolg.
Prioriteit, urgen e en noodzaak is belangrijk om
doelgericht te zijn. Doordat er geen provinciaal belang
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is voor de ontwikkeling van toerisme en recrea e is er
minder of geen prioriteit gegeven aan dit onderwerp.
Hiermee wordt het ingewikkeld om tot een structurele
oplossing van het spanningsveld te komen. De provincie
gee toerisme en recrea e dus geen prioriteit in het
ruimtelijk beleid, maar er zijn wel ambi es verwoord
binnen het toeris sch-recrea eve beleid. De ambi e
is om een kwan ta eve en kwalita eve inhaalslag te
maken voor de toeris sch-recrea eve sector. Echter
blij een inhaalslag achterwege doordat regelgeving
beperkend werkt bij het realiseren hiervan. Aangezien
ruim 70% van de sector in Utrecht zich in de EHS
bevindt is het bethalen van de sectorale doelstellingen
voor toerisme en recrea e zeer moeilijk. Door het
ontbreken van afstemming tussen de sector Natuur en
Toerisme & Recrea e, een integraal geformuleerd doel,
een specifieke aanpak en het uitblijven van realisa e
van ontwikkelingen, kan het provinciale beleid voor
de toeris sch-recrea eve sector als ‘falend’ worden
beschouwd.

Sinds enkele jaren laten ontwikkelingen in de
provincie Utrecht zien dat externe natuur- en
recrea eorganisa es niet meer lijnrecht tegenover
elkaar staan. De Natuur- en Milieufedera e Utrecht
en de Recron hebben samen gewerkt aan een project
om te kijken hoe de natuur en toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de EHS in de provincie Utrecht
samen kunnen gaan. De provincie Utrecht werkt aan
een nieuwe structuurvisie voor de periode tot 2025
en een van de belangrijke veranderingen met het
vigerende beleid is dat er een provinciaal belang (en
daarmee prioriteit) wordt toegekend aan toerisme
en recrea e. Hoe deze ontwikkelingen en een nieuw
ruimtelijk beleid van de provincie zijn eﬀect hebben op
de eﬀec viteit van het beleid en op de ontwikkelingen
van de toeris sch-recrea eve sector in de EHS moet
de komende jaren gaan uitwijzen.

Bepalendefactorenindeprovincievooreenfalendinstrumentarium
x
x
x

Geen specifieke aanpak voor ontwikkelingen van de toeristischͲrecreatieve sector in de
EHS
Het achterwege blijven van een juridische concretisering van begrippen waarop
beslissingengenomenkunnenworden
Onvoldoendecommunicatietussensectoren,waardooreeninterneintegraleafstemming
achterwegeblijftendaardoorexternookgeenafstemmingbereiktkanworden

Hoofdstuk 6
Casestudie provincie
Gelderland
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Hoofdstuk 6 - Casestudie

6.1 Inleiding

D

eze casestudie bevat een toelich ng op de
gehanteerde aanpak en benoemd de succesen faalfactoren aan de hand van de in het
theore sch kader en conceptuele model benoemde
aspecten. Deze tweede casestudie behandelt de
provincie Gelderland. Gelderland is in dit onderzoek
de eerste van de twee provincies met een eﬀec ef
instrumentarium. Gelderland hanteert sinds 2006 een
groei- en krimpaanpak. In ruim vijf jaar jd is er een
uitbreiding mogelijk geweest voor 13 bedrijven en zijn
deze in totaal 38 hectare gegroeid. Daarnaast hee krimp
plaatsgevonden van 48 hectare en wordt momenteel
de tweede groeitender uitgeschreven, zodat er weer
ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Op a eelding 6.1 is goed te zien dat er een groot
aaneengesloten natuurgebied in Gelderland te vinden
is, de Veluwe. De Veluwe is het grootste aaneengesloten
natuurgebied van Nederland. Maar ook hier komt
het spanningsveld tussen de natuur en toerisme en
recrea e in beeld, want de Veluwe is namelijk ook één
van de belangrijkste toeris sch-recrea eve gebieden van
Nederland (Provincie Gelderland, 2011, p. 3). Met een
oppervlakte van circa 1000 km2 worden er jaarlijks zo’n
28 miljoen dagtochten gemaakt en zijn er circa 10 miljoen
overnach ngen (CBS & NBTC, 2009, p. 24). De toeristen
en recreanten zorgen voor een omzet van ongeveer
één miljard euro per jaar. Voor de werkgelegenheid
leveren natuur en toerisme en recrea e ruim 20.000
arbeidsplaatsen op. Door deze kenmerken is zowel de
natuur, als de toeris sch-recrea eve sector van groot
belang (Provincie Gelderland, 2010d).

6.2 Ruimtelijke context

D

e provincie Gelderland is van alle provincies
de provincie met de grootste hoeveelheid
oppervlakte van EHS, zo’n 165.500 hectare.
Daarnaast hee Gelderland ook procentueel gezien de
meeste EHS vergeleken met het landoppervlak. Circa
33,3% van het landoppervlak van de provincie is EHS, zie
a eelding 6.1. De Veluwe is in Gelderland en Nederland
het grootste aaneengesloten natuurgebied.

6.3 Willen

É

én van de voorwaarden volgens Glasbergen
en Simonis (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 31-32)
voor een eﬀec ef beleid is de totstandkoming
van (aangepaste) adequate plannen. Zonder adequate
plannen zal het beleid vastlopen en ongecoördineerd
verlopen. Ten tweede is beleid volgens Hoogerwerf
(1983, pp. 31-32) meer doelgericht wanneer doelen

A eelding 6.1: Een derde van de landsoppervlakte van de provincie Gelderland is EHS

Bron: Ministerie van VROM et al, 2006, p. 111. Eigen bewerking

provincie Gelderland
meer prioriteit krijgen en explici et, specifiek en
systema sch zijn geformuleerd. Voor de provincie is
de structuurvisie het belangrijkste document of plan,
waarmee aan verschillende doelen prioriteit wordt
gegeven. Prioriteit van een onderwerp wordt door
de provincie aangegeven of benoemd als provinciaal
belang. Naast prioriteit spelen de urgen e en noodzaak
voor ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen (al dan wel of niet in de EHS) een rol
bij het vormen en hanteren van een eﬀec ef beleid.
In onderstaande paragraaf wordt het ‘willen’ van de
provincie geanalyseerd.
Prioriteit, urgen e en noodzaak
In 2000 is er een beleidsplan gemaakt voor hoe de
Veluwe in de periode tot circa 2010 zou moeten gaan
fungeren. In dit beleidsplan is het toen geldende
beleid voor de Veluwe, als het gaat om toerisme en
recrea e en natuur, herbeves gd. De belangrijkste
items in het beleidsplan waren welke instrumenten
en middelen ingezet konden worden om het beleid
uit te voeren. Enkele belangrijke projecten, zoals het
tegengaan van versnippering van de natuur werden
hierin genoemd. Een ander belangrijk aspect was de
bevordering van de verblijfsrecrea e. Er moesten
ontwikkelingskansen komen voor de verblijfsrecrea e
(Nijenhuis, 2011). Directe aanleiding om een nieuwe
koers te zoeken was de toen spelende problema ek
dat ontwikkelingen niet mogelijk waren op de Veluwe:
“Want we hadden geconstateerd dat voor die jd,
in het streekplan wat toen fungeerde, dat daarin
uitbreiding van recrea eterreinen op de Veluwe
in de prak jk niet mogelijk was. In theorie was er
wel een mogelijkheid, maar dat was door zoveel
randvoorwaarden omgeven dat het gewoon niet
kon. Wij hebben toen gezegd, in het beleidsplan, de
Veluwe is een belangrijk natuurgebied maar ook mede
daardoor een belangrijk recrea egebied. Wij wilden
ook recrea e ontwikkelingskansen geven. Vanuit die
gedachte is dit project, de groei- en krimpaanpak,
ontstaan.” (Nijenhuis, 2011). Aangezien Gelderland
graag wil dat de Veluwe een belangrijk natuur- en
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recrea egebied in Nederland blij en moet worden,
moest er een oplossing gevonden worden voor het
spanningsveld en de omgang met de spelregels. Een
(guns ge) combina e van factoren hebben gezorgd
dat de ‘Groei- en Krimpaanpak’ is ontstaan: “Het is een
samenspel van een aantal factoren. Het momentum
was goed, de urgen e was er en we hebben de regie
genomen. […] Het moment waarop dit project gestart
is, dat was op een moment waarop wij een beleidsplan
wilden gaan maken voor de Veluwe. […] Het ging met
name om de natuur in eerste instan e. Dat was voor
ons (als cluster toerisme en recrea e) het moment om
te denken van: hé, wacht even. Nu moeten wij er ook
bij zijn. Want wij constateerden dat er een urgen e
was van bedrijven om zich te kunnen ontwikkelen, wil
de Veluwe nummer één worden. Of in ieder geval een
belangrijk recrea egebied wilde blijven. Nou komt
er een plan wat over de Veluwe gaat, waar ook aan
zowel recrea e als natuur aandacht wordt besteed.
Toen dachten we van nu moeten we doorpakken.”
(Nijenhuis, 2011).
Door de urgen e en noodzaak is in de provincie
Gelderland zeer duidelijk prioriteit gegeven aan
toerisme en recrea e op de Veluwe, het is benoemd
als toploca e. De prioriteit hee zich vertaald in
het vrijmaken van capaciteit en het zoeken naar
oplossingen voor de problema ek. De provincie
hee een duidelijke trekkersrol ingenomen bij de
ontwikkeling van de Veluwe als geheel. Vervolgens
hee zich dit uiteindelijk uitbetaald in een groei- en
krimpaanpak voor de Veluwe. “Het hee prioriteit en
aandacht gekregen en het is verwerkt in het Streekplan,
dus dat maakt ook dat het beleid is vastgelegd. […] We
hebben ook de regierol, we hebben het niet aan de
gemeenten overgelaten. […] We hebben er ook extra
capaciteit voor vrijgemaakt. […] Er is dus een duidelijke
capaciteit van ons ingestoken.” (Nijenhuis, 2011).
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6.4 Weten

“E

en goed beleidsresultaat begint bij een
goed beleidsontwerp, dat op goede
informa e berust”. (Hoogerwerf,
1983, p. 39). Uit deze zin blijkt dat kennis of
informa e allereerst belangrijk is voor het vormen
van beleid. Ten tweede is kennis over de in te ze en
beleidsinstrumenten belangrijk om gestelde doelen
te kunnen bereiken. De beschikbare kennis leidt dus
tot een keuze van bepaalde middelen voor bepaalde
doeleinden. Volgens Hoogerwerf (1983, pp. 32-35) is
er een vermoeden dat overheidsbeleid faalt, omdat
doeleinden worden nagestreefd met middelen of
instrumenten die door een onjuiste beleidstheorie
naar voren zijn gekomen. Vanuit de quick scan en
de afgenomen interviews in drie provincies wordt
duidelijk dat de gestelde spelregels voor het nee, tenzij
beleid vaag, onduidelijk en op verschillende wijze
interpreteerbaar zijn. De Spelregels EHS zijn namelijk
volgens de makers ervan nog niet volledig uitgewerkt.
De uitwerking van deze begrippen tot heldere
defini es zal moeten geschieden door de provincies
en gemeenten (Ministerie van LNV et al, 2007, p.
7): “In dit beleidskader (Spelregels EHS) worden
regelma g begrippen toegepast die een nadere
uitwerking vragen, zoals ‘kleinschalig’, ‘beperkte
aantas ng, ‘wezenlijk’ en ‘zo snel mogelijk’.”. In deze
paragraaf wordt ingegaan op hoe de provincie deze
nog niet uitgewerkte begrippen hee vormgegeven
en of deze zijn uitgewerkt of niet.
Duidelijkheid voorkomt interpreta everschillen
De Veluwe is het belangrijkste natuur- en
recrea egebied in Gelderland. De provincie Gelderland
vond het in eerste instan e las g om ontwikkelingen te
realiseren, omdat “uitbreiding van recrea eterreinen
op de Veluwe in de prak jk niet mogelijk was.”
(Nijenhuis, 2011). Het is niet zo eenvoudig om in een
kwetsbaar gebied als de Veluwe groei mogelijk te
maken. De Veluwe is immers zowel natuurgebied als
recrea egebied. Maar de Veluwe is ook aangemerkt

als Natura 2000 gebied naast de EHS begrenzing.
Elke vorm van uitbreiding zorgt voor een toetsing aan
een talrijk aantal (ingewikkelde) randvoorwaarden
en procedures (Provincie Gelderland, 2011, p. 3).
Gelderland is toen, door de urgen e en noodzaak
van het wel mogelijk maken van ontwikkelingen, op
zoek gegaan naar mogelijkheden in de Spelregels EHS
(LNV et al, 2007) en kwam er al snel achter dat de
spelregels eerst verduidelijkt en inzichtelijk gemaakt
moesten worden.
De beslisboom van de spelregels is las g te
hanteren, zeker voor individuele ingrepen.
Normaal gesproken worden ruimtelijke ingrepen
afzonderlijk beoordeeld. Het aantal regels hiervoor
is zeer uitgebreid en het aantonen van een groot
openbaar of maatschappelijk belang is een zeer
las ge voorwaarde. Één van de mogelijkheden om
ontwikkelingen toe te staan volgens de spelregels is
het combineren van ruimtelijke ingrepen. Volgens
de theorie en de beslisboom uit hoofdstuk 2 is dat
de snelste route voor ruimtelijke ingrepen in de
EHS met een significante aantas ng. Het aantal
spelregels verminderd hierdoor aanzienlijk. Via een
ontwikkelingsgerichte aanpak wordt een combina e
van projecten behandeld, waarbij vervolgens de EHSsaldobenadering kan plaatsvinden, zie hoofdstuk 2.
De provincie Gelderland hee hier de mogelijkheid
ingezien om de gehele Veluwe als één gebied te
beschouwen en zodoende een gebiedsgerichte
aanpak te ontwikkelen. Door het toepassen van een
groei- en krimpmodel kan aan alle spelregels worden
voldaan. Een van de voordelen is dat de spelregel
van het groot maatschappelijk of openbaar belang
hierdoor wordt vermeden. “Dat is natuurlijk een
las ge regel. En zeker las g als je kijkt naar individuele
bedrijven. Want wat is het maatschappelijk belang
van één zo’n bedrijf voor uitbreiding? Daarom hebben
wij het gegooid in de groeitender op de massa van het
gebied van de Veluwe. Dan gaat het als het ware om
het belang van de hele recrea esector op de Veluwe.
Want het was van belang dat recrea ebedrijven zich
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konden ontwikkelen.” (Nijenhuis, 2011). De provincie
Gelderland hee hierdoor zodoende een manier
gevonden om de spelregels op een eenduidige manier
te interpreteren voor de Veluwe. Hierdoor hee zij er
voor gezorgd dat er nu ontwikkelingsmogelijkheden
zijn ontstaan voor de toeris sch-recrea eve sector.
“Het is zo dat we door het groei- en krimpbeleid
mogelijkheden hebben gegeven aan ondernemers
om te groeien, terwijl het voorheen niet zo het geval
was.” (Nijenhuis, 2011). Er is dus een duidelijk succes
(eﬀec viteit) van de gehanteerde aanpak. Voor de
Veluwe worden projecten gecombineerd met elkaar,
waardoor de spelregel van het groot maatschappelijk
of openbaar belang wordt vermeden, maar een
ondernemer in een gebied buiten de Veluwe moet
nog steeds het grootmaatschappelijk belang aantonen
en gelden de (normale) spelregels vanuit de EHS.
Nijenhuis (2011) zegt het volgende daarover: “Daar
is dan het maatschappelijk belang heel moeilijk aan
te geven. Als zo’n bedrijf dan binnen de EHS ligt, dan
wordt het heel las g. Maar het kan ook zo zijn dat het
ligt binnen waardevolle landschappen, waardevolle
open landschappen, dat zijn ook categorieën7 die bij
ons spelen. Daar zi en ook bepaalde regels aan. Daar
bekijken we dat dan per individueel bedrijf.”. Volgens
Nijenhuis (2011) is de inpassing van ontwikkelingen
van bedrijven elders buiten de Veluwe zodoende
nog steeds een probleem door de voor verschillende
interpreta es vatbare spelregels van de EHS. “Omdat
het zo las g uitlegbaar is, kun je al jd wel waarschijnlijk
naar een bepaalde manier toe redeneren.”
6.5 Kunnen

D

e machtsverdeling van de actoren bepaalt de
mate waarin de actoren in staat zijn om de
beoogde doeleinden te kunnen realiseren.
Het gaat hier om de we elijke macht tegenover
burgers, andere organisa es en andere overheden.

7
Bij de categorieën waardevolle landschappen, etcetera
gaat het meestal om een ‘ja, mits beleid’. Juist met dat beleid
is er meer nuancering en individuele invulling/beoordeling per
ini a ef mogelijk.

Het vergroten van de (we elijke) macht door
draagvlakvergro ng onder (externe) organisa es,
overheden en andere actoren komt aan bod in de
volgende paragraaf. Realisa emacht en hindermacht
spelen een belangrijke rol. Realisa emacht is de mate
waarin een actor in staat is om zijn eigen doeleinden
te kunnen bereiken. Bij hindermacht kunnen actoren
elkaar ‘hinderen’ om te voorkomen dat de gestelde
doeleinden van een uitvoerende organisa e worden
bereikt (Bressers & Hoogerwerf, 1991, pp. 126-127).
Volgens Hoppe (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 35-36) zijn
er drie stadia in het beleidsproces waarin faaloorzaken
van overheidsbeleid naar voren kan komen, te
weten: de agendavorming, beleidsvorming en
beleidsuitvoering. Om ervoor te zorgen dat gestelde
doelen voor toerisme en recrea e behaald worden, is
het belangrijk om in elk van de drie stadia voldoende
macht te hebben. Dit geldt voor zowel we elijke
macht als voor de gedeelde macht onder overige
betrokken organisa es en actoren. In de komende
twee paragrafen wordt hierover een beeld geschetst.
Realisa emacht
Het doel voor de Veluwe is om daar zowel een sterke
vrije jdseconomie met kansen voor innova eve
ondernemers te creëren als een verrijking te
maken van de natuur (Provincie Gelderland, 2011,
p. 1). Om die doelen te kunnen realiseren zet de
provincie Gelderland haar beschikbare middelen en
instrumenten in op een proac eve wijze. Zij doet
daarbij meer dan we elijk is voorgeschreven in de
Wro. De provincie Gelderland is, aansluitend op de
vorige paragraaf, er achter gekomen dat het gebruik
kan maken van een zelf uitgewerkte versie van het
EHS instrument saldobenadering voor de Veluwe. De
belangrijkste voorwaarde van dit instrument is dat
wanneer een combina e van projecten of handelingen
wordt uitgevoerd, tevens de kwaliteit en/of kwan teit
van de EHS op gebiedsniveau wordt verbeterd. Hierbij
moet het oppervlak natuur minimaal gelijk blijven
of toenemen (Ministerie VROM et al, 2007, p. 29).
Door het hanteren van een groei- en krimpmodel
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blij het aantal hectares aan toeris sch-recrea eve
voorzieningen gelijk, maar neemt de kwaliteit van
de natuur toe. De aanpak hee er toe geleid dat
ontwikkelingen daardoor wel mogelijk zijn. De
provincie Gelderland is ini a efnemer en projectleider
van de groei- en krimpaanpak. Deze aanpak is sinds
2006 van kracht. Bij de totstandkoming van het project
en jdens de uitvoering van plannen zijn gemeenten,
de brancheorganisa e Recron, de terreinbeherende
organisa es en de Dienst Landelijk Gebied (DLG)
betrokken. Met het project wordt aan doelstellingen
voor zowel de toeris sch-recrea eve sector als voor de
natuur gewerkt. Voor het aangewezen projectgebied,
zie a eelding 6.2, is de doelstelling om een nulgroei
van verblijfsrecrea e in hectaren te realiseren en

tevens per saldo een kwaliteitswinst voor zowel de
natuur als voor de toeris sch-recrea eve sector te
realiseren. Kwan ta ef gezien is de ambi e van de
provincie om in de periode 2006 – 2014 een krimp van
100 hectare en een groei van 100 hectare te realiseren
(Provincie Gelderland, 2011, p. 1). De uitwerking van
de saldobenadering en de groei- en krimpaanpak
voor de Veluwe houdt in dat toeris sch-recrea eve
bedrijven binnen het Centraal Veluws Natuurmassief,
die liggen op de meest kwetsbare loca es voor de
natuur, worden aangekocht en vervolgens worden
teruggegeven aan de natuur. Het teruggeven aan de
natuur wordt krimp genoemd. Door middel van de
vrijgekomen hectares grond wordt het mogelijk om
in bepaalde aangewezen gebieden, de zogenaamde

A eelding 6.2: Overzicht van de groei- en krimpgebieden op de Veluwe

Bron: Provincie Gelderland, 2006a, pp. 28-29
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groeiclusters, toeris sch-recrea eve voorzieningen
te laten ontwikkelen (groeien). Aan de hand van
duidelijke spelregels voor de ondernemer, een
handreiking voor ondernemers (Provincie Gelderland,
2009), wordt het inzichtelijk gemaakt waar plannen
aan moeten voldoen. Met de groei- en krimpaanpak
en de handreiking voor ondernemers wordt beoogd
de beide doelstellingen te realiseren: natuurwinst
en groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de
verblijfsrecrea e binnen de Veluwe.
Gedeputeerde Staten neemt het besluit om een
groeitender uit te schrijven. Daarna worden de
ingezonden ontwikkelingsplannen beoordeeld in de
betreﬀende gemeente en “die beoordelen in eerste
instan e of het past binnen de clustervisie of dat het
minimaal niet in tegenspraak is. Als de gemeente
constateert dat de plannen in orde zijn, en dat doet
ze in samenspraak met ons, dan kun je zeggen dat de
plannen mogen doorgaan. […] Het is dan zo dat ook die
plannen via de gemeente bij de provincie terecht komen.
Wij geven ze dan weer door aan een ona ankelijke
adviescommissie die de plannen gaat beoordelen
op kwaliteit. […] Daarna beslissen wij als provincie,
gebaseerd op het advies van de adviescommissie die
over de kwaliteit gaat, welke plannen kunnen door en
welke niet. Dat geven we vervolgens weer door aan de
gemeenten en de gemeenten moeten dan vervolgens
de bestemmingsplannen daarvoor maken. Op die
manier is alles dus geregeld. In de hele groeiprocedure
zi en duidelijke bevoegdheden en ac es bij ons en bij
de gemeenten.” (Nijenhuis, 2011).
Verankering provinciaal beleid
De groei- en krimpaanpak is vastgelegd in de
structuurvisie, een streekplanuitwerking en in een
ruimtelijke verordening (Provincie Gelderland, 2005;
2006b; 2010a). Met de ruimtelijke verordening gee
de provincie aan dat de gemeenten het beleid van
de provincie moeten overnemen. Daarnaast is voor
elk groeicluster een ontwikkelingsvisie gemaakt met
betrekking tot recrea e en toerisme voor de terreinen.

De ontwikkelingsvisie of clustervisie is in samenspraak
met de betreﬀende gemeente(n) vastgesteld: “Daarin
is aangegeven van wat zien wij als provincie uiteindelijk
als beeld van de ontwikkeling voor de terreinen binnen
zo’n cluster. Welke kant moeten ze op, of welke kant is
kansrijk? In die clusters zi en ook een aantal ruimtelijke
voorwaarden voor groei, want het wil niet zeggen dat
als je in een cluster ligt dat je ook alle kanten op mag
groeien.” (Nijenhuis, 2011).
Instrumentarium
De groei- en krimpaanpak zorgt voor een heldere
juridische ondergrond waardoor ontwikkelingen
mogelijk worden gemaakt op de Veluwe. Om de
aanpak tot een succes te maken hee de provincie
gezorgd voor ten eerste een juridische basis waardoor
ontwikkelingen mogelijk worden. Ten tweede
faciliteert de provincie de ondernemer om met de
regelgeving om te gaan door middel van voorlich ng,
de handreiking, en andere communica emiddelen.
Krimp gebeurt in eerste instan e op vrijwillige basis,
echter de ondernemers stoppen niet zomaar. Ten slot
is er dus ook (veel) geld voor nodig om de stoppende
ondernemers uit te kunnen kopen. Het gaat om
bedragen tot maximaal 500.000 euro per hectare
(Provincie Gelderland, 2010c, p. 9). De groei- en
krimpaanpak is een redelijk kostbare opera e. In de
periode van 2005 tot 2014 is er voor de gehele aanpak
in het begin circa 12 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Het bedrag vanuit de provincie wordt per groeihectare
aangevuld met circa 33.000 euro per hectare die de
ondernemer moet betalen. De provincie hee tot op
heden circa 6 miljoen besteed en er is nog circa 8,5
miljoen beschikbaar. Door de huidige financiële situa e
is de provincie echter gedwongen om de doelstellingen
van het beleid naar beneden bij te stellen (Provincie
Gelderland, 2010c, p. 11).
Voor wat betre
ruimtelijke of juridische
instrumenten gebruikt de provincie Gelderland een
aantal instrumenten om ervoor te zorgen dat de
doelstellingen van de aanpak ook daadwerkelijk bereikt
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kunnen worden. Daarnaast hee de provincie nog een
(zwaar) juridisch instrument achter de hand, mochten
de gemeenten de groei of krimp niet doorvoeren in de
bestemmingsplannen. Echter de provincie is hier wel
zeer terughoudend in. “We hebben in ieder geval wel
de ruimtelijke verordening als ruimtelijk instrument
opgenomen. […] We gebruiken eigenlijk behalve de
ruimtelijke verordening, geen andere ruimtelijke
instrumenten. Die hebben we niet ingezet verder.
Maar we houden wel de mogelijkheid open. Voor de
krimp is het zo […] dan moet het bestemmingsplan ook
nog veranderd worden. De bestemming natuur moet
het worden. En in het algemeen hebben gemeenten
dat gedaan, met de afgelopen krimpplannen. Alleen
het laatste krimpplan, daarvan hee een gemeente
gezegd, wij hebben geen capaciteit om het te doen.
Dus wij kunnen dat niet op korte termijn regelen. […]
Vanwege de urgen e (voor het uitschrijven van een
nieuwe groeitender) was dat voor ons de aanleiding
om een inpassingsplan te gaan maken. Maar in
principe, ook bij krimp, gaan wij ervan uit dat de
gemeentes alles zelf regelen.” (Nijenhuis, 2011). Uit
het feit dat er een groei van 38 hectare en een krimp
van 48 hectare hee plaatsgevonden blijkt dat de
groei- en krimpaanpak een eﬀec ef instrument is en
de inzet van verschillende juridische, economische en
communica eve instrumenten of middelen daarbij
hee daarvoor gezorgd.
6.6 Mogen of Moeten

V

olgens Hoogerwerf (1983, p. 36) zal de kans
op succes en het bereiken van de beoogde
doelen groter zijn wanneer de interne en
externe afstemming van de beleidsvoerder en andere
voorstanders van het beleid groter is en naarmate de
interne en externe afstemming van tegenstanders
kleiner. Het verwerven van draagvlak is belangrijk
voor het succes van het beleid, wanneer onder een
zo groot mogelijk aantal betrokken actoren het
beleid gesteund wordt. Een van de belangrijke taken
van de ruimtelijke ordening in de prak jk is dat er

afstemming met andere beleidsvelden is. Het doel
van horizontale afstemming tussen sectoren is dat
er één gezamenlijk standpunt vanuit de provincie
kan worden ingenomen. Het voordeel van een
gezamenlijk standpunt is dat duidelijkheid, rich ng
andere actoren, over de provinciale belangen kenbaar
kan worden gemaakt. Deze vorm van planning wordt
facetplanning genoemd (Spit & Zoete, 2006, pp. 19-21
& p. 135).
Interne afstemming
Zoals uit de vorige paragraaf naar voren kwam
is communica e een belangrijk middel om de
ondernemer wegwijs te maken met de regelgeving.
Communica e is daarnaast zeer belangrijk om ervoor
te zorgen dat betrokken actoren in het proces worden
gehoord en dat de groei- en krimpaanpak door een
ieder wordt aanvaard. Om ervoor te zorgen dat er
mogelijkheden ontstonden voor de sector is een
proac eve houding vereist. Goede communica e met
belangrijke actoren is een vereiste daarbij. De sector
of afdeling Toerisme & Recrea e van de provincie
Gelderland is een redelijk kleine afdeling met circa
vier e. Om ervoor te zorgen dat toerisme en recrea e
een belangrijk speerpunt is op de agenda van de
provincie is er veel gecommuniceerd met andere
afdelingen, waaronder die van Natuur en Ruimtelijke
ordening: “We zijn een bepaalde afdeling binnen
de provincie, samen met de mensen van Natuur &
Landschap en van Ruimtelijke ordening bekijken wij
wat de mogelijkheden zijn. Met name in de sfeer van
onderhandelen, communiceren en overleggen met
elkaar.” (Nijenhuis, 2011).
De sector Toerisme & Recrea e is ook in de provincie
Gelderland gescheiden van de sector Natuur en
Landschap en de sector Ruimtelijke ordening. Zoals
in de paragraaf 6.3 aan de orde is geweest, werd
duidelijk dat er proac ef is gehandeld vanuit de
sector Toerisme & Recrea e om ontwikkelingen voor
de sector mogelijk te maken op de Veluwe. Het groeien krimpbeleid is een integraal beleidsplan waar door
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verschillende sectoren binnen de provincie aan mee
is gewerkt. Daarnaast is ook met externe par jen veel
overleg geweest om de aanpak vorm te geven, zie
verderop over ‘ac eve par cipa e’.
Poli ek draagvlak
Voor de groei- en krimpaanpak is vijf jaar later na
inwerkingtreding nog steeds poli ek draagvlak
aanwezig. Voor het bereiken van de doelstelling van de
groei- en krimpaanpak is poli ek en maatschappelijk
draagvlak een belangrijke factor, vanwege de drie
stadia waarin macht belangrijk is volgens Hoppe (in:
Hoogerwerf, 1983, pp. 35-36). In Gelderland is dus in
alle drie de stadia voldoende macht aanwezig. Zeker
aangezien de provincie Gelderland ook (publiek) geld
inzet voor de financiering van de aanpak en de uitkoop
van ondernemers. In de evalua e van de groei- en
krimpaanpak (Provincie Gelderland, 2010c, p. 7) kan
de doelstelling van de aanpak enkel worden bereikt
wanneer aan de volgende twee randvoorwaarden is
voldaan:
 Er zijn voldoende financiële middelen om de
krimp mogelijk te maken
 Er is poli ek-maatschappelijk draagvlak om
tegen marktprijzen recrea ebedrijven op te
kopen
Aan deze twee randvoorwaarden wordt (nog) voldaan,
waardoor de aanpak nog steeds in werking blij en
er mogelijkheden blijven voor ontwikkelingen op de
Veluwe. Nijenhuis (2011) beves gd dat er voldoende
poli ek draagvlak is bij de provincie Gelderland
voor de aanpak: “Ja, en dat is nu nog steeds zo. We
merken dat het groei- en krimpbeleid in de poli ek, bij
GS (Gedeputeerde Staten), maar ook bij Provinciale
Staten nog al jd eigenlijk een onomstreden project
is. Want voor al die afzonderlijke krimpgevallen moet
afzonderlijk een beslissing worden genomen door PS
voor het aanwenden van de gelden. Tot nu toe is het
eigenlijk zonder slag of stoten al jd bij PS goedgekeurd
al deze krimpaankopen, tot aan de laatste toe.”. In
de evalua e van de groei- en krimpaanpak wordt

tot dezelfde conclusie gekomen: “Onze uiteindelijke
conclusie luidt dat het Groei & Krimpbeleid tot nu toe
redelijk succesvol is geweest en nog steeds waardevol
is om voort te blijven ze en.” (Provincie Gelderland,
2010c, p. 1).
Externe afstemming
De provincie hee zelf het ini a ef genomen om de
gestelde doelstellingen voor de Veluwe te kunnen
bereiken. Door veel overleg met andere actoren is de
groei- en krimpaanpak ontstaan. Bij de gekozen aanpak
houdt het echter niet op. Er is een interne projectgroep
opgezet voor het groei- en krimpbeleid om de gehele
aanpak ook daadwerkelijk concreet te maken en tot
uitvoering te brengen. Om krimp voor elkaar te krijgen,
zodat er gegroeid mag worden, is die proac eve
houding ook vereist. “Het is zo met de komende
bedrijven die we willen aankopen dat daar stevig
mee moet worden onderhandeld met de eigenaren.”
(Nijenhuis, 2011). Daarnaast is er begeleiding
voor ondernemers met ontwikkelingsplannen en
wordt er gelet op of er voortgang in blij zi en
bij de verwerking van de ontwikkelingen in de
gemeentelijke bestemmingsplannen. De provincie
hee geconstateerd dat door een proac eve houding
de doelstellingen beter en gemakkelijker gerealiseerd
kunnen worden, want op ontwikkelingen van
ruimtelijke ac viteiten komen al jd wel bezwaren.
Voor het goed func oneren van de groei- en
krimpaanpak is er voor gezorgd dat er zoveel mogelijk
van tevoren is bepaald aan welke randvoorwaarden de
ontwikkelingen moeten voldoen. De bezwaren die er
dan nog komen op plannen komen eigenlijk dan ook
nog enkel maar van de (directe) omwonenden. “Er zijn
ook groeiplannen geweest die eigenlijk helemaal geen
bezwaren hebben gekregen. Maar het valt wel op dat
met name, als er bezwaren zijn, dat het van directe
omwonenden komt.” (Nijenhuis, 2011). Om ook daar
op te kunnen inspringen wordt vanuit de provincie
ingestoken dat de betreﬀende ondernemer met
ontwikkelingsplannen al van tevoren aan de (directe)
omwonenden zijn plannen kenbaar moet maken. Dat
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kan mogelijk voor een groot gedeelte de bezwaren
wegnemen: “Daarom zeg ik ook al jd, als ondernemers
groeiplannen indienen, wees nou slim en ga, al voordat
je de hele bestemmingsplanprocedure gaat doorlopen,
gelijk al praten met de direct omwonenden. Maak je
ideeën bekend en ga praten erover wat voor ideeën
je precies hebt, want anders lezen ze het in de krant.
Dat hebben een aantal ondernemers ook gedaan en
dat blijkt in het algemeen redelijk goed te werken.
De onbekendheid neem je vast weg van wat gaat
er gebeuren op zo’n terrein. Welke maatregelen de
ondernemer zelf neemt om de uitstraling te beperken.
Dan zijn de belangrijkste bezwaren meestal al wel
weggenomen.” (Nijenhuis, 2011).
Ac eve afstemming in beleidsvorming
De provincie Gelderland is ini a efnemer en
projectleider van de aanpak, maar is in samenspraak
met andere betrokken par jen tot het model
gekomen door een ac eve par cipa e. Het ging
daar niet alleen om het horen van andere betrokken
actoren of organisa es, maar juist om het interac ef
aandragen van ideeën en oplossingen. “Er is toen een
soort van werkgroep gevormd met daarin Ministeries
van LNV en VROM, met de grote natuurbeheerders op
de Veluwe, met de Recron en met gemeenten. Met die
groep hebben we toen gekeken van hoe kun je dat nou
vorm geven. Toen op een gegeven moment zijn we in
die groep, met behulp overigens van een adviesbureau,
op het groei- en krimpmodel uitgekomen. […] In nauwe
samenspraak met het werkveld en met overheden
die betrokken zijn is dat model tot ontwikkeling
gekomen. […] Het is zo dat wij bij het begin van het
proces een soort convenant hebben afgesloten vanuit
de werkgroep die dat proces hee opgezet. Het is een
convenant tussen de Gelderse Milieufedera e, de
overkoepelende organisa e van milieugroeperingen,
de Recron aan de ene kant en grote natuurbeheerders
aan de andere kant, en de provincie over de
uitgangspunten van het groei- en krimpbeleid. Daar
waren we het allemaal over eens.” (Nijenhuis, 2011).
Door het opstellen van een aanpak waar alle par jen

zich in konden vinden is het draagvlak vergroot,
waardoor ontwikkelingen gemakkelijker gerealiseerd
kunnen worden vanuit de verschillende belangen.
Daarnaast is de provincie Gelderland samen met
het Ministerie van LNV, “de uitvoerder en bewaker
van het Natura 2000 beleid in Nederland”, op een
proac eve manier bezig geweest om het beleid ook
door Europa te laten goedkeuren. Uiteindelijk is op de
voorgestelde groei- en krimpaanpak een gema gd of
posi ef bericht gekregen. De provincie hee er dus
zoveel mogelijk voor gezorgd dat de gekozen aanpak
ook door zoveel mogelijk par jen wordt ondersteund.
6.7 Houding en kennis van individuele actoren in de
provinciale organisa e

N

aast de factoren voor succes of falen uit de
theorie (willen, weten, kunnen, mogen of
moeten) blijkt uit de afgenomen interviews
in de verschillende provincies dat de houding en kennis
van individuele actoren of personen in de provinciale
organisa e een andere belangrijke succes- of

faalfactor is in de prak jk. “Alle problemen zijn overal
(in elke provincie) denk ik wel ongeveer hetzelfde,
maar het verschilt hoe je er als provincie tegen aan
kijkt.” (Nijenhuis, 2011). Deze uitspraak gee aan dat
het perspec ef van een provincie de rich ng bepaald
waarop er gekeken wordt naar het probleem. Die
rich ng wordt vooral vormgegeven door belangrijke
(individuele) actoren in de provinciale organisa e.
De vormgeving van het beleid en de uitkomsten en
uitvoering ervan worden bepaald door personen of
belangrijke posi es. De bereidheid of houding van
personen en de kennis van deze personen speelt hee
een rol bij het bepalen van het beleid. De omgang
met de spelregels van de EHS is een las ge gebleken
en kennis hoe deze te interpreteren is cruciaal. Elke
provincie hee te maken met dezelfde regels van
de EHS, maar onder meer uit de quick scan blijkt
dat er een heel scala is aan visies en methodes hoe
er daarna mee wordt omgegaan. Uit de afgenomen
interviews blijkt dat een oorzaak in de houding van
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de provincie en (belangrijke) personen een andere
belangrijke factor is. In de provincie Gelderland is te
zien dat de problema ek door (individuele) personen
op belangrijke posi es op een proac eve manier
wordt aangepakt en dat dat ook zijn vruchten afwerpt.
Bereidheid en bevlogenheid van personen
De groei- en krimpaanpak vereist een proac eve
houding. Om krimp mogelijk te maken moet namelijk
ac ef op zoek worden gegaan naar ondernemers die
(vrijwillig) willen stoppen met het bedrijf. Zonder krimp
is er geen groei van de toeris sch-recrea eve sector
mogelijk en wordt tevens de beoogde doelstelling van
100 hectare groei en 100 hectare krimp niet behaald.
Daarnaast hebben ondernemers geen kennis van
de regelgeving, waardoor een goede voorlich ng
noodzakelijk is. In de provincie is er een cultuuromslag
geweest om de reac eve houding te veranderen
naar een proac eve houding. “Vanuit onze houding,
want vroeger was het zo bij de provincies en ook
wel bij gemeenten is het nog wel eens zo vanuit de
ruimtelijke ordeningswereld, een soort van afwerende
houding van: ja, het kan wel doorgaan, maar bewijs
het eerst maar. Vooral vanwege het nega ef klinkende
nee, tenzij principe. Terwijl nu duidelijk is ingebracht
bij onze mensen van de ruimtelijke ordening dat het
meer gaat om meedenken met de mensen: wat zijn de
mogelijkheden en hoe kun je dat voor elkaar krijgen,
in plaats van gelijk de hakken in het zand ze en. Dat
hee de Nieuwe Wet ruimtelijke ordening ook wel een
beetje bevorderd denk ik.” (Nijenhuis, 2011). Er wordt
opgemerkt in bovenstaande passage dat het heel
duidelijk is ingebracht bij de mensen die werken aan
het betreﬀende beleid voor de Veluwe. Dat houdt in
dat er een duidelijk standpunt is ingenomen door de
provincie om veranderingen door te voeren met het
oog op de gestelde doelstellingen voor de Veluwe,
voor zowel de natuur als voor toerisme en recrea e.
Kennis van personen
Zoals in paragraaf 6.3 naar voren is gekomen wordt
beleid gebaseerd op de beschikbare en aanwezige

informa e met betrekking tot het onderwerp of
probleem. Het weten is vooral ook persoonsa ankelijk.
Die aanwezige kennis moet aanwezig zijn bij de
personen in de provincie die te maken hebben met
de beleidsvorming, zodat er ideeën en oplossingen
aangedragen kunnen worden. Sinds 2008 zijn er
bovendien nieuwe instrumenten gekomen door de
nieuwe Wro. De provincie Gelderland hee daar op
ingespeeld en hee alle medewerkers die te maken
hebben met ruimtelijke ordening een cursus daarover
gegeven. Door de cursus zijn de betrokken medewerkers
a ent gemaakt op de nieuwe mogelijkheden die de
nieuwe Wro biedt. Ook hier is dus een proac eve
houding terug te vinden vanuit de provincie: “Ik weet
nog goed dat toen wij met de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening begonnen, toen is er vanuit de afdeling
Ruimtelijke ordening, een heel traject geweest waarbij
we met alle andere medewerkers die te maken hebben
met ruimtelijke ordening zoals ik werden ingelicht over
hoe het in elkaar zat. Onze provincie hee dat dus
heel serieus opgepakt. Maar ook toen merkten we al
dat er ook provincies waren die dachten dit zijn weer
allemaal nieuwe regels, we doen er zo min mogelijk
aan. Dat is een andere houding die de provincie kan
aannemen.” (Nijenhuis, 2011). Volgens Nijenhuis is
het belangrijk om ook scherp te zijn op de gestelde
doelstellingen om die ook te kunnen behalen. Een
goede afstemming met betrokken par jen, zowel
intern als extern, dient er voor te zorgen dat die doelen
ook behaald kunnen worden. “Daarnaast hebben
we een organisa e, een interne projectgroep, voor
het groei- en krimpbeleid. Zij begeleiden ook al deze
zaken. Dus naast een team voor interne projecten, is
er ook een team voor het groei- en krimpbeleid. Bij
elke krimp en bij elke groei is er samenspraak met de
andere beleidsvelden. Dat is gewoon goed geregeld.”.
Dat de aanpak goed werkt hee volgens Nijenhuis
vooral te maken met de personen die werken aan het
betreﬀende beleid: “Maar ik moet er bij vermelden
dat het ook ligt aan personen. Wij zijn er heel scherp
op vanuit Recrea e &Toerisme. Het is een project (de
groei- en krimpaanpak) waar onze gedeputeerde van
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Economie de trekker van is. Wij zijn er heel erg scherp
op, ik zelf met name, dat er een goede samenwerking
is met de andere afdelingen en dat het project ook
blij voortgaan. Ik ben er op gespitst.”.
6.8 Conclusie

G

elderland hee voor de Veluwe een
eﬀec ef instrumentarium ontwikkeld. Voor
bedrijven buiten de Veluwe is het nog steeds
ingewikkeld om ontwikkelingen te realiseren. In de
jaren voor 2000 werd er door de provincie Gelderland
geconstateerd dat ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS niet mogelijk zijn
in de prak jk. Aangezien de provincie Gelderland de
Veluwe als topprioriteit had benoemd om het gebied
het belangrijkste natuur- en recrea egebied van
Nederland te laten worden, moest er een oplossing
gevonden worden voor het spanningsveld en de
omgang met de spelregels EHS. Door de urgen e en
noodzaak is in de provincie Gelderland zeer duidelijk
prioriteit gegeven aan toerisme en recrea e op de
Veluwe, het is benoemd als toploca e. De prioriteit
hee zich vertaald in het vrijmaken van capaciteit en
het zoeken naar oplossingen voor de problema ek. De
provincie hee een duidelijke trekkersrol ingenomen
bij de ontwikkeling van de Veluwe als geheel.
Allereerst moest er een nadere uitwerking komen van
de spelregels van de EHS. De provincie Gelderland
hee door de ruimtelijke structuur van de Veluwe
en de enigszins geclusterde toeris sch-recrea eve
voorzieningen in het gebied de kans genomen om
de EHS saldobenadering nader uit te werken voor
de Veluwe. Dit hee zich vertaald in een eﬀec eve
‘groei- en krimpaanpak’. Sinds 2006 wordt deze een
groei- en krimpaanpak gehanteerd en sindsdien is er
een uitbreiding mogelijk geweest voor 13 bedrijven
en zijn deze in totaal met 38 hectare gegroeid.
Daarnaast zijn de 48 krimphectares van toeris schrecrea eve terreinen omgezet naar 48 hectare
natuurontwikkeling.

De groei- en krimpaanpak is (mede) succesvol
dankzij een duidelijke trekkersrol van de provincie
Gelderland. In nauw overleg met gemeenten
en externe organisa es hee zij de groei- en
krimpaanpak vormgegeven. Communica e hee een
belangrijke rol gespeeld in het proces. Doordat de
spelregels voor ontwikkelingen nader zijn uitgewerkt
is duidelijk voor alle organisa es en actoren waaraan
ontwikkelingen moeten voldoen. Voor ondernemers
is er een handreiking, zodat ook voor hen duidelijk
is aan welke voorwaarden de ontwikkeling van een
voorziening is gebonden. De duidelijke spelregels
en voorwaarden vergemakkelijken de communica e
rich ng andere par jen. Tevens zijn er duidelijke
provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheden.
Gemeenten hebben zich, net als externe natuur- en
recrea eorganisa es, geconformeerd met de groeien krimpaanpak. Het aankopen van krimphectares
is een redelijk kostbare opera e. Toeris schrecrea eve ondernemers zijn meestal niet zelf in
staat om vanwege de hoge grondprijs gronden
aan te kopen voor uitbreiding. De provincie hee
circa 12 miljoen euro beschikbaar gesteld om de
ondernemers te ondersteunen en ‘krimpbedrijven’
aan te kopen, zodat andere bedrijven kunnen groeien.
Het gebruik van instrumenten uit de juridische,
economische en communica eve instrumenten is
duidelijk aanwezig in de provincie Gelderland. De
verschillende succesfactoren, zoals doelgerichtheid
(willen), duidelijke informa e over de spelregels van
de EHS (weten) en het vergroten van de eigen macht
van de provincie (kunnen & mogen of moeten), zijn
zeer goed terug te vinden in het gehanteerde beleid
van de provincie Gelderland. Uit de case van de
provincie Gelderland blijkt dat het eﬀec ef voeren
en blijven voeren van beleid mede a ankelijk is van
de individuele personen betrokken bij de aanpak.
De kennis en houding van deze personen speelt
hierbij een rol. Kennis van personen is belangrijk om
er voor te zorgen dat de gehanteerde spelregels en
de gestelde voorwaarden bekend en duidelijk zijn,
zodat deze toegepast kunnen worden. Daarnaast
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is de proac eve houding van personen bepalend
voor het onderhouden van een goed netwerk,
zodat communica e tussen betrokken overheden,
organisa es en actoren goed blij verlopen. Al deze
factoren samen hebben er voor gezorgd dat er voor de
Veluwe een eﬀec ef instrumentarium is ontwikkeld en
wordt gehanteerd om ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS door de provincie
mogelijk te maken.

Bepalendefactorenvoordeprovincievooreeneffectiefinstrumentarium
x
x
x

Provincialetrekkersrolomtezorgenvoorinterneenexterneafstemming(belangrijkvoor
conformerenendoorwerking)
Goedecommunicatieenafstemmenbelangen
Duidelijke(juridische)randvoorwaardenomontwikkelingenindeEHSmogelijktemaken

Hoofdstuk 7
Casestudie provincie
Flevoland
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Hoofdstuk 7 - Casestudie

7.1 Inleiding

D

eze casestudie bevat een toelich ng op de
gehanteerde aanpak en benoemd de succesen faalfactoren aan de hand van de in het
theore sch kader en conceptuele model benoemde
aspecten. Deze derde en laatste casestudie van dit
onderzoek behandelt de provincie Flevoland. Flevoland is
de tweede provincie in dit onderzoek met een eﬀec eve
aanpak van de problema ek rond ontwikkelingen van
toeris sch-recrea eve voorzieningen in of nabij de
EHS. Flevoland hanteert in tegenstelling tot de andere
provincies een Ja, want beleid in plaats van een nee, tenzij
beleid. Deze aanpak of instrumentarium is al meerdere
malen succesvol geweest voor ontwikkelingen van de
sector in de gehele provincie. Zowel voor uitbreiding
als voor nieuwves ging en voor zowel grootschalige als
kleinschalige ontwikkelingen.
7.2 Ruimtelijke context

I

n Flevoland ligt, net als in de andere provincies, het
grootste gedeelte van de toeris sch-recrea eve
voorzieningen in of nabij EHS gebieden. De
provincie Flevoland bestaat voor circa 19,7% uit EHS en
neemt de zesde plaats in van de twaalf provincies als
gekeken wordt naar het oppervlakte EHS vergeleken met
het landoppervlakte van de provincie.

Het Oostvaardersland zal in de toekomst met 15.000
hectare het grootste aaneengesloten natuur- en
recrea egebied in de provincie Flevoland worden. Het
Oostvaardersland ontstaat door de Oostvaardersplassen
(5.500 hectare) ten noorden van Almere te verbinden
met het Horsterwold (4.500 hectare) bij Zeewolde. De
verbinding tussen deze gebieden wordt bereikt door
een nieuw aan te leggen robuuste verbindingszone, het
Oostvaarderswold (1.800 hectare), te combineren met
het Oostvaardersbos en het Hollandse Hout (900 hectare).
Dit gebied in aanleg moet een belangrijk gebied worden
voor de natuurontwikkeling, maar ook voor toerisme en
recrea e. In de provincie Flevoland waren er in 2010 bijna
twee miljoen toeris sche overnach ngen en 13 miljoen
dagbezoeken. Voor de werkgelegenheid leveren toerisme
en recrea e ruim 7500 e op, waarvan 5400 e directe
werkgelegenheid is. Er werd in 2010 aan verblijfs- en
dagrecrea e bijna 575 miljoen euro besteed. Populaire
dagbezoeken zijn de Factory Outlet Center Batavia Stad
(21%) en het a rac epark Walibi World (6%). Voor
de verblijfsrecrea e zijn de bungalowparken populair
(11%). Center Parcs De Eemhof is het best bezochte
bungalowpark in Flevoland (Provincie Flevoland, 2011a,
p. 4). Van deze drie genoemde voorbeelden liggen er
twee, Walibi World en De Eemhof, ingesloten in de EHS.
Zodra deze populaire bestemmingen willen ontwikkelen
krijgen zij te maken met de EHS regelgeving.

A eelding 7.1: De provincie Flevoland bestaat voor bijna een vijfde uit EHS

Bron: Ministerie van VROM et al, 2006, p. 111. Eigen bewerking; Provincie Flevoland, 2011b

provincie Flevoland
7.3 Willen

É

én van de voorwaarden volgens Glasbergen
en Simonis (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 31-32)
voor een eﬀec ef beleid is de totstandkoming
van (aangepaste) adequate plannen. Zonder adequate
plannen zal het beleid vastlopen en ongecoördineerd
verlopen. Ten tweede is beleid volgens Hoogerwerf
(1983, pp. 31-32) meer doelgericht wanneer doelen
meer prioriteit krijgen en explici et, specifiek en
systema sch zijn geformuleerd. Voor de provincie is
de structuurvisie het belangrijkste document of plan,
waarmee aan verschillende doelen prioriteit wordt
gegeven. Prioriteit van een onderwerp wordt door
de provincie aangegeven of benoemd als provinciaal
belang. Naast prioriteit spelen de urgen e en noodzaak
voor ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen (al dan wel of niet in de EHS) een rol
bij het vormen en hanteren van een eﬀec ef beleid.
In onderstaande paragraaf wordt het ‘willen’ van de
provincie geanalyseerd.
Prioriteit, urgen e en noodzaak
Vanwege de snelheid van ontwikkelingen in Flevoland
is er een noodzaak en urgen e om te zoeken
naar mogelijkheden om toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de EHS mogelijk te maken en hoe
dat vervolgens in het provinciaal beleid kan worden
ingepast. Dat beleid moet aangepast worden aan
de enorme snelheid en dynamiek, omdat anders de
doelstellingen en ontwikkelingen voor de toeris schrecrea eve sector niet gehaald kunnen worden. “Wij
zijn een provincie die een enorme ontwikkelingsopgave
hee . Dat is een opgave voor recrea e, voor wonen,
natuur, enzovoorts. Daar hebben wij ruimte voor en
dat moet ook snel gebeuren. Je kunt ergens pas wonen
als ook het voorzieningenniveau daarop is aangepast.
Je moet dus zorgen voor een omgeving waar het
goed wonen, recreëren en werken is. Een robuuste
dynamische maar duurzame groenblauwe omgeving
is voor Flevoland van belang. Dus daar hoort ook bij
dat je je procedures op aanpast. Niet voor niets is
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onze slogan van de provincie Flevoland ‘ruimte voor
oplossingen’. Daar moet je je beleid en werkwijzen op
aanpassen, zo simpel is dat.” (Van de Water, 2011). Als
je iets wilt, is het dus ook noodzakelijk om je middelen
(in dit geval dus ook procedures) aan te passen aan je
doelstellingen. Flevoland hee dit ook gedaan om de
ambi e van de structuurvisie te kunnen waarmaken.
“Flevoland hee durf en crea viteit nodig. Dit is een
jong gebied dat nog lang niet volgroeid is. Het gaat
niet alleen om bescherming en behoud, waarop veel
Europese richtlijnen zich focussen, maar ook om
ontwikkeling. [...] Er zijn grote poten es op het gebied
van hoogwaardig wonen, werken, recreëren en
natuur. De ontwikkelingsgerichte benadering van de
Nota Ruimte past daarom goed bij Flevoland. [...] Voor
de verdere ontwikkeling van Flevoland is een goede
samenwerking tussen alle betrokken par jen nodig,
zowel overheden, belangenorganisa es, ondernemers
als de inwoners van de provincie. De neuzen moeten
dezelfde kant op staan.” (Provincie Flevoland, 2006,
pp. 15-16). Vooral dat ‘de neuzen dezelfde kant op
moeten staan’ is belangrijk om gestelde doelstellingen
te behalen. Hoe dat in de provincie Flevoland is
gebeurd wordt later in deze casestudie behandelt in
paragraaf 7.6. Op deze plaats is deze uitspraak van
belang om de ‘wil’ en de bereidheid te laten zien van
de provincie. De wil en bereidheid, ofwel de neuzen
die dezelfde kant op staan, is al jd aanwezig in de
provincie. Een veelzeggend antwoord op de vraag of
er dan geen plannen zijn die geen doorgang vinden
gee dit helder weer: “Het moet gek lopen wil het
niet doorgaan. Als iemand bij wijze van spreken een
vliegveld in de Oostvaardersplassen wil neerleggen
en kan aantonen dat ergens anders een betere
Oostvaardersplassen terug komt, dan zijn wij bereid
om erover te praten. Waarom niet?” (Van de Water,
2011). Uiteraard zijn hier wel duidelijke (en strenge)
randvoorwaarden aan verbonden.
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7.4 Weten

“E

en goed beleidsresultaat begint bij een
goed beleidsontwerp, dat op goede
informa e berust”. (Hoogerwerf,
1983, p. 39). Uit deze zin blijkt dat kennis of
informa e allereerst belangrijk is voor het vormen
van beleid. Ten tweede is kennis over de in te ze en
beleidsinstrumenten belangrijk om gestelde doelen
te kunnen bereiken. De beschikbare kennis leidt dus
tot een keuze van bepaalde middelen voor bepaalde
doeleinden. Volgens Hoogerwerf (1983, pp. 32-35) is
er een vermoeden dat overheidsbeleid faalt, omdat
doeleinden worden nagestreefd met middelen of
instrumenten die door een onjuiste beleidstheorie
naar voren zijn gekomen. Vanuit de quick scan en
de afgenomen interviews in drie provincies wordt
duidelijk dat de gestelde spelregels voor het nee, tenzij
beleid vaag, onduidelijk en op verschillende wijze
interpreteerbaar zijn. De Spelregels EHS zijn namelijk
volgens de makers ervan nog niet volledig uitgewerkt.
De uitwerking van deze begrippen tot heldere
defini es zal moeten geschieden door de provincies
en gemeenten (Ministerie van LNV et al, 2007, p.
7): “In dit beleidskader (Spelregels EHS) worden
regelma g begrippen toegepast die een nadere
uitwerking vragen, zoals ‘kleinschalig’, ‘beperkte
aantas ng, ‘wezenlijk’ en ‘zo snel mogelijk’.”. In deze
paragraaf wordt ingegaan op hoe de provincie deze
nog niet uitgewerkte begrippen hee vormgegeven
en of deze zijn uitgewerkt of niet.
Duidelijkheid voorkomt interpreta everschillen
De provincie Flevoland werkt sinds begin 2009 met
de ‘Spelregels EHS’ (LNV et al, 2007) die is opgesteld
door het Rijk en de provincies. De provincie is er
achter gekomen dat het noodzakelijk was om die
spelregels verder uit te werken en te vertalen naar
eigen Provinciale Spelregels EHS om er in de prak jk
mee uit de voeten te kunnen. Om de spelregels te
kunnen hanteren moet je namelijk weten waar de
grens exact ligt, wat de wezenlijke kenmerken en

waarden zijn en hoe de planologische bescherming
daadwerkelijk is geregeld. Het bleek namelijk dat niet
al jd even duidelijk was waar de grens van de EHS
precies lag. Dit komt doordat in de Nota Ruimte de
EHS begrensd is op een schaal van 1:500.000 en in
het Omgevingsplan 1:294.000. Bestemmingsplannen
daarentegen zijn begrensd op een schaal van 1:25.000
of zelfs 1:10.00. Daar ontstaat ruis. In de provincie
werd het al snel duidelijk dat er zodoende een
eenduidige kadastrale begrenzing gehanteerd moest
gaan worden. Tevens moest de begrenzing van de
EHS op een schaal van 1:10.000 duidelijk zijn om tot
op het kleinste detailniveau onduidelijkheden weg te
nemen. Daarnaast bleek dat gekozen bestemmingen
in diverse vigerende bestemmingsplannen niet al jd
in overeenstemming waren met de doelstellingen
van de EHS. In een aantal gevallen bestond er een
planologische schaduwwerking. Om de planologische
schaduwwerking en onduidelijkheden, die ontstaan
door de overlap van de verschillende plannen, weg
te nemen hee de provincie daarom allereerst
alle vigerende bestemmingsplannen opgevraagd
van de gemeenten. Hierna zijn de verschillende
bestemmingsplannen en de EHS kaart, over elkaar
heen gelegd en alle zogenaamde discrepan es
er uit gehaald. De EHS in Flevoland kent hierdoor
zodoende een begrenzing van 1:10.000 en tevens
enkel bestemmingen die bijdragen aan de doelstelling
van de EHS (Provincie Flevoland, 2010, p. 6). Een
voorbeeld van de begrenzing is op a eelding 7.2 te
zien met de toeris sch-recrea eve voorziening Landal
De Eemhof. Dit bungalowpark is net als de weg er naar
toe uit de begrenzing van de EHS gehaald.
De juridische basis als uitgangspunt is belangrijk
om interpreta everschillen en planologische
schaduwwerking op te lossen. Door de
onduidelijke Rijksspelregels van de EHS ontstaan
interpreta everschillen en dat levert voor
tegenstanders van ontwikkelingen ‘voer’ op voor een
gang naar de rechter. Volgens Van de Water (2011)
is het belangrijk dat dit voorkomen wordt en dat
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gezorgd wordt voor duidelijkheid: “De EHS is hier al
sinds jaar en dag begrensd. […] Het is bij ons volledig
bekend wat wel en wat niet onder de EHS valt. Je hebt
vaak sprake van planologische schaduwwerking, dat
hebben wij in Flevoland niet meer. Ik heb wel eens
in Utrecht gekeken en daar zie je dat echt complete
woonwijken nog onder de EHS vallen. Sterker nog, als
daar iemand zijn woning zou willen uitbreiden zou die
een toets moeten doen aan de wezenlijke kenmerken
en waarden. Dat is heel erg merkwaardig dat dat zo is.
[…] Bij ons is het dus duidelijk hoe het zit. Het is soms
zelfs zo dichtge mmerd dat de crea viteit even weg is.
Als iemand met een probleem zit dat je dan zelfs door
je eigen regels nog crea ever moet zijn om er uit te
komen dan voorheen. Maar andersom, het voorkomt
zoveel gedoe bij rechters en geschillencommissies
en dergelijke. Die regels zijn gewoon duidelijk.”. De
kwan ta eve EHS is hiermee bepaald, maar de
kwaliteit van de EHS is echter ook onduidelijk. De
kwalita eve EHS wordt bepaald door de wezenlijke
kenmerken en waarden in het gebied. Het kan dan
gaan om de actuele of de poten ële wezenlijke
kenmerken en waarden. De provincie Flevoland gee
aan: “landelijk is aan deze begrippen nimmer een
concrete, objec eve en dus eenduidige uitwerking
gegeven, hetgeen leidt tot discussies en gang naar de

rechter.” (Provincie Flevoland, 2010, p. 6). De provincie
Flevoland hee ook deze problema ek opgelost en
gezorgd voor duidelijkheid: “Wij hebben van alle
terreinen in Flevoland een beschrijving. Hoe groot het
is, hoeveel hectaren, welke natuurdoelen erop zi en,
welke waarden het hee , welke kenmerken het hee .
Daardoor wordt het voor iedereen ook duidelijk wat wij
zien als wezenlijke kenmerken en waarden, zodat wij het
ook kunnen toetsen. Er zijn ook heel weinig provincies
die dat zo expliciet hebben gedaan.” (Van de Water,
2011). Flevoland hee dus een aantal andere zaken
verduidelijkt waar andere provincies dat niet hebben
gedaan. Die conclusie kan worden ondersteund met
de bevindingen vanuit de quick scan in hoofdstuk 4. De
spelregels hee de provincie gemakkelijk hanteerbaar
weten te maken. Dit is niet alleen handig geweest
om plannen te kunnen toetsen aan het beleid, maar
ook om duidelijkheid te kunnen verschaﬀen voor
andere par jen, waaronder gemeenten. Gemeenten
moeten uiteindelijk het provinciale beleid doorvoeren
in bestemmingsplannen. Aangezien gemeenten niet
al jd kennis (en capaciteit) hebben van de spelregels
van de EHS, geven duidelijke en inzichtelijke spelregels
beter de mogelijkheid om doorwerking te kunnen
laten slagen en de EHS te beschermen. Daarover meer
in de volgende paragrafen.

A eelding 7.2: Bestemmingen, zoals toeris sch-recrea eve voorzieningen, die niet bijdragen aan de doelstellingen van
de EHS zijn uit de begrenzing van de EHS gehaald. Voorbeeld van bungalowpark Landal De Eemhof: links de werkelijke
situa e en recht de EHS begrenzing uit de structuurvisie

Bron: Provincie Flevoland, 2011b
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7.5 Kunnen

D

e machtsverdeling van de actoren bepaalt
de mate waarin de actoren in staat zijn
om de beoogde doeleinden te kunnen
realiseren. Het gaat hier om de we elijke macht
tegenover burgers, andere organisa es en andere
overheden. Het vergroten van de (we elijke) macht
door draagvlakvergro ng onder (externe) organisa es,
overheden en andere actoren komt aan bod in de
volgende paragraaf. Realisa emacht en hindermacht
spelen een belangrijke rol. Realisa emacht is de mate
waarin een actor in staat is om zijn eigen doeleinden
te kunnen bereiken. Bij hindermacht kunnen actoren
elkaar ‘hinderen’ om te voorkomen dat de gestelde
doeleinden van een uitvoerende organisa e worden
bereikt (Bressers & Hoogerwerf, 1991, pp. 126-127).
Volgens Hoppe (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 35-36) zijn
er drie stadia in het beleidsproces waarin faaloorzaken
van overheidsbeleid naar voren kan komen, te
weten: de agendavorming, beleidsvorming en
beleidsuitvoering. Om ervoor te zorgen dat gestelde
doelen voor toerisme en recrea e behaald worden, is
het belangrijk om in elk van de drie stadia voldoende
macht te hebben. Dit geldt voor zowel we elijke
macht als voor de gedeelde macht onder overige
betrokken organisa es en actoren. In de komende
twee paragrafen wordt hierover een beeld geschetst.
Voor Flevoland geldt dat zij dit in alle drie de stadia
(ruim) voldoende hee weten te bereiken.
Realisa emacht
De Spelregels EHS en het nee, tenzij beleid zorgen
ervoor dat ontwikkelingen las g te realiseren zijn. Aan
de spelregels is weinig te veranderen, dit is immers
na onaal beleid. Maar er kan wel wat aan gedaan
worden aan de wijze waarop er met de spelregels
wordt omgegaan, hoe deze worden verduidelijkt, en
hoe er gecommuniceerd en samengewerkt wordt,
zowel intern als extern. Volgens Van de Water (2011)
schiet je met het huidige nee, tenzij beleid voor zowel
de natuur als voor toerisme en recrea e er niets mee

op: “Als je kijkt naar de regels van de EHS, die zijn zo
dat je de wezenlijke kenmerken en waarden moet
beschermen en behouden. Dus als je een ontwikkeling
wilt die wezenlijke kenmerken en waarden aantast
dan mag dat niet. Dat mag alleen als je kunt aantonen
dat het van groot openbaar belang is, als er geen
alterna even zijn en dat je nega eve eﬀecten zo goed
mogelijk voorkomt. En als dat niet lukt dat je gaat
compenseren. Dat is een spoor waarvan je van tevoren
weet dat bijna elke ontwikkeling die in Flevoland
plaatsvindt, en dat zal in Utrecht niet anders zijn,
zelden van groot openbaar belang is. En er is eigenlijk
ook al jd wel een alterna ef te verzinnen. Dat is dus
zo dichtge mmerd dat [...] je heel snel vastloopt in
de beslisboom van de spelregels van de EHS. [...] Nee
zeggen is heel makkelijk. [...] Het is heel makkelijk
om te procederen in anderhalf à twee jaar, maar
daar wordt niemand blij van. Dat kost enorm veel
geld. Sowieso voor ons, onze inzet, maar uiteindelijk
worden we betaald door de belas ngbetaler en die
zit er ook niet op te wachten dat het enorm veel geld
kost. Dat willen we dus voorkomen”. Uiteindelijk is
er, zoals vele prak jksitua es in Nederland hebben
geleerd, na vele jaren meestal nog steeds niets
gerealiseerd. Voor de provincie Flevoland is dit niet
denkbaar en ook niet gewild. De provincie wordt
dus ‘gehinderd’ door de spelregels om de nodige
ontwikkelingen te kunnen realiseren, maar hee
haar eigen realisa emacht en verantwoordelijkheden
gebruikt om de regels zodoende aan te passen en in te
passen dat ontwikkelingen wel mogelijk zijn gemaakt.
Verankering provinciaal beleid
De provincie als overheidsorgaan hee
de
verantwoordelijkheid om de EHS te realiseren en
toezicht er op te houden. De Spelregels EHS en het
nee, tenzij beleid die de provincies in samenwerking
met het Rijk hebben opgesteld is na onaal beleid. Dit
beleid wordt vervolgens door de provincies vertaald
naar eigen provinciaal beleid, waarna het doorwerkt
rich ng de gemeentelijke bestemmingsplannen. De
provincie Flevoland hee de spelregels aangepast en
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vertaald naar een eigen provinciaal beleid. “Het is zo
dat de spelregels van de EHS voortkomen uit de Nota
Ruimte. De Nota Ruimte is een beleidsvoornemen, een
visie van het Rijk. Het Rijk kan enorm veel visies hebben
en meegeven, maar dat betekent niet automa sch dat
de provincie er meteen mee aan de slag kan gaan. De
provincie is een eigen bestuursorgaan dus die mag zelf
daar ook iets over vinden. Vaak worden regels bedacht
door ambtenaren zonder dat gekeken is naar of ze
werken in de prak jk. Dat hebben wij met onze eigen
spelregels nu wel gedaan.” (Van de Water, 2011).
Er moest gezocht worden naar een manier om
ontwikkelingen op een dusdanige wijze in te passen
dat deze voldoen aan de spelregels van de EHS en dat
deze tevens op een snelle wijze gerealiseerd kunnen
worden. De provincie hee haar realisa emacht
gebruikt om een andere koers in te ze en om
zodoende ontwikkelingen eenvoudiger te kunnen
realiseren. Dit hee er uiteindelijk voor gezorgd dat
het nee, tenzij beleid is omgevormd tot een ‘ja, want
beleid’. De provincie Flevoland is de enige provincie die
een dergelijke principe hee voor de EHS. Met het ja,
want beleid hee de provincie Flevoland een aanpak
gevonden die voor de gehele provincie eﬀec ef is.
Het ja, want beleid is ingebed in het Omgevingsplan.
Van de Water (2011) gee in heldere bewoording
weer dat het ja, want beleid eigenlijk niet zo heel veel
anders is dan het nee, tenzij beleid: “Wij gaan hier
in Flevoland uit van een natuurinclusieve gedachte
zoals dat heet. Dus wij hebben gezegd van eigenlijk
moet je een plan zo neerleggen dat van tevoren
duidelijk wordt dat je significante nega eve eﬀecten
op de EHS op voorhand voorkomt. Dat je dus zowel de
kwaliteit als de kwan teit laat toenemen. En als dat
duidelijk wordt dan hoef je heel dat las ge traject, dat
je alles moet gaan aantonen, niet te doorlopen. Dat
noemen wij natuurinclusief ontwerpen, natuurinclusief
ontwikkelen. Er zijn heel veel ondernemers die dat aan
den lijve ondervinden dat het heel erg handig is, want
je zit meteen met iedereen aan tafel. Je voorkomt
daarmee meteen gedoe met Staatsbosbeheer,

Natuurmonumenten of andere organisa es. Om toch
een aantal vastgestelde randvoorwaarden te bieden
hebben wij onze eigen spelregels EHS gemaakt. Stel dat
je dan de EHS gaat aantasten dan zijn de voorwaarden
zodanig opgesteld dat je bijna al jd bij ons in de EHS
aan de slag kan. Dat is ons uitgangspunt. Dat betekent
dan wel, dat zeggen we er dan ook meteen bij, dat
je een goed verhaal moet hebben.”. Met de gekozen
hantering van het nee, tenzij beleid van de EHS en
de duidelijke (strenge) randvoorwaarden zorgt de
provincie er zodoende voor dat voldaan wordt aan
de uitgangspunten van de spelregels van de EHS.
De provincie Flevoland laat zien dat een duidelijke
juridische basis eﬀec ef werkt in de prak jk. Tevens
wordt een gang naar de rechter door andere par jen
eerder voorkomen wanneer ontwikkelingen aan
duidelijk afgesproken randvoorwaarden voldoen. De
provincie laat met deze aanpak zien dat ‘het beter is
om te voorkomen dan om te genezen’.
Instrumentarium
Communica e wordt steeds belangrijker in de
samenleving. Om draagvlak te creëren is het nodig
andere par jen te overtuigen. Communica e speelt
een belangrijke rol hierbij. De proac eve houding van
de provincie Flevoland zorgt er voor dat communica e
tussen par jen ges muleerd wordt. Door tevens het
ac ef zoeken naar compromissen en oplossingen
ontstaat een breed draagvlak onder andere externe
par jen. Maar enkel communica e-instrumenten
gebruiken zorgt er niet voor dat veranderingen
doorgevoerd kunnen worden, het geldt slechts als
s mula e. Uit de theorie over de verschillende
instrumenten en sturingsmodellen kwam naar voren
dat deze instrumenten (juridisch, economisch,
communica ef) niet apart, maar gezamenlijk
moeten worden gebruikt. Om de communica e te
verduidelijken gebruikt Flevoland een duidelijke
juridische basis die is ‘dichtge mmerd’ en waar
duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden uit
voortkomen. De duidelijke juridische basis s muleert
een goede communica e, zowel intern als extern.
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7.6 Mogen of Moeten

V

olgens Hoogerwerf (1983, p. 36) zal de kans
op succes en het bereiken van de beoogde
doelen groter zijn wanneer de interne en
externe afstemming van de beleidsvoerder en andere
voorstanders van het beleid groter is en naarmate de
interne en externe afstemming van tegenstanders
kleiner. Het verwerven van draagvlak is belangrijk
voor het succes van het beleid, wanneer onder een
zo groot mogelijk aantal betrokken actoren het
beleid gesteund wordt. Een van de belangrijke taken
van de ruimtelijke ordening in de prak jk is dat er
afstemming met andere beleidsvelden is. Het doel
van horizontale afstemming tussen sectoren is dat
er één gezamenlijk standpunt vanuit de provincie
kan worden ingenomen. Het voordeel van een
gezamenlijk standpunt is dat duidelijkheid, rich ng
andere actoren, over de provinciale belangen kenbaar
kan worden gemaakt. Deze vorm van planning wordt
facetplanning genoemd (Spit & Zoete, 2006, pp. 19-21
& p. 135).
Interne afstemming
De provincie Flevoland wil een s mulerende rol spelen
als het gaat om ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector. Hiervoor is een proac eve
houding nodig van de provinciale organisa e om die
ontwikkelingen ook daadwerkelijk te s muleren en
te realiseren. De omslag van een reac eve houding
naar een proac eve houding hee geleid tot succes
in de provincie, zowel extern als intern: “Je merkt dat
wij daar intern een staande ova e voor krijgen voor
dat gedachtegoed, tot het bestuur aan toe.” (Van de
Water, 2011).
De proac eve houding werkt als het ware als een soort
van drijvende kracht om ontwikkelingen gerealiseerd
te krijgen. In veel factoren is de proac eve houding
van de provincie terug te vinden. Zo ook bij de interne
afstemming tussen afdelingen en sectoren. De
sectoren die gaan over natuur, recrea e en toerisme

zijn in de provinciale organisa e meestal niet samen
ondergebracht in dezelfde sector, zie hoofdstuk
4. Door de scheiding in de organisa e tussen de
twee sectoren is er een grote kans op andere of
tegenstrijdige belangen. In Flevoland zijn de sectoren
ook niet ondergebracht onder dezelfde afdeling, maar
er wordt wel integraal gewerkt aan provinciaal beleid.
De belangrijkste reden daarvoor is dat er in het belang
van de provincie wordt gedacht, de neuzen moeten
dezelfde kant opstaan is dus ook intern belangrijk
in de provincie: “Ja is dus ja het mag, want uit jouw
plan blijkt dat de EHS er op vooruitgaat. En dat is
even een andere manier van denken, dat is ook ons
voordeel als provincie zijnde. Ons team ‘Natuur’ valt
onder de afdeling die ook over ruimte en ruimtelijke
plannen gaat. Dus wij zi en met de medewerkers van
bestemmingsplannen, die dus bestemmingsplannen
toetsen van gemeenten, meteen vanaf het allereerste
moment aan tafel. Ook hebben wij een enorm
intern en extern netwerk waardoor wij met de
ini a efnemer of projectontwikkelaar aan tafel zi en.
Daarbij realiseren wij ons als cluster Natuur dat je in
het belang van de provincie denkt, en niet alleen maar
aan het natuurbelang.” (Van de Water, 2011).
Poli ek draagvlak
Diverse factoren, zoals de urgen e van ontwikkelingen,
hebben er onder meer voor gezorgd dat intern in de
provincie het belang ‘gevoeld’ werd om voor een
andere meer eﬀec evere aanpak te kiezen. Het
creëren van poli ek draagvlak voor (nieuw) beleid is
nodig om er voor te zorgen dat het beleid ook echt
daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dit betekent dat
het onderwerp of maatschappelijk probleem op de
poli eke agenda terecht moet komen en dat mensen
op belangrijke posi es moeten zi en om het beleid
verder vorm te geven. De structuurvisie van een
provincie is één van de documenten die de poli eke
wil of draagvlak voor een bepaald onderwerp
laat zien. In de structuurvisie van Flevoland, het
Omgevingsplan 2006-2015, wordt toerisme en
recrea e als een van de speerpunten genoemd voor
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de economie. Hieruit is op te merken dat dit onderwerp
op de agenda staat, waarna het vervolgens in het
beleid is terechtgekomen: “De provincie ziet goede
mogelijkheden om de sector recrea e en toerisme in
Flevoland verder te ontwikkelen. [...] De provincie hee
op dit beleidsterrein geen we elijke taken, maar wil een
s mulerende rol vervullen en wil vooral de belangen
op bovengemeentelijk niveau bundelen. Gezamenlijke
ambi es moeten worden bereikt met inbreng van
financiële middelen, crea viteit, organisa evermogen
en overtuigingskracht. Voor alle ontwikkelingen geldt
dat deze goed worden ingepast in het landschap
en dat de bestaande landschappelijke kwaliteit
behouden blij dan wel wordt hersteld.” (Provincie
Flevoland, 2006, p. 118). Een ander belangrijk punt
wordt hier ook aangehaald, de we elijke macht
of verantwoordelijkheid ontbreekt voor toerisme
en recrea e. Door het creëren van macht kunnen
belangen voor de toeris sch-recrea eve sector in
beleid worden opgenomen, waarna ze vervolgens
gerealiseerd kunnen worden. De provincie Flevoland
laat met de gehanteerde aanpak zien dat zij de nietwe elijke verantwoordelijkheid voor toerisme en
recrea e op zeer eﬀec eve wijze hee aangepakt.
Externe afstemming
Het ja, want beleid en de natuurinclusieve gedachte
moet er voor zorgen dat zowel de natuur als de
toeris sch-recrea eve sector er op voorruit gaat. Om
er voor te zorgen dat het ja, want beleid door iedereen
als rechtvaardig wordt beschouwd is jdens het
ontstaan van deze gedachte met alle betrokken actoren
onderhandeld. Zoals eerder vermeld in dit hoofdstuk is
het van belang om daarbij te zoeken naar een werkbaar
en haalbaar beleid om ontwikkelingen te kunnen laten
plaatsvinden: “De neuzen moeten dezelfde kant op
staan.” (Provincie Flevoland, 2006, p. 16). Dat betekent
dat er compromissen gesloten moeten worden door
alle par jen. De proac eve houding van de provincie
zorgt er voor dat er gezamenlijk gezorgd kan worden
naar oplossingen. Een belangrijk netwerk met de juiste
personen en vooral het goed communiceren met

elkaar werken mee aan het zoeken naar een oplossing
die door iedereen gedragen wordt.
Uit een gerealiseerde ontwikkeling in de prak jk
blijkt waarom compromissen, communica e en een
proac eve houding belangrijk zijn en dat daarvoor de
neuzen dezelfde kant op moeten staan. Dorhout Mees
is een onderneming die succesvol een uitbreiding
van een gol errein en een nieuwves ging van een
vijf kilometer lange ijsbaan (FlevOnice) in de EHS
hee weten te realiseren. “Allebei de par jen wilden
wat. De een (Dorhout Mees) wilde een gol aan en
ijsbaan aanleggen, en de ander (Staatsbosbeheer)
wilde daar een beek aanleggen om elders een
kwaliteitsverbetering te realiseren van de natuur. Daar
zijn we toen mee om de tafel gegaan, van hoe kun je er
uit komen? Uiteindelijk hebben we toen kavels geruild
en een enorm goed inrich ngsplan neergelegd. […]
Uiteindelijk komt het erop neer dat de 100 procent
natuur die we in gedachten hadden in dat gebied,
daar hebben we nu 80 procent natuur van bereikt. Wij
hadden daar de insteek van: je kunt eindeloos gaan
zi en discussiëren van maar 20 procent heb je niet
bereikt. Je kunt ook zeggen maar 80 procent hebben we
wel bereikt. Want die ondernemer hee nu bijgedragen
aan de natuurontwikkeling in dat gebied. Die had ook
kunnen zeggen van: ik doe er niet aan mee. Het gevolg
daarvan zou dan geweest zijn dat we nooit die kavels
hadden gekregen. Dus hadden we nul procent natuur
gekregen, nu hebben we tach g procent natuur. Dat is
nou precies de werkwijze die wij hebben, van probeer
nou eens posi ef er naar te kijken. Het is heel makkelijk
om nee te zeggen. En zo hebben we ook meer van
dit soort cases waar we het meest op male hebben
weten uit te halen. En het mooiste is dat de Raad
van State ons constant gelijk gee ” (Van de Water,
2011). Zonder proac eve insteek, adequaat netwerk
en compromissen zou er dus zeer waarschijnlijk niets
gerealiseerd zijn, waardoor doelstellingen voor zowel
natuur als voor toerisme en recrea e niet behaald
zouden worden.
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Ac eve afstemming in beleidsvorming
De provincie Flevoland is zich bewust van het feit dat
enkel het zoeken naar draagvlak niet voldoende is.
De provincie probeert daarom ook andere actoren
te s muleren om tot compromissen te komen.
Ac eve par cipa e is het creëren van draagvlak
onder andere actoren, waarbij door alle actoren
gezamenlijk naar een werkbaar en haalbaar beleid
wordt gezocht. De provincie Flevoland stuurt hier
duidelijk op aan, vanwege de proac eve houding. Een
voorbeeld om dit te verduidelijken is de doorwerking
van provinciaal beleid naar de gemeentelijke
bestemmingsplannen. Door veel provincies wordt
het probleem van bestemmingsplannen nogal eens
aangehaald, zie hoofdstuk 4. De provincie Flevoland
hee slechts zes gemeenten, wat een voordeel kan
zijn bij de doorwerking van het provinciaal beleid.
Echter volgens Van de Water (2011) varieert het hoe
soepel de doorwerking van het beleid gaat: “De EHS
is hier al sinds jaar en dag begrensd. […] Dus dat is
niet het grootste probleem, maar waar wij achter
zijn gekomen is dat in de loop der jaren wij een
mooie kaart van de EHS hebben gemaakt, maar dat
de gemeenten dat nog niet even adequaat hebben
doorgevoerd in de bestemmingsplannen.”. Door
ac eve par cipa e, duidelijke verantwoordelijkheden
en het goed communiceren met andere par jen
probeert de provincie Flevoland te zorgen voor een
goede doorwerking: “Wij steken heel veel energie in
het praten met gemeenten en ini a efnemer, zodat
ze op een goede wijze rekening houden met de EHS.
Je merkt wel een verschil tussen gemeenten. De ene
gemeente is veel beter op de hoogte van de EHS dan
de ander. Dat hee ook met personen te maken, ook
de wisseling van personen. Er zijn gemeenten die de
EHS niet leuk vinden en dat vervolgens ook uit alles
laten blijken en telkens het randje opzoeken.”.

7.7 Houding en kennis van individuele actoren in de
provinciale organisa e

N

aast de factoren voor succes of falen uit de
theorie (willen, weten, kunnen, mogen of
moeten) blijkt uit de afgenomen interviews
in de verschillende provincies dat de houding en
kennis van individuele actoren of personen in de
provinciale organisa e een andere belangrijke succesof faalfactor is in de prak jk. Volgens Van de Water
(2011) is het succes van het ja, want beleid voor een
groot deel te danken aan de kenmerken van personen
en de houding die zij aannemen: “Dit valt of staat
denk ik met de bevlogenheid van de mensen die er aan
werken. De bereidheid en bevlogenheid. Nogmaals:
nee zeggen is zo makkelijk.”.
Bereidheid en bevlogenheid van personen
In de vorige paragrafen van deze casestudie was te
vinden dat bereidheid en een proac eve houding
(bevlogenheid) hebben bijgedragen aan een eﬀec ef
beleid in de provincie Flevoland. Het gaat er dan

ook om dat de juiste personen op de goede posi e
zi en en dat gedacht wordt in het belang van de
provincie. Het nee, tenzij beleid maakt het echter,
door de nega eve associa e van het nee, las g om
die bereidheid te tonen en proac ef te handelen. De
provincie neemt dan doorgaans een reac eve houding
in, omdat veelal gedacht wordt dat toeris schrecrea eve ontwikkelingen niet guns g zijn voor
de natuur. Het ja, want beleid vereist een andere
insteek van de provinciale organisa e, een proac eve
houding. Hier moet de bereidheid en de wil voor zijn
om dit op die manier te gaan doen. In de provincie
Flevoland is een proac eve houding aanwezig. Van
de Water (2011) concludeert dat het belangrijk is om
goed te communiceren met alle betrokkenen in een
vroeg stadium en bovendien dat het noodzakelijk is
om compromissen te sluiten. Een goed netwerk en
de juiste personen op de juiste plek helpen mee voor
een eﬀec eve aanpak: “Ja is dus ja het mag, want uit
jouw plan blijkt dat de EHS er op vooruitgaat. En dat

115

is even een andere manier van denken, dat is ook ons
voordeel als provincie zijnde. […] Daarbij realiseren
wij ons als cluster Natuur dat je in het belang van
de provincie denkt. […] Wat daar dus cruciaal bij is,
is het netwerk wat je hebt. Zowel intern, maar zeker
ook extern. Dat je weet welke mensen je moet hebben,
maar ook mensen op belangrijke posi es hebt. Dan
zeg ik daarmee niet dat het dan mensen zijn die in het
management zi en.”.
Kennis van personen
Naast bereidheid en bevlogenheid speelt de kennis
van personen een belangrijke rol bij het succes van
het beleid in Flevoland. Het weten, zie paragraaf 7.3, is
vooral ook persoonsa ankelijk. Volgens Van de Water
(2011) is persoonskennis, en gebiedskennis daarbij,
handig om gemakkelijker met andere (externe) par jen
of actoren te kunnen communiceren. Bovendien helpt
het in het zoeken naar oplossingen en een proac eve
houding van de personen daarbij s muleert de kans
op een eﬀec ef beleid: “Wat je merkt is wij komen
veel buiten met ons cluster. Dus daarmee weet je wat
er speelt in het veld. [...] Dat is zo’n gebiedskennis
en dat is ook heel erg belangrijk. Daarbij dus, en niet
alleen op managementniveau, maar ook dat je met de
mensen van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten,
de ecologen, dat je daar goed contact mee hebt. Dat
je daar ook gewoon over kunt discussiëren en dan
ook normaal kunt zeggen van ik vind dit, wat vind jij?
Dat je daar ook open voor staat dat is ook heel erg
belangrijk. Dat je alvast gezamenlijk een soort van
overeenstemming bereikt of hebt en daarna terug
gaat naar de oﬃciële procedures intern. En je al in je
achterhoofd weet van: wat vinden mijn tegenstanders
ervan? Dat praat een stuk makkelijker. Maar zoek
gewoon de consensus op, praten met elkaar, wees
eerlijk, geen dubbele agenda’s. [...] Dat vraagt wel
om heel veel jd en veel energie om je netwerk en je
kennis op peil te houden en de bereidheid om dus een
oplossing te vinden.”. Ook hier wordt dus weer het
belang van informa e, bereidheid en het sluiten van
compromissen aangehaald.

7.8 Conclusie

F

levoland hee
een eﬀec eve aanpak
voor ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector in de EHS. Flevoland
hanteert in tegenstelling tot alle andere provincies
een ‘ja, want beleid’ in plaats van een ‘nee, tenzij
beleid’. De gehanteerde aanpak is al meerdere
malen eﬀec ef geweest voor ontwikkelingen van de
sector in de gehele provincie. Zowel voor uitbreiding
als nieuwves ging en voor zowel grootschalige
als kleinschalige ontwikkelingen. De provincie
Flevoland hee een urgen e en noodzaak om
onder meer toeris sch-recrea eve voorzieningen te
ontwikkelen. De provincie Flevoland constateerde
dat de onduidelijkheid en interpreta everschillen van
begrippen uit de spelregels EHS veelal voor een gang
naar de rechter en een eindeloze discussie zorgden. Dat
was niet gewenst vanwege de urgen e. Het mo o van
de provincie Flevoland is ‘ruimte voor ontwikkelingen’,
daar hoort volgens de provincie bij dat procedures
en beleid moeten worden aangepast om gestelde

doelstellingen te kunnen bereiken. Bereidheid speelt
een rol bij het zoeken naar oplossingen. De provincie
is bereid om over elke ruimtelijke ingreep in de EHS
aan tafel te gaan, zolang maar wordt voldaan aan alle
voorwaarden die bepaald zijn door de provincie. Om
die voorwaarden te bepalen is allereerst de begrenzing
en de kwan teit van de EHS bepaald en vastgelegd.
Ten tweede is de kwalita eve EHS bepaald, waar het
gaat om wat de wezenlijke kenmerken en waarden
zijn van de betreﬀende gronden. Voor elk terrein in
de provincie is bepaald welke natuurdoelstellingen
er zijn. Ten derde is vastgelegd welke func es en
bestemmingen bijdragen aan het doel van de EHS en
welke niet. Tot slot is bepaald, in nauw overleg met
gemeenten en andere externe organisa es, aan welke
voorwaarden ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector moeten voldoen. Één van die
voorwaarden is natuurinclusief ontwerpen. Doordat
alles is vastgelegd en bepaald kunnen plannen van
ondernemers gemakkelijk door de provincie en
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gemeenten (en andere organisa es) worden getoetst
aan de gestelde voorwaarden. Zodoende is voor
een ieder duidelijk waaraan ontwikkelingen moeten
voldoen.
Om tot een eﬀec eve aanpak te komen is het belangrijk
dat de ‘neuzen dezelfde kant’ opstaan. Een goede
communica e is van belang bij het onderhouden
van een netwerk met belangrijke personen op de
juiste posi es, zowel in de provincie als bij externe
organisa es. Poli ek draagvlak is een belangrijke
voorwaarde voor beleid en in de provincie Flevoland
is er zelfs ‘een staande ova e’ van de bestuurders
voor de gekozen aanpak. Om ook externe organisa es
en gemeenten te laten conformeren met de gekozen
aanpak hee de provincie in een vroeg stadium alle
betrokken organisa es betrokken om duidelijke
verantwoordelijkheden en afspraken vast te leggen.

De duidelijke spelregels en afspraken zorgen niet alleen
voor duidelijkheid rich ng alle betrokken actoren,
maar met behulp van communica eve middelen zorgt
het er ook voor dat doorwerking van ontwikkelingen
beter geregeld is. Om dat te bereiken hee de provincie
een proac eve houding. Maar om een proac eve
houding van een provincie te bewerkstelligen zijn
vooral individuele actoren in de provinciale organisa e
van belang, de neuzen moeten dezelfde kant opstaan.
Dat zorgt ervoor dat er veel overleg, energie en jd
nodig is om tot een eﬀec eve aanpak te komen.
Vooral de juridische basis, de proac eve houding en
een goede interne en externe afstemming door goede
communica e hee de provincie Flevoland gezorgd
voor een eﬀec eve aanpak om ontwikkelingen van
de toeris sch-recrea eve sector in de EHS mogelijk te
maken.

Bepalendefactorenvoordeprovincievooreeneffectiefinstrumentarium
x
x
x
x

Concretisering van juridische begrippen van de EHS spelregels en randvoorwaarden
bepaald als basis om ontwikkelingen in de EHS mogelijk te maken (eigen hantering
spelregelsinhetja,wantbeleid)
Juridische regels om beslissingen op te nemen zijn belangrijk, maar zonder goede
communicatieblijfteeneffectiefinstrumentariumendoorwerkingvanontwikkelingenin
gemeentelijkebestemmingsplannenachterwege
Proactievehouding,goedecommunicatieennetwerk
Provincialetrekkersrolomtezorgenvoorinterneenexterneafstemming(belangrijkvoor
draagvlakendoorwerking)
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Hoofdstuk 8
Vergelijking cases
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Hoofdstuk 8 - Vergelijking cases

8.1 Inleiding

I

n de vorige drie hoofdstukken zijn drie
provincies als case behandeld. In dit hoofdstuk
wordt een overzicht gegeven van de
overeenkomsten en verschillen in de aanpakken van
de drie verschillende provincies om het doel van
dit onderzoek, het zoeken naar mogelijkheden om
toeris sch-recrea eve ontwikkelingen in of nabij de
EHS te realiseren, te bereiken. Zoals in hoofdstuk 3
is aangegeven is een goede generalisa e las g te
maken vanwege andere ruimtelijke contex actoren
in de verschillende provincies. Echter hebben de
gevonden overeenkomsten en verschillen van de
cases (en de resultaten van de quickscan) wel geleid
tot het aanwijzen van kansen en bedreigingen voor
het vormen van een eﬀec ef instrumentarium.
Met dit hoofdstuk wordt een opzet gegeven voor
aanbevelingen die volgen in hoofdstuk 9.
8.2 Overeenkomsten en verschillen in ruimtelijke
contex actoren

D

e ruimtelijke context is in elke
provincie verschillend, maar er zijn ook
overeenkomsten te noemen. Sommige
contex actoren werken guns g voor het zoeken
naar een eﬀec ef instrumentarium en sommige
werken het zoeken daarnaar juist tegen. Onderstaand
een uiteenze ng van enkele overeenkomsten en
verschillen in ruimtelijke contex actoren in de drie
provincies.
De provincie Flevoland is de jongste van alle provincies
en de grond is ten eerste makkelijker vervangbaar
door een andere ontwikkeling dan in de andere
provincies. Dit komt voornamelijk door de jonge grond
en er zodoende minder binding is met de grond. De
natuur is in vergelijking makkelijker vervangbaar dan
natuur dat al decennia of zelfs eeuwenlang aanwezig
is, zoals op de Veluwe. Ten tweede is er meer ruimte
in Flevoland voor ontwikkelingen dan in de andere
twee provincies, omdat het land nog voor een groot

deel ‘leeg’ is. Er valt dus gemakkelijker te salderen
of te compenseren bij ontwikkelingen in de EHS.
De provincies Gelderland en Utrecht hebben voor
een groot deel overeenkomsten voor wat betre de
natuurgebieden. Ze hebben beiden een rela ef groot
aaneengesloten gebied, respec evelijk de Veluwe
en de Utrechte Heuvelrug. Voor een gebiedsgerichte
benadering, waar Gelderland gebruik van maakt, is dat
een ideale omstandigheid. De provincies verschillen
echter wel in natuurwaarden en (ouderdom en type)
gronden. Daarnaast is de Veluwe groter in omvang,
maar tevens daardoor ook veel rus ger dan de
Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug is meer
verstedelijkt en er is veel meer druk op en vraag voor
ruimte dan in de overige provincies. Het schuiven in
de ruimte van bestemmingen is in Utrecht aanzienlijk
las ger dan in de andere provincies. Wanneer
gekeken wordt naar de ruimtelijke structuur van de
toeris sch-recrea eve sector dan laat de sector op
de Veluwe meer een clustering zien dan in Utrecht en
Flevoland het geval is. In Gelderland vereenvoudigt
dit zeer waarschijnlijk ook het gebruik van de groeien krimpaanpak, waarbij clustering van voorzieningen
in (de randen van) het natuurgebied voordeliger is
voor de natuur dan wanneer deze meer verspreid
aanwezig is.
8.3 Overeenkomsten en verschillen in succes- en
faalfactoren

O

nderstaand wordt een vergelijking gegeven
van de vier succes- en faalfactoren voor
beleid die in dit onderzoek behandelt zijn.

Willen (doelgerichtheid)
In de drie provincies zijn er overeenkoms ge ambi es
om de toeris sch-recrea eve sector te behouden
en te versterken. Utrecht wil een “kwan ta eve
en kwalita eve inhaalslag” maken, in Gelderland
is de Veluwe aangewezen als “toploca e” voor de
toeris sch-recrea eve sector, en Flevoland hee
“grote poten es voor recreëren”. Wat dat betre
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zijn de ambi es in de drie provincies dus redelijk
overeenkoms g aan elkaar. Echter slechts twee van
de drie provincies hebben ook daadwerkelijk prioriteit
gegeven aan de sector om de hoge ambi es waar te
kunnen maken. Dit zijn de provincies Gelderland en
Flevoland.
Gelderland hee in de structuurvisie de Veluwe
benoemd als topprioriteit voor de toeris schrecrea eve sector (en de natuur). Daarbij hee zij circa
12 miljoen euro vrijgemaakt om de gekozen groei- en
krimpaanpak en de doelstelling daarbij te kunnen
realiseren. In circa vijf jaar jd is ongeveer een derde
van de doelstelling bereikt, circa 38 hectare groei aan
ontwikkelingen is hierdoor mogelijk geweest.
Flevoland hee in vergelijking met Gelderland niet
zichtbaar geld vrijgemaakt, maar hee ervoor gekozen
om eerst de spelregels zodanig te verduidelijken
dat ontwikkelingen mogelijk zijn. Door vervolgens
bereidheid en de wil om compromissen te sluiten en
te zoeken naar win-win situa es zijn er op die manier
ook daadwerkelijk ontwikkelingen gerealiseerd in de
prak jk.
Voor wat betre de provincie Utrecht is de ambi e
wel aanwezig, maar blij de prioriteit achterwege
voor een structurele oplossing van het spanningsveld.
Er is in Utrecht geen provinciaal belang voor toerisme
en recrea e. Er is een reac eve houding ten aanzien
van ontwikkelingen. De geformuleerde doelstellingen
in de structuurvisie en de gehanteerde spelregels
van het nee, tenzij beleid in dezelfde structuurvisie
tonen tegenstrijdigheden. De ambi es kunnen door
de gehanteerde spelregels niet worden waargemaakt.
Nieuwves ging van voorzieningen is niet mogelijk en
uitbreiding blijkt zeer complex in de prak jk. Ervaringen
van de Adviescommissie Recrea e & Toerisme laten
dit zien, zie hoofdstuk 5.3.
Weten
“Een goed beleidsresultaat begint bij een goed
beleidsontwerp, dat op goede informa e berust”.
(Hoogerwerf, 1983, p. 39). Met deze zin wordt

duidelijk dat informa e een belangrijke succes- of
faalfactor is voor het vormen van een eﬀec ef beleid.
De provincies hebben de mogelijkheid om aan de
spelregels een eigen draai te geven. Alle provincies
hebben de spelregels dan ook op een eigen manier
geïnterpreteerd en uitgewerkt. Wanneer de drie
provincies met elkaar vergeleken worden, dan hebben
de provincies Gelderland en Flevoland de Spelregels
EHS verder uitgewerkt, terwijl de provincie Utrecht dat
niet of nauwelijks hee gedaan om meer maatwerk
aan gemeenten te geven.
Utrecht hee bewust de spelregels en begrenzing van
de EHS vanuit de Nota Ruimte (bijna) 1:1 overgenomen.
Er zijn geen concrete uitwerkingen gemaakt om de
spelregels en de begrippen te verduidelijken door de
provincie zelf. Verzoeken vanuit de Adviescommissie
voor het concre seren en verduidelijken van de
spelregels zijn ontoereikend geweest. De spelregels
zijn iets helderder geworden, maar in de prak jk blijkt
het nog steeds zeer las g om mee te werken.
Gelderland hee ervoor gekozen om (uiteraard)
de spelregels van de EHS te respecteren en kiest
voor ‘de weg met de minste weerstand’. Vanwege
de aaneengeslotenheid van de Veluwe als gebied
en de redelijke clustering van voorzieningen, zag
de provincie kans om gebruik te maken van de EHSsaldobenadering. De EHS-saldobenadering gaat uit
van het combineren van meerdere projecten. Met dit
instrument uit de EHS-beslisboom wordt het aantonen
van enkele ingewikkelde begrippen, zoals groot
maatschappelijk of openbaar belang, die gelden voor
individuele ingrepen vermeden. De eﬀec eve groei- en
krimpaanpak is het resultaat van een uitgewerkte EHSsaldobenadering. Verder hee Gelderland gekozen om
voor alle betrokken par jen te zorgen voor heldere
spelregels en voorlich ng daarbij. Voor de ondernemer
is duidelijk gemaakt hoe ontwikkelingen mogelijk zijn
aan de hand van een handreiking. Ook voor gemeenten
zijn de spelregels inzichtelijk en eenduidig.
Flevoland hee er allereerst voor gezorgd dat,
overeenkoms g in Gelderland, de begrenzing en de
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spelregels van de EHS zijn verduidelijkt. Flevoland
hee de begrippen van significante aantas ng en
wezenlijke kenmerken en waarden in richtlijnen
vastgelegd. Tevens is duidelijk welke bestemmingen
wel en niet tot de EHS behoren. Hiermee hee
Flevoland veel onduidelijkheden weggenomen. Voor
ondernemers en gemeenten en andere organisa es en
actoren is zodoende duidelijk aan welke voorwaarden
ontwikkelingen moeten voldoen.
Gelderland en Flevoland komen op dit punt redelijk
overeen met elkaar. Deze provincies hebben
eerst gezorgd voor informa e over spelregels en
de toepassing daarvan, zodat op basis van die
informa e (bestuurlijke) beslissingen genomen
kunnen worden. Dit hee geleid voor beiden tot een
eﬀec ef beleidsresultaat in de prak jk. Utrecht is er
daarentegen niet in geslaagd om onduidelijkheden
in de spelregels weg te nemen. De prak jk laat zien
dat zonder uitgewerkte begrippen en informa e over
de toepassing ervan ontwikkelingen niet worden
gerealiseerd.

communica ef). Echter de trend is dat door vooral het
wegvallen van subsidies en de aankomende herijking
van de EHS er minder financiën zijn om een eﬀec ef
instrumentarium te realiseren of te blijven behouden.
Vooralsnog gee Gelderland aan dat hier nog geen
problemen zijn, maar hee het wel de doelstelling
zodoende naar beneden bijgesteld. De provinciale
en gemeentelijke verantwoordelijkheden zijn in
Gelderland goed afgebakend. Flevoland maakt zoals
gezegd minder gebruik van financiële middelen om
een eﬀec ef instrumentarium te bewerkstelligen. De
ondernemer is hierbij aan zet. De provincie biedt, door
middel van 400 hectare niet als EHS bestemde natuur in
het Oostvaarderswold, compensa egronden aan aan
(kleinschalige) ondernemers. Deze compensa eruimte
is voor elke toeris sch-recrea eve ondernemer in
de gehele provincie beschikbaar. Het maakt niet uit
waar de compensa e plaatsvindt, zolang het aantal
hectare EHS maar blij gehandhaafd. Daarnaast
zijn in Flevoland de provinciale en gemeentelijke
verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend.

Kunnen
Voor wat betre het kunnen hebben in eerste
instan e alle provincies dezelfde mogelijkheden
en verantwoordelijkheden. De provincies hebben
dezelfde macht en ruimtelijk instrumentarium dat
gebruikt kan worden. De provincies tonen dan ook min
of meer dezelfde overeenkomsten in het gebruik van
het ruimtelijk instrumentarium. De drie provincies zijn
allen zeer terughoudend in het gebruik van juridisch
zware instrumenten, zoals het inpassingsplan. De
provincies houden deze op e wel achter de hand,
maar ze en deze meestal niet in. Enkel Gelderland
hee voor een enkele ondernemer een inpassingsplan
gemaakt om er voor te zorgen dat krimp werd
bewerkstelligd.

Voor wat betre een eﬀec ef instrumentarium hee
Gelderland de groei- en krimpaanpak en Flevoland
hanteert een ja, want beleid. Het ja, want beleid
verschilt overigens niet veel ten opzichte van het
nee, tenzij beleid, maar het aantonen van het groot
maatschappelijk of openbaar belang hoe niet expliciet
te worden aangetoond, omdat significante eﬀecten op
de EHS worden vermeden. Flevoland gee aan dat
het onmogelijk is om een groot maatschappelijk of
openbaar belang aan te tonen en hee door strikte
randvoorwaarden voor ontwikkelingen van tevoren
bepaald hoe individuele ontwikkelingen mogelijk
gemaakt kunnen worden. Natuurinclusief ontwerpen
is een van de uitgangspunten. Ook Gelderland hanteert
overeenkoms ge randvoorwaarden bij ontwikkelingen
in de groeiclusters.

De drie provincies geven ook aan dat zij gebruik
maken van een mix van instrumenten uit alle drie
de instrumentenmodellen (juridisch, economisch,

Utrecht hee
geen eﬀec eve aanpak voor
ontwikkelingen
van
toeris sch-recrea eve
voorzieningen. Utrecht gee aan dat ontwikkelingen,
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zowel individueel als meerdere projecten tezamen,
moeten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen van
de EHS spelregels. Deze spelregels zijn zoals eerder
vermeld niet geconcre seerd. Die taak laat zij over
aan gemeenten, met het heen en weer verwijzen
naar elkaars verantwoordelijkheden tot gevolg. Er is
in de provincie Utrecht geen ‘trekker’ of aanjager om
ontwikkelingen gerealiseerd te krijgen. Bij de provincies
Gelderland en Flevoland hebben de provincies zichzelf
een proac eve rol toebedeeld en zijn zij zelf (voor een
groot deel) de trekker van de ontwikkelingen en het
beleid voor toerisme en recrea e.
Mogen of moeten
Volgens Hoppe (in: Hoogerwerf, 1983, pp. 35-36) is het
belangrijk om in de drie stadia van het beleidsproces
macht te hebben om doelstellingen te kunnen
realiseren. Dit zijn de agendavorming, beleidsvorming
en beleidsuitvoering. Deze macht waarover gesproken
wordt is zowel de we elijke macht (het kunnen, zie
vorig onderdeel) als de ‘gecreëerde macht’ onder
overige voor- en tegenstanders. (We elijke) macht
is zinloos wanneer dat niet door andere betrokken
actoren en/of organisa es wordt gedeeld. Wanneer
de gestelde ambi es in de structuurvisie door de
provincie wil worden bereikt zal voldoende integra e
of draagvlak moeten worden gevonden bij zowel
interne als externe actoren of organisa es. Om
er voor te zorgen dat sectorale ambi es worden
doorgevoerd is het belangrijk om ook intern in
de provincie te zoeken naar draagvlak bij andere
sectoren of afdelingen. Poli ek draagvlak is een van de
meewegende factoren om intern draagvlak te krijgen
voor beleid(sveranderingen).
Wanneer gekeken wordt naar het poli eke draagvlak,
dan geldt ook hier weer dat de provincies Gelderland
en Flevoland overeenkomsten tonen en dat Utrecht
afwijkt daarin. Gelderland had en hee nog steeds
poli ek draagvlak voor de groei- en krimpaanpak.
Ook na het nieuwe coali eakkoord. Tevens wordt de
aanpak gehandhaafd in de nieuwe structuurvisie die

opgesteld gaat worden. Flevoland hee tevens intern
poli ek draagvlak voor het hanteren van het ja, want
beleid. Er is zelfs sprake van “een staande ova e” voor
de gekozen aanpak vanuit het bestuur.
Utrecht daarentegen hee geen poli ek draagvlak
om een eﬀec ef instrumentarium te ontwikkelen en
te hanteren. Er is geen prioriteit voor toerisme en
recrea e, alhoewel dit met de komst van de nieuwe
structuurvisie gaat veranderen. De vraag is echter nog
hoe dit zijn uitwerking gaat krijgen in de prak jk en of er
poli ek draagvlak is om een eﬀec ef instrumentarium
te ontwikkelen, want bij enkel prioriteit geven zorgt er
niet voor dat ontwikkelingen ook gerealiseerd worden.
Voor wat betre het op zoek gaan naar een eﬀec ef
instrumentarium in de provincies Gelderland en
Flevoland, werden er voorafgaand aan het proces alle
mogelijke betrokken par jen er bij betrokken. Er is
ac ef gezocht naar een goede samenwerking met alle
organisa es om een eﬀec ef instrumentarium met
randvoorwaarden van de grond te krijgen. Dit is dan
ook in beide provincies gelukt. De voordelen zijn, zoals
Gelderland aangee , dat deze par jen zich moeten
conformeren met de gekozen rich ng en aanpak.
Hierdoor worden veel bezwaren weggenomen, wat
het proces in guns ge zin verbeterd. Bovendien geven
beide provincies aan dat, om een eﬀec eve aanpak voor
elkaar te krijgen, communica e en het wegnemen van
bezwaren een belangrijk uitgangspunt is. Door beide
provincies wordt veel gecommuniceerd met andere
actoren en organisa es, waaronder gemeenten en
ondernemers. Dat kan niet met een reac eve houding,
maar moet op proac eve wijze gebeuren.
Alle provincies geven aan dat het vernieuwen van
bestemmingsplannen bij gemeenten een las g punt
is. Dit is dan ook (terecht) een punt van aandacht.
Waar de provincies Gelderland en Flevoland een
eﬀec ef instrumentarium hebben, daar zou verwacht
worden dat ook de doorwerking in gemeentelijke
bestemmingsplannen goed verloopt. Het tegendeel
is echter waar. Maar de provincies proberen
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door een proac eve houding de gemeenten de
bestemmingsplannen te laten vernieuwen en dat
toont ook zijn eﬀec viteit. Dit vereist echter veel
overleg en jd en energie (personele capaciteit).
Reflecterend naar waar het belangrijk is om macht
te hebben volgens Hoppe (in: Hoogerwerf, 1983, pp.
35-36) is bij de twee provincies met een eﬀec ef
instrumentarium de macht in alle drie de fases
aanwezig. In zowel de agendavorming, beleidsvorming
als beleidsuitvoering. Het laatste punt is zoals hiervoor
genoemd een punt van aandacht om de ontwikkelingen
ook in gemeentelijke bestemmingsplannen door
te voeren. Voor Utrecht geldt dat deze macht in de
drie fases niet of nauwelijks zichtbaar aanwezig is.
Externe par jen, zoals de NMU en Recron, hebben
wel een gezamenlijke visie opgesteld, maar de
poli eke omstandigheden in Utrecht hebben er niet
voor gezorgd dat toerisme en recrea e (een van de
belangrijkste) speerpunten is op de beleidsagenda. In
het coali eakkoord 2011-2015 is dit echter veranderd
en is recrea e benoemd als provinciaal belang. Wat
het eﬀect daarvan is moet in de toekomst blijken,
maar enkel prioriteit geven zonder een specifieke
aanpak voor de problema ek van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS zorgt er niet voor
dat ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Om
tot een eﬀec ef instrumentarium te komen is meer
nodig dan enkel prioriteit geven en ambi es stellen.
8.4 Overeenkomsten en verschillen in de houding en
kennis van de provinciale organisa e en personen

U

it de afgenomen interviews in de drie
provincies kwam naar voren dat een andere
belangrijke factor voor succes of falen de
houding en kennis van de provinciale organisa e
en personen is. Wanneer de provincies met elkaar
vergeleken worden in houding dan laten de twee
‘succesprovincies’ zien dat zij beiden een proac eve
aanpak
hanteren.
Een
ontwikkelingsgerichte
aanpak. Dit is eigenlijk in de trend van wat de Nota

Ruimte voorschrij . De Nota Ruimte voorziet met
behulp van de nieuwe Wro een verschuiving van
toela ngsplanologie naar ontwikkelingsplanologie.
Ofwel van een reac eve houding (toela ng) naar een
proac eve houding (ontwikkeling).
Gelderland en Flevoland laten beiden zien dat een
proac eve houding zorgt voor een eﬀec ef resultaat.
Een duidelijke trekkersrol hebben de provincies
ingenomen en verschaﬀen daarmee duidelijkheid
voor andere par jen wie welke verantwoordelijkheid
moet nemen. De vergelijking met de provincie Utrecht,
waar een reac eve houding het uitgangspunt is, laat
dit helder zien. De reac eve houding in Utrecht hee
niet gezorgd voor duidelijke verantwoordelijkheden
en hee juist geleid tot het heen en weer verwijzen
naar elkaars verantwoordelijkheden. Onder meer de
ondernemers zijn hier de dupe van en weten niet
waar zij aan toe zijn. Het op slot gaan van de sector
door de onduidelijke regelgeving, waar door velen al
voor is gewaarschuwd (zie onder meer: Van Nuland,
2005; Berkers & Van Loon, 2008; Arnouts & Kistenkas,
2011), is dan de uitkomst.
8.5 Schema sche weergave van succesfactoren

I

n de vorige paragrafen zijn de succes- en
faalfactoren van de provincies Utrecht, Gelderland
en Flevoland aan bod gekomen. Deze afsluitende
paragraaf gee een overzicht van de succesfactoren
voor een eﬀec ef instrumentarium bij ontwikkelingen
van toeris sch-recrea eve voorzieningen in of
nabij EHS gebieden. In tabel 8.1 is een overzicht
van deze factoren te vinden. De tabel is gebaseerd
op de vergelijkingen en bevindingen tussen de drie
provincies. Er wordt in de tabel onderscheid gemaakt
tussen noodzakelijke en op onele voorwaarden
voor een eﬀec ef instrumentarium. Dit onderscheid
is echter gebaseerd op veronderstellingen vanuit
vergelijkingen tussen de verschillende succesfactoren
van de cases.
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Tabel 8.1: Succes- en faalfactoren van het provinciaal beleid voor Toerisme & Recrea e
Provincies
Gelderland

Utrecht
Ruimtelijke
context

Landoppervlakte (km2)
Oppervlakte EHS (km2)
%EHS ten opzichte van
het landoppervlak
Oppervlakte Utrechtse
Heuvelrug / Veluwe /
Oostvaardersland (km2)
Structuurvisie
Prioriteit
Bereidheid oplossingen

Willen

4969,60
1654,99
33,30

1415,42
279,25
19,73

206

1000

150

 Kwan ta eve en
kwalita eve inhaalslag
 Geen provinciaal belang
toerisme en recrea e
 Advies verkregen over
ontwikkelingen via de
Adviescommissie

Omgang spelregels EHS

 Interpreta everschillen
 Onduidelijkheden
spelregels

Specifieke aanpak
Verantwoordelijkheden

  Onduidelijkheden
provinciale en
gemeentelijke taken
 Provincie grote
richtlijnen
 Maatwerk gemeenten
 Gemeenten
bestemmingsplannen
 Allen
 Terughoudendheid
zware instrumenten
 Niet specifiek subsidies/
geld vrijgemaakt

Weten

Kunnen

Mogen of moeten

Houding en kennis
van individuele
actoren in de
provinciale
organisa e
Eﬀec ef
instrumentarium

Instrumentenmodellen
Inzet juridische
instrumenten
Inzet economische
instrumenten
Inzet communica eve
instrumenten

 Adviescommissie
 Handreiking
Bestemmingsplannen

Poli ek draagvlak
Doorwerking
gemeentelijke
bestemmingsplannen

 Nee
 Problemen doorwerking

Extern draagvlak

 Komt verandering in.
Externe organisa es
gaan met elkaar om tafel
om mogelijkheden te
onderzoeken
 Reac eve houding

Houding

Nee

Flevoland

1383,15
389,95
28,19

 Topprioriteit Veluwe
 Provinciaal belang
toerisme en recrea e
 Bereidheid te zoeken
naar mogelijkheden
voor zover spelregels dat
toelaten, ook buiten de
Veluwe
 Voor de Veluwe is
specifieke aanpak
gekozen
 Spelregels verduidelijkt
voor de Veluwe
(gebiedsgerichte aanpak)
 Juridische basis als
uitgangspunt groei- en
krimpaanpak
 Gebieden buiten de
Veluwe volgens normale
spelregels EHS
 Groei- en krimpaanpak
 Duidelijke taakverdeling
 Provincie als trekker
groei en krimp Veluwe
 Duidelijke regels
provincie groei en krimp
 Gemeenten clustervisies,
bestemmingsplannen
 Allen
 Terughoudendheid
zware instrumenten
 12 miljoen voor groei- en
krimpaanpak (aankopen
krimphectares)
 Adviescommissie
 Handreiking
ondernemers Groei- en
krimp
 Ja
 Problemen doorwerking,
maar door ac ef
communiceren worden
problemen tegengegaan
 Ja, groei- en krimpmodel
wordt ondersteund
door zowel natuur- als
toeris sch-recrea eve
organisa es
 Proac eve houding

Ja, deels (enkel voor de
Veluwe)

 Grote ambi es voor
gehele provincie
 Provinciaal belang
toerisme en recrea e
 Al jd bereidheid
om te praten over
mogelijkheden
 Ac ef op zoek naar
oplossingen
 Compromissen sluiten is
onvermijdelijk
 Spelregels verduidelijkt
voor gehele provincie
 Juridische basis als
uitgangspunt
 Kwan ta eve EHS
vastgelegd
 Kwalita eve EHS
doeltypen bepaald
 Ja, want beleid
 Duidelijke taakverdeling
 Provincie als trekker Ja,
want beleid
 Duidelijke regels
provincie (natuurinclusief
ontwerpen)
 Gemeenten
bestemmingsplannen
 Allen
 Terughoudendheid zware
instrumenten
 Geen subsidies
 Compensa egrondbank
Oostvaarderswold
 Veel overleg met par jen
 Communica e is zeer
belangrijk
 Ja
 Problemen doorwerking,
maar door ac ef
communiceren worden
problemen tegengegaan
 Ja. Ja, want beleid wordt
ondersteund door zowel
natuur- als toeris schrecrea eve organisa es
 Proac eve houding

Ja, voor de gehele provincie

Hoofdstuk 9
Conclusie en
aanbevelingen
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Hoofdstuk 9 - Conclusie en

In dit laatste hoofdstuk wordt een antwoord gegeven
op de onderzoeksvraag. Om de onderzoeksvraag te
beantwoorden zijn de theore sche en empirische
deelvragen beantwoord. De antwoorden op de vier
theore sche deelvragen zijn te vinden in paragraaf
2.6. De empirische vragen zijn beantwoord door
een vergelijking van de onderzochte cases en de
antwoorden komen hier aan bod. Tot slot zijn er
aanbevelingen gegeven voor het zoeken naar en het
hanteren van een eﬀec eve aanpak bij ontwikkelingen
van toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS
door de provinciale organisa e.
9.1 Beantwoording empirische deelvragen
1. Op welke manier worden de instrumenten van
de provincie ingezet bij ontwikkelingen van
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de
Ecologische Hoofdstructuur?

O

m te bepalen op welke manier de
instrumenten van de provincie worden

ingezet bij ontwikkelingen van de
toeris sch-recrea eve sector in de EHS is allereerst
de ruimtelijke context van invloed op het te
kiezen instrumentarium. De ruimtelijke context
is per provincie verschillend en daardoor zal elke
provincie mogelijkerwijs een ander instrumentarium
kiezen. De eﬀec eve groei- en krimpaanpak van
de provincie Gelderland is mede mogelijk door de
ruimtelijke structuur van de Veluwe en van de wat
meer geclusterde toeris sch-recrea eve sector op
de Veluwe. De provincie Gelderland maakt voor de
Veluwe door de ruimtelijke context gebruik van een
aangepaste saldobenadering (juridische instrument),
waarbij projecten in een gebied worden gecombineerd.
De ruimtelijke context kan echter niet gezien worden
als een succes- of faalfactor waar gestuurd op kan
worden, aangezien de ruimtelijke context in de
provincie niet of nauwelijks te beïnvloeden is.
Het instrument van herbegrenzing is het minst

gebruikte juridische EHS instrument en is in de drie
casestudies ook niet aan bod gekomen. De provincies
gebruiken dus meer de andere instrumenten van
de EHS-beslisboom. Het compensa ebeginsel als
instrument wordt door elf provincies gebruikt.
Een kri sche opmerking moet hierbij echter
gemaakt worden, want als elf provincies het
compensa ebeginsel gebruiken dan houdt in dat
in al die provincies voor een individueel toeris schrecrea ef bedrijf een groot openbaar belang is
aangetoond. De vraag is of dat ook is gebeurd. Het
lijkt er sterk op dat de terminologie van de Spelregels
EHS verwarring met zich meebrengt. Het nemen van
mi gerende (verzachtende) maatregelen moet niet
verward worden met de juridische terminologie van het
instrument compensa e. Veel ontwikkelingen lopen
namelijk vast op het aantonen van een groot openbaar
belang, waardoor een eﬀec ef instrumentarium
uitblij . Veel provincies zijn zodoende op zoek naar
verschillende mogelijkheden om toch ontwikkelingen
in de EHS toe te staan. Het nader uitwerken van de
verschillende begrippen uit de Spelregels EHS en het
stellen van voorwaarden daaraan door de provinciale
en gemeentelijke organisa es kan er voor zorgen dat
problemen structureel opgelost kunnen worden. De
provincies Flevoland en Gelderland laten zien dat
met het uitwerken van de begrippen uit de Spelregels
EHS er voor alle betrokken par jen onduidelijkheden
worden weggenomen en interpreta everschillen
niet meer mogelijk zijn. Bestuurders van zowel
de provincie als de gemeenten kunnen zodoende
vervolgens onderbouwde standpunten innemen en
een beslissing nemen op basis van de vastgelegde
voorwaarden. Zoals andere provincies in de quickscan
aangegeven hebben ontbreekt het hier dan soms
aan, waardoor bestuurlijke beslissingen uitblijven en
ontwikkelingen stagneren.
Wanneer gekeken wordt of er een combina e
van juridische, economische en communica eve
instrumenten worden ingezet dan is duidelijk dat
vooral de juridische en communica eve instrumenten

aanbevelingen
worden gebruikt. Het economische instrumentarium
kan echter soms een doorslaggevende betekenis
hebben, bijvoorbeeld voor de aankoop van
compensa egronden. Dit kan van invloed zijn op het
succes van het instrumentarium. Dat is bijvoorbeeld
te zien in Gelderland waar de provincie met behulp
van subsidies krimphectares aankoopt om groei
mogelijk te maken. Echter in jden van bezuiniging,
zoals met de huidige economische crisis, is er voor
wat betre het economische instrumentarium minder
mogelijk. Flevoland laat zien dat er geen economische
instrumenten nodig zijn om de toeris sch-recrea eve
sector te ondersteunen. Dit wordt gedaan door middel
van een goed onderbouwd juridisch beleid en een
goede communica e daarbij.
2. Zijn de instrumenten van de provincie eﬀec ef
voor de realisa e van ontwikkelingen?
Op de vraag of instrumenten van de provincie eﬀec ef
zijn voor de realisa e van ontwikkelingen kan niet een
eenduidig antwoord worden gegeven. De eﬀec viteit
van het instrumentarium in de provincie Utrecht is
onvoldoende, het kan als falend worden beschouwd
omdat ontwikkelingen in de prak jk geen doorgang
vinden. Voor de provincie Gelderland is er voor een
deel van de provincie een eﬀec ef instrumentarium.
Voor de Veluwe is er een eﬀec ef instrumentarium, de
groei- en krimpaanpak, buiten de Veluwe is het echter
de vraag of er een eﬀec ef instrumentarium is. Dit is
een bewuste keuze (prioriteit). Er kan geconcludeerd
worden dat het instrumentarium van de provincie
Gelderland eﬀec ef is. De provincie Flevoland
hee een eﬀec ef instrumentarium voor de gehele
provincie.
De eﬀec viteit van het instrumentarium van de
provincie is a ankelijk van vele verschillende factoren,
waaronder ook vele externe factoren. Een eﬀec ef
instrument of instrumentarium kan in de ene provincie
eﬀec ef zijn, terwijl hetzelfde instrumentarium in
een andere provincie niet eﬀec ef blijkt te zijn.
Externe factoren, zoals hindermacht door gemeenten,
hebben een invloedrijke rol op de realisa e van
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ontwikkelingen. Er kan echter door zowel de provincie
als gemeenten gestuurd worden op de eﬀec viteit van
het instrumentarium.
3. Zijn er succes- en of faalfactoren aan te wijzen, en
zo ja welke?
De vier belangrijke bestuurlijke factoren (willen, weten,
kunnen, mogen of moeten) voor het bepalen van succes
of falen van provinciaal beleid spelen een belangrijke
rol bij de eﬀec viteit van het instrumentarium. De vier
factoren blijken inderdaad van toepassing en geldig
te zijn in de prak jk. Op alle vier de factoren kan
door de provincie invloed worden uitgeoefend om te
komen tot een eﬀec ef instrumentarium. Naast deze
vier factoren, die betrekking hebben op de provincie
als organisa e, blijkt uit de prak jk dat kennis van
individuele personen en een proac eve houding
van personen in de provincie een andere belangrijke
succes- of faalfactor is. Zo is het bijvoorbeeld essen eel
dat toeris sch-recrea eve beleidsambtenaren kennis
hebben van het planologische proces en van juridische
mogelijkheden in de EHS. Een proac eve houding en
kennis van individuele personen op sleutelposi es
in de provincie (en gemeenten) zorgen ervoor dat
op alle vier de factoren gestuurd blij worden om
ontwikkelingen in de prak jk ook daadwerkelijk
gerealiseerd te krijgen. Een proac eve houding van
personen zorgt er voor dat er een goede communica e
wordt onderhouden. Dit is belangrijk voor de interne
en externe afstemming. Intern om integraal te werken
en te zoeken naar win-win situa es en oplossingen.
Extern is een proac eve houding van belang om er
voor te zorgen dat ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector ook daadwerkelijk in gemeentelijke
bestemmingsplannen terecht komen. Dit blijkt, uit de
quickscan en de interviews, in de prak jk voor veel
provincies een las g punt. De bepalende factor voor
een eﬀec ef beleid is met name het onderhouden
van goede communica e, waarmee zowel een interne
als externe afstemming kan worden bereikt. Met
de bepaling van de succes- en faalfactoren is een
antwoord gegeven op de laatste deelvraag.
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9.2 Beantwoording onderzoeksvraag

O

p basis van de antwoorden op de
theore sche en empirische deelvragen
kan een antwoord gegeven worden op de
onderzoeksvraag:
In hoeverre zijn de instrumenten van de provincies
eﬀec ef om ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de Ecologische Hoofdstructuur
gebieden te realiseren?
Zoals dit onderzoek aantoont bevindt de provincie zich
in een las ge rol. Zij beïnvloedt door wet- en regelgeving
de randvoorwaarden voor vrije jdsbesteding. Aan de
ene kant worden toeris sch-recrea eve ondernemers
geconfronteerd met regeldruk en beperkingen, zoals
de EHS, waardoor ondernemers soms genoodzaakt
zijn tot saneringen van het bedrijf. Aan de andere
kant zorgt dezelfde wet- en regelgeving juist
voor het behoud van beschermde natuur via het
Natuurbeschermingsrecht. Er zijn dus tegenstrijdige
belangen die het probleem ingewikkeld maken en
ervoor zorgen dat het las g is voor bestuurders
om een standpunt in te nemen. Bovendien wordt
het standpunt, en daarmee een keuze voor een
bestuurlijk besluit, nog verder ingewikkeld gemaakt
door de onduidelijke regelgeving. Het kunnen en het
moeten of mogen bij het proces van beleidsvorming
naar beleidsuitvoering wordt hierdoor bemoeilijkt.
Tevens spelen externe invloeden, zoals de ruimtelijke
context, een belangrijke rol bij het wel of niet doorgang
vinden van ontwikkelingen. Hindermacht als externe
factor door betrokken actoren speelt een belangrijke
rol in de ruimtelijke ordening en het draagvlak voor
ontwikkelingen is vaak laag. De vele (externe) factoren
en actoren maken de beleidsuitvoering complex, zowel
in de beleidsvorming als in de beleidsuitvoering. Het
spanningsveld tussen natuur en toeris sch-recrea eve
voorzieningen wordt soms wel wat overdreven. Want
wanneer de regelgeving van de EHS zou wegvallen
dan zijn nog al jd het vigerende bestemmingsplan en

overige natuurbeschermingsregimes zoals de Floraen faunwet van toepassing bij ruimtelijke ingrepen in
de natuur.
Het probleem ligt dus niet zozeer in het spanningsveld
tussen de regelgeving voor beschermde natuur en
de toeris sch-recrea eve voorzieningen, terwijl
dit spanningsveld juist door velen als oorzaak
wordt genoemd waarom ontwikkelingen niet
gerealiseerd kunnen worden. Het probleem ligt
juist, meer verborgen, bij de prioriteit die provincies
geven aan de problema ek en de wijze waarop ze
ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve sector
juridisch mogelijk maken. Het één op één overnemen
van de Spelregels EHS blijkt hierbij onvoldoende.
De spelregels zijn voor verschillende interpreta es
vatbaar, waardoor onderbouwde standpunten niet
ingenomen worden om bestuurlijke beslissingen
te nemen. Doordat er verschillende interpreta es
mogelijk zijn wordt hindermacht hiermee in de
kaart gespeeld. Het resultaat is dat ontwikkelingen
van de toeris sch-recrea eve sector in de EHS geen
doorgang vinden. Het beleid kan zodoende als falend
worden beschouwd. De kans op eﬀec ef of succesvol
beleid en instrumenten daarbij zal groter zijn wanneer
het streven (willen) naar het doel sterker is en de
weerstand (mogen of moeten) daartegen kleiner. Het
streven en de weerstand zijn daarnaast a ankelijk
van diverse factoren, waaronder de informa e over
de omgang met de spelregels EHS en de (we elijke
en gecreëerde) macht om gestelde doelen van een
provincie te kunnen bereiken. Om er voor te zorgen
dat deze vier factoren in de prak jk tot een eﬀec ef
beleid zorgen, zijn belangrijke personen op de juiste
posi e van belang. Een proac eve houding zorgt
voor goede communica e met andere (externe)
betrokken actoren om het beleid vorm te geven en
om er voor te zorgen dat ontwikkelingen doorwerken
in gemeentelijke bestemmingsplannen en uiteindelijk
ook worden gerealiseerd. Zonder een proac eve
houding en kennis over het onderwerp van personen
kan een elders eﬀec ef instrumentarium
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Uit de theorie kwam naar voren dat het juridische
sturingsmodel geen goede oplossing hee voor
het spanningsveld, maar dat mogelijk economische
en/of communica eve instrumenten hiertoe wel
een mogelijke oplossing kunnen bijdragen aan het
verbeteren van het proces.
Het juridische model wordt steeds minder (zwaar)
ingezet, maar voor dit specifieke onderwerp is een
concre sering van juridische termen van (cruciaal)
belang. In plaats van dat het ‘de stok achter de deur’
is, is het het toetsingskader waarop beslissingen
genomen kunnen worden over het wel of niet doorgaan
van ontwikkelingen van de toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de EHS. De drie sturingsmodellen
worden daarnaast vanuit de theorie beschouwd als
complementair en er zal dan ook een gecombineerd
gebruik gemaakt moeten worden van de instrumenten
die deze drie modellen geven. Eenzijdig gebruik van
enkel een sturingsmodel lijdt niet tot een eﬀec ef
instrumentarium. Er is geen solitaire actor meer die
alles kan realiseren. Het economische en vooral het
communica eve sturingsmodel zijn de laatste decennia
steeds belangrijker geworden. Deze modellen kunnen
er echter alleen of samen ook niet voor zorgen dat
ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden, omdat in
de ruimtelijke ordening een we elijke juridische basis
nodig is om plannen te kunnen realiseren. Het is dus
een samenspel van de drie instrumentenmodellen,
waarbij het juridische sturingsmodel als juridische
basis dient waarop beslissingen genomen kunnen
worden en waar vooral communica eve instrumenten
ervoor kunnen zorgen dat alle actoren zoveel mogelijk
op één lijn komen te staan, waardoor de kans op
succes toeneemt.
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9.3 Aanbevelingen

O

p basis van alle informa e uit de verkregen
theore sche en empirische inzichten
zijn aanbevelingen gemaakt. Deze
aanbevelingen zijn in feite een leidraad voor het
realiseren van een eﬀec ef instrumentarium. Door
een concre sering van de succes- en faalfactoren
(willen, weten, kunnen, mogen of moeten) is voor deze
specifieke problema ek inzichtelijk gemaakt hoe er
gestuurd kan worden op een eﬀec ef instrumentarium
voor toeris sch-recrea eve ontwikkelingen in de EHS.
In tabel 9.1 zijn de succesfactoren te vinden
voor het hanteren van een eﬀec ef (succesvol)
instrumentarium. De tabel dient als een leidraad voor
het zoeken naar een structurele oplossing voor het
spanningsveld. In de tabel wordt aangegeven welke
factoren noodzakelijk zijn en welke ondersteunend
zijn. Noodzakelijke factoren zijn bepaald op basis
van de informa e uit de quickscan en uit het feit dat
twee van de provincies met een eﬀec ef beleid dit
bezi en. Ondersteunende factoren zijn factoren waar

minder op gestuurd kan worden, zoals de ruimtelijke
context, of waar slechts één van de twee onderzochte
provincies aangaf deze factor te hebben of te
gebruiken. Met dit onderzoek en uiteindelijk aan de
hand van deze leidraad is getracht om meer inzicht en
kennis te verschaﬀen, die gebruikt kan worden voor
het hanteren van een eﬀec ef instrumentarium voor
provincies. Hiermee is één stap gezet rich ng een
toekoms g eﬀec ef provinciaal beleid met betrekking
tot ontwikkelingen van toeris sch-recrea eve
voorzieningen in de EHS.
De genoemde factoren in tabel 9.1 zijn allen belangrijk,
maar de belangrijkste eerste stap is het formuleren
van een gezamenlijk belang. Om tot een gezamenlijk
belang te komen zullen alle betrokken actoren en
organisa es om de tafel. Goede communica e is
hier noodzakelijk. Aan de hand van dit gezamenlijk
belang kan er onderhandeld worden over de regels
en randvoorwaarden voor mogelijkheden in de EHS,
het juridische kader ontstaat hieruit. Het sluiten van
compromissen door betrokken actoren is daarbij
noodzakelijk om een gezamenlijk belang te verkrijgen.

Tabel 9.1: Leidraad voor het hanteren van een eﬀec ef instrumentarium voor ontwikkelingen van de toeris schrecrea eve sector in de EHS
Ruimtelijke context
Willen

Weten

Kunnen

Mogen of moeten

Houding en kennis van
individuele actoren in de
provinciale organisa e

Succesfactoren voor een eﬀec ef instrumentarium
 Bepaalde randvoorwaarden voor keuze van instrumentarium
 Prioriteit toekennen aan toeris sch-recrea eve sector
 Bereidheid tonen voor sluiten van compromissen
 Ac ef op zoek naar oplossingen
 Toepasbaarheid verschillende juridische instrumenten in eigen
context
 Juridische basis als uitgangspunt gebruiken
 Begrenzing EHS duidelijk
 Duidelijke trekkersrol vastleggen
 Provinciale verantwoordelijkheid voor EHS vastleggen
 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bestemmingsplannen
 Duidelijke taakverdeling tussen provincie en gemeenten
 Combina e van instrumentenmodel (juridisch, economisch,
communica ef) inze en
o Juridische instrumenten
o Financiële instrumenten
o Communica eve instrumenten
 Poli ek draagvlak
 Intern en extern draagvlak
 Communica e als belangrijk middel om intern en extern draagvlak
te creëren en doorwerking ontwikkelingen in gemeentelijke
bestemmingsplannen te vergroten
 Proac eve houding
 Kennis van mogelijke instrumenten en toepassing ervan
 Gebiedskennis

Noodzakelijk

Ondersteunend
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Op deze manier is de weg vrijgemaakt naar een
integrale benadering van het spanningsveld en een
eﬀec ef instrumentarium.
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Bijlage 1 - Oppervlakte en percentages EHS per provincie

Tabel: Oppervlakte en percentages EHS per provincie
Provincie
Gelderland
Drenthe
Utrecht
Limburg
Noord-Brabant
Flevoland
Friesland
Noord-Holland
Overijssel
Zuid-Holland
Zeeland
Groningen
TOTAAL

Oppervlakte provincie (in km2)
5136,51
2680,37
1449,12
2209,22
5081,76
2412,3
5748,74
4091,76
3420,89
3418,5
2933,89
2960,03

Landoppervlakte
provincie (in km2)
4969,6
2638,92
1383,15
2149,82
4914,41
1415,42
3339,95
2665,47
3324,65
2808,1
1784,14
2325,4

Landoppervlakte
EHS (in km2)
1654,99
780,04
389,95
573,82
1139,23
279,25
613,83
466,91
552,32
343,73
211,26
267,38

Percentage EHS ten opzichte van
oppervlakte provincie
33,30%
29,56%
28,19%
26,69%
23,18%
19,73%
18,38%
17,52%
16,61%
12,24%
11,84%
11,50%

41543,09

33719,03

7272,71

21,57%

Bron: oppervlakte provincies: CBS, 2010
Bron: oppervlakte EHS: De Koeijer et al, 2008, p. 22

Bijlage 2 - EHS-beslisboom
Spelregels EHS bij ontwikkelingen
De provincie is de eerst verantwoordelijke voor
de realisa e van de EHS en moet de begrensde
EHS gebieden beschermen tegen onguns ge
ontwikkelingen of ingrepen die de natuur mogelijk
aantasten. Deze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld
nieuwves ging, uitbreiding of herstructurering
van toeris sch-recrea eve voorzieningen, zijn niet
toegestaan in de EHS wanneer er een aantas ng
plaatsvindt van de kwaliteit van de bodem, water, lucht,
natuurlijke processen, rust en/of landschapsstructuur.
Het gaat hier dan om de vraag of er significante
aantas ng plaatsvindt. Er moet voorkomen worden
dat onomkeerbare processen op gang worden
gebracht die de natuur zodanig aantasten dat herstel
niet meer mogelijk is (Kuiper et al, 2003). Door het
Rijk en de provincies is gezamenlijk het ‘nee, tenzij
beleid’ en de Spelregels EHS (Ministerie van LNV et al,
2007) opgesteld om de natuur en de uitgangspunten
van de EHS te beschermen. Het nee, tenzij beleid
en de EHS is ook verwoord in de Nota Ruimte en de
AMvB Ruimte. De bescherming hee zodoende een
we elijk kader en verantwoordelijkheid voor het Rijk
en de provincies. De AMvB Ruimte is een instrument
van het Rijk waarin op proac eve wijze (voordat een
plan wordt vastgesteld) wordt aangegeven aan welke
regels de bestemmingsplannen en verordeningen
moeten voldoen. In de AMvB Ruimte zijn na onale
belangen vastgelegd die juridisch bindend zijn, dit in
tegenstelling tot een structuurvisie van een provincie
waarin de EHS wordt begrensd. De mogelijkheid om
van de AMvB af te wijken is nihil (Ruimte voor de
Raad, 2010). De AMvB Ruimte en de Nota Ruimte
geven echter een aantal (dezelfde) mogelijkheden
door middel van het ingestelde nee, tenzij regime om
ontwikkelingen onder bepaalde voorwaarden wel te
kunnen realiseren, o ewel de ‘tenzij’ uitzonderingen.
Uiterlijk in 2008 moesten de provincies de EHS
hebben opgenomen in de structuurvisies en aangeven
onder welke voorwaarden hiervan kan afgeweken
worden (nee, tenzij voorwaarden). De provincies zijn
sinds 2008 ook verantwoordelijk voor de EHS. De
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provincies kunnen zodoende ontwikkelingen in de
EHS mogelijk maken aan de hand van de verschillende
EHS instrumenten die het nee, tenzij beleid hee ,
zoals de saldobenadering. De gemeenten verankeren
de spelregels uiteindelijk in de bestemmingsplannen.
Hiermee is de EHS natuur uiteindelijk beschermd in
de gemeentelijke bestemmingsplannen (Ministerie
van LNV et al, 2007, p. 39; Ministerie van VROM et al,
2006, p. 113).
Het nee, tenzij regime komt het er volgens de Nota
Ruimte (Ministerie van VROM et al, 2006, p. 114) op
neer dat “nieuwe plannen, projecten of handelingen
niet toegestaan zijn, indien deze de wezenlijke
kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten, tenzij er geen reële alterna even zijn
(alterna eventoets) én sprake is van redenen van groot
openbaar belang. Voor ingrepen die aantoonbaar
aan de criteria voldoen geldt het vereiste dat de
schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door
mi gerende maatregelen. Resterende schade dient te
worden gecompenseerd (natuurcompensa e inclusief
financiële compensa e).”. De gemeente toetst dit op
basis van de informa e die de ondernemer aanlevert.
Bij wijziging van het bestemmingsplan controleert
de provincie of dit volgens de regels gebeurt. Het is
daarvoor van belang dat de gemeenten en provincie
de randvoorwaarden op een structurele wijze (kunnen)
toetsen. Hieronder wordt aan de hand van de EHSbeslisboom (Ministerie van LNV et al, 2007, p. 13),
zie a eelding 2.6, de verschillende mogelijkheden
weergegeven om ontwikkelingen van toeris schrecrea eve voorzieningen in de EHS mogelijk te maken.
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A eelding 2.6: EHS-beslisboom en EHS-instrumentarium om ontwikkelingen (theore sch) mogelijk te maken

Bron: Ministerie van LNV et al, 2007, p. 13; Ministerie I&M, 2011.
Eigen bewerking
Uitleg EHS-beslisboom
Aan de hand van de EHS-beslisboom, a eelding 2.6,
kunnen ontwikkelingen of plannen getoetst worden of
deze wel of niet aanvaardbaar zijn. Zoals in de a eelding
is te zijn is het een redelijk uitgebreid schema. Tevens is
ook te zien dat er enkele verschillende mogelijkheden
zijn om ontwikkelingen aanvaardbaar en mogelijk te
maken. De provincie stelt de voorwaarden, de toetsing
van de ingrepen vast in ruimtelijk beleid. Omdat
voor de beoordeling hiervan een goed begrip van
de EHS spelregels van belang is volgt hieronder een
uiteenze ng van de EHS-beslisboom en de mogelijke
stappen. Dit onderzoek zoekt naar de manier waarop
de provincies ontwikkelingen (ruimtelijke ingrepen)
mogelijk kunnen maken. Een uitgebreide uitleg van de
EHS-beslisboom is terug te vinden in bijlage X.

Stap 1 - Ligt de ruimtelijke ingreep in de EHS?
De allereerste stap is om te bepalen of de ruimtelijke
ingreep van de ontwikkeling(en) of van het plan in
de EHS ligt (punt 1). Met behulp van de provinciale
structuurvisie is te raadplegen of ontwikkelingen wel
of niet in de EHS liggen. Zoals eerder in dit onderzoek
naar voren kwam is gesteld dat meer dan 70% van alle
toeris sch-recrea eve voorzieningen in de EHS ligt.
Dat betekent dat veel ontwikkelingen moeten worden
getoetst aan punt 2 (en verder).
Stap 2 - Significant nega ef eﬀect op de EHS?
De tweede stap van de beslisboom is het beoordelen
of de ontwikkelingen een significant, nega ef eﬀect
hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van
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het EHS gebied (punt 2). Deze kenmerken en waarden
zijn gebiedsspecifiek en door de provincies vastgelegd
in het ruimtelijke en/of natuurbeleid. Per gebied moet
worden bepaald of een eﬀect significant is of niet,
waarbij het gaat om het eﬀect van de ingreep zelf en
niet van een ne o eﬀect (na bijvoorbeeld salderen of
compenseren) (Ministerie van LNV et al, 2007, p. 13). De
omvang van eﬀecten is minder belangrijk dan de staat
van instandhouding en doelstellingen voor het gebied.
Als bijvoorbeeld de natuurdoelstellingen niet gehaald
worden kan een klein nega ef eﬀect al snel significant
zijn. Andersom zijn rela ef grote eﬀecten soms niet
significant als de instandhoudingsdoelstellingen niet
worden gehaald (Commissie MER, 2011, p. 28). De
ini a efnemer, doorgaans degene met plannen voor
de ontwikkeling, moet aan de hand van een te verrichte
ecologische onderzoek laten bepalen of de wezenlijke
kenmerken en waarden van het EHS gebied significant
worden aangetast. Als de ingreep geen aantas ng
oplevert is het plan dus aanvaardbaar volgens de EHS
spelregels. Dit is dus de snelste en simpelste manier
(als een ingreep in de EHS ligt) om te zorgen dat volgens
de EHS-beslisboom de ontwikkeling aanvaardbaar is.
Wanneer er dus wel significante aantas ng plaatsvindt
zal verder gegaan moeten worden bij stap 3.
Stap 3 - Kan de saldobenadering worden toegepast?
Vanaf stap 3 wordt de beslisboom ingewikkelder. Dit
blijkt ook uit de prak jk (zie hoofdstukken 4 tot en met
8). Vanaf hier zijn er twee wegen die leiden tot een
aanvaardbaar plan. Of via de weg (de langere weg)
van individuele ingrepen of die van het combineren
van ingrepen. Het combineren van ingrepen, in de
a eelding met geel aangeduid, is volgens de beslisboom
de snelste manier om te komen tot een aanvaardbaar
plan. Als de ingreep wordt gecombineerd met andere
ingrepen (in de omgeving) kunnen een aantal zeer
complexe voorwaarden, zoals het groot openbaar
belang, worden overgeslagen en kan meteen naar de
laatste gezamenlijke stap, die ook voor individuele
ingrepen geldt, worden gegaan. Volgens het nee,
tenzij beleid worden ruimtelijke ingrepen normaal

gesproken afzonderlijk beoordeeld (Ministerie I&M,
2011). Om een meer ontwikkelingsgerichte aanpak
te bevorderen kan hier dus vanaf worden geweken.
Wanneer projecten worden gecombineerd moet aan
de voorwaarden voor de EHS-saldobenadering worden
voldaan. Deze voorwaarden komen verderop aan bod
bij de ‘drie EHS instrumenten’. Voor de ‘normale’ weg,
dus individuele beoordeling, moet verder gegaan
worden bij stap 4.
Stap 4 - Is er sprake van groot openbaar belang en zijn
er geen alterna even?
Zoals hierboven is beschreven komen alle ingrepen
via de reguliere route terecht bij deze stap. Hier lopen
plannen in de prak jk ook vaak op vast, zie de quickscan
in hoofdstuk 4 en de casestudies in hoofdstuk 5 tot en
met 7. Volgens de beslisboom moet elk individueel
bedrijf en de ingreep in de EHS worden getoetst aan
de vraag of er een groot openbaar of maatschappelijk
belang is bij de ontwikkeling of ingreep, en of er geen
alterna even zijn. De ingreep moet dus voldoen aan
beide voorwaarden. In de Nota Ruimte en de Spelregels
EHS is er geen defini e gegeven van het groot
openbaar of maatschappelijk belang (Ministerie I&M,
2011). Het bepalen of de ingreep van openbaar belang
is wordt getoetst door de gemeente. De provincie
(Gedeputeerde Staten) beoordeelt achteraf (reac ef)
of zij het daar mee eens is of niet. Er zijn provincies
die het begrip groot openbaar belang nader ingevuld
hebben in hun ruimtelijk of natuurbeleid. Wanneer
dat is gebeurd kan de provincie gemakkelijker toetsen
of de provincie het met de toetsing van de gemeente
eens is. Via documenten, zoals de structuurvisie, van
de provincie kan worden nagegaan of de provincie het
begrip verder hee uitgewerkt. Een eerste zoektocht
langs provinciale documenten over het begrip hee
echter tot weinig concreet resultaat van het begrip
geleid. Het aantonen van alterna even gaat over de
vraag of het doel van de ingreep bereikt kan worden
via een alterna ef, bijvoorbeeld op een andere
loca e. Vanwege de grondgebondenheid van de
toeris sch-recrea eve voorzieningen is meestal het
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enige alterna ef voor uitbreiding de rich ng van de
uitbreiding (uitgaande van de bestaande loca e). In de
Spelregels EHS (Ministerie van LNV et al, 2007, p. 25)
zijn enkele voorbeeldcases gegeven. Een veelzeggende
uitspraak in een case over de complexiteit van het
aantonen van het groot openbaar belang en dat er geen
alterna even zijn, gee al aan dat veel ontwikkelingen
op deze stap in de beslisboom vastlopen. Maar
er is eventueel nog wel een andere uitweg: “De
uitbreidingsrich ng is het enige alterna ef (uitgaande
van de bestaande loca e), maar het aantonen van het
groot openbaar belang is voor een individuele camping
moeilijk. Het beperkt herbegrenzen van de EHS gee
hier een oplossing.”.
Stap 5 - Pas EHS-compensa ebeginsel toe
Wanneer ontwikkelingen van groot openbaar belang
zijn en er geen alterna even zijn dan wordt het
compensa ebeginsel toegepast. Een beschrijving van
het compensa ebeginsel is terug te vinden onder het
punt van de ‘drie EHS instrumenten’.
Stap 6 - Is er sprake van een groot- of kleinschalige
ingreep?
Deze stap gaat over de toetsing van grootschalige
ingrepen. Wat hieronder wordt verstaan is voor
meerdere interpreta es vatbaar: “Het onderscheid
tussen grootschalige en kleinschalige ingrepen is
niet eenduidig te definiëren. Het gegeven dat het
instrument herbegrenzing nadrukkelijk is bedoeld
voor kleinschalige uitzonderingsgevallen en er
slechts een beperkte aantas ng mag plaatsvinden,
gee enige indica e.” (Ministerie I&M, 2011). Dit
houdt in dat de provincies (en gemeenten) moeten
definiëren wat wordt verstaan onder grootschalige
en/of kleinschalige ingrepen om de ingrepen hierop
te kunnen toetsen. Wanneer is bepaald dat het gaat
om een grootschalige ingreep is dan is het plan in de
huidige vorm niet aanvaardbaar. Wanneer de ingreep
echter een kleinschalige ingreep is dan moet worden
voldaan aan de spelregel van herbegrenzen om
het plan aanvaardbaar te maken. Dat is stap 7 in de

beslisboom.
Stap 7 - Kan voldaan worden aan de voorwaarden
voor herbegrenzing van de EHS?
Deze stap is aan bod wanneer een individuele,
kleinschalige ingreep niet hee voldaan aan het
aantonen van of een groot openbaar belang of dat
er een alterna ef is (of beiden). Met behulp van
herbegrenzing kan getracht worden om de ingreep
alsnog te laten voldoen aan de spelregels van de EHS.
Herbegrenzing is één van de drie EHS instrumenten
en wordt net als de saldobenadering (stap 3) en het
compensa ebeginsel (stap 5) hierna behandelt onder
het punt van de ‘drie EHS instrumenten’.
Stap 8 - Borging van natuurwinst, mi ga e en
compensa e
Op basis van de genomen route in de EHS-beslisboom
moet voor alle ruimtelijke ingrepen in de EHS (zowel
individueel als meerdere projecten samen) aan deze
laatste stap worden voldaan om het plan volgens de EHS
aanvaardbaar te laten zijn. De drie EHS instrumenten
(saldobenadering, compensa e, herbegrenzing)
komen hier allen op uit op deze voorwaarde. Deze
voorwaarde houdt in dat de ingreep kan of ingrepen
kunnen plaatsvinden wanneer de eventuele nadelige
gevolgen worden gemi geerd en dat de resterende
schade wordt gecompenseerd. Volgens de spelregels
houdt dit in dat gelijk jdig met het vaststellen van het
plan, er besloten moet worden over de aard, wijze
en het jds p van mi ga e, compensa e of andere
voorwaarden. Deze voorwaarden worden hier niet
behandeld, omdat die per provincie en/of gemeente
verschillende uitwerkingen kunnen hebben (Ministerie
I&M, 2011). Maar duidelijk moet zijn dat heldere
provinciale (en gemeentelijke) afspraken met de
ini a efnemer er voor zorgen dat na al deze stappen
het plan (in theorie) aanvaardbaar is, zodat het plan
terecht komt, met de gestelde randvoorwaarden, in
de gemeentelijke bestemmingsplannen en zodoende
de ingreep of ontwikkeling gerealiseerd wordt. Om op
deze stap uiteindelijk terecht te komen is een van de
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drie EHS instrumenten, die de Spelregels EHS hee om
ontwikkelingen (ingrepen) aanvaardbaar te maken,
gebruikt.
Drie EHS instrumenten
Zoals hiervoor al enkele malen is aangegeven zijn er
drie EHS instrumenten, te weten:
 Saldobenadering (punt 3 EHS-beslisboom)
 Compensa e (punt 5 EHS-beslisboom)
 Herbegrenzing (punt 7 EHS-beslisboom)
De onder tel van de Spelregels EHS (Ministerie van
LNV et al, 2007) luidt ook niet voor niets: “Beleidskader
voor compensa ebeginsel, EHS-saldobenadering
en herbegrenzen EHS”. Met deze drie EHS specifieke
instrumenten is het voor de provincie en de gemeente
mogelijk om de plannen te toetsen en zodanig aan te
passen dat deze voor de EHS aanvaardbaar kunnen
worden gemaakt. Hieronder zullen deze drie belangrijke
spelregels en stappen in de EHS-beslisboom worden
uitgelegd en behandeld. Hier wordt volstaan met een
kortere uitleg over de instrumenten. Dit is gedaan
met het oog op het empirische gedeelte (hoofdstuk 4
tot en met 7) en het onderzoek naar het provinciaal
instrumentarium om ontwikkelingen met behulp van
een van deze instrumenten mogelijk te kunnen maken.
Voor de volledigheid van voorwaarden wordt verwezen
naar de Spelregels EHS en naar de provinciale en
gemeentelijke documenten met betrekking tot deze
drie instrumenten.
EHS-Saldobenadering
Het combineren van ruimtelijke ingrepen wordt de
EHS-saldobenadering genoemd. Door middel van
EHS-Saldobenadering zijn ontwikkelingen in de EHS
mogelijk, onder enkele aanvullende voorwaarden.
Het moet gaan om een combina e van plannen die
in samenhang zijn en binnen één ruimtelijke visie
worden gepresenteerd. De voorwaarde hierbij is dat er
voor de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden,
waarbij de kwan teit van de EHS minimaal gelijk blij
dan wel toeneemt. De doelstelling is om er voor te

zorgen dat uiteindelijk een beter func onerende EHS
ontstaat (Ministerie van LNV et al, 2007, p. 29). Een
prak jkvoorbeeld van (een aangepaste versie van)
de EHS-saldobenadering is terug te vinden in de case
over Gelderland in hoofdstuk 6. De daar gehanteerde
groei- en krimpaanpak is een specifieke vorm van
saldobenadering. In feite komt het bij het ‘salderen’
erop neer dat de kwaliteit van de natuur erop vooruit
gaat en de kwan teit van de EHS (door groei- en krimp
bijvoorbeeld) minimaal gelijk blij dan wel toeneemt.
Compensa ebeginsel
Wanneer voor individuele ingrepen in de EHS sprake is
van groot openbaar belang en er zijn geen alterna even
mogelijk dan kan gebruik gemaakt worden van het
instrument compensa e . Het belangrijkste bij
het compensa ebeginsel is dat de ini a efnemer er
allereerst voor zorgt dat mi gerende maatregelen
worden genomen om nadelige eﬀecten van de ingreep
zoveel weg te nemen of te ondervangen. Mi geren
is het treﬀen van verzachtende maatregelen om
de nadelen op de natuur weg te nemen. Wanneer
mi ga e niet voldoende is (volgens de provincie/
gemeente), dan moet de ini a efnemer compenseren.
Onder compenseren wordt het vervangen van de
natuur verstaan die verloren is gegaan door de
ingreep. Door middel van het maken van nieuwe
natuur op een andere plaats treedt minimaal geen
ne overlies aan waarden, voor wat betre kwan teit,
kwaliteit en samenhang van de EHS, op. Wanneer
fysieke compensa e (vervangende gronden) niet
mogelijk is in de nabijheid van de ingreep dan moet
er of compensa e van gronden verder weg van de
ingreep geschieden, of wanneer dat echt allemaal
onmogelijk blijkt te zijn is er een (kleine) mogelijkheid
voor financiële compensa e van gronden (Ministerie
van LNV et al, 2007, p. 17). Financiële compensa e
is overigens echt een uiterst redmiddel, wat door
provincies of gemeenten niet snel zal worden ingezet
vanwege het verlies aan oppervlakte van de EHS en de
kwaliteit ervan.
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Herbegrenzing EHS
Bij herbegrenzing van de EHS kan de provincie de
huidige begrenzing van de EHS aanpassen. Dit kan
twee redenen hebben, namelijk ecologische redenen
en niet ecologische redenen. Bij herbegrenzing van
de EHS om ecologische redenen gaat het er vooral
om de natuur zelf betere ontwikkelingskansen te
geven. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van
ruilverkavelingen. Wanneer er ergens land is gekocht
om nieuwe natuur te realiseren voor de EHS, maar
op een andere loca e elders er meer natuurkwaliteit
kan bereikt worden kan er geruild of herbegrensd
worden om ecologische redenen. Daarnaast kan het
om niet ecologische redenen gaan. Deze laatste reden
geldt voor alle toeris sch-recrea eve ontwikkelingen.
Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden, namelijk
dat er een beperkte aantas ng van de EHS plaatsvindt
en dat de grenzen van de EHS zo worden aangepast
dat dit leidt tot een kwalita eve en/of kwan ta eve
versterking van de EHS in de regio (Ministerie van LNV
et al, 2007, p. 23).

Bijlage 3 - Quickscan vragenlijst
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Uitlegoverhetonderzoek

Ikzalmijzelfenhetonderzoekallereerstintroduceren.MijnnaamisMichaelSlootenikstudeeraande
UniversiteitUtrechtdemasterPlanologie.Momenteelbenikbezigmetdeallerlaatstefasevande
master,hetschrijvenvaneenmasterthesisenhetdoenvanonderzoek.

Hetonderzoekgaatoverdevraaginhoeverrede(beleids)instrumentenvandeprovincieseffectiefzijn
eningezetkunnenwordenomontwikkelingen(nieuwvestiging/uitbreiding/herstructurering)van
toeristischͲrecreatievevoorzieningeninofnabijEcologischeHoofdstructuurgebiedenmogelijkte
maken.DitonderzoekdoeikbijBUITEN,BureauvoorEconomieenOmgevinginUtrecht.Zijzijnonder
anderegespecialiseerdintoerismeenrecreatieenbetrokkenbijdeAdviescommissieRecreatie&
ToerismevandeProvincieUtrecht.

Metdezevragenlijst,dieikstuurnaaralleprovincies,wilikeenoverzichtkrijgenvandeinzetvan
provincialeinstrumentenvoortoeristischͲrecreatieveontwikkelingeninofnabijdeEcologische
Hoofdstructuur.Uitdezequickscanselecteerikvervolgensdrieprovinciesomverderteonderzoeken
alscasestudie.Demasterthesisenhetonderzoekwilikeindjuliditjaarafronden.


Uitlegoverhetinvullenvandevragenlijst

Devragenlijstzalnaarverwachtingeenhalfuurtoteenuurinbeslagnemenomintevullen.De
vragenlijstbestaatuiteen10Ͳtalvragen.Hetinvullenvandeantwoordengebeurtdoorindeomrande
tekstvakkendeantwoordenteschrijven.Ditinvulvakwordtautomatischgroteralsergeenruimtemeer
isindebreedte,opdezemanierkuntuhetantwoordeventueelopeenuitgebreideremanier
beschrijven.Naasthetinvulvakstaataanderechterkanteenuitlegoverwatvoorsoortantwoord
verwachtwordtofgegevenmoetworden.Somskanditeensimpelejaofneevraagbetreffen,maar
somskanookomuitlegofeenvoorbeeldwordengevraagd.Hieronderiseenvoorbeeldvanhettekstvak
gegeven:

Indittekstvakkuntuuwantwoordengeven



(uitlegtekstvak)



Devragenhebbenbetrekkingoptoerismeenrecreatie.Meestalwordtindevragenookgevraagdnaar
deinvloedvandeEcologischeHoofdstructuuroptoerismeenrecreatie.Ikvraagudanookomde
antwoordenzoveelmogelijktelatenaansluitenoptoerismeenrecreatie(endeinvloedvandeEHS).

Ikhoopdatudezevragenlijstzogoedmogelijkweetintevullen,zodatikopeengoede
(wetenschappelijke)manierergebruikkanvanmakenvoorhetonderzoek.Hetisoverigenszeergoed
denkbaardatdezevragenlijstdoormeerderepersonenwordtingevuldomallestekunnen
beantwoorden.Ikdankualvasthartelijkvoorhetvrijmakenvanuwtijd!Ommijnverdereonderzoek
goedtelatenverlopenwilikuvragenomdezevragenlijstuiterlijkvrijdag10juni2011optesturennaar
onderstaandeͲmailadres.

Mochtenernogonduidelijkhedenofvragenbestaanoverdevragenlijstofheeftuhulpnodigbijhet
invullenervan,neemdangerustcontactopmet:

MichaelSloot
Email: 
michael.sloot@bureaubuiten.nl
Telefoon:030–2318945
Mobiel:
06–28755660
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PlannenvanuitdetoeristischͲrecreatievesector/ondernemer

PlannenvantoeristischͲrecreatieveondernemerskomen(ineersteinstantie)nietbinnenbijdeprovincie,
maarbijdebetreffendegemeentenwaardeondernemerisgevestigd.Onderstaandevragenzijn
opgesteldomtewetentekomenofdeprovinciezichtheeftopplannenvandeondernemersendaar
eventueelsturingaankan(enwil)geven.

Vraag1
1a.Zijnjulliebekendmetgevallen(cases)waarbijtoeristischͲrecreatieveondernemersmoeilijkheden
ondervindenbijuitbreiding/ontwikkeling/nieuwvestiging/herstructureringinofnabijdeEHS?





(Vulhierjaofneein)


1b.Bijneeopvraag1aganaarvraag2.Bijja,hoeveelgevallenkentuindeafgelopentienjaar?



1c.Kuntueenvoorbeeldgeven?




1d.Watwordtinzo’nsituatiegedaan?


(Vulhierhetaantalin)






(Geefhieréénofmeervoorbeelden,
ofeventueeleenweblink)



(Vulhierzogoedmogelijkin
wateraangedaanwordt)






Vraag2
2a.Houdtdeprovinciezichmetdestatusenontwikkelingvandezecasesbezig?





(Vulhierjaofneein)



Vraag3
3a.Kuntueengoedvoorbeeldnoemenvaneenplandatinuitvoeringisofreedsgerealiseerdisinof
nabijeenEHSgebied?















(Geefhiereenofmeervoorbeelden
enbeschrijfeventueelkorthet
voorbeeldofgeefeenweblink)
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SpanningsveldtussentoeristischͲrecreatievevoorzieningenenEHS

DeEcologischeHoofdstructuurenhetgeldende‘neeͲtenzijprincipe’heeftconsequentiesvoorplannen
vantoeristischͲrecreatieveondernemersdiezichinofnabijEHSgebiedenbevinden.Desectortoerisme&
recreatieiseengroeiendesectorenisaanvernieuwingtoe,mededoorandereeisenvanuitde
consument.Hierdoorzijnmeervoorzieningennodigofzijndezetoeaan(kwaliteits)verbeteringenom
aantesluitenopdewensvandeconsument.EchterdoorhetneeͲtenzijprincipeontstaan
belemmeringenomdevoorzieningenaantepassenofnieuweaanteleggen.Onderstaandevragen
wordengesteldomtekijkeninhoeverreditprobleembijdeprovinciesbekendisenwateraangedaan
wordt.

Vraag4
4a.Ishetspanningsveld‘ontwikkelingtoeristischͲrecreatievevoorzieningeninofnabijdeEHS’bekend?





(Vulhierjaofneein)



4b.Bijneeopvraag4aganaarvraag5.Bijja,watwordteraangedaanomtotoplossingentekomen?





(Vulhiervoorbeeldenvan
oplossingenofdenkrichtingen
in)




(Vulhiereenofmeeroorzaken
in)




Vraag5
5a.Watis/zijndevoornaamsteoorzakenwaardoorplannenvanondernemersnietgerealiseerdkunnen
wordeninofnabijEHSgebieden?
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InstrumentengebruikvandeprovincieomplannenvandetoeristischͲ
recreatievesector/ondernemerinofnabijdeEHSmogelijktekunnen
maken

Derolenverantwoordelijkhedenvandeprovincieswordtsteedsgroterenbelangrijkerinderuimtelijke
ordening.HetrealiserenvandeEHSendetoezichtdaaropisvanhetRijknaardeprovinciesgegaan.
DaarnaastkandeprovincieindestructuurvisiedeambitiesvoordetoeristischͲrecreatievesector
weergeven.MetdenieuweWroheeftdeprovincieooknieuweinstrumenteninhandengekregenomdie
ambitiesmogelijktemaken.Onderstaandevragenwordengesteldomteachterhaleninhoeverrede
provinciesgebruikmakenvaninstrumentenomplannenvantoeristischͲrecreatievevoorzieningen,zowel
inofnabijdeEHSalsbuitendeEHS,mogelijktemaken.

Vraag6
6aDeprovinciesmoetendeEHSuiterlijkin2008hebbenopgenomenindestructuurvisies,daarnaast
zijndestreekplannenveranderdinstructuurvisies.Isersinds2008een(nieuwe)structuurvisie
opgesteldofisdezebijvoorbeeldbeleidsneutraalomgezet?




(Vulhierinofereen
structuurvisieisgemaakt)




(Vulhierhetverwachtejaartal
in)







(Vulhierinopwelkewijzeer
rekeninggehoudenwordtmet
toeristischͲrecreatieve
voorzieningeninofnabijde
EHS)




6b.Indienuwprovincienoggeenvastgesteldestructuurvisieheeft:Wanneerwordteennieuwe
structuurvisieverwacht?




Vraag7
7a.IserindestructuurvisieaandachtvoorhetspanningsveldtussentoeristischͲrecreatieve
voorzieningenendeEcologischeHoofdstructuur?







Vraag8
8a.Inonderstaandeschema’svultuinwelkemogelijke(beleids)instrumentenuwprovinciegebruiktom
toeristischͲrecreatieveontwikkelingenterealiseren.Indelinkerkolomvindtuhetsoortinstrument.
DaarnaastvultuinofuwprovinciegebruikmaaktvanditinstrumentbijtoeristischͲrecreatieve
voorzieningeninhetalgemeen(dusookbuitendeEHS).Indederdekolomvultuinofergebruik
gemaaktwordtvanhetinstrumentbijvoorzieningendiezichinofnabijdeEHSbevinden.Ukuntindeze
kolommeneenXzettenalsuhetinstrumentgebruikt.
Indevierdekolomgeeftuaan(opeenschaalvan1tot5metstappenvan1)inhoeverrehetinstrument
effectiefisomtegebruikenbijontwikkelingen(nieuwvestiging/uitbreiding/herstructurering)van
toeristischͲrecreatievevoorzieningeninofnabijdeEHS.Probeertuzogoedmogelijkditnaareigen
inzichtaantegeven.Alshetinstrumentzeergoedzijndoelbereiktenopeenefficiëntemanier
beoordeeltuhetinstrumentmeteenhoogcijfer(4of5),ishetinstrumentdoeltreffendis,maarlastig
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omtegebruikendanbeoordeeltuhetmeteen3envoorinstrumentendieniethetdoelbereikengeeft
uheteenonvoldoende(1of2).
Indelaatstekolomkuntueventueleopmerkingenplaatsen.Tevensiserruimteomhetschemaaante
vullenmetinstrumentendieweldoordeprovinciewordengebruikt,maarnietwordenvermeld.

Juridischeinstrumenten– Klassiekeinstrumenten(zweep)
SOORTINSTRUMENT
GEBRUIK
GEBRUIK
(algemeen)
(EHS)
JA/NEE
JA/NEE

Planologischinstrumentarium
JA
NEE
JA
NEE
x Structuurvisie
x Ruimtelijkeverordening
x Proactieveaanwijzing
x Reactieveaanwijzing
x Zienswijze
x Voorbereidingsbesluit
x Projectbesluit
x Bestemmingsinpassingsplan
x Coördinatieregeling
x Beheersverordening
x Voorkeursrecht
x Onteigening
x Uitplaatsing
x Vulaanindiennodig…

Bestuurlijkeinstrumenten
JA
NEE
JA
NEE
x Convenant
x Groeienkrimpaanpak 
x Gebiedsgerichtetoerismeen
recreatieaanpak

x Integralegebiedsgerichteaanpak
x Vulaanindiennodig…

EHSspecifiekeinstrumenten
JA
NEE
JA
NEE
x HerbegrenzenEHSomandere
danecologischeredenenwelke
leidttoteenversterkingvande
EHSinderegio
x CompensatieEHS:uitbreiding
t&rmogelijkindienelderswordt
gecompenseerd 
x EHSͲsaldobenadering:
combinatievanplannen,
projectenofhandelingendie
samenhangenineenruimtelijke
visieenwaarbijkwaliteiten/of
kwantiteitvandeEHSop
gebiedsniveaupersaldo
verbetert

x Vulaanindiennodig…




EFFECTͲ
IVITEIT
(1–5)

TOELICHTING

1Ͳ 5

















1Ͳ 5






1Ͳ 5
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EconomischͲfinanciëleinstrumenten–Moderneinstrumenten(preek)
SOORTINSTRUMENT
GEBRUIK
GEBRUIK
(algemeen)
(EHS)
JA/NEE
JA/NEE

EconomischͲfinanciëleinstrumenten
JA
NEE
JA
NEE
x SubsidiestimuleringtoeristischͲ
recreatievesector/bedrijven
x Anderesubsidies
x Aankoopvan(natuur)gronden
voortoeristischͲrecreatieve
doeleinden
x Investeringinrealisatie
toeristischͲrecreatieve
voorzieningen
x Provincialecofinanciering
toerismeenrecreatieprojecten
x Gebundeldeinzetfinanciële
middelen
x Vulaanindiennodig…

EFFECTͲ
IVITEIT
(1–5)
1Ͳ 5

TOELICHTING














Communicatieveinstrumenten–Postmoderneinstrumenten(peen)
SOORTINSTRUMENT
GEBRUIK
GEBRUIK
(algemeen)
(EHS)
JA/NEE
JA/NEE

Informeren/voorlichten
JA
NEE
JA
NEE
x Publicatiesterinspiratie/
stimulering
x Kennisdeling
x Vulaanindiennodig…

Adviseren
JA
NEE
JA
NEE
x AdviescommissieRecreatie&
Toerisme


x NORTconsulent 

x Programmamanagersen
procesbegeleiding
x Vulaanindiennodig…

Expertisecentrum
JA
NEE
JA
NEE
x MonitorToerisme&Recreatie
x VerschillendeonderzoeksͲ
/kennisinstanties,waaronder
bijvoorbeelddeRECRON,
universiteiten,etc.
x Vulaanindiennodig… 




EFFECTͲ
IVITEIT
(1–5)
1Ͳ 5

TOELICHTING






1Ͳ 5







1Ͳ 5
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Prioriteitvantoerismeenrecreatie

Toerismeenrecreatieis,nadegezondheidszorg,detweedegrootsteeconomischeactiviteitindewereld.
InNederlandgroeitdesectorrecreatieentoerismesnellerdananderesectorenenheefteenaandeelvan
ongeveer3%inhetBrutoBinnenlandsProductendaarmeeeenaanzienlijkeeconomischebetekenisvoor
Nederland.Desectoriszelfsgroterdandievandelandbouwengelijkaandievandeindustrieen
bouwnijverheid.Metonderstaandevragenprobeerikteachterhalenofditbeelderkentwordtbijde
provincieenwatdeprioriteitvandezesectorisbinnendeprovincie.

Vraag9
9a.Isereenafdelingtoerismeenrecreatie(ofeenandereaanverwanteafdeling)?



(Vulhierjaofneein)



9b.Bijneeopvraag9aganaarvraag9c.Zoja,watisdenaamvandeafdeling?




(Vulhierdenaamvande
afdelingin)




(Vulhierdenaamvande
sector/clusterin)



9c.Vanwelkesector/clustermaaktdeafdelingonderdeeluit?




Vraag10
10a.HoeveelFTEiserbeschikbaar/bezigmettoeristischͲrecreatiefbeleidbijuwsector/cluster
(exclusiefRodS/ILG)?





(VulhierhetaantalFTEin)


10b.HoeveelFTEiserbeschikbaarvanuitdeprovincievoorbeleidenuitvoeringvantoerismeen
recreatieprojecten?







(VulhierhetaantalFTEin)











Dezevragenlijstisingevulddoor:






(Voornaam+achternaam)



(Werkzaambijnaamprovincie)




(Functie)




(Afdeling)





(Datum)
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Bijlage 4 - Vragenlijst casestudie provincie Utrecht

Inleiding vragenlijst
Het interview zal een semigestructureerd diepteinterview zijn, waarbij de onderstaande vragenlijst
gebruikt wordt als een soort richtlijn. Het hoe
dan ook niet zo te zijn dat alles beantwoordt zal of
kan worden, dat is a ankelijk van de situa e in de
provincie. Het belangrijkste doel van het interview
is om te onderzoeken waar er spanningen bestaan
in de provincie en waarom zaken geen doorgang
vinden. Het gaat dan om de vraag voor succes- en
faalfactoren. Om dit te kunnen doen is vanuit de
theorie vier factoren in beeld gebracht om het succesen falen van overheidsbeleid te kunnen bepalen:
 de doelgerichtheid (het willen)
 de informa e (het weten)
 de macht (het kunnen)
 de taakverdeling en coördina e (het mogen of
moeten) van de actoren
Vragen toerisme en recrea e, natuur, EHS
Algemeen
1. Denkt u dat het probleem van de sector in
rela e met de regelgeving van beschermde
natuur/EHS in uw provincie helder in kaart
wordt gebracht?
a. Op welke manier is dit in beeld
gebracht?
2. Op welke manier wordt er beleidsaandacht/
prioriteit aangegeven aan toerisme en
recrea e?
a. Middelen van de provincie, capaciteit
(personeel, geld, andere middelen)
WILLEN
b. Is er voldoende informa e
beschikbaar over het probleem
en de aanpak voor oplossingen?
Standaardprocedures? WETEN
c. Is er poli eke / bestuurlijke
draagkracht om oplossingen voor
ontwikkelingen te steunen/vinden
voor het spanningsveld? (ja, want? ->
juridisch) KUNNEN / WILLEN
3. Hoe is de onderlinge samenwerking tussen
beleidsafdelingen georganiseerd bij de
aanpak van toerisme en recrea e en de
EHS? (Vanwege scheiding van afdelingen
van toerisme&recrea e, natuur, ruimtelijke
ordening. Communica e onderling?) MOGEN
a. Hoe is de interne samenwerking/
afstemming met beleidsvelden. Het
onderwerp speelt zich af tussen
natuur, economie en ruimte.
b. Is er afstemming, zijn er interne

conflicten.
c. Hoe wordt geprobeerd dat op te
lossen? -> sturingsfilosofie provincie
Beleid en sturing door provincie
1. Wat is de sturingsfilosofie van de provincie als
het komt op de sector? (afwachtend, ac ef,
…)
a. Welke rol ziet de provincie voor
zichzelf? WILLEN
b. Worden de belangen vanuit de
provincie voor toerisme en recrea e
ook gedeeld door andere afdelingen
binnen de provincie? Is er sprake van
een integrale benadering?
2. Wanneer en op welke manier wordt voor
een bepaald type instrument (juridisch/
economisch/communica ef) gekozen?
a. Wie bepaalt dat? CONTEXTFACTOREN
b. Specifieke of standaardsitua es?
CONTEXTFACTOREN
3. Als u een keuze zou moeten maken tussen
een planologisch-juridisch, financieeleconomisch of een communica ef
instrument, waar gaat uw voorkeur dan naar
uit en waarom? Of vindt u dat een combina e
van instrumenten eﬀec ever werkt? (maw
welke sturingsgroep vindt u eﬀec ef)
KUNNEN
Vragen juridisch
Ecologische Hoofdstructuur en ontwikkelingen van
voorzieningen (natuur/juridisch)
Op pagina 39 van het beleidskader spelregels EHS
staat het volgende geschreven?
De provincies zijn verantwoordelijk voor de
implementa e van de instrumenten EHS-compensa e,
EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS binnen
dit afgesproken kader. De provincies wordt daarom
gevraagd de gemaakte afspraken door te vertalen
in provinciale kaders zodanig dat bij toepassing per
saldo winst voor de EHS gegarandeerd wordt.
1. De provincie hee de mogelijkheid om de
spelregels zelfstandig te vertalen in haar
eigen beleid, is dat bekend?
2. Zijn de gemaakte afspraken, dus de
spelregels, doorvertaald in een eigen
provinciaal kader.
3. Hoe is de begrenzing van de EHS opgenomen,
welke schaal?
4. Op welke manier worden de spelregels van
de EHS geïmplementeerd in het provinciale
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5.

6.
7.
8.

9.

beleid?
a. Uitwerking? KUNNEN
b. Prioritering toerisme en recrea e?
WILLEN
Hoe gaan jullie om met de spelregels:
a. groot maatschappelijk belang?
KUNNEN
b. kleinschalige/grootschalige ingreep?
KUNNEN
c. Significant aantas ng van het gebied?
KUNNEN
Vindt u dat de spelregels duidelijk zijn?
Welke problemen worden ondervonden bij
de spelregels? (zie eigen onderzoek?)
Hoe zit het met hindermacht van actoren in
de provincie?
a. Wat wordt gedaan om tot
oplossingen daarvan te komen?
b. Is er een mogelijke oplossing
voor -> betere communica e /
draagvlakverwerving? MOETEN
Is er draagvlak bij ontwikkelingen van
voorzieningen? Welke problemen spelen
er? Hoe wordt geregeld dat draagvlak
wordt gecreëerd onder betrokken actoren?
MOETEN
a. communica e naar andere par jen?
b. interac ef overleg met betrokken
actoren?
c. Informa e over plannen en aanpak?

De ruimtelijke bescherming van de EHS wordt pas
eﬀec ef op het moment dat deze in het gemeentelijk
bestemmingsplan is opgenomen. Van gemeenten
wordt verwacht dat zij de provinciale spelregels voor
de EHS toepassen en conform de Nota Ruimte de
ne o EHS uiterlijk in 2008 hebben opgenomen in
bestemmingsplannen.
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
1. Met de nieuwe Wro zijn er ook nieuwe
beleidsinstrumenten bijgekomen die de rol
van provincie als regionale regisseur het
makkelijker moet maken om provinciaal
beleid uit te voeren in daadwerkelijke
plannen. KUNNEN
a. Maakt de provincie gebruik van deze
nieuwe instrumenten?
b. Wat zijn de voordelen van deze
instrumenten (t.o.v. oude WRO)
c. Wat zijn de nadelen van deze
instrumenten (t.o.v. oude WRO)
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Bijlage 5 - Vragenlijst casestudie provincie Gelderland

Inleiding vragenlijst
Het interview zal een semigestructureerd diepteinterview zijn, waarbij de onderstaande vragenlijst
gebruikt wordt als een soort richtlijn. Het hoe
dan ook niet zo te zijn dat alles beantwoordt zal of
kan worden, dat is a ankelijk van de situa e in de
provincie. Het belangrijkste doel van het interview
is om te onderzoeken waar er spanningen bestaan
in de provincie en waarom zaken geen doorgang
vinden. Het gaat dan om de vraag voor succes- en
faalfactoren. Om dit te kunnen doen is vanuit de
theorie vier factoren in beeld gebracht om het succesen falen van overheidsbeleid te kunnen bepalen:
 de doelgerichtheid (het willen)
 de informa e (het weten)
 de macht (het kunnen)
 de taakverdeling en coördina e (het mogen of
moeten) van de actoren
Vragen toerisme en recrea e, natuur, EHS
Algemeen
1. Denkt u dat het probleem van de sector in
rela e met de regelgeving van beschermde
natuur/EHS in uw provincie helder in kaart
wordt gebracht?
a. Op welke manier is dit in beeld
gebracht?
2. Door Henk Bleker is op 16 juni aangegeven
in ‘Reac e op visie “Versterken en
Veraangenamen” van Gastvrij Nederland’
dat er meer ruimte moet komen voor
ondernemers en dat het kabinet daar op
inzet door vermindering van regeldruk
voor alle bedrijven in Nederland en op
sectorspecifieke regeldrukvermindering
voor de gastvrijheidseconomie. Daarnaast is
de realisa e van de EHS in gevaar vanwege
bezuinigingen. Denkt u dat er in uw provincie
en voor de sector hierdoor meer kansen zijn
dat ontwikkelingen wel eerder mogelijk zijn?
3. In hoeverre is de EHS gerealiseerd en biedt
het voorgaande kansen voor ondernemers?
4. Denkt u dat de provincie, door de
bezuinigingen op de EHS en de
regeldrukvermindering, een kans
ziet om de ondernemers die willen
ontwikkelen (nieuwves ging, uitbreiding,
herstructurering) waar de EHS nog niet is
gerealiseerd, om deze EHS alsnog te kunnen
realiseren door een gezamenlijke inspanning
van de provincie en de ondernemer?
5. Hoe is de onderlinge samenwerking tussen
beleidsafdelingen georganiseerd bij de

aanpak van toerisme en recrea e en de EHS?
Beleid en sturing door provincie
1. Er is in de quick scan aangegeven dat vooral
wordt ingezet op het groei- en krimpmodel.
Worden er daarnaast ook nog andere
instrumenten gebruikt?
2. Wanneer en op welke manier wordt voor een
bepaald type instrument (peen/preek/zweep)
gekozen?
a. Wie bepaalt dat?
b. Specifieke of standaardsitua es?
3. Wordt er door de provincie gedaan aan de
me ng van eﬀec viteit van het gehanteerde
beleid (groei- en krimpmodel bijvoorbeeld)?
a. Is dit een beleving of een
daadwerkelijke me ng?
4. Wat is de sturingsfilosofie van de provincie als
het komt op de sector?
a. Welke rol ziet de provincie voor
zichzelf?
5. Als u een keuze zou moeten maken tussen
een planologisch-juridisch, financieeleconomisch of een communica ef
instrument, waar gaat uw voorkeur dan naar
uit en waarom? Of vindt u dat een combina e
van instrumenten eﬀec ever werkt? (maw
welke sturingsgroep vindt u eﬀec ef)
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
1. Met de nieuwe Wro zijn er ook nieuwe
beleidsinstrumenten bijgekomen die de rol
van provincie als regionale regisseur het
makkelijker moet maken om provinciaal
beleid uit te voeren in daadwerkelijke
plannen. Maakt de provincie Gelderland
gebruik van deze nieuwe instrumenten?
a. Wat zijn de voordelen van deze
instrumenten t.o.v. oude WRO
b. Wat zijn de nadelen van deze
instrumenten t.o.v. oude WRO
Ecologische Hoofdstructuur
1. Op welke manier worden de spelregels van
de EHS geïmplementeerd in het provinciale
beleid?
a. Uitwerking
b. Prioritering toerisme en recrea e?
2. …
Groei- en krimpmodel
1. Wat was de reden om een groei- en
krimpmodel op te stellen?
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2. Wat is volgens u het verschil tussen het groeien krimpmodel en de spelregels van de EHS?
(maw waarom is dit model een betere keuze)
3. Hoe hebben jullie er voor gezorgd dat het
groei- en krimpmodel juridisch mogelijk is?
a. Past dit binnen de saldobenadering
van de EHS?
4. Het uitgangspunt van het groei- en
krimpmodel is vrijwillige medewerking van
de eigenaren en er zullen ongeveer 10 a 15
bedrijven verdwijnen van de 90.
a. Wat is de status? Hoeveel bedrijven
zijn gesaneerd?
b. Hoe verloopt het proces?
5. Wordt het groei- en krimpmodel gezien als dé
oplossing voor het spanningsveld?
a. Wanneer een loca e wordt
gesaneerd in het kader van krimp, is
er weerstand te verwachten en zo ja
van wie en waardoor?
b. Ondernemer? Omgeving?
Gemeenten? Milieugroeperingen?
c. Wat wordt gedaan als een
Inpassingsplan niet mogelijk is en
daardoor sanering of krimp in dat
gebied niet mogelijk blijkt?
6. Er wordt nu, zo lijkt het, veel prioriteit
gegeven aan de Veluwe (toprecrea egebied
volgens provincie). Wat wordt gedaan met
de problemen (prioritering) van andere delen
van Gelderland?
7. Welke instrumenten gebruiken jullie op die
plekken waar het model niet geldt?
a. Zijn daar meer problemen te vinden?
8. Een groei- en krimpmodel is een mooi
instrument, maar hoe zit het wanneer een
topbedrijf is geves gd op een kwetsbare
loca e in de natuur en wil uitbreiden?
a. Komt dit voor? Wat wordt er dan
gedaan als uitbreiding niet mogelijk
is?
b. Wie/wat hee bepaald wat de meest
kwetsbare gebieden waren? Is dit
vanwege Natura2000?
9. Wat is de eﬀec viteit van dit instrument?
a. Worden bestemmingsplanprocedures
sneller of gemakkelijker doorlopen
vanwege dit model?
b. Duur proces van plan tot realisering
bij dit model?
c. Meest eﬀec eve instrument van de
gehele provincie?
d. Meest gebruikte instrument?

e. Moet de provincie veel geld in het
model stoppen om bedrijven te
saneren? (maw is het model ook
kosteneﬀec ef)
10. Denkt u dat het mogelijk is om ook voor
andere gebieden, die niet of minder
aaneengesloten zijn zoals de Veluwe, een
groei- en krimpmodel te hanteren? (maw
is dit instrument geschikt voor andere
provincies)
11. Wat bepaalt / bepaalde succes van groei- en
krimpmodel?
a. Prioriteit / aandacht: door
groei en krimp had uitbreiding
verblijfsrecrea e prioriteit?
b. Provinciale procescapaciteit: de
provincie maakte capaciteit vrij om
aanpak te realiseren
c. Ruimtelijke structuur van de sector:
een beperkt aantal bedrijven
midden in kwetsbare natuur en
reeds aanwezige concentra es van
bedrijven.
d. Geld: er werd geld vrijgemaakt om
gebieden aan te kopen. Geld dat
de sector niet op die manier kan
opbrengen?
e. Urgen e: iedereen (ondernemers,
poli ek, bestuur, natuurorganisa e,
landbouw) was / is ervan
doordrongen dat er iets moest
gebeuren
f. Momentum: geld, urgen e, etc
kwamen op juiste moment bij elkaar.
Als je het beleid nu zou moeten
starten, zou het dan wel / niet voor
elkaar komen?
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Bijlage 6 - Vragenlijst casestudie provincie Flevoland

Inleiding vragenlijst
Het interview zal een semigestructureerd diepteinterview zijn, waarbij de onderstaande vragenlijst
gebruikt wordt als een soort richtlijn. Het hoe
dan ook niet zo te zijn dat alles beantwoordt zal of
kan worden, dat is a ankelijk van de situa e in de
provincie. Het belangrijkste doel van het interview
is om te onderzoeken waar er spanningen bestaan
in de provincie en waarom zaken geen doorgang
vinden. Het gaat dan om de vraag voor succes- en
faalfactoren. Om dit te kunnen doen is vanuit de
theorie vier factoren in beeld gebracht om het succesen falen van overheidsbeleid te kunnen bepalen:
 de doelgerichtheid (het willen)
 de informa e (het weten)
 de macht (het kunnen)
 de taakverdeling en coördina e (het mogen of
moeten) van de actoren
Vragen toerisme en recrea e, natuur, EHS
Algemeen
1. Is de toeris sch-recrea eve sector/
voorzieningen in de provincie meer
geconcentreerd aanwezig of meer verspreid?
(vanwege de openheid van het landschap
zal waarschijnlijk de voorzieningen meer
geclusterd zijn? Is dit bekend of in beeld
gebracht? Zie voor voorbeeld Utrecht bijlage
3) CONTEXTFACTOREN
2. Denkt u dat het probleem van de sector in
rela e met de regelgeving van beschermde
natuur/EHS in uw provincie helder in kaart
wordt gebracht?
a. Op welke manier is dit in beeld
gebracht?
3. Op welke manier wordt er beleidsaandacht/
prioriteit aangegeven?
a. Middelen van de provincie
(personeel, geld, andere middelen)
WILLEN
b. Is er voldoende informa e
beschikbaar over het probleem
en de aanpak voor oplossingen?
Standaardprocedures? WETEN
c. Is er poli eke / bestuurlijke
draagkracht om oplossingen voor
ontwikkelingen te steunen/vinden
voor het spanningsveld? (ja, want? ->
juridisch) KUNNEN / WILLEN
4. Hoe is de onderlinge samenwerking tussen
beleidsafdelingen georganiseerd bij de
aanpak van toerisme en recrea e en de
EHS? (Vanwege scheiding van afdelingen

van toerisme&recrea e, natuur, ruimtelijke
ordening. Communica e onderling?)
MOETEN
Beleid en sturing door provincie
1. Er is in de quick scan aangegeven dat het
‘nee,tenzij regime is omgevormd tot een
ja,mits of ja,want regime. Op welke manier
wordt dit vormgegeven? WILLEN
2. Is deze manier juridisch vastgelegd of
mogelijk?
3. Wanneer en op welke manier wordt voor
een bepaald type instrument (juridisch/
economisch/communica ef) gekozen?
a. Wie bepaalt dat? CONTEXTFACTOREN
b. Specifieke of standaardsitua es?
CONTEXTFACTOREN
4. Wat is de sturingsfilosofie van de provincie als
het komt op de sector? (afwachtend, ac ef,
…)
a. Welke rol ziet de provincie voor
zichzelf? WILLEN
5. Als u een keuze zou moeten maken tussen
een planologisch-juridisch, financieeleconomisch of een communica ef
instrument, waar gaat uw voorkeur dan naar
uit en waarom? Of vindt u dat een combina e
van instrumenten eﬀec ever werkt? (maw
welke sturingsgroep vindt u eﬀec ef)
KUNNEN
6. Denkt u dat door het geringe aantal
gemeenten in uw provincie, dat de
communica e daardoor beter verloopt
(is dit het geval) en dat daardoor over
ontwikkelingen misschien makkelijker
gecommuniceerd kan worden?
a. Is dit een voordeel?
CONTEXTFACTOREN
7. Hee de provincie voordelen bij het feit
dat de provincie Flevoland een open
structuur hee wat betre landschap en
daardoor meer mogelijkheden hee voor
ontwikkelingen?
a. Is dit zo en op welke manier?
CONTEXTFACTOREN
Ecologische Hoofdstructuur en ontwikkelingen van
voorzieningen (natuur/juridisch)
1. Op welke manier worden de spelregels van
de EHS geïmplementeerd in het provinciale
beleid?
a. Uitwerking? KUNNEN
b. Prioritering toerisme en recrea e?
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WILLEN
2. Hoe gaan jullie om met de spelregels:
a. groot maatschappelijk belang?
KUNNEN
b. kleinschalige/grootschalige ingreep?
KUNNEN
c. Significant aantas ng van het gebied?
KUNNEN
3. U gee aan in de quick scan dat starheid
van een of meerdere par jen een van de
voornaamste oorzaken is waardoor plannen
van ondernemers niet gerealiseerd kunnen
worden. Dit impliceert dat mogelijkheden
wel kunnen, maar dat dit door par jen wordt
tegengewerkt (hindermacht?). Wat kunt u
hier meer over vertellen?
a. wat is de reden? CONTEXTFACTOREN
b. Is er een mogelijke oplossing
voor -> betere communica e /
draagvlakverwerving? MOETEN
4. Is er draagvlak bij ontwikkelingen van
voorzieningen? Welke problemen spelen
er? Hoe wordt geregeld dat draagvlak
wordt gecreëerd onder betrokken actoren?
MOETEN
a. communica e naar andere par jen?
b. interac ef overleg met betrokken
actoren?
c. Informa e over plannen en aanpak?
Overig/actualiteit
1. Door Henk Bleker is op 16 juni aangegeven
in ‘Reac e op visie “Versterken en
Veraangenamen” van Gastvrij Nederland’
dat er meer ruimte moet komen voor
ondernemers en dat het kabinet daar op
inzet door vermindering van regeldruk
voor alle bedrijven in Nederland en op
sectorspecifieke regeldrukvermindering
voor de gastvrijheidseconomie. Daarnaast is
de realisa e van de EHS in gevaar vanwege
bezuinigingen. Denkt u dat er in uw provincie
en voor de sector hierdoor meer kansen zijn
dat ontwikkelingen wel eerder mogelijk zijn?
2. In hoeverre is de EHS gerealiseerd en biedt
het voorgaande kansen voor ondernemers?
3. Denkt u dat de provincie, door de
bezuinigingen op de EHS (en een
eventuele regeldrukvermindering), een
kans ziet om de ondernemers die willen
ontwikkelen (nieuwves ging, uitbreiding,
herstructurering) waar de EHS nog niet is
gerealiseerd, om deze EHS alsnog te kunnen

realiseren door een gezamenlijke inspanning
van de provincie en de ondernemer? Het
creëren van win-win situa es?
Vragen juridisch
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
1. Met de nieuwe Wro zijn er ook nieuwe
beleidsinstrumenten bijgekomen die de rol
van provincie als regionale regisseur het
makkelijker moet maken om provinciaal
beleid uit te voeren in daadwerkelijke
plannen. KUNNEN
a. Maakt de provincie Flevoland gebruik
van deze nieuwe instrumenten?
b. Wat zijn de voordelen van deze
instrumenten (t.o.v. oude WRO)
c. Wat zijn de nadelen van deze
instrumenten (t.o.v. oude WRO)
Juridische inbedding
1. Denkt u dat het probleem van de sector in
rela e met de regelgeving van beschermde
natuur/EHS in uw provincie helder in kaart
wordt gebracht? KUNNEN
a. Op welke manier is dit in beeld
gebracht?
2. Juridische inbedding van het ‘ja, want’ beleid.
Hoe is dat juridisch geregeld? KUNNEN
3. Op welke wijze wordt omgegaan met de
spelregels van de EHS?
4. Hoe wordt in de provincie het groot
maatschappelijk belang aangegeven. WETEN
a. Voor de gehele provincie of moet elk
bedrijf dit aantonen?
5. Het uitknippen of herbegrenzen van de EHS
om toeris sch-recrea eve voorzieningen
die in of nabij de EHS zijn gelegen is een van
de spelregels. Kan herbegrenzen zomaar
gebeuren door de provincie en hoe
daarvoor geen compensa e of iets dergelijks
tegenover te staan?
a. Hoe zit dit met de bezuinigingen op
de EHS -> minder kwan teit EHS
(=kans?)
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Specifieke case: Gol aan Dorhout Mees en Flevonice
Het volgende staat op h p://frankpels.
blogspot.com/2008/10/dorhout-mees-opverkniptlandschapnl.html (tegenstanders van het
plan)
“Flevonice en de uitbreiding van de gol aan
Dorhout Mees liggen deels in de EHS. Kortgeleden
is de gol aan van Dorhout Mees uitgebreid met
een zogeheten Schotse baan van 9 holes. Deze
baan is aangelegd op de laatste ontbrekende
schakel van de Ecologische Hoofdstructuur in
het gebied. De EHS wordt door de gol aan
verbroken. Oplossing is het verlies aan natuur
te compenseren, zodat er een alterna eve route
ontstaat. De doorgaande verbinding blij zo
behouden. De ini a efnemer, Dorhout Mees,
weet zich gesteund door de gemeente Dronten
en provincie Flevoland en legt het verzoek tot
compensa e naast zich neer. Hiermee is de weg
vrij om ontbrekende delen van de EHS niet met
nieuwe natuur, maar met gol anen in te vullen”.
Volgens een uitspraak, zie bijlage 2, was er
gebruik gemaakt van grondruil.
1. Op welke manier is dit juridisch mogelijk
gemaakt, zodat tegenstanders en hun
standpunten zijn neergelegd?
a. Verzoek tot compensa e neergelegd?
b. Grondruil? Op welke loca e en
wat voor soort grondruil was dit?
(vergelijkbare grond)
2. Volgens de spelregels van de EHS is
deze uitbreiding niet mogelijk geweest
vanwege compensa e. Hoe is dat opgelost
en aangetoond? Staat dat ook ergens in
openbare documenten uitgelegd?
a. Was er een groot maatschappelijk
belang?
b. Was de uitbreiding een kleinschalige/
grootschalige ingreep??
c. Was er wel/geen significant
aantas ng van het gebied?
Bijlage:
Betre : Gol aan van Dorhout Mees bij Biddinghuizen
Datum uitspraak: 14-10-2009
Rechtsprekende instan e: Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State
Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden: gol erreinen; Biddinghuizen; recrea e;
recrea evoorzieningen; ecologische hoofdstructuur

(EHS); natuurgebieden
Conclusies voor de m.e.r. prak jk
In bijzondere gevallen kan een nieuwe recrea eve
voorziening als een gol aan deel uitmaken van de
EHS. In het onderhavige geval was dit mogelijk, omdat:
de gol aan onderdeel uitmaakte van een grondruilplan;
zonder grondruilplan was zowel de realisa e van een
ecologische verbindingszone als de realisa e van een
gol aan onmogelijk; de planologische regeling draagt
op deze manier bij aan een aanmerkelijke verbetering
van de natuurwaarden in het gebied en de omliggende
natuur.
NB De uitspraak laat in het midden of de natuur op
de gol aan van wezenlijke waarde is voor de EHS. Het
gaat om de verbetering voor het gehele natuurgebied.
Casus
Het bestemmingsplan van de gemeente Dronten zoals
vastgesteld op 20 december 2007 en goedgekeurd op
24 juni 2008, voorziet in een planologische regeling voor
een reeds aangelegde 7-holes gol aan (28 ha) nabij
Biddinghuizen. Ten zuidoosten van de Strandgaperweg
is de bestemming ‘natuur’ toegekend. Dit moet de
aanleg van een ecologische verbindingszone en de
‘Strandgaperbeek’ mogelijk maken. Daarbinnen
is een aanduiding voor een gol aan opgenomen.
Door een aantal natuurorganisa es is betoogd dat
door die aanduiding in het als natuur bestemde
gebied het kerngebied van de EHS met 28 ha
wordt verkleind, en dat de gol aan bovendien
naastliggende delen van de EHS aantast. Zij vinden
dat deze aantas ng moet worden gecompenseerd.
GS geven aan dat het gebruik als gol aan onder het
vorige bestemmingsplan al was toegestaan omdat
daarvoor een aanlegvergunning is verleend. Verder
maakt dit bestemmingsplan een nieuw natuurgebied
mogelijk, waarin langs de gol aan een beek wordt
aangelegd om verdroging in een groot deel van de
Oostrand van Flevoland te verminderen. Aanleg
van het natuurgebied is uitsluitend mogelijk als
Staatsbosbeheer en een andere grondeigenaar
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vrijwillig van grond wisselen. Omdat de aanleg van de
gol aan alleen maar een posi eve invloed hee op
de EHS leidt dit niet tot verslechtering van de EHS en
dus is de toepassing van de saldobenadering niet aan
de orde, aldus GS.
Overwegingen van de bestuursrechter
Nieuwves ging
of
niet?
De
Afdeling
bestuursrechtspraak komt tot de conclusie dat
de aanleg van de gol aan als een nieuwves ging
moet worden gezien. De bestemming in het vorige
bestemmingsplan was namelijk agrarisch. Het enkele
feit dat een aanlegvergunning (kennelijk in strijd
daarmee) is afgegeven, maakt dit niet anders.
EHS-beleid
De gol aan ligt inderdaad in het gebied dat in het
provinciaal omgevingsplan (POP) is aangewezen
als EHS. De grond die na de grondruil eigendom
van Staatsbosbeheer is geworden, is in het POP
aangewezen als “gebied begrensd als nieuwe
natuur”en als “waardevol gebied”. Het provinciale
beleid is erop gericht de gebieden die zijn aangewezen
als “nieuwe natuur” op basis van vrijwilligheid als EHS
in te richten. Volgens het POP moet worden gestreefd
naar kwalita eve verbetering van de natuurwaarden in
de EHS. Voor nieuwe ontwikkelingen die leiden tot een
verslechtering, dient het systeem van saldobenadering
te worden toegepast.
De gol aan maakte deel uit van een (vrijwillig)
grondruilplan. Dit plan maakte de ontwikkeling
van een ecologische verbindingszone tussen
twee natuurgebieden en een ‘beek’(als an verdrogingsmaatregel voor natuur) mogelijk. Deze
maatregelen waren niet mogelijk zonder grondruil. Bij
de grondruil zijn afspraken gemaakt over de inrich ng
van de gol aan (met veel riet, ruigten en poelen). Uit
het MER blijkt dat door de aanleg van de ecologische
verbindingszone, de beek en de aanleg van ruigten en
poelen op de gol aan de natuurwaarden ten opzichte
van het vroegere agrarisch gebruik zijn verbeterd.
Volgens de Afdeling draagt de planologische regeling

voor het gehele gebied van de grondruil (gol aan
en beek en ecologische verbindingszone) bij aan een
verbetering van de natuurwaarden in het gebied en
de omliggende natuur, nog los van de vraag of de
natuur op de gol aan werkelijk waardevol is. Er is
dus géén sprake van een kwan ta eve / kwalita eve
verslechtering van de natuur. Daarom is toepassing
van de saldobenadering en daarmee compensa e van
het ruimtebeslag van de gol aan niet nodig.
Uitspraak
Het beroep is ongegrond.
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Bijlage 7 - Lijst met respondenten

Lijst met respondenten
Quickscan
Provincie
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland

Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Casestudies
Provincie
Flevoland
Gelderland
Utrecht

Quickscan ingevuld door
Karin Tap
Janine van den Bos
Simon Broekhuizen
E enke Bakker
Femke van Akker
Gerard Nijenhuis
Peter Bijl
Brigi e van Berkel
Aad Blokland
Judith van der Ham
Arjan Hassing
Gerben Biermann
Riekje Wiersma
Paul de Ron
Hans de Haan
Jaap de Pater
Inès Wesselingh
Toon Peters
Sjef Verbaanderd

Func e
Beleidsadviseur VT economie
Beleidsmedewerker Natuur
Beleidsmedewerker Toerisme en Recrea e
Beleidsadviseur Landelijk gebied
Beleidsmedewerker Toerisme
Projectmanager Recrea e en Toerisme
Ruimtelijke plannen
Landelijk gebied en Water
Projectleider interna onaal / thema PO algemeen
Beleidsadviseur Sociale en Economische Zaken
Beleidsadviseur Natuur, Recrea e en Landschap
Teamleider Natuur, Recrea e en Landschap.
Plaatsvervangende sectormanager
Beleidsadviseur Natuur, Recrea e en Landschap
Beleidsadviseur Natuur, Recrea e en Landschap
Programmaleider vrije jdseconomie
Beleidsmedewerker Natuur
Beleidsmedewerker Recrea e
Senior beleidsmedewerker Recrea e & Toerisme
Beleidsmedewerker Natuur en Recrea e

Geïnterviewde
Edzard van de Water
Gerard Nijenhuis
Arno Ruis
Andrea Lio
Jaap de Pater
Inès Wesselingh

Func e
Senior beleidsmedewerker Natuur
Projectmanager Recrea e en Toerisme
Coördinerend beleidsadviseur Recrea e
Beleidsadviseur Recrea e
Beleidsmedewerker Natuur
Beleidsmedewerker Recrea e

Datum
9 juni 2011
10 juni 2011
16 juni 2011
14 juni 2011
8 augustus 2011
1 augustus 2011
7 juni 2011
22 juni 2011

15 juni 2011
1 juli 2011
27 mei 2011
19 augustus 2011

Datum
23 juni 2011
27 juni 2011
3 augustus 2011
25 augustus 2011

Bijlage 8 - Codeerschema
Codeerschema Maxqda
FACTOREN
Ruimtelijke context
Willen
Weten

Kunnen

Mogen of Moeten

Houding en kennis van
individuele actoren in de
provinciale organisa e

TYPERING / OPERATIONALISATIE FACTOREN
Ruimtelijke typering van de provincie (EHS, toeris sch -recrea eve sector, etc.)
Prioriteit (houding, proac ef versus reac ef)
Urgen e
Noodzaak
Omgang met spelregels EHS
Uitwerking Spelregels EHS
Duidelijkheden (interpreta everschillen spelregels weggenomen, etc.)
Onduidelijkheden (planologische schaduwwerking, etc.)
Realisa emacht
Verankering provinciaal beleid
Hindermacht
Verantwoordelijkheden provincie en gemeenten
Instrumentarium (juridisch, economisch, communica ef)
Interne afstemming
Poli ek draagvlak
Externe afstemming
Ac eve (externe) afstemming
Bereidheid / bevlogenheid personen
Kennis bij personen (omgang spelregels EHS, werking ruimtelijke procedures, etc.)

NB. De volledige transcrip es en de codering van
de transcrip es zijn niet openbaar gemaakt. Deze
bevinden zich op een externe cd-rom.
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Ontwikkeling
toeristisch-recreatieve
sector

