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Onderwerp: Informatie over samenhang Vijfde nota op de ruimtelijke ordening,
fundamentele herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening en Nota grondbeleid

Geachte commissieleden,

In uw vergadering van 26 maart a.s. wordt het concept van de inspraakreactie van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op het Beleidsvoornemen Vijfde
nota op de ruimtelijke ordening (Vijfde nota) aan u voorgelegd voor be-spreking. De
totstandkoming van de Vijfde nota is niet los te zien van het kabinetsbesluit over de
Nota grondbeleid en de vergevorderde discussie over de fundamentele Herziening
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Herziening WRO). In uw
commissievergadering van 19 februari 2001 is toegezegd u over de samenhang
tussen deze beleidsvoornemens van informatie te voorzien.
Met deze brief vullen wij deze toezegging in. Daarbij baseren wij ons op de informatie
zoals die uit de rijksnota's feitelijk is af te leiden. In deze brief zijn dus niet onze
opvattingen over de voornemens of vertalingen naar de Drentse situatie opgenomen.

1. Versterking van de uitvoering

Evaluatie van de doorwerking en uitvoering van de Vierde nota op de ruimtelijke
ordening door het kabinet en een parlementaire werkgroep leert dat de uitvoering door
de betrokken overheden verbetering behoeft. Enerzijds gaat het dan om een meer
duidelijke rolverdeling tussen de bestuurslagen. De Vijfde nota gaat hierop in.
Anderzijds gaat het om de vernieuwing van het juridisch en planologisch
instrumentarium dat bij die nieuwe rolverdeling hoort en waarvoor de Nota grondbeleid
en de Herziening WRO een stevige basis moeten bieden.
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2. Een nieuwe rolverdeling tussen bestuurslagen

"Het beleid in deze nota zal in samenspraak met en voor een belangrijk deel ook door
andere overheden en private initiatiefnemers worden uitgewerkt en gerealiseerd."
(Citaat Vijfde nota)

2.1. Sturing door het Rijk
Het Rijk zal zich toeleggen op het aangeven van randvoorwaarden waarbinnen de
provincies en gemeenten maximale vrijheid hebben om invulling te geven aan een
eigen regionaal en lokaal gebiedsgericht beleid. Door (programmatische) kaderstelling
stuurt het Rijk alleen op die beleidsonderdelen waar het verantwoordelijk is voor het
eindresultaat. Overigens worden deze kaders, bijvoorbeeld voor het locatiebeleid voor
bedrijven en voorzieningen, pas bij het regeringsstandpunt op de inspraakreacties (dit
is deel 3 van de planologische kernbeslissing Vijfde nota) concreet gemaakt.

Het grote verschil met de Vierde nota is dat het kabinet zijn hoeveelheid ambities
selectiever formuleert. Door een meer gerichte aanpak verwacht het de uitvoering van
de rijksprioriteiten krachtiger te kunnen sturen.

Voor een betere uitvoeringsstrategie noemt het kabinet twee pijlers:
1. een effectief planologisch en juridisch instrumentarium (inclusief een

consequente handhaving);
2. een pakket uitvoeringsmaatregelen in de sfeer van afstemming en financiële

middelen.

Bij de Nota grondbeleid en Herziening WRO verderop in deze brief, gaan wij in op de
verbetering van dat planologisch en juridisch instrumentarium. Over het pakket
uitvoeringsmaatregelen willen wij het volgende voorbeeld uit de Vijfde nota
geven.

Per landsdeel stelt het Rijk een kwantitatieve en kwalitatieve opgave vast die het
landsdeel vertaalt in een landsdelige ruimtelijke visie. Deze visie wordt vervolgens in
een decentraal ruimtelijk programma uitgewerkt door provincie en gemeenten. Het
Rijk toetst of die visie en de uitwerking daarvan binnen de landsdelige opgave blijft die
het heeft geformuleerd. Als er overeenstemming is, is de basis gelegd voor een
regioconvenant waarin afspraken staan over inzet van instrumenten en (financiële)
middelen.

2.2. Rol van de provincies en gemeenten
Van oudsher hebben gemeenten een belangrijke rol binnen de uitvoering van het
nationaal ruimtelijk beleid. De Vijfde nota tornt niet aan dit uitgangspunt. Wel kan in
hoofdzaak het onderscheid worden gemaakt tussen stedelijk gebied en landelijk
gebied, waarbij voor beide uiteraard geldt dat afstemming moet plaatsvinden tussen
de verschillende overheidsniveaus. In de samenwerkingsverbanden voor de stedelijke
netwerken is afstemming nadrukkelijk aan de orde.

De (samenwerkende) gemeenten hebben het voortouw voor de doelstellingen van het
stedelijk gebied c.q. de stedelijke netwerken. Voorbeelden zijn het trekken van rode
contouren door gemeenten en de vrijheid van gemeenten om te kunnen kiezen voor
een vorm van bovenlokale samenwerking. De provincie toetst de rode contouren en
moet deze vervolgens als concrete beleidsbeslissing in het streekplan
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(omgevingsplan) vastleggen. Verder zal de provincie bovenlokale samenwerking en
afstemming stimuleren.

Voor de ontwikkelingsdoelen van het landelijk gebied is de provincie als eerste aan
zet. Het gaat hier om beleidsterreinen waar de provincie beleidsbepaler is en
doelstellingen uitvoert, zoals het trekken van de groene contouren en het aanwijzen
van provinciale landschappen, en beleidsterreinen waarop de provincie het meest
geschikte bestuursniveau is om regisserend te handelen. Bij dit laatste is te denken
aan de uitwerking van de stroomgebiedsbenadering en het opstellen van richtlijnen
voor gemeenten om de ruimte-voor-ruimtebenadering uit te werken.

Hierna gaan wij in op hoe het hiervoor geschetste onderscheid zich vertaalt in de
Herziening WRO en de Nota grondbeleid.

3. Herziening WRO

"Waar het Rijk en provincies voor onderdelen van het beleid specifiek verantwoordelijk
zijn en een beleidsbepalende rol willen spelen, moeten zij duidelijke normen kunnen
stellen of opdrachten kunnen geven aan andere overheden, teneinde uitvoering van
de beleidsdoelstelling te waarborgen. Hiervoor zal in de WRO instrumentarium
worden ontwikkeld (...)." (Citaat Vijfde nota)

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor de Herziening van de WRO voor. Het is de
bedoeling het voorstel nog dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen. De belangrijkste
uitgangspunten zijn:
- de juiste verantwoordelijkheid op het juiste niveau
- een pro-actief en flexibel doorwerkinginstrumentarium
- een toegankelijke en leesbare wet met eenvoudige en duidelijke procedures en

adequate rechtsbescherming

Voor de provincie zijn twee voorstellen met name van belang. Het voorstel met de
meest verstrekkende gevolgen voor de
provincies is de introductie van het
Instructiebesluit (zie kader), aangezien dit
onder andere de provinciale goedkeuring van
bestemmingsplannen moet vervangen.
Daarnaast is het de bedoeling dat de provincie,
in navolging van de gemeente en het Rijk, een
eigen projectenprocedure krijgt.

Met het instructiebesluit kan de provincie
opdracht geven aan de gemeente om het
provinciaal beleid over te nemen in hun
plannen. In relatie met de Vijfde nota betekent
dit dat, wanneer de provincie dit rijksbeleid
heeft uitgewerkt in haar eigen beleid, via een
instructie vervolgens gemeenten aangezet
kunnen worden dit verder uit te werken. Het
Rijk kan in eerste instantie provincies en
gemeenten instrueren het Vijfde nota-beleid
verder gestalte te geven.

Instructiebesluit

Het Instructiebesluit is een sturings instrument voor het
Rijk en de provincie dat zich richt op andere overheden.
Het Rijk en de provincie kunnen beleidsinhoudelijke eisen
of randvoorwaarden stellen aan het beleid van andere
overheden en/of opdracht geven om uitwerking en
realisering van beleid binnen een bepaalde termijn en
onder bepaalde voorwaarden. Het zal de aanwijzing, het
NIMBY-instrument, het vervangingsbesluit en de
provinciale goedkeuring van het bestemmingsplan
vervangen. Het moet gezien worden als een pro-actief
algemeen en veelvuldig toepasbaar instrument.

Opdrachten in de vorm van een Instructiebesluit kunnen in
de volgende situaties worden gegeven.
- Siuaties voortvloeiend uit vastgesteld beleid

(bijvoorbeeld Provinciaal omgevingsplan).
- Onverwachte situaties waarbij ontwikkelingen in

goede banen geleid moeten worden (bijvoorbeeld het
tegengaan van de roze invasie).
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De provinciale projectenprocedure zal betekenen dat de provincie actief
ontwikkelingen in gang kan zetten door daarvoor een ruimtelijke regeling op te stellen,
voorzover het ontwikkelingen van provinciaal belang betreft. Tegelijk met de
projectprocedure zal een bestemmingsplan opgesteld moeten worden; dit zal ook door
de provincie gedaan moeten worden. Dit betekent dat de provincie dan ook het
daaraan gekoppelde grondinstrumentarium kan toepassen, te weten Wet
voorkeursrecht gemeenten (voorkeursrecht) en Onteigeningswet (onteigening).

Het belangrijkste in de wetsherziening voor de gemeenten is dat het bestemmingsplan
(weer) een centrale rol krijgt. De bestemmingsplanprocedure zal aanzienlijk versneld
worden, mede doordat provinciale goedkeuring vervalt. Dit, gekoppeld aan het feit dat
de provincie via een Instructiebesluit de gemeente opdracht kan geven provinciaal
beleid uit te werken, zal een aanzienlijke snellere doorwerking van het provinciaal
beleid tot gevolg moeten hebben. Daarnaast zal een snellere procedure betekenen
dat gemeenten makkelijker kunnen beschikken over actuele bestemmingsplannen.

4. Nota grondbeleid

"De Nota grondbeleid is parallel aan de Vijfde nota ontwikkeld. Steeds is de
samenhang aangegeven, omdat het grondbeleid een van de instrumenten is bij het
realiseren van ruimtelijke doelstellingen, en omdat beslissingen in de Vijfde nota de
grondmarkt kunnen beïnvloeden." (Citaat Vijfde nota)

Met de Vijfde nota kiest het kabinet voor volledig tegemoetkomen aan de ruimtevraag
en tegelijkertijd het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het wil echter voorkomen
dat private partijen op voorhand grondposities innemen, waardoor de realisatie van
publieke doelen en voorzieningen niet totstandkomen of tegen on-evenredig hoge
kosten voor de overheid. Met het vernieuwde grondinstrumenta-rium wil het kabinet
niet alleen tot een maatschappelijk eerlijker verdeling van kosten en opbrengsten
komen, maar tegelijk ook een kwaliteitsverbetering van het ruimtegebruik bereiken en
de zeggenschap van burgers op hun woonomgeving vergroten. Daarnaast verwacht
het kabinet dat het contourenbeleid van de Vijfde nota en het nieuwe
grondinstrumentarium leiden tot een matiging van de ontwikkeling in grondprijzen.

De belangrijkste voorstellen van de Nota grondbeleid zijn te plaatsen in het verlengde
van het gemaakte onderscheid tussen:
- gemeente: stedelijk gebied c.q. stedelijke netwerken - rode contouren;
- provincie: landelijk gebied - groene contouren c.q. landschappen;
en gekoppeld aan de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen provincie en gemeente
door de Herziening WRO.

4.1. Vernieuwd grondinstrumentarium gemeente
Voor de ontwikkeling van stedelijke functies zijn de ruimere toepassing van het
voorkeursrecht en de exploitatievergunning van belang.

Het voorkeursrecht wordt naar alle gemeenten verbreed. Nu kunnen alleen
gemeenten met een (boven)regionale uitbreidingsopgave het instrument toepassen.
Daarnaast wordt het werkingsgebied van de wet verbreed naar ook de stedelijke
herstructurering, want daar ligt voor de komende periode een grote opgave.
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Belangrijk in relatie met de Vijfde nota is de mogelijkheid om voorkeursrecht te laten
gelden in gebieden die binnen de rode contour getrokken worden. De gemeente heeft
hiermee een sturingsinstrument in handen om te voorkomen dat te verwachten
prijsstijgingen - als gevolg van het bepalen van rode contouren - tot een
maatschappelijk ongewenste kosten-batenverhouding leidt.

Waar het voorkeursrecht een belangrijke rol speelt in de planningsfase, richt de
exploitatievergunning zich op de realisatie van stedelijke voorzieningen. Deze
vergunning biedt de gemeente de mogelijkheid om kosten voor publieke doelen op
private partijen te kunnen verhalen, waardoor de overheid niet onevenredig veel hoeft
bij te dragen. Ook moet dit instrument ertoe bijdragen dat burgers meer zeggenschap
krijgen op de inrichting van hun woning en woonomgeving. De exploitatievergunning is
uitdrukkelijk niet als een vereveningsinstrument bedoeld.

Verder bekijkt het kabinet de mogelijkheden om vroegtijdiger tot onteigening te
kunnen overgaan. Nu is alleen een bestemmingsplan of bouwplan de grondslag voor
onteigening.

4.2. Vernieuwd grondinstrumentarium provincie
Wanneer de provincie met de Herziening WRO ook een eigen projectenprocedure
krijgt en de bevoegdheid om bestemmingsplannen op te stellen, vindt het kabinet het
logisch dat de provincie ook het grondinstrumentarium kan toepassen waarover
gemeenten beschikken. Voor de provincie is dit het meest vernieuwende voorstel van
de Nota grondbeleid.

Voor het uitvoeren van rijks- en provinciale projecten, zoals realisatie ecologische
hoofdstructuur of infrastructuur, is de verwerving van grond een belangrijk aspect. Om
de grondverwerving voor met name groene doelen door deze partijen beter te laten
verlopen, wordt voorgesteld de bestaande onteigeningsmogelijkheid via de
Landinrichtingswet vaker toe te passen en te onderzoeken of onteigend kan worden
op basis van het streekplan. Verder zal het activeren van voorkeursrecht (voor
landbouwgronden en natuurterreinen) door het aanwijzen van gemeenten op basis
van de Wet agrarisch grondverkeer, een goede mogelijkheid zijn om op beperkte
schaal te onteigenen.

Als laatste kan de openruimteheffing worden genoemd, hoewel het uit de
kabinetsvoorstellen niet duidelijk blijkt of het een instrument van het Rijk is of van de
provincie. Voor de bescherming van de open ruimte, en als compensatie voor het
verlies aan open ruimte door de aanspraak die stedelijke functies daarop doen, wordt
aan de invoering van een openruimteheffing voor balansgebieden gedacht.
Oorspronkelijk was de discussie òf rode contouren òf een openruimteheffing. Het
kabinet heeft nu gekozen voor rode contouren en wil eerst onderzoeken of er nog
argumenten zijn voor een openruimteheffing als aanvulling op rode contouren.
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Afsluitend merken wij op dat definitieve besluitvorming over de in deze brief
behandelde beleidsvoornemens en de vertaling daarvan in wet- en regelgeving nog
één tot enkele jaren op zich zal laten wachten.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

H. Rappa-Velt, griffier A.L. ter Beek, voorzitter

gw/coll.


