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Ruimtelijk beleid per sector

4.0

lnleiding
Dit hoofdstuk bevat ruimtelijke uitspraken van de belangrijkste sectoren van het
landelijk gebied en de omringende wateren, voor zover deze nog niet in hoofdstuk 3 zijn opgenomen.

4.1

Land· en tuinbouw
Uitgangspunten van beleid
De algemene doelstelling van het landbouwbeleid, zoals verwoord in de
Structuurnota Landbouw, is het bevorderen van een concurrerende, veilige en
duurzame landbouw. De twee hoofdthema's. van het landbouwbeleid voor de
jaren negentig zijn:
een sterkere gerichtheid op de markt- en kwaliteitseisen;
het invullen van de algemene milieukwaliteitseisen in de landbouw.
Daarnaast wordt gestreefd naar het verhogen van de produktveiligheid voor de
consument en veiligheid voor de omgeving en de werkenden in de land- en tuinbouw.
Voor het structuurschema zijn met name de concurrentiekracht en duurzaamheid van de landbouw van belang.
De ontwikkeling van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw brengt
grote veranderingen met zich mee. De benodigde aanpassingen van de landbouwstructuur en bedrijfsvoering hebben gevolgen voor het gebruik van de
grond en de bedrijfsgebouwen. Dit kan leiden tot andere eisen voor locatie,
aard, grootte, vorm en ligging van bedrijfsgebouwen en kavels. Verwacht wordt
dat in de bedrijfsvoering een grotere diversiteit zal ontstaan, doordat perspectieven regionaal verschillen, de variatie in deelmarkten toeneemt en agrarische
ondernemers verschillend op deze ontwikkelingen reageren.
Het spanningsveld tussen landbouw en andere functies wordt In de toekomst
voor een groot dee! opgelost door het grote accent in het landbouwbeleid op
het fysieke produktiemilieu. Dit biedt de landbouw nieuwe mogelijkheden om
zijn functie als beheerder van belangrijke delen van het landelijk gebied te blijven vervullen .
Ontwikkelingen in de maatschappij, de techniek en de markt zijn slechts ten
dele voorspelbaar. Agrarische ondernemers moeten adequaat op nieuwe ontwikkelingen kunnen reageren. Het ruimtelijk en landinrichtingsbeleLd dienen
hiertoe zoveel mogelijk de voorwaarden te creeren. Daarnaast kun11en vanuit
het ruimtelijk en het agrarisch milieubeleid ook randvoorwaarden worden
gesteld.
Internationale ontwikkelingen
Het inschatten van de effecten van de hervorming van het GLB en de GATT op
het toekomstig grond- en ruimtegebruik in Nederland voor de komende tien
jaar blijkt niet eenvoudig, daar deze niet los gezien kunnen worden van andere
ontwikkelingen. Vooral het milieubeleid speelt in Nederland een belangrijke rol
in relatie tot het grondgebruik.
De spanning op de grondmarkt zal als gevolg van de hervormingen van het GLB
en afronding van de GATT-ronde, niet wezenlijk wijzigen, omdat:
De continui'teitsperspectieven van de bedrijven niet drastisch wijzigen als
gevolg van de hervorming van het GLB. Een uitzondering vormt de groep
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gespeciali seerde stierenmesters. Ond uidelijk is nog hoe groot de gevolgen
van de noodzake lij ke aa npassin gen in de rundvleessector zullen zijn voor
d e lnko mens In de (melk)veeho ude rij. In het algemeen kan echter wel worden gesteld dat de rentabiliteit van d e rundvleesproduktie er de komende
ja ren o p achteruit zal gaa n en de totale rundvleesproduktie zal gaan afnemen.
De introductie van hectaretoeslagen en aan veedichtsheidsnormen gekoppelde premies ertoe leiden dat het markt- en prijsbeleid meer grondgebonden wordt. Deze lijn zal naar verwachting gecontinueerd worden en mogelijk uitgebreid worden naar andere marktordeningen.
Als gevolg van de besluiten van de mi nisters va n La ndbouw in mei 1992 over de
he rzie ning va n het markt- en prijsbe leid (plan Mac Sharry) zullen producenten
van granen, fa brie ksaardappelen, melk, ru nd- en schapevlees worden geconfronteerd met prijs en/of quotum.d allngen. Hiervan gaat ook een sti mulans uit
op omschakeling van met name granen e'n fabrieksaardappelen naar sectoren
zonder of met een lichte marktordening zoals de vollegrondsgroenteteelt. Om
de overproduktie terug te dringen zijn regelingen voor tijdelijke en meer permanente braaklegging aangepast, dan wel ge'introduceerd.
De begeleidende maatregelen bij de hervorming van het markt- en prijsbeleid
richten zich mede op het bereiken van een natuur- en milieuvriendelijker landbouw, waarbij de functie van de agrarier als producent en beheerder van
natuur, bos, milieu en landschap meer nadruk krijgt .
Agrarisch milieubeleid
Het milieubeleid is gericht op het realiseren van een algemene milieukwaliteit
ulterlij k in het jaa r 2010. Door de gefaseerde aanscherping van de milieu-eisen
ter realisering van de a lgemene milieukwalite it wordt het spanningsveld tussen
land bo.uw en a ndere functies, met name natu ur, in de toekomst grotendeels
opg elost. Plaatselljk kan het va nwege a ndere functies gewenst zijn om de algeme ne milie ukwaliteit eerder te be reiken, of om een bijzondere milieukwaliteit
te realiseren .
Het agrarisch milieubeleid is verwoord in de lntegrale Notitie Mest- en
Ammoniakbeleid (voor meer informatie wordt daar naar verwezen).
Het gewasbeschermingsbeleid is gericht op het verminderen van de afhankelijk·
heid, het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en van de emissi(
van deze middelen naar het milieu. De doelstelling van het beleid betreft in
2000 een reductie van de emissie naar het milie u va n minstens SO procent t en
opzichte van 1985. Daarom en met het o og o p het t e rugd ringen van het gebrui
van nutrienten zullen de bedrijfssystemen moet en w o rde n aa nge past. Met ge'i
tegreerde bedrijfssystemen kan een re nda bele pro~uktie wo rden ·gerea liseerd
met een minimale inzet van gewasbeschermingsmLddele n en nutrienten . Een
andere mogelijkheid is omschakeling naar biologlsch-dynamisch e of eco logisch
landbouw. In de bedekte teelten biedt de combinatie van g e'integreerde
bedrijfssystemen en nagenoeg gesloten system en goede mogelij kheden om de
resterende emissie van gewasbeschermingsmidde le n e n de emissie van nutrien
ten sterk te verminderen.
Ruimtelijk beleid uit de Vinex

i

Het ruimtelijk beleid zal voldoende mogelijkheden moeten bieden voor uitbre
ding en nieuwve5tigi ng va n agrarische bedrljven en veranderend agrarisch
g rondgebruik. Andere functies kunnen op basis va n ruimtelijke argumenten
grenzen stell e n aan dit uitgangspunt van f lexibili te it.
In de Vierde nota rul mtelijke o rdening extra (Vin ex) zij n op rijksniveau de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en de randvoorwaarden voor de
flexibiliteit aangegeven. In hoofds t uk S is dit uitgewerkt.
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Externe produktie -omstandigheden en landinrichting
Een concurrerende en duurzame grondgebonden landbouw stelt hoge eisen
aan de produktie-omstandigheden. Verlaging van de produktiekosten blijft van
belang voor de land- en tuinbouw. Bij goede produldle-omstand igheden is de
omschakeling naar e.en duurzame landbouw goedkoper, beter en sneller te
realiseren . Voor de intensieve teelten Is het essentieel dat er voldoende kwali tatief goed water beschlkbaar is. Daarnaast kan scheiding van watersystemen
tussen landbouw en natuur noodzakelijk zijn vanwege de verschillen in kwaliteits- en kwantiteitseisen. Een goede verkaveling en wate rhuishouding zljn dan
ook van toenemend belang voor de grondgebonden land- en tuinbouw. In
gebieden waar de externe produktie-omstandigheden niet aan de eisen vol doen, kan landinrichting een effectief instrument zijn ter verbetering hiervan
en zo goede voorwaarden cre!!ren voor een concurrerende en duurzame landbouw.
Ruimtelijk beleid voor de land - en tuinbouw
De perspectieven om te komen tot een concurrerende, veilige en duurzame
landbouw verschillen per sector, regio en bedrijf. De veranderingen in het ruimte- en grondgebruik kunnen dan ook per gebied verschillen. In de meeste situaties kan binnen de randvoorwaarden van het koersenbeleid van de Vinex en
van het agrarisch mitieubeleid worden volstaan met het ultgangspunt van flexibiliteit. Het is gewenst dat de andere ove rheden zo weinig mogelljk afbreuk
doen aan dit beginsel. In een beperkt aantal situaties is echter aanvullend ruimtelijk rijksbeleid noodzakelijk om de landbouw voldoende perspectief te kunnen bieden. Dit betreft de glastuinbouw, de bollenteelt en de boomteelt.
Verder geldt dit voor verschillende sectoren In de waardevolle cu!tuurland schappen en voor de veehouderij in de veenweidegebieden en in de zandgebieden.
Strategie glastuinbouw
De ontwikkeling van de glastuinbouw heeft geleid tot sterke concentraties van
glastuinbouwbedrijven nabij de grote steden in het westen van het land.
Van de nationale centra in het westen gaat door de concentratie van bedrijvigheid

een sterke innovatieve en economische kracht voor de gehele sector uit. Het
Zuidhollands Glasdistrict, bestaande uit de deelcentra het Westland en De Kring, is
het belangrijkste centrum in Nederland en heeft ook in Europees opzicht een
vooraanstaa nde rol. Het glastuinbouwcentrum Aalsmeer e.o. is voor de bloemen
en potplanten toonaangevend in Europa. Het glastuinbouwgebied De Venen in
het noorden van het Groene Hart is geheel georlenteerd op het centrum Aalsmeer
e.o. en wordt als onderdeel hiervan beschouwd. De overige glastuin.bouwgebieden in de Randstad zeals Vleuten-De Meern en Rijnsburg zijn nauw verweven met
de glastuinbouwcentra in het Zuidhol!ands Glasdistrict en Aalsmeer.
Deze nationale centra profiteren het meest van de nabijheid van Schiphol. Ook
is hier het arbeidsaanbod relatief gunstig .
Deze gebieden zijn onderwerp van studie in verband met de gewenste herstructurering van de glastuinbouw. Belangrijk is dater mogelijkheden worden geboden om de bedrijfsstructuur te verbeteren. Daaraan kan met name warden bijgedragen door de ruimte van beeindigende bedrijven die verplaatsen, opnieuw
te benutten voor continuerende bedrijven en voor de verbetering van de infrastuctuur.
Naast deze nationale centra en het nationaal centrum Ven lo e.o., dat door zijn
ligging op de vervoers-as naar Duitsland een bijzondere plaats inneemt, zijn er
regionale glastuinbouwcentra die van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling
van de glastuinbouw in de betrettende regio en voor de sector als geheel.
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Ruimtevraag en ruimte -aanbod
Ruimtevraag
De ruimtebeho-efte wordt veroorzaakt door ontwikkeling van de markt, herstructurering van de sector, omschakell ng naa r milieuverantwoorde bed rijfssystemen en door compensatie voor won ing bo uw e n/0f and ere functies.
In de komende ja ren wo rdt een ve rde re groei van het glasarea a l verwacht.
Vooral de herstruct ure ring va n de sector za l vee la l leide n tot een grote re bruto
oppervlakte per bedrijf.
Het netto areaal glas bedroeg in 1990 circa 9.800 ha. De prognose voor 2000
bedraagt 11 .000 ha en voor 2010 11 .600 ha . Er is hierbij geen rekening gehouden
met de behoefte aan ruimte voor bedrijfsvoorzieningen en -infrastructuur, landschappelijke aankleding, gebiedsinfrastructuur en dergelijke. De werkelijke ruimtebehoefte (brutobehoefte) is circa tweemaal zo groot als de netto ruimtebehoefte .
In deel 3 van de Vinex is aangegeven dat voor 2005 (delen van) glastuinbouwgebieden zullen moeten wijken voor woningbouw in de Randstad. In het
Zuidhollands Glasdistrict zal glastuinbouw moeten worden verplaatst voor
woningbou w in Wateringe n, Ypenbu rg, Rotterdam Noordrand II en Ill en enkelE
dorpen in het Westla nd . Het glastui nbouwge bled Vleuten-De Meern zal na 200(
moeten wij ken voo r woning bouw. Daarnaast zal volgens opgave van de provincie voor de won ing bouw In Amsterdam-West voor 2000 nog een beperkt areaal
glas moeten wijken.
De verplaatsing van deze glastuinbouw voor woningbouw zal gecompenseerd
moeten worden en werkt dan ook door in de areaalbehoefte voor glas in het
betreffende centrum . Voor Vleuten-De Meern vindt compensatie plaats in de
Harmelerwaard. Voor de periode na 2005 is Pijnacker in de Vinex aangeduid als
mogelijke ontwikkelingsrichting voor woningbouw. Bij de bepaling van de rui n
tebehoefte is hiermee geen rekening gehouden .

Ruimte -aanbod
De ruimte voor glastuinbouw in de bestaande streekplannen in het Zuidhollan t
Glasdistrict, Aalsmeer e.o. en het Groene Hart is beperkt. Voor het Zuidholland ·
Glasdistrict is in het streekplan nog circa 2.300 ha voor glastuinbouw beschikbaar; hiervan kan een deel door de glastuinbouw daadwerkelijk worden verwc
ven. Voor Aalsmeer e.o. is de beschikbare ruimte in het streekplan circa 150 ha,
waarvan een deel door de glastuinbouw kan worden verworven. In verband m
het restrictief beleid voor de glastuinbouw in het Groene Hart (Vinex) moet VO ·
een gedeelte van de autonome groei van de Venen na 2000 in Aalsmeer e.o.
ruimte worden gezocht.
Er is met het ingezette beleid voldoende ruimte aanwezig op nationaal niveau
voor de ontwikkeling van de glastuinbouw.
Regionale glastuinbouwcentra
Buite n de Randstad zijn vier g ebiede n die een duidelijke regionale centrumfU1
tie vervullen. Deze regionale centra z ij n geselecteerd op basis van de aanwezi •
concentratie van glast uinbouw, de afzetstructuur, de aanwezigheid van toe le'
rende bedrijven en instellingen, de potentie voor verdere groei van het centn_
en specialisatie naar teelten . Bij de selectie van deze gebieden heeft ook de a <
wezigheid van andere tuinbouwsectoren een rol gespeeld, vanwege de wede 1
zijdse stimulansen op het gebied van toelevering en afzet. Om zelfstandig als
regionaal glastuinbouwcentrum te kunnen functioneren, dient het glastuinbouwg e bied een minimum omvang van 300 ha netto glas te bevatten. De reg
nale centra voldoen hieraan met uitzondering van Emmen e.o.

l

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw is gebasee rd op
twee sporen:
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Het eerste spoor, handhaven en versterken van de bestaande nationale centra
Zuidhollands Glasdistrict, Aalsmeer, e.o., alsmede Ven lo e.o. is gekozen vanwege
de grote betekenis van deze drie centra voor de innovatieve en economische
kracht van de g!astuinbouw in Nederland. Handhaving houdt in dat het
bestaande glasareaal wordt veiliggesteld. Wanneer dlt niet mogelijk is wordt
compensatie geboden in of nabij het centrum.
Voor Aalsmeer e.o. geldt dat, wanneer de ontwikkeli ng van de glastuinbouw in
het gedrang komt vanwege de uitbreiding van Schiphol ruimtelijke compensatie
zal worden geboden in of nabij het glastuinbouwgebied Aalsmeer.
In het g.ebled Venlo e.o. liggen opties vanuit verschillend e sectoren van rijksbele ld, die vragen om een zorgvuldige ruimtelijke afstemmlng.
Het tweede spoor voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw is het bieden van ruimte in en aansluitend aan bestaande regionale glastuinbouwcentra .
In het gebied Huissen-Bemmel zal ruimte moeten worden geboden voor de verplaatslng van het glasareaal bij Lent (circa 135 ha bruto) tengevolge van de stedel ijke ontwikkeling van Nijmegen ten noorden van de Waal.
Het gebied Emmen e.o. is nog van onvoldoende omvang voor een zelfstandige
centrumfunctie. Niettemin liggen hier, gezien de grote groei van de laatste jaren,
de uitstekende bedrijfsstructuur en goede kennisinfrastructuur, de beste kansen
voor de ontwikkeling van een glastuinbouwcentrum in het noorden van het land.
De ontwikkeling van de glastuinbouw is binnen de in dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 geschetste ruimtelijk relevante voorwaarden ook buiten de nationale en
regionale centra mogelijk. Daarbij gaat het zowel om gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven in lokale centra als om bedr!jven met ondersteunend glas zoals
boom- en bollenteeltbedrijven.

lnstrumenten
Het tuinbouwbedrijfsleven is primair zelf verantwoordelijk voor de realisatie
van nieuwe glastuinbouwgebieden . Het Rijk kan een ondersteunende rol vervullen. Door VROM en LNV wordt een nadere verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om verplaatsing van glastuinbouwbedrijven te stimuleren.
Bij de realisatie van nieuwe glastuinbouwlocaties zal nadrukkelijk rekening
moeten worden gehouden met voorwaarden voor verantwoorde landschappelijke inpassing.
Strategie bollenteelt
Het areaal bloembollenteelt in Nederland bedroeg in het jaar 1990 ruim 16.000
ha. Hiervan is circa 80 procent in gebruik bij gespecialiseerde bedrijven. Grote
concentraties bollengrond liggen in West-Nederland. Verder zljn er kleinere con centraties in Flevoland, Zuidoost-Nederland en Zuidwest-Nederlan-d. De handel
in bloembollen is geconcentreerd in de Bollenstreek en de afzet van bolbloemen
loopt grotendeels via de veilingen in Aalsmeer en Rijnsburg. In de·Bollenstreek is
sprake van een sterke verwevenheid van bollenteelt met vaste planten, buitenbloemen en bolbloemen.
De sterke concentratie van de gespecialiseerde bollenteelt in centrum WestNederland is te verklaren uit de aanwezigheid van zeezandgronden die zeer
geschikt zijn voor bollenteelt.
Het centrum West-Nederland bestaat uit de subcentra Noordelijk Zandgebied,
Noord-Kennemerland en de Bollenstreek/Zuid-Kennemerland. Dit centrum is
onmisba ar voor het functioneren en de ontwikkelmg van de overige teeltgebieden.
In de overige gebieden worden de bolgewassen overwegend op zand-, zavel- en
kleigronden geteeld. Dit gebeurt in combinatie met akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt of veehouderij (reizende bollenkraam). In tegenstelling tot de per-
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figuur 5 }and- en tuinbouw en Koersbepaling landelijke gebieden
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nationaal centrum glastuinbouw met Internationale. betekenis

• ·

regionaal centrum gfastvinbouw met nationale betekenis

Cl

uitbreidingsgebied glastuinbouw
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nationaal centrum bollenteelt met internationale betekenis

0

uitbreidingsge.bied botlenteelt

4.

nationaal centrum boomteelt met internationale betekenis - -

Koersbepaling landelijke gebieden (Vinex)
natuur richtinggevend
geconcentreerde landbouw richtinggevend
verbrede plattelandsontwikke!ing
mozai'ek van landbouw en andere functies
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