			

Groen produceren en recreëren

									 Streekproducten en recreatie hand in hand in het agrarische land
Beslisvelden en de onderlinge relaties
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1. Maatschappelijke visie open 			
ruimte Randstad
2. Economische situatie
3. Subsidie
4. Mate klimaatverandering
5. Financiering publieke projecten 			
door markt
6. Financiering publieke projecten 			
door overheid
7. Technologische ontwikkeling
8. Maatschapplijk belang natuur
9. Vraag naar biologische producten
10. Vraag naar streekproducten
11. Draagvlak agrariers
12. Vraag naar nevenactiviteiten
13. Akkerbouw rendabiliteit
14. Waterdruk

UV: onzekerheden over richtlijnen, heldere doelen zijn nodig
UE: onzekerheden over informatie, meer onderzoek is nodig
UR: onzekerheden over aanverwante beslissingen, meer coördinatie
is nodig

Actie pakket
In het actiepakket wordt aan de hand van de masterstrategie een overzicht gegeven van acties die op korte termijn ondernomen moeten worden. In het overzicht van het actiepakket wordt een
totaalbeeld gegeven van alle acties per beslisveld. Onder het actiepakket wordt een toelichting gegeven op de samenhang, prioriteiten en volgorde van uitvoeren.

Actie pakket

Beslisveld

Nu te nemen besluiten
Acties

Agrarisch natuurbeheer?

Start subsidies voor gehele
percelen op (in de visie)
aangeduide gebieden.

Schaalvergroting
grondgebonden landbouw
(melkveehouderij /
akkerbouw) ?

Beleid aanpassen zodat
schaalvergroting (uitbreiding
bedrijfsgebouwen) niet het
open karakter aantast.

Bouwen in open ruimte?

Woningbouw beperken tot
rode contouren. Andere
functies zo veel mogelijk
beperken.
Totdat onderzoeksresultaten
bekend zijn initiatieven tot
nevenactiviteit toestaan.

Nevenactiviteiten?

Waterberging?

Peilhoogte?

Toekomst gerichte besluiten
Onderzoek

Later te nemen besluiten

Alternatieve planning

Onderzoek type
nevenactiviteiten:
- draagvlak
- vraag
- financiële haalbaarheid
Onderzoek noodzaak en
hoeveelheid waterberging.

Besteding budget aan
draagvlak vergroting,
stimulering nevenactiviteiten
en/of subsidie.

Als er niet voldoende geld is
voor gehele percelen dan
alleen subsidie voor
perceelsranden en
slootkanten.
Als schaalvergroting enige
optie tot bedrijfsvoortzetting
is, dan natuur /
waterbergingsfunctie. Bedrijf
wordt verplaatst / opgekocht.
Als bouw voor andere functies
(niet wonen) noodzakelijk is
dan met landschappelijke
inpassing.
Wanneer initiatief niet binnen
de visie past, dan alleen
toestaan met landschappelijke
inpassing.

Onderzoek naar
grondwaterdruk.

Peil volgt functie of functie
volgt peil.

Bijstellen
waterbergingsbeleid, oplossing
en doelen.

Toelichting

De beslisvelden waarbij direct ingrijpen mogelijk is zijn: nevenactiviteiten, agrarisch natuurbeheer, beleid voor schaalvergroting en beleid voor bouwactiviteiten (zie schema).
Er moet begonnen worden met het subsidiëren van agrarisch natuurbeheer op perceelsniveau. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid voor agrariërs over de ontwikkelingsrichting die de overheid voor ogen
heeft. Gevolgen van toenemend agrarisch natuurbeheer op perceelniveau zijn kansen voor waterberging, verandering van het waterpeil en hebben indirect een gunstig effect op nevenactiviteiten,
agrarisch natuurbeheer zorgt namelijk voor een aantrekkelijkere omgeving voor toerisme en recreatie. Als agrarisch natuurbeheer op gehele percelen financieel niet haalbaar is dan moet er gekeken
worden naar agrarisch natuurbeheer op kleinere schaal (alleen perceelsranden en slootkanten). De invloed op andere beslisvelden blijven het zelfde, maar in mindere mate.
Schaalvergroting is niet wenselijk omdat het leidt tot zwaardere landbouwvoertuigen en dus tot wegverbreding. Bovendien zijn een strikter peilbeheer en grotere bedrijfsgebouwen noodzakelijk.
Vooral de laatste bedreigt het open karakter van het landschap en dit past niet in de visie waarin een kleinschalig natuurlijk landschap wordt nagestreefd. Doordat schaalvergroting door de lokale
overheid niet wenselijk is, wordt de gewenste nevenactiviteit voor agrarische ondernemers een extra aantrekkelijk. Echter wanneer schaalvergroting de enige oplossing lijkt te zijn tot overleving
dient de overheid in te grijpen door verstrekking van subsidies of uitkopen ten behoeve van waterberging of natuur.
Het behoud van het open karakter staat centraal in de visie, bouwen is daarom ongewenst. Geen bouwactiviteiten maakt fluctuaties van het waterpeil mogelijk. Dit biedt ruimte voor waterberging en
nevenactiviteit waardoor het landschap aantrekkelijk blijft. Negatieve punten van het strenge bouwbeleid zijn dat schaalvergroting lastig wordt en het ondernemen van nevenactiviteiten bemoeilijkt
kan worden.
Nevenactiviteiten zijn vanuit de visie gewenst en moeten daarom zo snel mogelijk worden gestimuleerd. Daarnaast moet onderzocht worden welke nevenactiviteiten het beste aansluiten bij het
gebied. Op basis van dit onderzoek kan het overheidsbudget besteed worden aan draagvlakvergroting, gebruik van nevenactiviteiten stimuleren bij burgers of inkomenssubsidie voor boeren.
Ontwikkeling van nevenactiviteiten gaat niet goed samen met schaalvergroting van de agrarische tak van het bedrijf. Nevenactiviteiten zijn immers enkel rendabel als ze een volwaardige tak van het
bedrijf zijn, dit komt prima overeen met de visie. De combinatie met natuurbeheer en veranderingen in waterpeil levert geen problemen op.
Onderzoek naar weersextremen moet uitwijzen wat de omvang van de waterberging in het gebied moet worden. Daarnaast wordt dan duidelijk welke locaties het meest geschikt zijn voor
waterberging. Op basis van deze informatie kunnen concrete maatregelen worden getroffen zoals het verbreden van watergangen of vormen van periodieke berging. Waterberging kan goed
gecombineerd worden met agrarisch natuurbeheer en veranderingen in het waterpeil, bouwactiviteiten daarentegen zullen problemen ondervinden, wat aansluit op de visie.
Onderzoek naar kwelstromen binnen het gebied moet uitsluitsel geven over kwellocaties. Door inzicht te verkrijgen in de kwellocaties in het gebied kan men het waterpeil aanpassen aan de negatieve
effecten van (zoute) kwel te reduceren. Hierbij kunnen huidige landgebruiksfuncties onder druk komen te staan, voorwaarde voor deze locaties is echter dat voldaan wordt aan het principe ‘functie
volgt peil’. De principes ‘peil volgt functie’ en ‘functie volgt peil’ zullen naast elkaar bestaan binnen het gebied, afhankelijk van het volume van het te bergen water.

Groep 2

Studio Strategische Planning - LUP32306
Juni 2011

