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Samenvatting
S.1

Belangrijkste uitkomsten
Provincies zetten drie typen beleidsinstrumenten in om burgers te betrekken bij landschapsbeleid: economische, juridische en communicatieve.
Burgers participeren in alle fasen van beleid. Economische instrumenten worden vooral voor uitvoering en
beheer ingezet en juridische in het voortraject. Communicatie wordt in alle fasen ingezet. (Zie paragraaf
4.4)
De meest genoemde instrumenten zijn:
- subsidies voor landschaps- of natuurontwikkeling
- subsidies voor landschaps- of natuurbeheer
- inspraak en tervisielegging
- vergunningen
- informatievoorziening
Tabel S.1

Genoemde relaties tussen typen beleidsinstrument en toepassing in de beleidsfasen
Economisch

Juridisch

Communicatief

Beleidsvoorbereiding
Beleidsvorming
Beleidsvaststelling
Beleidsuitvoering/beleidsimplementatie
Beheersfase
Genoemd

S.2

Niet genoemd

Overige uitkomsten
Het is voor provincies lastig burgers betrokken te krijgen bij provinciaal landschapsbeleid. Vaak is er maar
een kleine groep van actieve en geïnteresseerde burgers.
Participatie neemt toe bij ruimtelijke ingrepen en financieringsmogelijkheden voor beheer. (Zie paragraaf
4.5)
De rijksdoelen voor het landschapsbeleid zijn niet altijd leidend voor provinciale beleidsmedewerkers en
beleidsinspanningen. (Zie paragraaf 4.7)
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S.3

Methode
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil weten hoe provincies burgers betrekken bij landschapsbeleid. EL&I heeft het LEI gevraagd om bij provincies te inventariseren welke beleidsinstrumenten zij hiervoor inzetten. Er is op basis van een aantal (telefonische) interviews met provinciale
beleidsmedewerkers een inventarisatie van ingezette beleidsinstrumenten gemaakt. Deze zijn ingedeeld
naar type instrument en beleidsfase. (Zie paragraaf 4.3)

7

1

Aanleiding
De eerdere ministeries van LNV en VROM (nu EL&I en I&M) hebben in 2008 de Agenda Landschap opgesteld. Daarin speelt het motto 'meedenken, meedoen en meebetalen' van bedrijven en burgers een belangrijke rol. Op verschillende schaalniveaus binnen de overheid wordt landschapsbeleid geformuleerd en
worden beleidsinstrumenten ingezet en burgers betrokken. Eén van de schaalniveaus is het provinciale niveau.
Nederlandse provincies betrekken burgers en maatschappelijke organisaties direct en indirect bij hun
landschapsbeleid. Dit doen zij om diverse redenen, onder andere omdat burgers de landschappelijke kwaliteiten goed kennen, of kennis hebben die relevant is voor beleidsmakers. Daarnaast kan het in een vroegtijdig stadium betrekken van burgers ook eventuele weerstanden tegen plannen en projecten wegnemen
en kan het tot draagvlak voor beschermen en ontwikkelen van landschap leiden.
EL&I wil graag meer inzicht in de wijze waarop - via welke beleidsinstrumenten - provinciale overheden
burgers betrekken en inzetten bij het landschapsbeleid. Daarom heeft EL&I via een helpdeskvraag het LEI
gevraagd om een inventarisatie te maken van burgerparticipatie in het provinciaal landschapsbeleid.
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2
2.1

Onderzoeksvragen, aanpak en kader
Doel en onderzoeksvraag
Binnen dit kortlopende onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Welke beleidsinstrumenten zetten Nederlandse provincies in waarin burgers worden betrokken
bij het landschapsbeleid?
Het doel van deze inventarisatie is rijk en provincies inzicht te bieden in de wijze waarop provincies
burgers betrekken bij het landschapsbeleid. Dit inzicht kan de inzet van instrumenten voor burgerparticipatie verbeteren. Ook kan het ministerie van EL&I op basis van de uitkomsten van deze studie overwegen
om via haar eigen kaders en instrumenten, de provincies beter te faciliteren om de rijkslandschapsdoelen
(tot op lokaal niveau) te helpen realiseren.

2.2

Aanpak
Gesprekspartners
De inventarisatie is uitgevoerd met (hoofdzakelijk) telefonische interviews met een aantal provinciale beleidsmedewerkers die landschap in hun beleidsdossier hebben. De gesprekken vonden plaats in september en oktober 2010. In totaal zijn negen interviews afgenomen bij de volgende negen provincies 1 (zie
bijlage 1 voor een overzicht van de gesprekspartners):
- Flevoland
(telefonisch)
- Gelderland
(telefonisch)
- Groningen
(schriftelijk)
- Limburg
(telefonisch)
- Noord-Brabant (telefonisch) (specifiek voor het Groene Woud)
- Noord-Holland
(telefonisch)
- Overijssel
(telefonisch)
- Zeeland
(telefonisch)
- Zuid-Holland
(ter plaatse)
Vragenlijst
Voor het gesprek is een vragenlijst opgesteld (zie bijlage 2). Deze vragenlijst is eerst besproken met
de opdrachtgever. De vragenlijst bestaat uit de volgende zes hoofdvragen:
1. Welke instrumenten gebruikt uw provincie in het landschapsbeleid waarin een rol is weggelegd
voor burgers?
2. Op welke manier worden burgers in genoemde instrumenten betrokken?
3. Beschrijving van de instrumenten en hun werking.
4. In welke fase van de beleidscyclus wordt het instrument toegepast?
5. Werkt uw provincie bij de inzet van deze participatieve instrumenten samen met andere
overheden/organisaties?
6. Draagt inzet van het instrument naar uw mening bij aan de rijksdoelen?

Het kleine tijdsbudget van deze opdracht maakte het niet mogelijk om alle provincies te betrekken. De selectie van deze negen
provincies heeft een goede spreiding over het land in zich en bevat zowel stedelijke als landelijke provincies en een spreiding van
landschapstypen.

1
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Op verzoek van de gesprekspartners is de vragenlijst van tevoren toegestuurd. De meeste gesprekspartners hebben de vragenlijst met collega's doorgenomen. De telefoongesprekken vonden steeds met
één beleidsmedewerker plaats. Van elk gesprek is een verslag gemaakt. Ieder verslag is per mail voorgelegd aan de gesprekspartner ter correctie en aanvulling. Niet elke gesprekspartner heeft hier gebruik van
gemaakt.
Afbakening en definities

Actuele beleidsinstrumenten
De inventarisatie betreft de door de gesprekspartners genoemde en geïllustreerde beleidsinstrumenten en
gaat over momenteel ingezette provinciale instrumenten. In het verleden ingezette instrumenten (oud beleid) waarin burgers participeerden, zijn niet in de inventarisatie opgenomen. In ontwikkeling zijnde instrumenten die door de onderzoekers als zeer interessant worden beschouwd, worden vermeld. Instrumenten
die niet door de gesprekspartners zijn genoemd, zijn niet in de inventarisatie opgenomen, maar kunnen
terdege wel aanwezig zijn in het provinciale beleid.

Definitie en categorieën beleidsinstrumenten
Onder beleidsinstrument wordt verstaan:

Een ingezette maatregel/middel waarmee gestreefd wordt naar het bereiken van gestelde doelen.
In de beleidstheorie worden drie categorieën van instrumenten/sturingsmiddelen onderscheiden, gericht op informatie, prikkels en voorschriften (Van der Doelen en Klok, 1993):
1. communicatieve;
2. economische;
3. juridische.
Deze categorieën vormen ook binnen dit onderzoek de basis. Belangrijke instrumenten hierbij zijn onder andere voorlichting en advies (communicatief), subsidies en fiscaliteiten (economisch) en vergunningen
en verboden (juridisch).
Beleidsinstrumenten worden verder in bepaalde fasen van de beleidscyclus (Van der Doelen, Klok en
Hoogerwerf, 1993) ingezet. In deze studie onderscheiden we de volgende fasen die relevant zijn voor
het landschapsbeleid:
1. beleidsvoorbereiding;
2. beleidsvorming;
3. beleidsvaststelling;
4. beleidsuitvoering/beleidsimplementatie;
5. beheersfase.

Definitie burgerparticipatie
Onder burgerparticipatie wordt binnen dit onderzoek verstaan:

Deelname van burgers, agrariërs en maatschappelijke organisaties aan de voorbereiding
en uitvoering van landschapsbeleid.
De mate van invloed die burgers kunnen uitoefenen, wordt doorgaans weergegeven in de participatieladder (Pröpper en Steenbeek, 1999). Burgers kunnen in verschillende mate betrokken worden bij projecten en dus kan de rol van burgers per project verschillen. De 'mate van invloed' die aan burgers wordt
geboden, is bepalend voor de opbrengst die met burgerparticipatie wordt beoogd. Daarnaast is de beoogde opbrengst van invloed op de keuze van het instrument. In dit onderzoek is de participatieladder als
10

kader gebruikt omdat deze de mogelijkheid biedt om burgerparticipatie te categoriseren (zie tabel 2.1
voor de participatieladder).
Tabel 2.1

Mate van participatie en stijlen van bestuur

Participatieladder

Bestuursstijlen

Edelenbos (2000)

Pröpper en

Participant wordt

gesloten autoritaire stijl

Rol van burger

Rol van bestuur

geen

voert zelfstandig beleid en geeft geen

Steenbeek (1999)
niet betrokken
Informeren
Raadplegen

informatie
openbare stijl
consultatieve stijl

doelgroep van onderzoek/

voert zelfstandig beleid en geeft hier-

voorlichting, levert geen input

over informatie

geconsulteerde

bepaalt beleid en geeft de mogelijkheid

gesprekspartner

tot commentaar, maar hoeft daaraan

adviseur

bepaalt beleid, maar staat open voor

geen consequenties te verbinden
Adviseren

participatieve stijl

andere ideeën en oplossingen
Coproduceren

Meebeslissen

delegerende stijl

medebeslisser binnen

besluit over het beleid met de voorafge-

randvoorwaarden

stelde randvoorwaarden

samenwerkende stijl

samenwerkingspartner op

werkt en besluit op basis van gelijk-

basis van gelijkwaardigheid

waardigheid met participant

faciliterende stijl

initiatiefnemer

biedt ondersteuning en laat beleidsvorming aan participanten over

Afspraken tussen overheden over gewenste mate van burgerparticipatie
Allereerst geven respondenten aan dat er geen nationale en provinciale doelstellingen zijn vastgesteld voor
de wijze waarop en de mate waarin burgers betrokken zouden moeten worden bij het provinciale (landschaps)beleid. Ook zijn er geen richtlijnen opgesteld (niet door Rijk, IPO of door provincies zelf) voor het
betrekken van burgers bij het ontwikkelen van beleid voor het landschap en voor het landschapsbeheer.
De in de Agenda Landschap genoemde basislijn van 'meedenken, meedoen en meebetalen' wordt waarschijnlijk onvoldoende expliciet ervaren als leidend kader. De meeste provincies geven aan een positieve
grondhouding te hebben over burgerparticipatie, maar geven ook aan dat de verantwoordelijkheid/invulling
beter vorm kan krijgen op lokaal niveau.

Verhouding rijksbeleid en provinciaal beleid voor landschap
In de vragenlijst is een vraag opgenomen over de bijdrage van de provinciale inspanningen van het landschapsbeleid (onder andere door burgerparticipatie) aan de Rijksdoelen voor het landschapsbeleid. Om
de beantwoording in perspectief te zien is de feitelijke situatie - in termen van afspraken over verantwoordelijkheden - hieronder weergegeven. De nationale context van burgerparticipatie in het provinciale landschapsbeleid wordt onder andere gevormd door de Agenda Landschap en het Akkoord van Apeldoorn.
De context van het Nederlandse landschapsbeleid wordt in hoofdstuk 3 samengevat.
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3
3.1

Context van het Nederlandse landschapsbeleid
Rol provincies

Op nationaal niveau stelt het Rijk in samenspraak met andere overheden de nationale beleidskaders op. Op
basis daarvan stelt het Rijk de nationale doelen vast en bewaakt deze. Het Rijk maakt binnen deze kaders
onderscheid tussen het specifieke en het generieke landschapsbeleid. Het specifieke landschapsbeleid
vindt zijn basis in de ruimtelijke hoofdstructuur uit de Nota Ruimte. Er zijn in Nederland 20 Nationale landschappen aangewezen met als doel dit erfgoed te behouden en te ontwikkelen. Zij zijn onderdeel van de
Ruimtelijke Hoofdstructuur.
Provincies regisseren de uitvoering onder meer door het vastleggen van de begrenzing van de Nationale Landschappen, door het benoemen van kernkwaliteiten en het opstellen van uitvoeringsplannen. De
provincies dragen ook uit eigen middelen substantieel bij aan de uitvoering van het beleid in de Nationale
Landschappen. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het generieke landschapsbeleid. Dit
gaat over de basiskwaliteit van landschap in heel Nederland. Het Rijk heeft hierbij vooral een ondersteunende en stimulerende rol.
De provincies zijn conform de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) verantwoordelijk voor de uitvoering
van het gebiedsgerichte beleid. Daarmee hebben zij een regisserende rol bij de totstandkoming van rijksen provinciale doelen op gebiedsniveau. Provincies benoemen de cultuurhistorische en landschappelijke
waarden in het landelijk gebied. Daarvoor bestaan wettelijke instrumenten zoals structuurvisies en provinciale verordeningen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en provinciale meerjarenprogramma's landelijk gebied in het kader van de Wilg. Verder zorgen provincies met kwaliteitsteams,
ontwerpateliers en de provinciale bouwmeesters ervoor dat de kwaliteit van het Nederlandse landschap
versterkt wordt. Provincies leveren hiervoor zelf een aanzienlijke financiële inspanning. Het Rijk stuurt met
geld en daaraan gekoppelde prestatieafspraken op de realisatie van de gestelde doelen uit de Agenda Vitaal Platteland. Dit gebeurt grotendeels via het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied, het ILG.
De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), waarin het ILG geregeld is, verheldert bovendien de verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de beleidsdoelen
en is systeemverantwoordelijk voor het ILG. Provincies krijgen de regie over de uitvoering. Samen met de
gemeenten en de waterschappen zorgen de provincies er voor dat de rijksdoelen uit het meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007-2013 geïntegreerd worden met de inspanningen in de regio's. Rijk en elke
afzonderlijke provincie hebben hiervoor in ILG-bestuursovereenkomsten afrekenbare prestatieafspraken
gemaakt over welk deel van de rijksdoelen in de zevenjarige periode de provincie realiseert en welk rijksbudget daarvoor beschikbaar is. Daarmee is het ILG niet alleen een nieuw financieringssysteem, maar ook
een nieuwe werkwijze én een verandering in bestuurlijke verhoudingen.

3.2

Landschapsmanifest, Agenda Landschap en Akkoord van Apeldoorn
Een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft zich verenigd in het Landschapsmanifest en een actieplan voor het Nederlandse Landschap opgesteld: het Deltaplan 'Nederland weer mooi' (2006). Dit Deltaplan is een oproep om het Nederlandse landschap weer inspirerend, verrassend en rustgevend te maken
en wegen te vinden naar een duurzame financiering. De Tweede Kamer heeft het Deltaplan omarmd. In
2008 is de Agenda Landschap ontwikkeld. De Agenda Landschap is een uitwerking van de doelstellingen
uit het beleidsprogramma van het kabinet 'Samen werken, samen leven' en vormt onder andere een kader
voor het Deltaplan.
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In de Agenda Landschap staan drie opgaven centraal:
1. Zorgvuldig omgaan met de ruimte;
2. Het wordt mooier als u meedoet;
3. Duurzame financiering.
Een belangrijke doelstelling is dat mensen het Nederlandse landschap hoger gaan waarderen (van een
7,3 naar een 8).
Daarnaast hebben in 2008 46 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het Akkoord
van Apeldoorn gesloten. Hierin verbinden ze zich om samen te werken aan een krachtige impuls voor
de kwaliteit van het Nederlandse Landschap. Het Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband van
34 maatschappelijke organisaties, nam het initiatief voor de overeenkomst. Het akkoord is een gezamenlijke noodkreet om 'mooi Nederland' te behouden en de verrommeling tegen te gaan. De ondertekenaars
maken concrete afspraken om de plannen en financiering voor de landschapsimpuls uit te werken in concrete maatregelen en verantwoordelijkheden voor publieke, private en maatschappelijke partijen. De doelen hebben betrekking op:
- bewustwording en kennisuitwisseling;
- kwaliteitszorg;
- verbreding van de financiering;
- uitvoering en beheer.

3.3

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie sluit vooral aan bij doelen 'Het wordt mooier als u meedoet!' (Agenda Landschap) en
'bewustwording en kennisuitwisseling' (Akkoord van Apeldoorn). Het Rijk stelt zich tot doel de betrokkenheid van burgers te vergroten door passieve burgers te informeren en betrokken burgers handelingsperspectief te geven. Iedereen kan meedoen, meedenken en meebetalen. Bij burgerparticipatie ligt het
initiatief bij de overheid of een grote landschapsorganisatie zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en Landschapsbeheer Nederland om burgers in staat te stellen mee te doen, mee te denken en mee
te betalen.

3.4

Regeling LOP 2010+
Deze subsidieregeling beschikt over middelen voor de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen door gemeenten of combinaties van gemeenten. Een selectiecriterium voor
toekenning is:

De betrokkenheid van en samenwerking met burgers en maatschappelijke en terreinbeherende
organisaties bij het opstellen en uitvoeren van het landschapsontwikkelingsplan.
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4
4.1

Analyse van de telefonische interviews
Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de antwoorden - gegeven door respondenten - per interviewvraag en
een analyse van deze antwoorden. De analyse wordt beëindigd met een synthese en conclusie per gestelde interviewvraag. De paragrafen beginnen steeds met de interviewvraag.

4.2

Vastgesteld provinciaal landschapsbeleid
De eerste vraag van het gesprek is steeds geweest:

Is er provinciaal vastgelegd landschapsbeleid binnen uw provincie?
Alle gesprekspartners geven aan dat er provinciaal vastgelegd landschapsbeleid is, onder andere vastgelegd in de structuurvisie of een voorloper daarvan (bijvoorbeeld het provinciaal omgevingsplan/meerjarenprogramma). Over het algemeen is er een hoofdstuk of paragraaf landschap en daar vallen weer
diverse onderwerpen onder, zoals beeldkwaliteit, landschappelijk groen en agrarisch landschap. Soms is
er specifiek voor het landelijk gebied of voor een Nationaal Landschap een structuurvisie opgesteld. Ook
wordt aangegeven dat landschapsbeleid in het ruimtelijke ordeningsbeleid en natuurbeschermingsbeleid
is geïntegreerd.

4.3

Welke instrumenten

Gebruikt uw provincie in het landschapsbeleid instrumenten, waarin een rol is weggelegd
voor burgers (waarin burgers deelnemen, bijdragen, betrokken zijn)?
De instrumenten die door de negen provincievertegenwoordigers worden genoemd, zijn samengevat
in tabel 4.1. Daarbij zijn ze gerangschikt naar type instrument, fase in de beleidscyclus en rol van de burger. Nogmaals, als een instrument door een provincievertegenwoordiger niet wordt genoemd, wil dat niet
zeggen dat het niet aanwezig is.

14

Alle provincies

Subsidiestelsel groenblauwe diensten/

ZH, NB

ZH

FL, NB

NB, GR

Ruimte voor ruimte

Landgoederenregeling, rood voor groen

Streekrekening, gebiedsfondsen

Streekhuis/plattelandshuis
economisch

Communicatief/

communicatief

Economisch/

juridisch

Economisch/

juridisch

Beleidsuitvoering

Beleidsuitvoering

Beleidsuitvoering

Beleidsuitvoering

subsidieregeling inrichting landelijk gebied, POP, LEADER, via agenda Landbouw, via

Economisch/

Coproduceren: subsidieregeling natuurbeheer, subsidieregeling agrarisch natuurbeheer,

beheersfase

subsidiebronnen

vinden van projectpartners, een overzicht van financieringsmogelijkheden en

ondersteuning. Bijvoorbeeld ondersteuning voor het opstellen van een projectplan of het

vrijwilligersgroepen en professionele organisaties terecht kunnen voor advies en

Raadplegen en Adviseren: Het Streekhuis/plattelandshuis is de plek waar inwoners,

Rabobank beheert de rekening

Coproduceren: provincie denkt mee over de toetsingscriteria en opent zelf een rekening,

woonhuis worden ontwikkeld

Coproduceren: onder voorwaarden (onder andere ontwikkeling van natuur) mag een

van het glas worden betaald

bepaalde hoeveelheid m3 woonhuis terugplaatsen. Met de rode meerwaarde kan de sanering

Coproduceren: in ruil voor het afbreken van glas (glastuinbouw) mag de eigenaar een

organisaties met beschikbare subsidies van de overheid

Landschapsbeheerorganisaties. Burgers worden ook geholpen door landschapsbeheers-

van fruitteelthagen, enzovoort
Beleidsuitvoering,

Economisch

Coproduceren: particulieren kunnen subsidies aanvragen, soms via landschapsbeheer, voor
diverse landschapsinitiatieven, zoals voorlichting, wegbeplanting, ontwikkeling en/of beheer

ZH, FL, NB

Beleidsuitvoering,

taken uit te voeren

Coproduceren: burger helpt met uitvoering landschapsbeleid door met behulp van subsidie

lopen

projecten - en uitvoering van projecten - soms ook via een landschapsbeheerorganisatie

(vanuit een gebiedsfonds) taken uit te voeren. De provincies laten toekenning van gelden aan

Coproduceren: burger helpt met uitvoering landschapsbeleid door met behulp van subsidie

Rol burger en type participatie

Diverse subsidies

Economisch

beheersfase

Beleidsuitvoering,

beheersfase

Beleidsuitvoering,

Fase beleidscyclus

beheersfase

FL, OV, LI, NH

Economisch

Economisch

Type instrument

meerjarenprogramma

Subsidies in kader van provinciaal

Landschapsbeheer)

elementen (veelal via provinciaal

communicatie over (kleine) landschaps-

Subsidiestelsels ontwikkeling/onderhoud/

uitvoering landschapsprojecten

FL, ZL

genoemd

landschapsbeleid met rol burger

gebiedsfonds, (agrarisch) natuurbeheer,

Door wie

Overzichtstabel van provinciale instrumenten

Beleidsinstrument in provinciaal
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Beleidsvorming en

alle

Website (provinciale websites)

(www.mooierlandschap.nl)

communicatief

beheersfase

sinds 2005 allemaal het Landschapsmanifest

(I&M), de twaalf provincies en bijna veertig organisaties en marktpartijen. Zij ondertekenden

ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu

Informeren: de campagne 'Een mooier landschap, maak het mee' is een initiatief van de

Het wordt mooier als u meedoet

provincies belangrijke informatievoorziening naar burgers
Beleidsuitvoering,

Informatief/

de huidige landschapselementen per provincie liggen en waar wat mogelijk is. Dat is voor

(www.portaalnatuurenlandschap.nl)

ZH, OV, GR

dit de burger van participatie, of gaat hij anderszins contact zoeken (bellen)
Informeren: op deze door het IPO en Rijk gehoste website staan met digitale kaarten waar

Landelijke website Mooier Landschap/

beheersfase

Beleidsuitvoering,

gestimuleerd wordt te participeren aan het landschapsbeleid. Als dit niet zo is, weerhoudt

communicatief

Informatief/

Landelijke website Portaal Natuur- en

beleidscyclus

Informeren: burger moet op de website actuele informatie kunnen vinden, waardoor deze

privaatrechtelijke overeenkomsten bereikt

en uitgewerkt in het Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (OV) en wordt via

toestaan van bepaalde (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen. Dat hebben we vastgelegd

Coproduceren en meebeslissen: burgers doen investering in de omgeving in ruil voor het

stand gekomen met behulp van maatschappelijke organisaties

Raadplegen, adviseren, co-produceren en meebeslissen: veenweideconvenanten zijn tot

op te komen

maatschappelijke organisatie) om voor eigen belang of voor belang van het landschap

Raadplegen en coproduceren: stelt de burger in staat (eventueel vertegenwoordigd in

rechtstreeks op de gekozen volksvertegenwoordiging (meestal beide)

komen. Burgerverzetsbewegingen richten zich vaak op de Rechter/Raad van State of

pelijke organisatie) in staat om voor eigen belang of voor belang van het landschap op te

Raadplegen en coproduceren: stelt de burger (eventueel vertegenwoordigd in maatschap-

die samen met de streekraad investeert in het landschap

Coproduceren: in het Groene Woud is een actieve ondernemersvereniging (streekcoöperatie)

Rol burger en type participatie

Landschapsbeheer

communicatief

digitale nieuwsbrieven

LI

-vaststelling

economisch

Alle fasen

Beleidsvorming en

Juridisch/

ZL, OV

Burger betrokken bij verevening

Informatief/

beleidscyclus

Juridisch

Alle fasen

ZH

Convenanten voor behoud en ontwikkeling

landschap

-vaststelling

Beleidsvorming en

Juridisch

Juridisch

Beleidsuitvoering

dure nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

alle

alle

Inspraak en tervisielegging structuurvisie

Economisch

Inspraak en beroep vergunningenproce-

NB

Ondernemersvereniging

Fase beleidscyclus

-vaststelling

genoemd

landschapsbeleid met rol burger

Type instrument

en andere beleidsproducten

Door wie
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nationaal landschap

beheersfase

Beleidsuitvoering,

ZL

Inloopavonden uitvoeringsprogramma

Communicatief

Beleidsvoorbereiding

FL, ZH

Visies en plannen

Communicatief

en -vorming

beleid en -projecten buiten website

Beleidsvoorbereiding

Communicatief

Informatievoorziening over landschaps-

ZL, OV

en -vorming

Beleidsvoorbereiding

Communicatief

Beleidsvoorbereiding

schapsOntwikkelingsPlannen (LOP's)

GR

Communicatief

Participatie bij opstellen van de Land-

FL, NB, OV

Burgerpanels, burgerjury/klankborden bij

Fase beleidscyclus

en -vorming

genoemd

landschapsbeleid met rol burger

Type instrument

opstellen van visies en strategieën

Door wie

Overzichtstabel van provinciale instrumenten (vervolg)
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van het beleid

er vele andere zaken die aandacht vragen, zoals de robuustheid, draagvlak en continuïteit

prestaties in de uitvoeringsprogramma's zijn opgepakt. Naast de vastgelegde opgaven zijn

bestuursovereenkomsten, maar de vertaling naar gemeentelijk beleid is nog gaande. De

Nationale Landschappen zijn verankerd in provinciaal beleid via ILG

zijn concrete prestaties vastgelegd. Het nationale beleid en de kernkwaliteiten van de

dit richting uitvoeringsgerichte projectvoorstellen te krijgen. In uitvoeringsprogramma's NL

waarin zij konden aangeven waar het geld voor het Nationaal Landschap naar toe moet en

Informeren en raadplegen: inloopavonden met burgers en maatschappelijke organisaties

van bijvoorbeeld routevisies voor provinciale wegen, visie voor recreatiebeleid

Raadplegen en adviseren: maatschappelijke organisaties worden betrokken bij het opstellen

en folders communiceren

meer over het thema landschap. We doen dus beduidend meer dan via website

waarin onze familie Overijssel rondreist en zo nu en dan dingen aankaart, onder

Via veldwerkzaamheden en in het bijzonder middels een rondtrekkende caravan

en burgers.

lingen, waaronder op het vlak van landschap, onder de aandacht brengen bij statenleden

via een communicatieteam en een onafhankelijk trendbureau die projecten en ontwikke-

Ytje Feddes, Rijksadviseur voor het landschap: (OV), communicatie via bussen en Abri's (OV)

Informeren: informatiesessies over structuurvisie (ZL), publieke collegereeks verzorgd door

georganiseerd is

intergemeentelijke LOP's. Provincies hebben beeld dat deze burgerbetrokkenheid goed is

Adviseren/ consulteren: burgers leveren input bij het opstellen van gemeentelijke of

plan die als voeding en inspiratie dienen

beleid. Burgers/maatschappelijke organisaties kunnen ideeën aanleveren voor omgevings-

gieën, enzovoort. Invloed te typeren als facilitatie aan provincies tot aan co-creatie van

Adviseren/consulteren: burgers leveren input bij het opstellen van landschapsvisies, strate-

Rol burger en type participatie

genoemd

ZH, FR

landschapsbeleid met rol burger

Provinciale adviseur ruimtelijke

stelt en waar mogelijk initiatieven van burgers te versterken

beheersfase

meedoen aan discussies, enzovoort (ZH)

Uitvoeringsprogramma Groene Hart kunnen burgers deelnemen in een kwaliteitsteam,

landschappen zoals Hof van Delfland, Hoeksche Waard, Land van Wijk en Wouden. In het

het landschap (ZH). Er zijn onder andere gebiedsprocessen in het kader van provinciale

bijeenkomsten konden komen om mee te denken over het belang van natuur en recreatie in

bijvoorbeeld droomsessies georganiseerd in de omgeving van Leiden waarbij burgers naar

participatie, onder andere bij ontwerpsessies en uitvoeringsprogramma's. Er zijn

Beleidsuitvoering

ZL

Landschapscampagne: serious game

Communicatief

Beleidsuitvoering

ZH

Uitvoeringsprogramma's

Communicatief

beheersfase

(Landschapskist)

Beleidsuitvoering,

Beleidsvaststelling

-vorming

Informeren en consulteren: van burgers en maatschappelijke organisaties ten aanzien van

Woerden-bodegraven

Beleidsvoorbereiding/ Consulteren/adviseren: interactieve sessie met bewoners bij de opzet van het venster

beleidsuitvoering

landschap (nog in ontwikkeling)

Computerspel voor de jeugd (via lespakket op school) om kennis te maken met het

discussies, reageren op stellingen, enzovoort

een netwerk. Ze kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij een kwaliteitsteam, meedoen aan

Informeren: binnen het uitvoeringsprogramma Groene Hart kunnen burgers participeren in

Hier kan iedere provincie uit putten, waaronder een ballonvaart

pelijke inburgeringscursus. Er zijn mogelijkheden vanuit het Rijk, met een landschapskist.

commissie met aansprekende communicatiemiddelen, zoals kwartetspellen en landschap-

gewenst en uitvoerbaar zijn/communiceren over Nationale Landschappen via gebieds-

Informeren en raadplegen: sessies met Dorpsraden over welke landschapsprojecten

Communicatief

Communicatief

Landschap waarin een landschapsconsulent meedenkt, bemiddelt, en kennis ter beschikking

Beleidsuitvoering,

Beleidsvoorbereiding, Adviseren en raadplegen: er is meestal in de gebiedsprocessen ruimte voor burger-

ongevraagd advies aan of in opdracht van gemeenten en provincies. FR heeft een Steunpunt

-vorming

beheersplannen Natura 2000

ZL, OV

ZH

Burgerbetrokkenheid beheersplannen

Communicatief

Rol burger en type participatie

Beleidsvoorbereiding/ Informeren: ZH heeft een provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit. Hij geeft gevraagd en

Fase beleidscyclus

Uitvoering projecten Nationaal Landschap

ZH

(Snel)wegpanorama's

Communicatief

Communicatief

Type instrument

Natura 2000

ZH, OV

Gebiedsprocessen

kwaliteit/provinciale

Door wie
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genoemd

FL

FL

FL

ZH

NB

landschapsbeleid met rol burger

GPS fietsroute

Landschapscampagne: bewustwording

Bewustwordingsprojecten

Aanleg recreatiegebieden

Streekorganisatie en streekraad

Communicatief

Communicatief

Communicatief

Communicatief

Type instrument

Alle fasen

Beleidsuitvoering

Beleidsuitvoering

Beleidsuitvoering

Beleidsuitvoering

Fase beleidscyclus

de koers uit voor de gebiedsontwikkeling

Woud (nog) verder te vergroten. Bestuurlijk zijn zij verenigd in de Streekraad. Deze 'raad' zet

aantal overheden en maatschappelijke organisaties samen om de kwaliteiten van Het Groene

stimuleren. Onder andere via reconstructie. Binnen de Streekorganisatie werken een groot

regionale economie stimuleren, het gebied op de kaart zetten en samenwerking en innovatie

- samen met alle betrokkenen - de kernkwaliteiten van Het Groene Woud versterken en de

Van informeren tot coproduceren: de Streekorganisatie Het Groene Woud en De Meierij wil

DLG betrekt burgers bij de aanleg van recreatiegebieden ten aanzien van de inrichting

LEADER-aanvraag geregeld

betrokkenheid. Landschapsbeheer organiseert het, provincie financiert het en heeft de

Reizende landschapstentoonstelling over landschap in FL: kennis moet leiden tot

downloaden. Er wordt ook een papierenversie gemaakt

Informeren: op bepaalde locaties kun je met mobiele telefoon informatie inlezen en filmpjes

over locaties

Met mobiele telefoon kun je een route volgen en wordt er ter plekke informatie gegeven

Rol burger en type participatie

FL: Flevoland; ZL: Zeeland; OV: Overijssel; LI: Limburg; NH: Noord Holland; ZH: Zuid Holland; NB: Noord Brabant; GR: Groningen; FR: Friesland.

Door wie
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4.4

Analyse van de tabel

Veel en divers
Er is een grote hoeveelheid en diversiteit aan toegepaste instrumenten die de provincies inzetten. Dat impliceert een grote mate van beleidsvrijheid bij provincies om te bepalen welke instrumenten worden ingezet. Zowel economische, juridische als communicatieve instrumenten worden toegepast.

Overeenkomst
Er is een aantal participatieve instrumenten dat door alle respondenten wordt genoemd:
1. subsidies voor landschaps- en natuurontwikkeling en -beheer;
2. inspraak en ter visie legging structuurvisie en andere beleidsproducten;
3. inspraak en beroep vergunningenprocedure nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;
4. informatieverstrekking landschapsbeleid via provinciale website en digitale nieuwsbrieven.

Integraal
Er worden niet alleen sec beleidsinstrumenten uit het landschapsbeleid genoemd, maar ook integrale instrumenten, waar landschapsdoelen onderdeel van uitmaken. De participatieve aanpak om te komen tot
een integrale structuurvisie (met een landschapsparagraaf) wordt een paar keer genoemd. De uitwerking
van de integrale structuurvisie bevat vervolgens ook weer instrumenten om burgers te betrekken. Hetzelfde geldt voor het uitvoeringsprogramma.

Economische instrumenten
Er wordt een kleine set aan economische instrumenten voor de realisatie van provinciale landschapsdoelen genoemd. Het betreft subsidies en verevening. De economische instrumenten zijn vooral van belang
voor de implementatie van het landschapsbeleid en het instandhouden van het landschapsbeheer door
burgers en agrariërs.

Juridische instrumenten
De provinciale juridische instrumenten waarin burgerparticipatie in het landschap tot uitdrukking komt,
worden veelal toegepast in de beleidsvoorbereidende en beleidsvormende fase. Het betreft wettelijke verplichtingen, zoals ter visie legging, inspraak, bezwaar en beroep die voor een zorgvuldig besluitvormingsproces in het landschapsbeleid van provinciale overheden vereist zijn.

Communicatieve instrumenten
Communicatieve instrumenten worden het meest ingezet door de provincies. Het betreft voorlichting over
bestaand beleid, inbreng van burgers voor visievorming voor het provinciaal landschapsbeleid, en stimuleren van mogelijkheden van 'arbeidsinzet' door vrijwilligers en grondeigenaren. Als communicatiemiddelen
worden onder meer websites, nieuwsbrieven, informatieavonden genoemd. Opvallend is dat communicatiedoelen als bewustwording van landschapsproblematiek en stimuleren van kennisuitwisseling niet expliciet
worden genoemd als reden om communicatieve instrumenten in te zetten.

Concluderend
Kijken we naar de participatieladder dan worden burgers vooral geïnformeerd, geconsulteerd en een adviserende rol gegeven in het provinciale landschapsbeleid.
In alle fasen van de beleidscyclus zetten provincies beleidsinstrumenten - met een component burgerparticipatie - in.
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Tabel 4.2

Relatie type beleidsinstrument en toepassing in de beleidscyclus
Economisch

Juridisch

Communicatief

Beleidsvoorbereiding
Beleidsvorming
Beleidsvaststelling
Beleidsuitvoering/beleidsimplementatie
Beheerfase
Genoemd

4.5

Niet genoemd

Wijze van betrokkenheid burgers (rol burger en type participatie)
De volgende vraag is voorgelegd aan de respondenten:

Op welke wijze worden burgers in genoemde instrumenten benut/ingezet/betrokken?
De overzichtstabel (tabel 2) van provinciale instrumenten geeft het antwoord op deze vraag. Provincies
zien het belang in van burgerparticipatie vanuit het behouden van draagvlak voor landschap, inventarisatie
van behoeften, bevestiging krijgen dat het provinciale landschapsbeleid de goede accenten legt, en om
een beeld te hebben bij de doorwerking van provinciaal beleid naar lokaal niveau.
In algemene zin geldt dat er bij alle beleidsontwikkelingen een rol voor burgers is. Bij veel beleidsinstrumenten zijn er wettelijk verplichte zienswijzenmomenten: 'het klassieke inspraakproces'. Ook wordt er altijd informatie verstrekt. Er is dus altijd sprake van de inzet van communicatieve instrumenten en veelal
sprake van juridische instrumenten (tabel 3). Echte input door burgers aan de beleidsontwikkeling zelf
vindt minder plaats: burgers ontwikkelen geen beleid. Indirect is er vaak wel burgerinbreng, via maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties. Niet duidelijk is of deze organisaties dit vooral voor
burgers doen of juist met burgers doen.
Provincies maken geen afspraken over de gewenste manier van betrekken van burgers door gemeenten en waterschappen. Dat is het mandaat van de gemeentelijke overheid. Richtlijnen zijn er soms wel binnen gemeenten. Gemeenten stellen namelijk participatienota's op waarin beleid is vastgelegd ter
bevordering van burgerparticipatie. Het is uit de interviews niet op te maken in hoeverre provinciale medewerkers bekend zijn met het bestaan - en de inhoud - van gemeentelijke participatienota's. Een respondent zegt het bestaan van deze participatienota's te kennen, maar weet niet wat specifiek de gewenste
mate van burgerparticipatie is die gemeenten beogen met de participatienota.
Het merendeel van de vertegenwoordigers van de gesproken provincies zegt tevreden te zijn over
de wijze en intensiteit waarop burgers door lokale overheden worden betrokken bij het lokale landschapsbeleid. Dit baseren zij onder meer op de signalen die zij ontvangen over de georganiseerde burgerbetrokkenheid voor het opstellen van gemeentelijke LOP's. Respondenten hebben het beeld dat lokaal draagvlak
voor landschap essentieel is voor realisatie van de eigen provinciale doelen voor landschap. Omdat gemeenten invloed hebben op het provinciale landschapsbeleid is hierin dus getrapt ook in potentie de invloed van de lokaal actieve burgers merkbaar. Andere provincies geven met inzet van burgerpanels,
burgers directer invloed in het opstellen van de provinciale landschapsvisie.
Nadelen van burgerparticipatie worden bij beantwoording op deze vraag ook genoemd. Betrekken van
burgers en enthousiasmeren van burgers voor het provinciaal landschapsbeleid is niet eenvoudig. Vaak is
er wel een klein aantal burgers heel actief, maar het grootste deel is passief. Wat provincies eigenlijk zouden willen, is een grotere groep regelmatig actieve burgers. Hoe bereik je dat? Burgers zijn namelijk wel
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begaan met het landschap, maar dat vertaalt zich nog weinig door naar inbreng willen leveren aan - en invloed willen hebben op - het landschapsbeleid. Daarnaast worden in sommige gevallen burgers betrokken,
maar ontstaan er frustraties bij deze mensen, wanneer blijkt dat de verwachtingen over de invloed van de
participatie uiteenlopen.

Onze provincie wil dan een groep burgers consulteren over het gevoerde landschapsbeleid en
de witte vlekken hierin, terwijl burgers denken dat ze echt het beleid mee vorm kunnen geven
(co-creatie).
Bij het succesvol kunnen betrekken van burgers moeten wederzijdse verwachtingen over die participatie in een vroeg stadium en goed kenbaar worden gemaakt. Kortom, er is nog weinig concreetheid over
hoe je een grote, afwisselende groep burgers actief kunt betrekken bij het lokale landschapsbeleid. De
vraag is ook of de provincies dat moeten doen als in potentie vooral een inbreng van burgers op lokaal
niveau wordt verwacht.
Burgers zijn om verschillende redenen betrokken bij behoud en ontwikkeling van het landschap.
Eén respondent legt uit dat er vijf ideaal-typen burgers zijn:
1. De eerste groep is vanwege de intrinsieke waarde van landschap geïnteresseerd in eigen invloed op
het landschapsbeleid en wil hieraan bijdragen door ideeën aan te dragen en in uitvoering te helpen.
Deze burgers zijn veelal goed geïnformeerd en kennen de inhoud en achtergronden van het provinciaal
landschapsbeleid.
2. Een groep die vanwege een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling of integrale gebiedsontwikkeling die
effecten heeft op het landschap (veelal in directe leefomgeving) is geïnteresseerd in het landschapsbeleid. De aanleiding voor de burgerbetrokkenheid is dan een voornemen of een initiatief van een ander.
3. Een groep betreft burgers en bedrijven die als initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage willen of moeten leveren aan het landschap. Dit zijn burgers die inzien dat het voor goedkeuring
van het initiatief handig, dan wel noodzakelijk is een landschappelijke bijdrage te leveren.
4. Een groep ziet bij de provincie mogelijkheden voor de financiering van beheer van landschap (via bijvoorbeeld subsidieregeling kleine landschapselementen, groen-blauwe diensten) die ze zonder deze financiering niet eenvoudig kunnen verrichten.
5. Ook moet je je er ook van bewust zijn dat er een grote groep burgers is met weinig tot geen betrokkenheid bij het landschapsbeleid, mede omdat ze niet in deze vier groepen vallen.

Als je het hebt over de gewenste mate van burgerbetrokkenheid bij provinciaal landschapsbeleid
moet je deze vijf groepen - met elk eigen intenties en overwegingen - kennen.
De participatieladder is een handige tool om de mate en type van burgerbetrokkenheid te duiden. Burgers staan per beleidsinstrument en per provincie op verschillende treden van de ladder. Daarbij kan wel
worden geconstateerd dat sprake is van de eerste drie stappen van de participatieladder (informeren,
raadplegen en adviseren) en niet van de laatste stappen (coproduceren en meebeslissen). Volgens de gesprekspartners leent het lokale niveau zich hier meer voor coproduceren en meebeslissen van burgers
over het landschap.

4.6

Samenwerking
De volgende vraag is gesteld:

Werkt uw provincie bij de inzet van deze participatieve instrumenten samen met gemeenten,
waterschappen en/of maatschappelijke organisaties? En zo ja, op welke manier en hoe is
die samenwerking vastgelegd?
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Er wordt door provincies met veel maatschappelijke organisaties waarin burgers als vrijwilligers deelnemen, samengewerkt. Genoemd worden onder andere de landschapsbeheerorganisaties, de wildbeheerorganisaties, de milieufederaties, de Landschappen, historische genootschappen en specifieke provinciale
stichtingen. De provincie treedt op als financier van deze maatschappelijke organisaties en daarmee indirect als facilitator voor burgerbetrokkenheid vanuit betreffende maatschappelijke organisatie met het landschap. Veel uitvoeringstaken worden door of via provinciale landschapsbeheerorganisaties uitgevoerd.
Niet bekend is hoe expliciet burgerparticipatie een voorwaardelijk onderdeel is voor financiering van de uitvoeringsovereenkomst. De maatschappelijke organisaties staan meestal in contact met de provincie door
deelname in een regulier overlegplatform. Er wordt door de provincies ook samengewerkt en overlegd
met onder meer dorpsraden, gemeenten en waterschappen en plattelandshuizen. Soms ad hoc, op basis
van concrete initiatieven en projecten.

4.7

Verticale doorwerking
De volgende vragen zijn gesteld aan de respondenten:
-

Draagt inzet van het instrument naar uw mening bij aan rijksdoelen? Zo ja, aan welke rijksdoelen
draagt het specifieke instrument bij?
Wat is uw inschatting bij het doelbereik van rijksdoelen voor het landschapsbeleid door de inzet
van betreffend provinciaal instrument? (verticale doorwerking)

Wat aardig is, is dat door deze vraag te stellen, zonder als vrager te expliciteren wat deze rijksdoelen
zijn, aan het licht is gekomen dat provinciale beleidsmedewerkers de Rijksdoelen verschillend zien.

Rijksdoelen zijn verwoord in de Agenda Landschap en Mooi Nederland en richten zich op behoud en
versterking landschappelijke identiteit, de financiering van het landschapsbeleid en de vergroting
van het draagvlak ervoor. In IPO-verband zijn door het rijk, provincies, gemeenten en de belangrijkste landschapsbeherende organisaties afspraken gemaakt over doorwerking van het landschapsbeleid van het Rijk middels het Akkoord van Apeldoorn.
Ook het volgende citaat is hier veelzeggend:

Er is naast de nationale landschappen geen heldere afspraak waar we als provincie rekening
mee moeten houden'. Het enige concrete rijksdoel is opgesteld voor de Nationale Landschappen,
waarvoor het Rijk ook een verantwoordelijkheid draagt. Op deze doelstelling is het Rijk afrekenbaar.
Verder blijft het bij algemene doelen waar de provincies weinig concreets mee kunnen.
Ook werd de vraag soms teruggekaatst naar onderzoekers:

Wat zijn de Rijksdoelen?
Ter illustratie noemden de onderzoekers onder andere de volgende doelen (op basis van Agenda
Landschap, LNV 2008):
- behoud en ontwikkeling van een basiskwaliteit in heel Nederland;
- behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten in de twintig aangewezen Nationale Landschappen;
- verhoging van het rapportcijfer voor landschap van 7,3 in 2007 naar 8 in 2020;
- zorgvuldig omgaan met de ruimte;
- landschap van en voor iedereen;
- duurzaam financieren van het landschap.
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De rijksdoelen staan niet altijd helder op het netvlies en zijn daarmee ook niet altijd leidend voor de inspanningen die provincies op landschap leveren. Er wordt door de provincies echter wel aan rijksdoelen
bijgedragen. Er wordt specifiek genoemd dat er wordt bijgedragen aan behoud en ontwikkeling van kernkwaliteiten.
Samenwerking met het Rijk komt in de gesprekken hoofdzakelijk aan de orde bij de taakverdeling
voor Nationale Landschappen. Deze gebieden met specifieke hoge landschapskwaliteiten trekken ook
de landschapsbewuste burgers aan. De betrokkenheid van zowel burgers als overheid is voor deze gebieden hoger dan voor het generieke landschap, zoals de agrarische cultuurlandschappen. Vanuit de Nationale Landschappen is er een gereedschapskist ontwikkeld - waar verschillende instrumenten inzitten die de provincie kan benutten om burgerbetrokkenheid bij deze gebieden te vergroten, geeft een respondent aan.
Niet duidelijk is of deze 'gereedschapskist' ook actief ingezet wordt c.q. beschikbaar is voor partijen in
het 'generieke' gebied (buiten de Nationale Landschappen).

4.8

Algemene noties en bijvangsten
De resultaten van deze inventarisatie worden door de respondenten nuttig ingeschat en worden met belangstelling tegemoet gezien. Uitwisseling van ervaringen over betrekken van burgers is altijd goed omdat
voor deze uitwisseling en afstemming niet altijd tijd wordt genomen.

Dat doen we zelf te weinig en dan is het fijn dat LNV/EL&I dit oppakt en een opdracht uitzet.
Het was nodig om uitleg te geven aan respondenten over termen in de vragenlijst:
-

Wat bedoel je met instrumenten?
Wat is het Rijksbeleid voor landschap?
Hoe zit de participatieladder in elkaar?
Wat zijn burgers en hoe breed zie je deze groep?

Het feit dat deze termen niet vooraf zijn toegelicht, heeft ook interessante inzichten opgeleverd hoe
respondenten deze zelf interpreteren (zie tekst over Rijksdoelen (4.7) en typering van burgers (4.5)).
Hoewel geen onderdeel van de vragenlijst maken verschillende provinciale beleidsmedewerkers landschap zich zorgen over de borging van het landschap in gemeentelijke bestemmingsplannen.

We moeten als provincie uitleggen hoe gemeenten landschap uit LOP's opnemen in
bestemmingsplannen.
Gemeenten vragen aan provincies om het landschap vast te leggen in structuurvisies terwijl ze dit
prima zelf kunnen borgen.
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5

5.1

Slotbeschouwing, conclusies en aanbevelingen voor
verder onderzoek
Inleiding
Het doel van deze beknopte inventarisatie is het Rijk en provincies inzicht te bieden in de wijze waarop
provincies burgers betrekken bij het landschapsbeleid. Deze kennis kan mogelijk reden zijn voor provincies
om met elkaar over het instrumentarium in gesprek te gaan om uiteindelijk de in te zetten instrumenten
voor burgerparticipatie te verbeteren. Ook kan het ministerie van EL&I op basis van de uitkomsten van deze studie overwegen om via haar eigen kaders en instrumenten, de provincies beter te faciliteren om de
landschapsdoelen te realiseren.
Burgerparticipatie sluit vooral aan bij doelen uit de Agenda Landschap (Het wordt mooier als u meedoet! ) en bewustwording en kennisuitwisseling (Akkoord van Apeldoorn). Het Rijk stelt zich tot doel de
betrokkenheid van burgers te vergroten door passieve burgers te informeren en betrokken burgers
handelingsperspectief te geven. Iedereen kan meedoen, meedenken en meebetalen.

5.2

Conclusies
Het provinciaal landschapsbeleid kent in Nederland een grote diversiteit aan toegepaste participatieve instrumenten. Zowel economische, juridische als communicatieve instrumenten worden toegepast. De belangrijkste economische instrumenten betreffen subsidies en verevening. De economische instrumenten
zijn vooral van belang voor de implementatie van het landschapsbeleid en het uitvoeren van het landschapsbeheer door burgers en agrariërs. De genoemde juridische instrumenten zijn burgerparticipatie bij
ter visie legging, inspraak en bezwaar en beroep. Deze mogelijkheden worden door burgers aangegrepen
in de beleidsvoorbereidende en beleidsvormende fase van het landschapsbeleid. Communicatieve instrumenten worden het meest ingezet door de provincies in het landschapsbeleid. Het betreft onder meer
voorlichting over bestaand beleid en inbreng van burgers voor visievorming voor het provinciaal landschapsbeleid.
Er is een aantal participatieve instrumenten dat door alle respondenten wordt genoemd, en dus door
alle (negen) provincies worden ingezet. Dit zijn:
1. subsidies voor landschaps-/natuurontwikkeling en beheer;
2. inspraak en ter visie legging structuurvisie en andere beleidsproducten;
3. inspraak en beroep vergunningenprocedure nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;
4. informatieverstrekking landschapsbeleid via provinciale website en digitale nieuwsbrieven.
Provinciale beleidsinstrumenten, waarin een component burgerparticipatie zit, zijn op basis van tabel 2
vooral gericht op landschapsontwikkeling en landschapsbeheer. De provinciale instrumenten gaan vooral
daarover. Dat is ook niet vreemd, het Rijk heeft namelijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
het landschapsbeleid aan de provincies overgedragen.
In het provinciale landschapsbeleid nemen burgers de eerste drie treden van de participatieladder
(informeren, raadplegen en adviseren) in en staan ze niet op de hoogste treden (coproduceren en meebeslissen). Volgens de gesprekspartners leent het lokale niveau zich hier meer voor coproduceren en
meebeslissen van burgers over het landschap.
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5.3

Slotbeschouwing
Het is belangrijk de (rationele) beweegredenen voor participatie van de burger te kennen, alvorens de invloed en de doorwerking van participatie vast te stellen. Provincies zien het liefst een regelmatige actieve
groep burgers die om intrinsieke waarde van het landschap geïnteresseerd is in het leveren van een bijdrage aan het landschap. Burgers hebben soms andere drijfveren en belangen (zie vijf typen burgers in
paragraaf 4.4).
Hoewel er sprake is van een ruim arsenaal aan instrumenten dat wordt ingezet door provincies is niet
duidelijk hoe effectief die inzet nu eigenlijk is. Voor EL&I is het belangrijk om te komen tot een beleidsmodel waarbij de rijksverantwoordelijkheid voor het bereiken van de rijksdoelen via decentralisatie naar lagere overheden én naar maatschappelijke organisaties en burgers en grondeigenaren omgezet wordt naar
een vorm van adaptief co-management van alle betrokkenen. Deze landscape governancebenadering
(Breeman, Goverde et al., 2009) kent in de praktijk al vele verschijningsvormen maar wordt niet expliciet
als zodanig gepositioneerd. De uitgevoerde inventarisatie biedt aanknopingspunten om deze besturingsstijl verder te ontwikkelen en meer effectief operationeel in te zetten. In de inventarisatie komt vooral naar
voren dat niet bekend is hoe de faciliterende 'infrastructuur' van lagere overheden, maatschappelijke organisaties gericht op effectieve betrokkenheid van de lokale burger en grondeigenaar (individueel en
groeps-/gebiedsgewijs) is ingericht en feitelijk werkt. Als er sprake is van een adaptief co-management
dan impliceert dit een vorm van sociaal leren. Dit sociale leren is sterk gebaat bij kennis- en capaciteitsontwikkeling bij alle betrokkenen en vraagt ook om een meer systematische evaluatie hoe dit leren in de
praktijk van het dagelijkse landschapsbeheer en voor beleidsleren effecten heeft.

5.4

Aanbevelingen voor verder onderzoek en vervolgstappen
Rijk en provincies kunnen naar aanleiding van deze rapportage een dialoog over burgerparticipatie en
landschap aangaan, onder andere om te bezien op welke punten ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.
Er is niet gevraagd hoe burgers invulling geven aan de uitvoering van Nationale Landschappen. Daartoe zou het aardig zijn om gebiedscommissies van Nationale Landschappen te bevragen. Dit levert ook inzicht op in behoeften en randvoorwaarden van burgers om dit te (kunnen) doen en kansen voor versterking
van de burgerparticipatie.
Daarop aansluitend is het wenselijk te kijken naar de effectiviteit van de burgerparticipatie van zowel in
fysieke zin als op gebied van draagvlak en bestuur. Wat zou een ideale instrumentenmix voor het provinciaal landschapsbeleid zijn met gewenste mate van burgerparticipatie?
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Bijlage 1
Respondentenlijst
Naam

Functie

Provincie

Jan Meijering

Beleidsmedewerker landschap en landinrichtingsspecialist

Groningen

Afdeling Landelijk gebied
Jeanet Oosterveld

Beleidsmedewerker landschap

Groningen

Afdeling Landelijk gebied
Bart Vries

Adviseur en projectleider landschap en ruimtelijke kwaliteit

Overijssel

Vera Vreugdenhil

Beleidsmedewerker ruimtelijk beleid op de

Flevoland

afdeling Ruimte, Wonen en Natuur bij het cluster Ruimte
Rudy Uwland

Beleidsmedewerker landschapsbeleid

Gelderland

André Smit

Beleidsmedewerker sector natuur, recreatie, landschap

Noord-Holland

Hans Koot

Strategisch beleidsadviseur

Zuid-Holland

Afdeling Landelijk gebied

Afdeling Water en Groen, bureau Landelijk Gebied
Winant Halfwerk

Beleidsmedewerker Natuur en Landschap op de

Zeeland

afdeling Water en Natuur van de provincie Zeeland
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Janny van der Heijden

Projectmanager en verbindingsofficier

Noord-Brabant

Ruud Snijders

Beleidsmedewerker Landschap

Limburg

Bijlage 2
Vragenlijst voor telefonisch interviews
Overzicht van provinciaal vastgelegd landschapsbeleid (waar, hoe en wat?)
Interviewvragen over burgerparticipatie in het provinciaal landschapsbeleid
1

Welke instrumenten
Gebruikt uw provincie in het landschapsbeleid* instrumenten, waarin een rol is weggelegd voor burgers (waarin burgers deelnemen, bijdragen, betrokken zijn)

Wat komt er als eerste in u op? (Niet meer dan drie instrumenten noemen)
2

Op welke manier worden burgers in genoemde instrumenten benut/ingezet/betrokken?
Bijvoorbeeld:

-

Worden burgers geïnformeerd?
Worden burgers geconsulteerd?
Zijn burgers medebeslissers? Bestuurders en burgers werken samen op basis van gelijkwaardigheid?
Zijn bestuurders alleen faciliteerders van beleidsvorming door burgers?
Is er sprake van specifiek doelgroepbeleid, waarmee bepaalde groepen burgers worden betrokken?

(zie participatieladder**)
3

Beschrijving instrument

- Hoe werkt het instrument (korte omschrijving)?
- Wat voor type beleidsinstrument betreft het? (economisch, juridisch, communicatief)
- Welk doel is beoogd met de inzet van betreffend instrument?
- Hoe is het idee ontstaan om burgers hierbij op deze wijze te betrekken?
4

In welke fase van de beleidscyclus wordt het instrument toegepast? (proces van totstandkoming, ontwerpen,

5

Werkt uw provincie bij de inzet van deze participatieve instrumenten samen met gemeenten, waterschappen

6

- Draagt inzet van het instrument naar uw mening bij aan rijksdoelen? Zo ja, aan welke rijksdoelen draagt het

ideeëngeneratie, uitvoering, realisatie of beleidsevaluatie/beoordeling)
en/of maatschappelijke organisaties? En zo ja, op welke manier, en hoe is die samenwerking vastgelegd?
specifieke instrument bij?

- Wat is uw inschatting bij het doelbereik van rijksdoelen voor het landschapsbeleid door de inzet van betreffend
provinciaal instrument? (verticale doorwerking)

* Afbakening:
- Onder landschapsbeleid wordt niet verstaan: landschapsontwikkeling of -behoud als onderdeel van
de ruimtelijke ontwikkeling in een integraal (gebieds)plan.
- De inventarisatie gaat over momenteel ingezette provinciale instrumenten. Niet over toekomstig in
te zetten instrumenten of in het verleden ingezette instrumenten (oud beleid) waarin burgers participeerden.
- Een beleidsinstrument is een ingezette maatregel/middel waarmee gestreefd wordt naar het bereiken van gestelde doelen.
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Bijlage 3
De Participatieladder
De mate van invloed die burgers kunnen uitoefenen, wordt doorgaans weergegeven in de participatieladder. Burgers kunnen in verschillende mate betrokken worden bij projecten en dus verschilt de rol van burgers per project. Voor een projectleider is het uiterst belangrijk om dit inzichtelijk te hebben.
Welke rol de burger heeft, geeft namelijk ook aan welke rol (van bestuur) de projectleider heeft. De
'mate van invloed', die aan burgers geboden wordt, is bepalend voor de opbrengst die met burgerparticipatie wordt beoogd. Daarnaast is je beoogde opbrengst van invloed op de keuze van het instrument.
Mate van participatie en stijlen van bestuur
Participatieladder

Bestuursstijlen

Edelenbos (2000)

Pröpper en

Rol van burger

Rol van bestuur

Steenbeek (1999)
Participant wordt

1. gesloten autoritaire stijl geen

niet betrokken
1. informeren
2. raadplegen

voert zelfstandig beleid en verschaft
geen informatie

2. openbare stijl
3. consultatieve stijl

doelgroep van onderzoek/

voert zelfstandig beleid en verschaft

voorlichting, levert geen input

hierover informatie

geconsulteerde

bepaalt beleid en geeft de mogelijkheid

gesprekspartner

tot commentaar, maar hoeft daaraan

adviseur

bepaalt beleid, maar staat open voor

geen consequenties te verbinden
3. adviseren

4. participatieve stijl

andere ideeën en oplossingen
4. coproduceren

5. delegerende stijl

medebeslisser: binnen
randvoorwaarden

6. samenwerkende stijl

samenwerkingspartner op

7. faciliterende stijl

initiatiefnemer

basis van gelijkwaardigheid
5. meebeslissen

bestuur besluit over het beleid met de
vooraf-gestelde randvoorwaarden
bestuur werkt en besluit op basis van
gelijkwaardigheid met participant
biedt ondersteuning en laat beleidsvorming aan participanten over
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