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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. Drs. K.H. Ollongren 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 
Datum: 14 mei 2020 
Uw kenmerk: 2020-0000198857 
Betreft: Reactie op kabinetsbrief ‘Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid’ 
 
 

Geachte minister Ollongren, 
 
Hierbij willen we onze reactie op uw brief van 23 april jl. over ‘regie en keuzes in het 
nationaal omgevingsbeleid’ (NOVI) namens onderstaande organisaties met u delen.  
 
In uw langverwachte brief zien we verschillende positieve punten, maar ook zijn we 
kritisch, hebben punten van zorg.  Wij zijn verheugd dat u aangeeft dat meer regie van het 
Rijk nodig is en daarmee, zoals de brief verwoord, “het geven van richting op grote 
opgaven en regie op goed samenspel”. Eveneens delen wij de conclusie dat alle 
ontwikkelingen moeten worden aangegrepen om kwaliteit (leven, milieu, natuur, 
landschap) te genereren omdat ons land anders niet leefbaar en economisch vitaal blijft. 
Zeker in deze tijd. Ook de erkenning dat er voor natuur meer ruimte nodig is en dat 
natuurlijke klimaatbuffers een goede aanpak zijn onderschrijven wij. Zorgelijk vinden wij 
het dat er (nog steeds) geen duidelijke keuzes gemaakt worden. 
 
Hieronder delen wij onze aandachtspunten in meer detail.  
 
Noodzaak samenhang en regie & meervoudig ruimtegebruik 
Voor de grote transitieopgaven waarvoor we ons gesteld zien, is veel ruimte nodig. Veel 
van de uitwerking van deze opgaven lijkt nu terecht te komen in het landelijk gebied. Wij 
vinden het cruciaal dat op deze opgaven vanuit het Rijk een integrale visie is. 

• Wij pleiten voor zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik, waarbij met nadruk 
gekeken wordt naar inpassing in stedelijke gebieden en er niet automatisch in het 
landelijk gebied wordt gepland. Bouwen in natuurgebieden en 
weidevogelkerngebieden is wat ons betreft onbespreekbaar. In specifieke 
gevallen kan kleinschalig bouwen buiten de natuurgebieden in het landelijk 
gebied een motor voor natuurontwikkeling zijn. Onder die voorwaarde zien we de 
meerwaarde van een dubbele doelstelling, om transities voor de fysieke 
leefomgeving vorm te geven. Zodanig dat ze bijdragen aan de landschappelijke 
kwaliteit of nieuwe kwaliteiten toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van 
het combineren van natuur en waterberging en de aanleg van natuurlijke 
klimaatbuffers.  

• Wij zijn van mening dat de landschappelijke kwaliteiten van een gebied, inclusief 
de ecologische en milieucondities van water en bodem, uitgangspunt zouden 
moeten zijn voor de locatiekeuze en inrichting. Nu we de grenzen bereikt hebben 
van wat onze leefomgeving aankan, is het tijd om het denken van ‘peil volgt 
functie’ om te draaien in ‘functie volgt peil’. Adaptief meebewegen met de 
kwaliteiten die gegeven zijn en de ontwikkelingen zoals ze zich aftekenen.  



Pagina 2 van 5 
 

Landschap houdt niet op bij gemeentelijke en provinciale grenzen. Daarom speelt 
het Rijk daar een hele belangrijke rol bij en wij horen graag hoe het rijk dit gaat 
invullen.  

• Wij vinden het zonder meer terecht dat werk gemaakt wordt van de Rijkssturing 
op de vestiging van distributiecentra. Juist hier is een ‘level playing field’ en 
deliberatieve regie cruciaal. Wij verwijzen hierbij tevens naar de oproep van de 
Rijksbouwmeester over de verdozing van het landschap en naar de motie (35300-
XIII-43) hierover van de Tweede Kamer.  

• Doorwerking in decentraal beleid is cruciaal voor realisering van de doelen van de 
NOVI. Vooralsnog zien we geen borging voor een doorvertaling van de NOVI in het 
instrumentarium van de decentrale overheden zoals omgevingsvisie’s van 
provincies en gemeenten. We horen graag hoe dit alsnog geborgd gaat worden. 

 
Ruimte voor levende rivieren en klimaatbuffers 
Gebruikmaking van de positieve lessen uit Ruimte voor de Rivier, zoals in de brief 
aangegeven, juichen wij toe.  

• We zijn benieuwd naar of en hoe de lessen uit Ruimte voor Levende Rivieren 
(www.levenderivieren.nl) toegepast gaan worden. Deze visie toont een 
indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met 
bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid, delfstoffenwinning en natuurbeleving met 
wandel- en fietsmogelijkheden. In het plan Ruimte voor Levende Rivieren staan 
oplossingen voor de maatschappelijke opgaven, waarbij natuurontwikkeling en 
omgaan met klimaatverandering op een goede wijze samenkomen. Deze 
oplossingen verdienen navolging en wij horen graag op welke manier daar 
uitwerking aan gegeven kan worden.  

• Nadrukkelijk attenderen wij u op de ervaringen van de Coalitie Natuurlijke 
Klimaatbuffers: combinatiemogelijkheden van woningbouw, 
hoogwaterveiligheidsmaatregelen en natuurontwikkeling. Hiermee kan gevolg 
worden gegeven aan de motie (35000-J-12) die hiertoe een dringende oproep 
doet. Wij vernemen graag hoe dit verwerkt kan worden en hoe een koppeling met 
het Deltaprogramma en de landbouwtransitie kan worden vormgegeven.  

 
Verbinding Deltaplan Biodiversiteit en Stikstofaanpak 
Wij missen in de brief, en in het bijzonder bij de beschrijving van de nationale strategie 
voor het landelijk gebied, een verwijzing naar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en 
stikstofbeleid (brief LNV van 24 april jl.). Een heel groot deel van de soorten die binnen 
het bereik van de Vogel- en Habitatrichtlijnen vallen, is voor hun voortbestaan afhankelijk 
van de kwaliteit van de leefgebieden buiten het Natura2000-netwerk. Voor een gunstige 
staat van instandhouding van onze natuur is reductie van stikstof een randvoorwaarde om 
natuur überhaupt te kunnen herstellen; ook de waterhuishouding moet op orde gebracht 
worden. En zonder herstel van de integrale milieucondities zal de natuur zich niet 
herstellen, hoe hard je ook beheert en herstelt. Wij vernemen graag of en op welke 
manier het onderstaande in de NOVI kan worden ingepast:  

• Een nieuwe, grootschalige herverkaveling van het landelijk gebied, met naast 
aandacht voor Natura2000 ook een instrumentarium om de basiskwaliteit van de 
natuur te herstellen voor soorten en hun leefgebieden in het landschap.  

• Een nulmeting als onderdeel van het instrumentarium, zodat we de huidige 
kwaliteit -zowel biotisch als abiotisch- in kaart kunnen brengen. Daarnaast ook 
monitoring van ‘best-practice’-maatregelen in de tijd, zodat een leercurve 
ontstaat in het beheer en de ontwikkeling van ons landschap. 

 

http://www.levenderivieren.nl/
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Klimaat en energietransitie 
In het kader in uw brief op pagina 13 over het Klimaatakkoord is aangegeven dat de 
ruimtelijke impact fors verschilt per scenario. Bij deze opgave zien wij onduidelijkheid 
over de gevolgen voor de fysieke leefomgeving, door het uitblijven van keuzes in de NOVI. 

• Een helder afwegingskader, met name als het gaat om het landschap, is 
onontbeerlijk -zoals bijvoorbeeld de zonneladder-. De vraag is hoe dit kan worden 
vormgegeven door het rijk, zodat er meer duidelijkheid is. Dit afwegingskader 
moet worden ingezet voor de beoordeling van de RES 1.0 die momenteel wordt 
opgesteld door de RES-regio’s.  

Dit doet recht aan zowel het maatwerk dat nodig is bij regionale inpassing als aan de 
noodzaak om er een slimme, nationale blik naast te zetten voor het totaalplaatje van het 
energiesysteem. Hier wordt in de brief o.i. echter onvoldoende op ingegaan. Positief is 
wel dat gemeenten bevoegdheden krijgen om zonnepanelen op daken van nieuwe centra 
te verplichten. 
 
Landschap 
Wij zijn erg blij met de aandacht voor het thema landschap en de aangegeven rol als 
richtinggevend criterium. U verdient lof voor deze insteek. We willen u wel wijzen op het 
volgende en vernemen graag de mogelijkheden omtrent onderstaande punten:  

• De rol van decentrale overheden is hierbij cruciaal en onze inschatting is dat de 
afspraken in de landsdelige omgevingsagenda onvoldoende zijn. Wij adviseren om 
aanvullend hierop een meer sturend instrumentarium van de omgevingswet in te 
zetten, zoals ook al elders even kort genoemd.  

• Daarnaast vinden wij dat nadere uitwerking van een methodiek voor de 
toepassing van landschap als richtinggevend criterium nodig is. Wij denken hierbij 
aan een instrument dat vergelijkbaar is met de zonneladder en in principe uitgaat 
van de meest gewenste situatie en voorkeursvolgorde. In feite een soort van 
‘landschapsladder’, een begrip dat tijdens de bespreking van het Signalenrapport 
in januari jl. door het PBL al eens is genoemd.    

 
Veenweidegebieden 
Wij zijn het met u eens dat de veenweidegebieden in Nederland moeten worden vernat. 
Veenweidegebieden zijn belangrijke gebieden met het oog op het behoud van ons unieke 
veenweidelandschap, maar ook met het oog op de karakteristieke (weide)natuur en het 
beperken van de CO2-uitstoot. Het uitgangspunt voor deze gebieden zou moeten zijn dat 
het veen behouden wordt en dat de inrichting en het beheer van deze gebieden daarop 
wordt afgestemd. Wij vernemen graag een reactie op onze volgende aandachtspunten: 

• Wij zien graag hoge grondwaterpeilen voor het gehele veen(weide)gebied en 
waar mogelijk het weer laten groeien van veen. Dat draagt ook bij aan het extra 
vastleggen van CO2.  

• In het hoofdstuk over de voorkeursvolgorde voor (regionaal) waterbeheer missen 
we de relatie met de veenproblematiek. 

 
Waddengebied 
Wat betreft de Wadden en specifiek het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, missen we 
het expliciet benoemen van de hoofddoelstelling natuur. Wij vernemen hier graag een 
reactie op, net als op onderstaande punten: 

• Wij zetten in op herbevestiging van die hoofddoelstelling zoals die nu geldt en 
door de Kamer wordt ondersteund, want het is een belangrijke richtinggevende 
keuze.  
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• Het zoeken naar balans tussen economie, ecologie en veiligheid (zoals nu 
opgenomen in de NOVI) moet hier een echte richtinggevende keuze zijn en geen 
breekbaar compromis.  

• Er ontbreekt een duidelijke visie op de impact die klimaatverandering heeft op 
het waddengebied en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de unieke waarden 
te behouden, die door hun Werelderfgoedstatus als mondiaal belang erkend zijn. 
De Rijksoverheid zou verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bescherming 
en het behoud van Nederlands enige natuurgebied met mondiale erkenning, 
zeker nu het in haar voortbestaan ernstig bedreigd wordt.  

• Zo is het bijvoorbeeld aan de Rijksoverheid om aan te geven hoe er in de 
energiestrategie rekening zal moeten worden gehouden met de zeer beperkte 
mogelijkheid om kabels door het waddengebied naar windparken op de Noordzee 
aan te leggen. Ook voor de Waddenzee is de druk op het gebruik van de 
ondergrond groot, zodat hier een duidelijke exit-strategie voor delfstofwinning en 
de daardoor veroorzaakte bodemdaling hard nodig is.  

Bij deze en vele andere onderwerpen dient de natuurwaarde van het gebied in ieder geval 
als prioritair belang in de NOVI te zijn vastgelegd. 
 
Nationaal programma voor het landelijk gebied 
Ook met betrekking tot het aangekondigde Nationaal programma voor het landelijk 
gebied bieden we aan om te helpen. Zo hebben we relevante ervaringen en inzichten 
opgedaan vanuit de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, die we graag willen inzetten. 
Integraal werken met aandacht voor ons ecosysteem en daarmee in balans komen is voor 
veel partijen nieuw en het delen van ervaringen kan hier positief aan bijdragen. 
We vernemen graag hoe de onderstaande aandachtspunten t.a.v. het Nationaal 
programma voor het landelijk gebied nader uitwerking gaan krijgen: 

• We zien graag meer duidelijkheid als het gaat om de verbinding met de andere 
grote opgaven zoals die m.b.t. bouw en infrastructuur. 

• Vooruitlopend op de implementatie van dit programma is het de vraag wat wordt 
bedoeld met de in het kader op pagina 4 van de brief aangegeven vermelding van 
‘voor landbouw goed geschikte gebieden’. Het gaat dan met name om de status 
en de definitie hiervan en of het de bedoeling is dat in deze gebieden 
milieunormen, zoals stikstof-, CO2- en gewasbeschermingsmiddelen-emissies 
gerespecteerd en gereduceerd worden, overeenkomstig nationale doelstellingen.  

• In de kamerbrief lijken de gebiedsagenda’s (IJsselmeer, Wadden) synoniemen 
voor omgevingsagenda’s. Dit is anders dan in de concept NOVI vermeld staat, 
waarin duidelijk gesteld wordt dat omgevingsagenda’s en gebiedsagenda’s 
gelijkwaardig aan elkaar zijn en op elkaar dienen te worden afgestemd. Wij 
zouden graag vernemen dat het kabinet er zorg voor draagt dat die 
gebiedsagenda’s overeenstemmen met de NOVI. 

 
Verstedelijkingsstrategie richten op verduurzaming mobiliteitssysteem 
In de kamerbrief wordt nog eens aangegeven dat de verstedelijkingsstrategie belangrijke 
relaties heeft met het mobiliteitssysteem. Daarmee liggen er ook grote kansen om het 
mobiliteitssysteem te verduurzamen en tegelijkertijd bij te dragen aan een veiligere, 
gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving in de steden. In de brief staat al aangegeven 
dat bij de inrichting van het stedelijk gebied er vanuit het Rijk meer gestuurd gaat worden 
op openbaar vervoer, fietsen en lopen. Aandachtspunt hierbij: 

• We zouden graag zien hoe deze sturing invulling gegeven wordt. We zien kansen 
om dat mede via het nieuwe Mobiliteitsfonds (als vervanger van het 
Infrastructuurfonds) te laten verlopen, mits daarin ook duidelijker de doelstelling 
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wordt opgenomen dat investeringen in infrastructuur moeten leiden tot 
verduurzaming van het mobiliteitssysteem. 

 
Effecten Corona 
Onduidelijk is nog wat de uiteindelijke effecten van het coronavirus op de NOVI zullen 
zijn. Wat bij deze crisis en de klimaatcrisis een belangrijke uitdaging is, is om meer ‘in 
balans’ voort te gaan, zowel als het gaat om onszelf als om onze leefomgeving. Onze 
economische activiteiten integreren met onze natuur en landschap, voor een meer 
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting, zoals ook voorgesteld in de structurele stikstof 
aanpak.  
En tenslotte is het de vraag wat verdere aanscherping van de NOVI (p.1 van uw brief) 
zal gaan inhouden. En bijvoorbeeld of de uitgangspunten zoals onder andere verwoord in 
het kader onder 1. ‘Bouwen aan Stedelijk Netwerk Nederland’ van kracht zullen blijven. 
Als de NOVI stevig op de schop gaat, is het misschien wel onvermijdelijk en op zijn minst 
wenselijk om het opnieuw ter inzage leggen voor zienswijzen. 
 
Concluderend willen we benadrukken dat we de -in de brief van 23 april jl. genoemde- 
ambities voor meer regie en samenhang en de nadruk op de rol voor landschap als 
richtinggevend criterium positief vinden.  
De onderstaande organisaties willen graag samen met u verder werken aan de nadere 
uitwerking van deze NOVI. Zowel in de uitvoeringsagenda’s als bij de Nationale strategie 
voor het landelijk gebied. Ook als het gaat om bepalende keuzes. 
 
Hoogachtend, 
Hank Bartelink 
Directeur-bestuurder LandschappenNL 
 
Mede namens: 
- De Natuur- en Milieufederaties 
- Natuur & Milieu 
- Vogelbescherming Nederland 
- Waddenvereniging 
- SoortenNL 
- Wandelnet 
- Milieudefensie 
- Wereld Natuurfonds 
 

   

 
  

 

 

 

 

https://www.soortennl.nl/
https://milieudefensie.nl/

