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Inleiding
De MRA kan niet zonder haar landschap. Verschillende majeure transities in het landschap
leiden tot onomkeerbare effecten op het landschap. Dit vraagt om een offensieve aanpak voor
ontwikkeling en be-houd van de landschappelijke kwaliteiten. Hierbij moet worden samengewerkt met de organisaties die een aandeel hebben in deze transities.

Foto: Michiel Wijnbergh
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De vraag
Het programma landschap van de
MRA verzorgde een serie gebiedsateliers over de opgaven die op het
landschap afkomen, de kwaliteiten
van het landschap en de ontwikkeling
hiervan in het licht van de majeure transities. In de ateliers zijn de
kwaliteiten van en het beleid voor
het landschap gelegd naast de vraag
vanuit de grote ruimtelijke opgaven.
De MRA is hiervoor opgedeeld in 8
deelgebieden.
Belangrijk doel van de gebiedsateliers is het creëren van inzicht in de
benodigde acties voor het landschap,
gekoppeld aan de ruimtelijke opgaven (transities). De vraag die hieruit
volgt, is wat de financiële impact
hiervan is in termen van kosten, en
welke investerings- en financieringsmechanismen hierop van toepassing
kunnen zijn.
Deze rapportage gaat in op het financiële deel van de verkenningstocht
die tijdens de MRA ateliers Landschap is gevolgd. De Ateliers zijn georganiseerd in de periode november
2018 tot en met maart 2019.

Werkwijze
Het financiële deel van de verkenning ateliers Landschap MRA gaat
enerzijds om een financiële vertaling
van de principe-oplossingen die uit
de ateliers komen, en anderzijds om
inzicht in financierings- en dekkingsbronnen. Waarbij beide uiteraard niet
los van elkaar gezien kunnen worden

c. Casusgewijze uitwerking van de
principe-oplossingen die volgen
uit de ateliers per deelgebied:
omschrijving van de (mogelijk)
beoogde investeringen, indicatie
van (orde van grootte) van het
areaal dat het betreft, baten,
mogelijke financieringsmechanismen.
d. Conclusie over de te verwachten investeringsopgave voor
het land-schap en inzicht in de
financieringsmogelijkheden en de
keuzes die voorliggen om hieraan
invulling te geven.

Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 2 wordt kort stilgestaan
bij de verschillende betekenissen
van het landschap voor de metropoolregio. De financiële vertaling van
de ontwerpprincipes van de ateliers
komt aan de orde in hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4 zoomt vervolgens in op
de ‘groene en blauwe’ onderdelen van
de opgaven, wat leidt tot een soort
van investeringsprogramma MRA
Landschap. Hoofdstuk 5 schetst
rich-tingen voor de financiering van
een dergelijk investeringsprogramma.
Het rapport sluit af met aanbevelingen in hoofdstuk 6. De lezer met
weinig tijd kan zich richten op alleen
de hoofdstukken 5 en 6.

De gevolgde aanpak bestond uit de
vier stappen:
a. Opstellen van een menukaart
voor de financiering van landschapsontwikkeling: overzicht
van mogelijkheden/perspectieven
voor financiering van landschappelijke ingrepen.
b. Deelname aan de ateliers om de
menukaart onder de aandacht te
brengen en aan de hand daarvan
mee te denken en (financiële) inbreng te leveren.
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Betekenis en waarde landschap
In de publicatie Blind Spot (Vereniging Deltametropool, 2016)
wordt geconstateerd dat harde vestigingsplaatsvoorwaarden
– fiscaliteit, ruimte, infrastructuur, politieke stabiliteit – veelal
vastliggen, convergeren of in ieder geval niet meer het verschil
maken. Zachte factoren worden belangrijker in de ‘global
battle for talent’. Dat geldt grosso modo voor alle Westerse
economieën, die zonder uitzondering te maken hebben met
een steeds hoger aandeel van de kenniseconomie in de totale
toegevoegde waarde. En die kenniseconomie draait op goed
opgeleide mensen, op ‘human capital’.

Foto: Michiel Wijnbergh
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Dat heeft onder meer geleid tot een
omkering van de klassieke relatie
‘wonen volgt werken’. Voor een
steeds groter deel van de economie
geldt ‘werken volgt wonen’1. Economische activiteiten vertonen een
concentratietendens naar metropolen
die omvang en dichtheid weten te
combineren met een aantrekkelijk
woon- en leefklimaat. Landschap
en cultuurhistorie zijn belangrijke en
onderscheidende elementen binnen
dit woon- en leefklimaat.

Betekenis
Voordat we ingaan op kosten en
financiering van investeringen in
het landschap, is het goed om stil te
staan bij de maatschappelijke betekenis van landschap.
Intrinsieke waarde
Als eerste moet de intrinsieke waarde
worden genoemd. Het landschap
is de ruimtelijke neerslag van de
combinatie van millennia natuurlijke
ontwikkeling en eeuwenlang cultuurgebruik. De natuurwaarden, aanwezige biodiversiteit en het erfgoed zijn
van waarde in zichzelf.
Ecosysteemdiensten
Landschap en de natuur leveren
belangrijke ecosysteemdiensten.
Voorbeelden hiervan zijn de frisse
lucht met zuurstof die wordt aangevuld door assimilerende planten, het
zoetwater dat aan de basis van ons
drinkwater ligt en dat wordt gebruikt
voor gewasbevloeiing, insecten die
voor bestuiving zorgen, etc. Het zijn
baten die we vaak als vanzelfsprekend ervaren, maar waarvoor natuur
een belangrijke voorwaarde is. De
financiële en economische betekenis
ervan is groot.
Groen is gezond
Een specifiek onderdeel van de
ecosysteemdiensten is de betekenis
van landschap voor gezondheid. In
een long read van WUR2 wordt onder
meer het positieve effect van een
groene(re) omgeving op de gezondheid van mensen in de omgeving
belicht. Er is een direct effect, door
bijvoorbeeld fijnstofopvang door
bomen en planten, en het zorgen voor
verkoeling. Daarnaast is er het indirect effect, doordat groen uitnodigt

om te gaan bewegen of sporten. Ook
zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat
groen stressverlagend werkt en de
sociale cohesie bevordert. Overigens
merken de WUR-onderzoekers hier
bij op dat veel van de door hen geciteerde onderzoeken correlatie aantonen, maar niet per se causaliteit.
De stressreducerende werking van
natuur is in experimenteel onderzoek
aangetoond. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat in woonomgevingen met
meer natuurlijke elementen, zoals
groen of water, bewoners minder
vaak last hebben van angststoornissen of depressiviteit3 . Voor kinderen
geldt dat is aangetoond dat de aanwezigheid van groen nabij de woonomgeving ervoor zorgt dat kinderen
meer bewegen.
De Gezondheidsraad erkent het
belang van groen en natuur in het
advies “gezond groen in en om de
stad” en constateert dat de aanleg
van ‘gezond groen’ de afgelopen decennia is achtergebleven bij de groei
en veranderde samenstelling van
de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert daarom in en om
steden meer groen voor recreatie aan
te leggen4.
In het verlengde van de gezondheidsbaten, kan worden verondersteld
dat er sprake is van een reductie van
kosten bij zorgverzekeraars, althans
in vergelijking tot een situatie met
minder groen en al het overige gelijkblijvend.
Relatie groen en waarde vastgoed
De prijs van woningen (per vierkante
meter) wordt positief beïnvloed door
de nabijheid van water, groen en/of
een park, waarbij is gecorrigeerd voor
factoren als kwaliteit van de woning
en andere omgevingsfactoren. Het
effect is groter in een stedelijke setting dan in landelijke omgeving. De
ordegrootte van het effect is 5-8%5 .
MKBA binnenstedelijk bouwen
versus ‘uitleg’ positief
In een essay6 laat Schreurs zien dat
er positieve maatschappelijke baten
zijn verbonden aan binnenstedelijk
bouwen versus bouwen op uitleglocaties in het landelijk gebied. Het
EIB berekent in 2011 die baten op €
5.200 per woning.

Wel baten, geen
kasstroom
Er zijn dus uiteenlopende baten. Een
kenmerk van veel van de hier aangehaalde baten is, dat er wel sprake is
van een maatschappelijk voordeel,
maar dat dat voordeel zich niet éénop-één vertaalt in een kasstroom en/
of in een kasstroom die kan worden
aangewend voor de aanleg en/of het
beheer van bijvoorbeeld extra groen.
Daar waar baten tot een aanwijsbaar
voordeel voor bedrijven of personen
leiden, ligt het voor de hand om die
partijen ook te laten bijdragen aan de
groen-blauwe inrichting. De andere
baten, ook die zonder kasstroom,
kunnen wel als een belangrijk argument voor eventuele overheidsbijdragen worden gezien.

Noten:
Hoogstra, Van Dijk, Florax, 2017; Do jobs
follow people or people follow jobs? A
meta-analysis of Carlino–Mills studies,
Spatial Economic Analysis Vol. 12 2017

1

2
https://www.wur.nl/nl/show-longread/
Zeven-redenen-om-te-investeren-in-eengroene-stad.htm

https://edepot.wur.nl/412102 en https://
edepot.wur.nl/3287

3

4
Gezondheidsraad, 2017: De gezondheid
van de Nederlandse bevolking is gediend
met uitbreiding van de mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding in de natuur
in en om de steden. https://www.
gezondheidsraad.nl/documenten/
adviezen/2017/06/15/gezond-groen-inen-om-de-stad
5
Bronvermelding kengetallen TEEB-stad
tool, BCI 2016

Overheidsbijdrage kan welvaartsverlies
voorkomen door binnenstedelijke
verdichting mogelijk te maken, Matthijs
Schreurs, 2017
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Kosten en baten ontwerpprincipes
Het ramen van de kosten van de investeringen
in het landschap hebben we gedaan op
basis van de uitkomsten van de ateliers en
de verslagen die de ontwerpbureaus hiervan
hebben gemaakt. We hebben bottom-up
gewerkt om uiteindelijk op een ordegrootte
van de totale investeringsopgave uit te komen.
Dit betekent dat de uitkomst van de totale
investeringsopgave een reëel beeld geeft, maar
dat er geen conclusies verbonden kunnen
worden aan de kostenraming per maatregel
voor aan afzonderlijk atelier.

Foto: Michiel Wijnbergh
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We zijn als volgt te werk gegaan:

Ateliers

— Voorbereiding ateliers
— Atelier 1 en 2

ontwerpbureaus

— Atelierverslagen
— Ontwerpprincipes

opgaven
en geld

—
—
—
—
—

Korte beschrijving ontwerpprincipes
Maatregelen per ontwerpprincipe
Afbakening maatregelen opgave landschap
Kosten en baten per maatregel kwalitatief
Kosten en baten per maatregel kwantitatief

Atelierverslagen
Voor het uitwerken van de ontwerpprincipes die volgden uit de ateliers
hebben we gebruik gemaakt van
de verslagen van de ateliers. Must
en Feddes/Olthof hebben deze
ontwerpprincipes weergegeven in
fictieve landschapstegels. Bosch &
Slabbers heeft hiervan een narratief
gemaakt. De ontwerpprincipes die
we hieruit gedestilleerd hebben, hebben we uitgewerkt in maatregelen.
Afbakening
De atelierverslagen hebben een verschillende opzet en uitspraken gaan
veelal over meer dan de opgave over
landschap in engere zin. We hebben
daarom een afbakening gemaakt
van de maatregelen die betrekking
hebben op de Opgave Landschap. Dit
zijn maatregelen die:
—— niet vanzelf gebeuren en waarvoor ingrijpen vanuit de MRA
(of een andere overheid) nodig
is. Bijvoorbeeld transitie van de
landbouw op veengrond waarbij
het veen vernat wordt om de CO2
uitstoot tegen te gaan zien we als
een maatregel in het kader van de
opgave Landschap.
—— impact hebben op de kwaliteit
het landschap of de betekenis
van het landschap. Binnenstedelijke woningbouw is bijvoorbeeld
van impact op het landschap
omdat er meer mensen zullen zijn
die voor hun recreatieve behoefte
van het landschap gebruik willen
maken.

In de ateliers zijn additionele investeringen in infrastructuur beperkt
(onvolledig) aan de orde gekomen
(nieuwe rijkswegen, railinfra en metro). We hebben deze nu daarom niet
meegenomen in de kostenramingen.
Bruggen voor recreatieve infrastructuur zijn wel opgenomen.
Grondkosten hebben we meegenomen wanneer productieve landbouwgrond minder waard wordt vanwege
een nieuwe functie zoals natuur of
recreatie. Wanneer landbouwgrond
minder productief wordt omdat
bijvoorbeeld de grondwaterstand
omhoog gaat, hebben we een deel
van de grondwaarde opgenomen als
kosten.
Na de uitwerking en afbakening van
het ontwerpprincipe in een set van
maatregelen hebben we de kosten
en baten per maatregel kwalitatief
omschreven. Daarna hebben we
per maatregel een grove schatting
gemaakt van het areaal waar de
maatregel betrekking op heeft. Aan
de hand van normkosten kunnen
we dan inschatten wat de kosten of
opbrengsten van een maatregel zijn,
en indien mogelijk welke financieringsmechanismen mogelijk zijn. We
hebben ons hierbij steeds gebaseerd
op verschillende aannames. De aannames zijn veelal opvraagbaar via de
achterliggende excelbestanden.

Transitie van de economie
Grootschalige landbouwtransitie
op kleigrond waarbij regulier bedrijf
transformeert naar productie voor
de stad, de ontwikkeling van de
circulaire economie en smart landscape komen beperkt aan bod in dit
rapport. Wij zien dit als economische
ontwikkelingen die vanuit particulier of ondernemersinitiatief zouden
kunnen ontstaan en die dan kostendekkend zouden moeten zijn. Dit
neemt niet weg dat, willen we deze
ontwikkelingen versnellen of sturen,
er wel aanvullende overheidsinvesteringen voor ingezet kunnen worden.
Hierbij kan gedacht worden aan het
(deels) compenseren van de opbrengstderving (inkomensdaling) bij
omschakeling naar een andere vorm
van landbouw.

De berekeningen per atelier zijn opgenomen in de bijlagen. De excelbestanden zijn te raadplegen via Bureau
BUITEN.
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Zaanstreek-Waterland
In het atelierverslag heeft BoschSlabbers de resultaten van de twee
ateliers vervat in een essay met een
schets.

de veengebied. We schatten in dat dit
ontwerpprincipe van toepassing kan
zijn op circa 25% van het te transformeren oppervlak.

Voor Zaanstreek-Waterland zijn een
aantal ontwerpprincipes en principeoplossingen voorgesteld waarin
de opgaves vanuit de negen thema’s
worden gecombineerd. Centrale opgaven in deze regio zijn reductie van
CO2-uitstoot vanuit het veen en het
tegengaan bodemdaling. De andere
opgaven zijn beschreven in het Atelierverslag van BoschSlabbers.

D. Woningbouw met uitmuntend
bereikbaar ommeland. Tegelijk met
de realisatie van woningbouw (of
werklocaties), wordt het landschap
aantrekkelijker en bruikbaarder
gemaakt voor recreatie. Hiervoor
worden buitenpoorten gerealiseerd,
extra fietspaden en landschappelijke
ingrepen. Denk aan de koppeling van
Zaanstreek en Waterland (via het
Oer-IJ) en Waterland - Noordzeekanaal (over de Noorder-IJplas) Dit
betreft een klein gedeelte van het te
transformeren deel van het gebied
(3-10%).

Voor dit gebied hebben wij, op basis
van de ateliers en het verslag, de
volgende ontwerpprincipes geformuleerd:
A. Het behoud van het veen i.c.m.
aangepaste landbouw. Het grondgebruik kan dan bestaan uit melkvee in
combinatie met natuurbeheer, teelt
van alternatieve gewassen die een
hoge grondwaterstand verdragen of
het plaatsen van zonnepanelen op
natte weidegronden. Hiervoor moeten aanvullende waterbeheermaatregelen worden genomen, om ervoor
te zorgen dat er op alle momenten
voldoende zoet water beschikbaar
is. We schatten in dat dit ontwerpprincipe van toepassing kan zijn op
circa 40% van het te transformeren
oppervlak.
B. Regeneratie van het veen (aangroei
veen) in combinatie met natuur. Er
kan gekozen worden voor verbrakking, waardoor de aanvoer van water
in droge tijden niet van elders hoef te
komen (minder ingrijpende extra waterbeheermaatregelen). Er ontstaat
zo een nieuwe vorm van (zoete /
brakke) natuur. We schatten in dat dit
ontwerpprincipe van toepassing kan
zijn op circa 25% van het te transformeren oppervlak.
C. Vernatten van de kleinere droogmakerijen, waardoor natuur ontwikkeld kan worden, gecombineerd met
zonnepanelen op water / moeras en
windturbines in rijen op strategische
plaatsen. Door het vernatten van
de (dieper gelegen) droogmakerijen
wordt voorkomen dat deze grondwater wegtrekken vanuit het omliggen10

E. Aanleg – mogelijk verdiept - van de
verbinding A8-A9 in combinatie met
landschappelijke versterking, zodat
de landschappelijke structuren van
het Oerij en de Stelling van Amsterdam verbeterd worden. Dit betreft

een klein gedeelte van het te transformeren deel van het gebied (3%).
F. Herontwikkelen van het Industrielandschap Zaanstreek
tot gemengd eigentijds stedelijk
woon-werkmilieu. Dit betreft een
klein gedeelte van het te transformeren deel van het gebied (3-10%).
Kwantitatieve inschatting van de
investering
Om een inschatting te maken van
de investeringen, hanteren we de
volgende aannames:
—— Ongeveer 1/4 van het landschap
van Zaanstreek-Waterland transformeert van zijn huidige gebruik
naar ander gebruik als gevolg van
de diverse ruimtelijke opgaven.
Dit komt neer op ca 8675 ha.
—— Op dit areaal zijn de voorgenoemde 6 ontwerpprincipes van toepassing, in tabel B.1 in de bijlagen
is per ontwerpprincipe ingeschat
wat het relevante oppervlak is.

Kosten en baten kwalitatief
In onderstaande tabel sommen we de kosten en baten van deze ontwerpprincipes op, gecombineerd met mogelijke financieringsmechanismen voor de benodigde kosten .

Tabel 3.1 Kosten en baten atelier Zaanstreek-Waterland

Conclusie
—— Klimaatadaptatie, veenregeneratie, de beperking van CO2 uitstoot
uit het veen en natuurontwikkeling zijn zeer bepalend in dit
gebied. Ook financieel.

—— Voor de regeneratie van het
veen, en vernatting van de kleine
droogmakerijen zijn er de minste
aanknopingspunten voor financieringsme-chanismen.

—— Er moeten keuzes gemaakt
worden over gedeeltelijk behoud
van het veen en regeneratie van
het veen. De financiële en landschappelijke consequenties zijn
ingrijpend. Bij regeneratie van het
veen zijn de kosten ca. 170.000
per ha, zeker als het agrarisch
gebruik onmogelijk wordt.
Voorwaarde voor beide opties is
extra waterbeheermaatregelen en
mogelijk de droogmakerijen vernatten voor beschikbaarheid zoet
water. Mogelijk kan dit minder
zijn wanneer verbrakking van het
water een optie is.

Grote elementen uit de landschappelijke opgave zijn:
—— Transformatie huidige veeteelt
naar alternatieve natte teelten
—— Regeneratie van het veen
—— Vernatten droogmakerijen

—— De grootste financiële baten in
het gebied (positieven kasstroom)
komt van de woningbouw in dit
deelgebied (uitleglocaties en binnenstedelijk) en van de opbrengst
van zonnevelden en windturbines.
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Binnenduinrand
In het atelierverslag heeft BoschSlabbers de resultaten van de twee
ateliers vervat in een essay met een
ruimtelijke schets.
De belangrijkste elementen van de
opgaven voor het landschap in dit
deelgebied zijn:
—— Het uitbreiden van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland in oostelijke richting met de resterende
agrarische enclaves, om daar nattere natuur toe te voegen, bloemrijk aangeduid als ‘kweldorado’,
in combinatie met voortgezet
agrarisch gebruik gericht op afzet
bij de omwonende, overwegend
welvarende bevolking.
—— Stevige ecologische verbindingszones:
1. Aan de zuidzijde vanuit de Waterleidingduinen naar (en voorbij)
Park21 in de Haarlemmermeer
2. Aan de noordzijde (maar nog ten
zuiden van het Noordzeekanaa)
ter hoogte van Santpoort van
duinen, via de strandwal naar het
poldergebied
3. Een ecologische verbinding
vanuit het OerIJ over het Noordzeekanaal richting Spaarnwoude
en Haarlemmermeer.
—— Het inzetten van de bedrijventerreinen in de IJmond als energieland-schap (windturbines,
geothermie, zonneenergie) in
combinatie met ver-sterking (circulaire) economie en het toeristisch beleefbaar maken hier-van
(urbane recreatiekwaliteit).
—— Het beleefbaar en bereikbaar
maken van de windparken op zee
vanuit Wijk aan Zee en het meervoudig benutten van de ruimte
op zee.
—— Het meervoudig benutten van
water en oevers plus deel achterland van het Noordzeekanaal,
voor energie, recreatie, bereikbaarheid, ecologie.
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—— De realisatie van een viertal recreatieve poorten (Buitenpoorten)
in de nabijheid van OV-knopen
(Zandvoort, Overveen, Santpoort
en Haarlem-Spaarnwoude).
—— (Het verkennen van) een spoorlus
Zandvoort-Bloemendaal-Overveen om een groter deel van de
kuststrook beter met OV bereikbaar te maken.
—— Het toevoegen van woningbouw
aan het nu nog vooral bedrijventerrein Waarderpolder en het verbinden van de Waarderpolder en
de stad met het landschap zodat
een uitmuntend en goed bereikbaar buitengebied ontstaat.
—— Het benutten van de Duinpolderweg voor versterking van de
fysieke oost-west verbindingen
en het eventueel toevoegen of
verbeteren van andere oost-west
verbindingen, in ieder geval voor
langzaam verkeer.
De opgaven die de meeste mogelijkheden bieden in synergie en gezamenlijk opgepakt te worden, zijn:
A. IJmond: Energietransitie, circulariteit, recreatie, werken. Het inzetten
van de bedrijventerreinen in de IJmond als energielandschap (windturbines, geothermie, zonne-energie) in
combinatie met versterking circulaire
economie (o.a. door de ontwikkeling
van een waterstoffabriek voor het
omzetten van windstroom naar waterstof: power to gas). Daarnaast ook
toeristisch beleefbaar maken van dit
gebied (urbane recreatiekwaliteit).
B. Noordzeekanaal: Recreatie en ecologie. Het meervoudig benutten van
water en oevers plus deel achterland
van het Noordzeekanaal, voor energie, recreatie, bereikbaarheid, ecologie. Landschappelijke, ecologische en
recreatieve verbinding Oerij – oever
Noordzeekanaal. De realisatie van
één recreatieve poort (Buitenpoorten)
in de nabijheid van OV-knopen.
C. Zuidelijk deel: Recreatie en ecologie. Stevige ecologische verbindings-

zone richting Park 21. De realisatie
van drie recreatieve poorten (Buitenpoorten) in de nabijheid van drie
OV-knopen.
D. Landbouwenclaves binnenduinrand: landbouw, natuur, waterberging, recreatie. Het uitbreiden van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland in
oostelijke richting met de resterende
agrarische enclaves, om daar nattere
natuur toe te voegen, bloemrijk aangeduid als ‘kweldorado’, in combinatie met voortgezet agrarisch gebruik
gericht op afzet bij de omwonende,
overwegend welvarende bevolking.
Realiseren van recreatieve verbindingen.
E. Waarderpolder, gecombineerd,
wonen, werken, verbindingen met
landschap.
Kwantitatieve inschatting van de
investering
Om een inschatting te maken van
de investeringen, hanteren we de
volgende aannames:
—— Ongeveer 1/4 van het landschap
van de Binnenduinrand transformeert van zijn huidige gebruik
naar ander gebruik als gevolg van
de diverse ruimtelijke opgaven.
Dit komt neer op ca 6000 ha
—— Op dit areaal zijn de voorgenoemde 6 ontwerpprincipes van
toepassing, in onderstaande tabel
is per ontwerpprincipe ingeschat
wat het relevante oppervlak is.
Kosten en baten kwalitatief
In de volgende tabel sommen we de
kosten en baten van deze ontwerpprincipes op, gecombineerd met
mogelijke financieringsmechanismen
voor de benodigde kosten.
Conclusies Binnenduinrand en
IJmond
—— In dit gebied zijn de recreatieopgave en natuurontwikkeling het
meest bepalend. Het accent ligt
op het realiseren van recreatieve
verbindingen (paden en groene
corridors) en het realiseren van
buitenpoorten.
—— Ook het realiseren van natuurvriendelijke overs langs het

Tabel 3.3 Kosten en baten atelier Binnenduinrand

Noordzeekanaal is ingrijpend,
landschappelijk en financieel.
—— In dit gebied biedt het industriecomplex in de IJmond verschillende mogelijkheden voor productie
van duurzame energie en bijdragen aan de circulaire economie.
Dit zal resulteren in financiële
baten in dit gebied.
—— Andere baten in dit gebied zouden kunnen komen uit transformatie van delen van de Waarderpolder.
De grootste elementen uit de landschappelijke opgave zijn:
—— Ecologische oevers Noordzeekanaal
—— Ecologische verbindingen OerIJ
– NZK
—— Ecologische verbindingen richting Park21
—— Uitbreiden NP Zuid-Kennemerland naar het oosten
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Brettenzone
Voor het gebied Brettenzone-Spaarnwoude-Haarlemmermeer-West heeft
MUST Stedebouw vier gebiedssoorten uitgewerkt:
A. Droogmakerij, als representant
voor de Westkant van de Haarlemmermeer
B. Open veenweidegebied, voor de
zone ten noorden van de Haarlemmermeer en tussen de haven en het
recreatiegebied Spaarnwoude
C. Recreatielandschap, als representant voor de recreatiegebieden
Spaarnwoude
D. Stedelijk landschap, de verbindingszone naar het stedelijk gebied
van Amsterdam met in de toekomst
de Haven Stad ontwikkeling. In dit
deel vallen bijvoorbeeld onder meer
de Brettenzone en de Tuinen van
west.
Voor elk van deze gebiedssoorten
beschrijven we de voorgestelde typologie van ingrepen.
Voor de droogmakerij:
1. Gedeeltelijk benutten voor verstedelijking waar dat volgens LIB
Schiphol kan. Hoewel het totale
gebied circa tweederde van de
Haarlemmermeer beslaat, zijn de
delen die buiten het LIB zone 4
vallen beperkt van oppervlak. Het
gaat om het gebied ten zuiden en
westen van Nieuw Vennep en de
westelijke zone tussen Hoofddorp
en de Ringvaart. In die gebieden is wonen met aanverwante
voorzieningen als sport gedacht
en wel op zo’n manier dat ook het
groene grid van de Haarlemmermeer wordt versterkt. In het Uitvoeringsplan Haarlemmermeer
West ‘Parels aan de Ringvaart’
is geen kwantitatieve ambitie
vastgelegd maar een kwalitatieve
doelstelling voor aantrekkelijke
woonmilieus. Naar schatting zal
de totale ontwikkeling op lange
termijn ca. 10.000 woningen
beslaan in laagstedelijke dichtheden van ca. 25 woningen per ha,
dus ca. 400 ha wonen plus een
additioneel ruimtebeslag voor
voorzieningen, o.a. sport.
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2. Het tussengebied herbergt een
veelheid aan functies en nieuwe
combi-naties. Hier is plaats voor
de moderne akkerbouw, voor
energieproductie in combinatie
met waterberging.
3. Randzone langs de ringvaart: versterking van het lint en aanplant
van bosgebied in combinatie met
windmolens ‘erboven’ en voor
zover passend binnen Schipholregels. Gaat om betrekkelijk
smalle zones langs de Ringvaart
en slechts hier en daar. Zeg max
100m ‘diep’ en in totaal voor 5km,
dus ca. 50 ha.
4. Dwars op de randzone ecologische en recreatieve verbindingszones, zoals bij Park21
(ten zuiden van Hoofddorp) en
mogelijk ook één – veel smallere
- aan de noordzijde van de polder.
Deze zones vragen ook om extra
fietsverbindingen over de Ringvaart (2x) aan de westzijde.
Deze ingrepen zijn aanvullend op
oudere NNN-afspraken o.a. voor de
zone Nieuw Vennep-Hoofddorp en
voor het gebied , die deels nog gerealiseerd moeten worden.
Voor het open veenweide landschap
zijn twee scenario’s uitgewerkt:
—— Scenario A: Een sterke vernatting
als waterbergingsgebied met nat
veenbos en een recreatieve rand
(radicale keuze)
—— Scenario B: Stoppen bodemdaling door peilverhoging en wellicht herstel veengroei (behoud
en ontwikkeling)
In beide gevallen moet dit deelgebied
recreatief beter worden verbonden,
wat vraagt om onder andere een
recreatieve onderdoorgang van de A9
en andere over- of onderkluizingen
van infrastructurele en waterbarrières.
In scenario A moet er een totaal
andere en vermoedelijk minder
productieve landbouw plaatsvinden.
In scenario B is een voortzetting van
huidig agrarisch gebruik denkbaar,

zij het in nattere omstandigheden
en dus met enige aanpassingen en
geringere opbrengsten (maar meer
dan in scenario A).
Wij hebben er hier voor gekozen
om het veenweidegebied voor 50%
scenario A te volgen en voor de andere helft scenario B.
Recreatielandschap Spaarnwoude:
Hier is een ‘tweede oplevering’
voorzien, met een leisure-/ evenementenlandschap en een heringericht parkdeel.
Qua investeringen gaan we uit van
kosten die vergelijkbaar zijn met een
stadspark/intensief recreatiegebied,
maar wel met wat meer privaat verdienvermogen.
Er is verder specifiek aandacht voor
het aantakken van het gebied op de
Haven. Ook de recreatieve verbindingen (wandelen, fietsen) richting Brettenzone vergen een extra investering.
Naast een investeringsopgave ligt
hier een extra beheeropgave. Het
park zal meer bezoekers aantrekken, onder andere door toenemende
bevolking MRA als geheel en Haven
Stad in het bijzonder (max. 70.000
woningen).
Stedelijk landschap
Dit betreft de overgangszone tussen
Haven Stad en het aangrenzende gebied met onder meer de Brettenzone
en aan de andere zijde van A200 en
Haarlemmertrekvaart de tuinen van
West. Met name voor de Brettenzone
is een robuustere recreatieve inrichting nodig (fietsinfrastructuur). Haven
Stad is immers een ontwikkeling ter
grootte van de stad Leiden die aan de
Westzijde van Amsterdam is voorzien. Dat legt een flinke recreatieve
druk op het hele gebied tot de kust,
maar in het bijzonder op de zone die
er direct op aansluit. Naast verbreding van de bestaande fietsinfrastructuur en tenminste één alternatieve route, zijn extra infrastructurele
overkluizingen of onderdoorgangen
nodig. In Haven Stad komen 70.000
woningen. Voor de ontsluiting van
het gebied is een light rail of metro
noodzakelijk, een opgave waarvoor
de stad nog financiële dekking zoekt,

in samenspraak met rijk en VRA. Qua
weginfrastructuur gaat het om optimalisering en aansluiting op bestaande systemen.
Kosten en baten kwalitatief
In de volgende tabel sommen we de
kosten en baten van deze ontwerpprincipes op, gecombineerd met
mogelijke financieringsmechanismen
voor de benodigde kosten
Conclusies Brettenzone
—— Bepalende opgaven in dit gebied
zijn de woningbouw in Havenstad, en de groene recreatievraag
die dat met zich meebrengt,
evenals ecologische verbindingen
en de opgave van het veenweidegebied.
—— Ook in dit gebied is het realiseren
van aantrekkelijke corridors en
ver-bindingen belangrijk, hoewel er ook areaaluitbreiding van

groen gewenst is met het oog op
de toename van inwoners.
—— Voor het veenweidegebied moet
een keuze gemaakt worden tussen gedeeltelijk behoud van het
veen en regeneratie van het veen.
De fi-nanciële en landschappelijke consequenties zijn ingrijpend.
De grootste elementen uit de landschappelijke opgave zijn:
—— Ecologische corridors door de
droogmakerij Haarlemmermeer
—— Behoud veen(weide)gebied door
veenbos en/of aangepaste landbouw
—— Recreatielandschap Spaarnwoude en aantakking op Havenstad
—— Recreatiestructuur Havenstad

Tabel 3.4 Kosten en baten atelier Brettenzone
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Westeinderscheg
Dit deelgebied omvat de westzijde
van de Haarlemmermeer, inclusief
Schiphol, de Westeinderplas in het
zuiden en loopt oostelijk door tot aan
de Amstel bij Uithoorn. Noordelijker
ligt de grens van het gebied min of
meer bij de grens van Amstelveen
(minus een zone rond de Amstel) en
het gebied loopt dan in noordwestelijke richting via de rand van Amsterdam Zuid, de Nieuwe Meer en het
Amsterdamse Bos weer naar Schiphol. In het midden liggen Aalsmeer
en (een deel van) de glastuinbouwgebieden van de Greenport Aalsmeer.
Ook voor dit gebied heeft MUST
Stedebouw vier gebiedssoorten
uitgewerkt:
A. grote droogmakerij & plas, als
representant voor de Oostkant van
de Haarlemmermeer en de Westeinderplas.
B. nuttig veenlandschap, gevormd
door de Bovenlanden met aan weerszijden in respectievelijk het oosten
de Haarlemmermeer en in het oosten
het kassengebied.
C. gemengde droogmakerij, een
gebied dat staat voor de combinatie
van delen van de Stelling van Amsterdam, bedrijventerrein, kassen en
woonbebouwing zijn te vinden, zeg
in de omgeving van Amstel-veen/
Uithoorn.
D. Stadslandschap, de stadsrandzone van Amsterdam Zuid via De
Nieuwe Meer naar het Amsterdamse
Bos.
Voor elk van deze gebiedssoorten
beschrijven we de voorgestelde typologie van ingrepen.
Grote droogmakerij & plas
Deze dynamische oostzijde van de
Haarlemmermeer combineert al veel
functies, zoals bedrijventerrein, kassen, grootschalige akkerbouw, vervoersas en hier en daar ook wonen.
Hier landen vooral opgaven rondom
werken en vinden veranderingen in
de glastuinbouw – o.a. schaalvergroting en verduurzaming (warmtenet en
CO2-leiding) – plaats.
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Waar serieuze investeringen in het
landschap aan de orde zijn, is aan de
randen van de Westeinder plas. Nu
is dat op Aalsmeer na een wat kale
plas water, met andere oevers en een
meer recreatieve inrichting kan de
waarde van dit gebied voor de MRA
toenemen. Grofweg gaat om ca. 7km
oever (ca. 40% van totaal) waar dit
aan de orde is.
Nuttig veenlandschap
Hier wordt een majeure ingreep
voorgesteld om van de zone tussen
Amsterdamse Bos en de Westeinderplas een daadwerkelijke groen-blauwe scheg te maken, die beter recreatief is ingericht. De tuinbouw is in De
Bovenlanden bezig aan een terugtrekkende beweging. Een recreatieve
invulling vergt eventueel het aankopen en inrichten van het gebied, maar
een goedkoper alternatief richt zich
op verwerven van grond voor recreatieve infrastructuur en het onderling
verbinden van de ‘eilandjes’ met
bruggetjes. We gaan voor de kosten
uit van deze sobere variant.
Tuinbouw blijft aanwezig waar dat
economisch uit blijft kunnen. Voor
het overige is er weinig ruimte voor
extra functies. In de randzones van
de bovenlanden zijn extra bomen/
bescheiden bos geprojecteerd.
Gemengde droogmakerij
Binnen deze typologie vinden verschillende functies nu al hun plek,
waaron-der kassen, bedrijfsruimte en
wonen naast bijvoorbeeld cultuurhistorie (forten met omliggend schootsveld). Een bescheiden verdichting van
dit landschap wordt voorgesteld, met
een gelijktijdige versterking van het
landschappelijk raamwerk (bomenrijen, wateropvang) en een multifunctionelere aanpak in de vorm van ruimte
voor met name zonne-energie op
daken en evt. op maaiveld.
Per saldo zijn deze opgaven op gebiedsniveau in te vullen en financieel
op te lossen, zo lijkt het.
Stadslandschap
Hier gaat een stevige verdichting van
de stadsrand in de ZWASH-/Enter
NL zone, inclusief een daarin geplande doortrekking van de Noord-Zuid-

lijn naar Schiphol/Hoofddorp, samen
met een verbeterde recreatieve
inrichting van de zone rond De Nieuwe Meer. De oevers daarvan worden
toegankelijker en er komen meer
gebruiksfuncties, waaronder sport
en horeca. Daarmee wordt gebied
beter aangesloten op Amsterdamse
Bos, inclusief 1 of 2 extra recreatieve
fietsverbindingen over de Ringvaart,
zodat een rondje Nieuwe Meer mogelijk wordt en ook Haarlemmermeer
zelf beter op Amsterdamse Bos en op
deze nieuwe scheg-in-ontwikkeling
wordt aangesloten. Samenvattend
gaat het om:
—— ca. 10.0007 woningen of meer;
—— Werken (kantoren): 300.0001.500.000 m2 extra in Enter NL,
waarvan een substantieel deel in
deze zone valt;
—— Metro (kan deels ook bovengronds hier) Zuidas-Hoofddorp,
ca. 17km, afhankelijk van tracé
—— Inrichting oevers Nieuwe
Meer(rondom ca. 6km waarvan
helft al min of meer is ingericht),
2 ‘kunstwerken’ over ringvaart en
aantakkende recreatieve infra.

Conclusies Westeinderscheg
—— Ook in dit gebied zijn natuur- en
recreatie en het behoud van het
veen de meest bepalende opgaven.
—— Voor het veengebied wordt een
majeure ontwikkeling voorgesteld, die landschappelijk en
financieel ingrijpend is.
De grootste elementen uit de landschappelijke opgave zijn:

—— Recreatieve inrichting van de
randen van de Westeinder Plas
—— Recreatie-impuls Westeinderscheg, waaronder bruggen om
eilandjes te ontsluiten en aan
elkaar te verbinden. Voor de toekomst wordt overigens een behoorlijk ongedekt tekort verwacht
voor het langjarig beheer van de
eilandjes. Voor het vervangen
van de beschoeiing is geen geld
beschikbaar.

Tabel 3.5 Kosten en baten atelier Westeinderscheg

Noten:
7
Inschatting Bureau BUITEN op basis
uitkomsten ateliers
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Amstelscheg
Dit deelgebied loopt vanaf de zuidpunt bij Uithoorn aan de Amstel door
tot in Amsterdam centrum, de rivier
stroomafwaarts volgend. Het gebied
aan weerszijden van de Amstel valt
erbinnen, waaronder De Ronde Hoep
polder. De zuid- en zuidoostelijke
grens wordt gevorm door de Waver
en het Gein, de snelweg A2 is de
oostelijke grens van dit deelgebied. In
dit deelgebied onderscheidt MUST
de volgende gebiedstypen:
A. Open veenweide, met De Ronde
Hoep als exponent
B. Stadsrand Amstelveen
C. Amstelland, de zone rond de
Amstel (oostelijk tot de A2) tussen
Amster-dam en Ouderkerk
D. Stadsentree, de zone in Amsterdam rond de Amstel vanaf de Rozenoordbrug stadsinwaarts
Open veenweide
Voor De Ronde Hoep tekenen zich
twee scenario’s af:
—— Behoud-scenario, gericht op
voortzetting huidige gebruik
—— Stevige vernatting, inclusief nat
bos
Het gaat om een gebied van bijna
1.300ha waarvan 900ha grasland.
Omtrek polder is 17,3km. Wij gaan
hier uit van het behoudscenario.

Tabel 3.6 Kosten en baten atelier Amstelscheg
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Stadsrand Amstelveen
Hierin is verdichting van de bestaande stadsrand voorzien in combinatie
met een parkachtige inrichting van
een randzone, inclusief ruimte voor
een energie-landschap. Deze randzone is het belangrijkste verschil met
het huidig gebruik. Denkbaar is dat
verdichting en inrichting randzone
financieel aan elkaar worden gekoppeld.
Amstelland
Dit gebied wordt nu al als stedelijk
uitloopgebied gebruikt met een hoge,
soms te hoge, druk op de Amsteldijken. Voorgesteld wordt om het
gebied met name ook ten oosten van
de Amstel fijnmaziger in te richten en
te beheren als een intensief recreatiegebied. Betekent overigens niet
dat alle resterende gronden moeten
worden verworven.
Het vraagt wel om een fijnmaziger
recreatieve infrastructuur.
Langs de rand bij de A2 ook ruimte
voor windmolens, over een lengte
van enkele kilometers (ruimte voor 4
moderne grote windmolens als dat
verenigbaar is met Schiphol).
Indicatief gaat om ca. 600 ha, die nu
vooral wordt gebruikt als agrarische
grond en deels in gebruik is voor
sport en bedrijfs-/maatschappelijke
functies (o.a. bereden politie).

Conclusies Amstelscheg
—— De grootste opgaven zitten hier
op het vlak van de landbouwtransitie en de recreatievraag.
—— In de Amstelscheg speelt ook het
behoud van het veen een belangrijke rol. Voor het veenweidegebied moeten keuzes gemaakt
worden over gedeeltelijk behoud
van het veen en regeneratie van
het veen. De financiële en landschappelijke consequenties zijn
ingrijpend.
—— Bij het introduceren van peilgestuurde drainage is het wellicht
mogelijk een subsidiebijdrage
vanuit het rijk of Europa aan te
vragen.
—— Uit de ateliers kwam naar voren
dat het voor de boeren in dit gebied moeilijker is om het bedrijf
duurzaam te voeren, terwijl dit
wel essentieel is voor het behoud
van het landschap. Er is daarom
gepleit voor het opzetten van een
traject om de gewenste duurzame landbouwtransitie, waarbij
de boeren voor de lokale makt
produceren, mogelijk te maken.
Belangrijke elementen uit de landschappelijke opgave zijn de recreatieve inrichting Amstelland, de versterking landschappelijke en recreatieve
kwaliteit in de stadsranden en de
toekomst van De Ronde Hoep

Diemerscheg,
Gooi,
Vechtstreek
Voor het gebied Diemerscheg, Gooi
en Vechtstreek zijn door Feddes
Olthof op basis van de ateliers vijf
‘tegels’ uitgewerkt:
A. Parklandschap Diemerscheg:
koppeling programma’s energietransitie (zonnepanelen en windmolens),
CO2 en bodemdaling (broekbos)
recre-atie (betere verbinding stad en
land), woningproductie
B. Gemengd landschap in de
Vechtzone: koppeling programma’s
agrarische transformatie, CO2 en bodemdaling natuur, klimaatadaptatie,
recreatie, (cultuurhistorie).
C. Plassengebied: koppeling programma’s agrarische transformatie,
uitbreiding natuurnetwerk, recreatie.
D. Gemengd landschap op de
gradiënt: koppeling programma’s
woning-productie (landelijk wonen),
energietransitie (zonnepanelen) agrarische transformatie, natuur.
E. Bosrijk parklandschap: koppeling programma’s woningproductie
(landelijk wonen), energietransitie
(zonnepanelen) agrarische transformatie (agro-forestry), natuur, recreatie (cultuurhistorie, landgoederen).
Parklandschap Diemerscheg
Naast reeds geplande en deels in ontwikkeling zijnde woningbouwlocaties
in deze zone (waaronder Bloemendalerpolder), is in dit deelgebied een
ster-ke vernatting met broekbos voorzien in het Diemerbos. Dat legt CO2
vast en levert een biomassa-oogst.
De woningbouw voorziet tevens in
een koppeling naar een groen-recreatieve inrichting van het resterende
deel van de Bloemendalerpolder,
inclusief een vaarontsluiting richting
de Vecht en een pleisterplaats ter
hoogte van de te realiseren sluis.
Langs grote infra zijn aan weerszijden zonnepanelen geprojecteerd,
langs het Amsterdam-Rijnkanaal
grote windmolens.

Vechtzone
Aanname is dat langs de Vecht
landbouw de drager van het landschap blijft, wel zien we dat vernatting plaats gaat vinden en een
transitie naar duurzame landbouw.
Onderwaterdrainage kan de bodemdaling afremmen. Boeren of kleine
coöperaties gaan bijvoorbeeld meer
produceren voor nabije stedelingen
en ontwikkelen meer activiteiten op
het gebied van natuur en recreatie.
Peilverhoging in de inundatievelden maakt de historische structuur
beter zichtbaar en is positief voor
klimaatadaptatie en de biodiversiteit.
Hier vindt enige vernatting plaats,
waardoor (aangepaste duurzame)
landbouw mogelijk is. Er is ruimte
voor kleinschalige energieproductie
(niet zozeer op maaiveld). Recreatie
wint aan belang en benut de Waterlinie/ Stelling van Amsterdam. Nieuwe
routes of attracties zijn mogelijk,
maar we voorzien in deze zone geen
grote verbeteringen in het recreatieve
netwerk.
Plassengebied
Aanname is dat de natuurfunctie
meer ruimte krijgt, ruimte voor enkele
honderden ha nieuwe natuur, en dat
het gebied vernat wordt waardoor de
landbouwfunctie deels zal veranderen.
Veranderingen in het waterbeheersysteem worden naar verwachting
door het waterschap omgeslagen
over de inwoners/gebruikers. Naast
de reeds in voorbereiding zijnde
nieuwe vaarverbinding is er voor de
vaarrecreatie geen extra investeringsimpuls voorzien. De vaarverbinding
kan mogelijk wel zorgen voor extra
toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
Gemengd landschap op de gradiënt
De hoge zandgronden van het Gooi
gaan op de gradiënt over in de
lage veengebieden. Hier is kwaliteitsverbetering van de linten en
landgoederen-zones denkbaar via
enige toevoeging van wonen op
bescheiden schaal. Het gaat daarbij
nadrukkelijk om een koppeling met
kwaliteitsverbetering, waarbij ook
inrichtingsherstel van het landschap
wordt meegenomen. De gradiënt is
ook een kansrijke zone voor natuurontwikkeling en versterken van de

biodiversiteit. Zonder bijdrage aan
landschapsherstel geen toevoeging
van bouwvolumes, is het uitgangspunt.
Ook hier is sprake van een verandering voor de agrarische sector, maar
minder ingrijpend dan in bijvoorbeeld
de Vechtzone.
Dit landschap biedt kansen voor goed
ingepaste zonneweides en andere
kleinschalige vormen van duurzame
energieproductie.
Er ligt een uitdaging om in de randen
de stijgende recreatieve druk op te
vangen.
Bosrijk parklandschap
Dit vormt het kerngebied van het
Gooi, met afwisselend bos en heide.
De recreatieve druk op dit gebied is
al hoog en die druk zal hoger worden.
Dat impliceert de noodzaak van kwaliteitsverbetering van routes (vooral
bredere fietspaden), het creëren/
verbeteren/uitbreiden van parkeer-/
overstapplaatsen en transferia-achtige voorzieningen (buitenpoort),
inclusief daarbij noodzakelijke laadinfrastructuur. Een extra recreatieve
en ecologische overkluizing van grote
infra – o.a. A1, evt. A27) is relevant.
Omdat meer auto’s een doodlopende
weg zijn, is ook hier een ontwikkeling
van recreatieve poorten op OV-locaties belangrijk (bijvoorbeeld bij
stations Bussum Zuid, Media Park).
Het gaat grofweg om een gebied van
3.000 ha (areaal GNR plus nog wat
aangrenzende gebieden van NM en
SBB), waarbinnen enkele honderden
kilometers aan fietsinfrastructuur een
verbeterslag moet ondergaan. Dat is
meer dan regulier onderhoud. Alles
moet een slag robuuster worden,
waarbij tegelijkertijd de druk op de
natuur niet mag toenemen en de
recreatie dus geleid moet worden.
We gaan uit van enige houtproductie
(2.000m3 per jaar, w.v. 50% kwaliteit
en 50% biomassa). Het kwaliteitsdeel kan worden ingezet voor woning-bouw (lange cyclus, vastlegging
CO2).
Vanwege het intensieve en nog
toenemende recreatieve gebruik is
hier ook een groeiende toekomstige
beheeropgave.
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Conclusie Diemerscheg, Gooi en
Vechtstreek
—— Ingrijpende ontwikkelingen in dit
gebied zijn de woningbouw en de
recreatieve impact hiervan (o.a.
de vaarverbinding naar de Vecht,
en de paden en bruggen voor
wandelen en fietsen).
—— Grote investeringen zijn eveneens
gevraagd voor natuurontwikkeling en vernatting.

Tabel 3.7 Kosten en baten atelier Diemerscheg
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Belangrijke elementen uit de
landschappelijke opgave zijn:
groenblauwe recreatieve inrichting
Bloemendalerpolder en realiseren van
nieuwe natuur in het plassengebied.

Flevoland
Beschrijving ontwerpprincipes
Voor Flevoland zijn vijf ‘tegels’ met
ontwerpprincipes uitgewerkt:
A. Gemengd agrarisch landschap agrarische transformatie, circulaire
economie, smart landscape, CO2 en
bodemdaling, natuur en ecologie
B. Gemengd natuurlijk landschap woningproductie (landelijk wonen),
natuur en ecologie, energietransitie,
recreatie
C. Gemengd landelijk gebied - woningproductie, bereikbaarheid, agrarische transformatie (voedselproductie
in de stad), energietransitie, klimaatadaptatie
D. Gemengd stedelijk gebied - woningproductie, bereikbaarheid, agrarische transformatie (voedselproductie
in de stad), energietransitie, klimaatadaptatie
E. Hoog stedelijk gebied - woningproductie (verdichten in huidige groene
setting), bereikbaarheid (OV bereikbaarheid verbeteren).
Gemengd agrarisch landschap
Binnen het landbouwgebied ontstaat
meer variatie van bedrijfstypen. Te
denken valt aan kringlooplandbouw,
natte teelten en een verschuiving
van akkerbouw naar veeteelt in de
bodemdalingsgebieden.
Gemengd natuurlijk landschap
Het nieuwe natuurlijke landschap
staat in het teken van de ontwikkeling
van gradiënten; moeraszones voegen
geleidelijke overgangen tussen water
en land toe, voedselbossen zorgen
voor overgangen van bos naar agrarisch gebied en er is meer menging
van het bos- en het moerasgebied.
Gemengd landelijk gebied
In het landelijke landschap gaat precisielandbouw samen met natuurvriendelijke strokenlandbouw, opwek
van duurzame energie en landelijk
wonen.

Gemengd stedelijk gebied
Als Almere en Lelystad hun stadsuitbreidingen direct bij de dijk bouwen,
wordt de kwaliteit van het waterlandschap beter benut. Het oppervlaktewater kan worden gebruikt om deze
woongebieden van thermische energie te voorzien. Het nieuwe stedelijke
landschap combineert hoogstedelijk
en landschappelijk wonen, voedselproductie en energieopwekking.
Nieuwe moeraszones zorgen voor
meer geleidelijke overgangen tussen
land en water. In de moeraszones zijn
drijvende zonnepanelen en recreatieve voorzieningen opgenomen.
Hoog stedelijk gebied
Rondom de OV-knooppunten is ruimte voor een gemengd stedelijk landschap met ecologische kwaliteiten en
energieopwekking. Het hoogstedelijk
gebied is niet meegenomen in de tabellen, omdat ze een beperkte impact
heeft op het landschap in engere zin.
Kosten en baten kwalitatief
In hiernavolgende tabel sommen we
de kosten en baten van deze ontwerpprincipes op, gecombineerd met
mogelijke financieringsmechanismen
voor de benodigde kosten.
Uit onze berekeningen op ‘tegel’-niveau blijkt dat het mogelijk is om
netto energieproducerende wijken te
realiseren, door een integrale benutting van daken voor zonne-energie,
het benutten van thermische energie
uit oppervlaktewater (vooral voor
koeling, maar ook voor verwarming)
en het inpassen van windmolens
langs lijninfrastructuur (waarvoor in
Flevoland overigens al de maximale
capaciteit is geprogrammeerd). Hier
zit een private verdiencapaciteit, die
via anterieure overeenkomsten of –
als het om publieke grond gaat – via
concessies kan worden gebruikt om
ook bij te dragen aan een groene
recreatieve inrichting.

goedontwikkeling, de daarbij behorende ontsluiting en de directe recreatieve inrichting in zichzelf haalbaar
worden geacht. Aandachtspunten
hierbij zijn de kosten voor bruggen en
voor de eilanden zelf en de politieke
ambities voor het aandeel sociale
woning-bouw. De inrichting van
stadstranden – al dan niet in tijdelijke
vorm – zijn hieruit ook haalbaar, zeker
in combinatie met passende horeca-ontwikkeling, waarbij dan ook het
beheer kan worden ondergebracht.
Het vooral natuurlijke ‘Buiteneiland’
is overigens nog niet geheel gedekt.
Een eventuele ov-verbinding tussen
Almere en IJburg is in de ateliers wel
aangestipt, maar is een ontwikkeling
die – als die aan de orde is – nadrukkelijk een Rijksbijdrage vergt, los van
de vorm van die verbinding.
Door de daling van de bodem in het
westelijk deel van Flevoland wordt
het boeren hier lastiger. De daling
van de productie kan mogelijk (deels)
worden gecompenseerd door het
realiseren van directe afzet in de stad
en een meer ‘stedelijk’ georiënteerde bedrijfsvoering (met een mix van
activiteiten zoals zorg, cursuslocatie,
horeca, werkplek, ...).

De stedelijke ontwikkelingen – aan
de kust bij Almere en Lelystad en op
IJburgII – zijn plannen die qua vast-
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Conclusie Flevoland
—— In Flevoland zijn veel extra woningen voorzien, vandaar dat de recreatievraag hier ook aan de orde
is. Er is aankoop en inrichting van
gebied voorzien, daarnaast wordt
ingezet op nieuwe paden.
—— Ingrijpende maatregelen vinden
plaats voor de kust van Flevoland
(zonnepanelen, nieuwe eilanden).
Deze maatregelen zijn te vinden
in de volgende paragraaf.
—— Belangrijke baten in dit gebied
zijn woningbouw en energieproductie.
Grote elementen uit de landschappelijke opgave zijn:
—— Realisatie van recreatievoorzieningen
—— Ontwikkelingen in de landbouw

Tabel 3.8 Kosten en baten atelier Flevoland
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Markermeer,
IJmeer,
Gooimeer
Voor Markermeer, IJmeer en Gooimeer zijn vijf ‘tegels’ met ontwerpprincipes uitgewerkt:
A. Nieuw stedelijk landschap - kust
Flevoland, woningproductie, agrarische transformatie, energieproductie,
recreatie, natuur
B. Nieuw stedelijk landschap - kust
Amsterdam, woningproductie, bedrijven en kantoren, bereikbaarheid,
recreatie
C. Nieuw natuurlijk landschap (oude
kust, oud land) - natuur en ecologie
(verdiepen en verondiepen)
D. Nieuw moeraslandschap (nieuw
land) - natuur en ecologie (verdiepen
en verondiepen), energietransitie
(zonnepanelen),
E. Waterlandschap - klimaatadaptatie, energietransitie (zonnepanelen),
natuur en ecologie (verdiepen en
verondiepen), bedrijven en kantoren
(zandwinning)
1. Stedelijk landschap, langs de kust
van Flevoland
De nieuwe kust heeft nog weinig relatie met de meren. Als Almere en Lely-stad hun stadsuitbreidingen direct
bij de dijk bouwen wordt de kwaliteit
van het waterlandschap beter benut.
Het oppervlaktewater kan worden
gebruikt om deze woongebieden van
thermische energie te voorzien.
2. Stedelijk landschap langs de kust
van Amsterdam
Als vervolg op de ontwikkeling van
IJburg worden nieuwe eilanden aangelegd. De eilanden combineren woningbouw met bedrijven en kantoren,
de opwek van (thermische) energie
en recreatie. Voor de mobiliteit wordt
in-gezet op transport over water.
3. Natuurlijk landschap langs de
oude kust
De cultuurhistorische waarden van de
oude kust zijn hoog. Nieuwe ondiepe
delen worden zo aangelegd dat zij
niet boven het water uitsteken, zodat

het historische beeld van een zeedijk overeind blijft. Aan de landzijde
zorgen nieuwe natte graslanden voor
meer samenhang tussen de binnenen buitendijkse watersystemen. De
vernatting heeft een positief effect op
ecologie en klimaatadaptatie.
4. Moeraslandschap langs de kust
van Flevoland
Nieuwe moeraszones langs de kust
van Flevoland voegen geleidelijke
over-gangen tussen water en land
toe. De moeraszones vormen een
ecologische verbinding tussen de
Oostvaardersplassen en de Markenwadden. In de moeraszones zijn
clusters met drijvende zonnepanelen
opgenomen.
5. Waterlandschap
Centraal in het Markermeer ligt een
open waterlandschap. Klimaatadaptatie (zoetwatervoorraad), energietransitie (drijvende zonnepanelen),
natuur en ecologie en zandwinning
vormen de programmatische basis.
Het centrum van het waterlandschap
blijft open en respecteert de lange
zichtlijnen.
De stedelijke ontwikkelingen – aan
de kust bij Almere en Lelystad en
op IJburg II – zijn plannen die qua
vastgoedontwikkeling, de daarbij
behorende ontsluiting en de directe recreatieve inrichting in zichzelf
haalbaar worden geacht. Een eventuele ov-verbinding tussen Almere en
IJburg is in de ateliers wel aangestipt,
maar is een ontwikkeling die – als
die aan de orde is – nadrukkelijk een
Rijksbijdrage vergt, los van de vorm
van die verbinding.

bineerd met een zandwinconcessie,
waarbij geringere zandkwaliteit
wordt benut voor ophoging.
Vanuit de ontwerpers is verder
aangegeven dat als wordt ingezet op
energieproductie (zonnevelden op
water) dat het dan bij de schaal van
het Markermeer past om te kiezen
voor een grootschalige geconcentreerde insteek, in plaats van een
confetti-aanpak van overal een beetje. Bij zonnepanelen op water moet
vanzelfsprekend rekening gehouden
worden met wat ecologisch mogelijk
is (met het oog op lichttoetreding tot
het water).
Het creëren van kunstmatige eilanden, a la de Markerwadden, op de
diepere delen voor de kust van de
Oostvaardersplassen, is een kostbaarde aangelegenheid, waar extra
middelen voor nodig zijn. Voor de
iconische eerste fase van de Markerwadden is een flinke bijdrage van de
Postcodeloterij ontvangen. Enige verdiencapaciteit is in de (nog globale)
plannen opgenomen in de vorm van
energieproductie, maar dat zal niet
toereikend zijn.

De drie andere ‘landschaptegels’
hebben een heel ander karakter, waar
we een financiële samenhang in zien.
Een belangrijke maatregel voor de
ecologisch kwaliteit van het Markermeer is het komen tot een grotere
variatie in dieptes en met name het
creëren van ondieptes en meer geleidelijke over-angen. Voor de oude kust
gaat het daarbij om verondieping die
net onder de waterspiegel blijft. Bij
de Oostvaardersplassen gaat het om
het creëren van nieuw moeraslandschap. In totaal is de ambitie om ca.
3.500-7.000 ha (5-10% van totale
oppervlak) te verondiepen, waarvan
al 1.000 ha is/wordt gerealiseerd.
Het verondiepen kan worden gecom-
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Conclusie
—— Meest ingrijpende maatregelen zijn het creëren van nieuwe
“wadden” of eilandjes voor de
kusten van zowel het oude als het
nieuwe land. Ook het realiseren
van recreatieruimte voor de extra
inwoners van dit stadsdeel is
belangrijk.
—— De grootste financiële baten in
het gebied (positieven kasstroom)
komen van woningbouw en het
opwekken van wind- en zonne-energie.

De grootste elementen uit de landschappelijke opgave zijn:
—— Natuurontwikkeling voor de kust
in het markermeer
—— Realisatie buiteneiland IJburg

Tabel 3.9 Kosten en baten atelier Markermeer, IJmeer, Gooimeer
Van de principeoplossingen is in deze paragraaf steeds het deel genomen dat betrekking heeft op het Markermeer, IJmeer of Gooimeer
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Foto: Michiel Wijnbergh
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Naar een investeringsprogramma
Landschap MRA
De 11 opgaven die als samenvatting van alle ambities in de MRA als voorzet voor de
ateliers zijn geformuleerd door de Vereniging Deltametropool, vormen in zijn totaliteit een
mega-investeringspakket voor de komende 20 jaar.

Foto: Michiel Wijnbergh
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Totale pakket ruimtelijke investeringen meer dan 100 miljard
De 11 opgaven zijn goed voor een
ruimtelijk investeringspakket dat de
€100 mrd. te boven gaat. Als heel
grof over de duim wordt gerekend
zijn alleen de ca. 250.000 woningen
al goed voor € 40-50 mrd. aan investeringen. Vanuit de opgave werken en
bereikbaarheid komen daar een flink
aantal miljarden bij. De investeringen
in energietransitie – door het PBL
becijferd voor Nederland op €250300 mrd. voor 2020-2040 – zijn
aanzienlijk op de schaal van de MRA:
ca. €50-60 mrd. als we naar rato van
de omvang van de regionale economie toerekenen8 .
100 miljard in perspectief van de
MRA en de tijd
Deze 100 miljard is en lijkt enorm
veel, maar het helpt om een dergelijk
bedrag in perspectief te plaatsen. In
de eerste plaats gaat het om een periode van 20 jaar; per jaar betreft het
dus ruim €5 mrd gemiddeld. In de
tweede plaats kan dat bedrag worden
afgezet tegen de omvang van de regionale economie, het bruto regionaal
product (BRP) van de MRA. Dat was
in 2016 bijna €140 mrd en met de
snelle groei die in de MRA is gerealiseerd in 2017 en 2018 zal dat nu
ca. €150 mrd. zijn. Het betreft veelal
ook ruimtelijke investeringen, geen
consumptieve uitgaven, dus bestedingen aan zaken die lang meegaan.
En het overgrote deel betreft private
investeringen.
In totaal omvat het omschreven
investeringspakket dat tijdens de ateliers aan bod is gekomen een bedrag
in een ordegrootte van €30 mrd. Niet
alles van dit grote investeringspakket
is in de ateliers aan bod gekomen en
in de cijfermatige uitwerking opgenomen. Met name grote binnenstedelijke woningbouw en majeure investeringen in de energietransitie zijn niet
of maar deels aan bod gekomen.
Hierbinnen zijn een flink deel van grote ambities voor natuur, recreatie en
landschap (wel) opgenomen, al is het
beeld ongetwijfeld ook niet helemaal
volledig. De dijkversterking Markermeerdijk tussen Durgerdam en
Hoorn bijvoorbeeld is een project dat
al in uitvoering is en dat op verschillende manieren van belang is voor
het landschap, maar niet expliciet is

vermeld. En op lokaal niveau zijn er
ongetwijfeld meer plannen die in de
schetsende aanpak van de ateliers en
de beknopte uitwerkingstijd niet naar
boven zijn gekomen. Volledigheid
is ook nooit het doel of ambitieniveau van de ateliers geweest. Ook
zij aangetekend dat er niet naar een
investeringsprogramma is toegewerkt en dat de status van de ateliers
ook niet verder gaat dan ambtelijke
en expertvisies; de resultaten hebben
geen bestuurlijke status.

afgeleid dat dit majeure investeringen
zijn, die de schaal van de regio en de
MRA alleen te boven gaan.
Andere grote ambities liggen er in de
Brettenzone, waar zowel qua natuur
als recreatie grote investeringen nodig zijn om de groei van Amsterdam,
Haarlem en Hoofddorp recreatief en
qua natuurontwikkeling van een passende groene inrichting te voorzien.

Indicatie investeringsprogramma
landschap: 2 miljard
Los van deze kanttekeningen kan
worden gesteld dat hetgeen in het
vorige hoofdstuk is opgenomen, op
hoofdlijnen wel een indicatie geeft
voor een investeringsprogramma
landschap MRA. De kosten voor
een dergelijk programma worden op
basis van de gegevens uit het vorige
hoofdstuk geraamd op €2 mrd. voor
de periode 2020-2040. In tabel 4.1
op de volgende pagina is een verdeling per ateliergebied en naar thema
opgenomen, waarbij er een driedeling
is gemaakt naar natuur (met recreatie), veen en recreatie. Grofweg gaat
het om ca. €900 mln. voor natuur,
bijna €550 mln. voor vernatting van
het veen en ermee samenhangende
kosten en ruim €500 mln. voor recreatie. De toedeling van de ingrepen
aan deze kopjes is indicatief.
Opvallend zijn de hoge kosten die
zijn verbonden aan de ingrepen in
Zaanstreek-Waterland, wat vooral
kosten zijn die voortkomen uit het
vernatten van het veen en peilopzetting in de tussenliggende (‘kleinere’)
droogmakerijen. Met beide is flink
wat geld gemoeid, onder andere ook
omdat het over een flink areaal gaat.
In het narratief van BoschSlabbers
wordt overigens gedacht in twee
scenario’s waarbij ofwel voor peilopzetting in de kleinere droogmakerijen wordt gekozen danwel voor
vernatting van het veen. Tevens is
daar voorgesteld om hiermee eerst
ervaring op te doen in de vorm van
pilots. Dan ontstaat meer inzicht in
de fysieke effecten en tevens over
de werkelijke kosten. Gelet op de
omvang van de bedragen die hiermee
mogelijk zijn gemoeid, is dat een
verstandige stap. Ook mag alleen al
uit de omvang van het bedrag worden

Noten:
8
Investeringen energietransitie en
financierbaarheid, PBL 2017; aandeel
econo-mie MRA/NL 20% op basis BRP,
bron: Economische Verkenningen MRA
2018
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Ook de uitgaven voor natuurontwikkeling in IJmeer en Markermeer zijn flink. Die kosten zijn vooral verbonden aan de noodzaak om het Markermeer en IJmeer ecologisch te verbeteren.

Tabel 4.1 Globale kosten Investeringsprogramma MRA Landschap (in € x 1 mln.)

Kosten investeringen landschap in
perspectief
Hoewel het bedrag van €2 mrd. fors
is, is het ook hierbij goed om dit
bedrag in een breder perspectief te
plaatsen, evenals dat eerder in dit
hoofdstuk voor de totale MRA-opgaven is gedaan. De investeringen in
landschap vormen minder dan 2%
van de kosten die voor de opgaven als
geheel zijn geraamd en per jaar gaat
om een ordegrootte van ca. €100
mln.
Ook op andere manieren kan de
omvang van het bedrag in perspectief
worden geplaatst. Per inwoner gaat
het in 20 jaar tijd om in totaal minder
dan €1.000. In deze periode neemt
het aantal inwoners van de MRA
toe met een half miljoen en ook het
internationale bezoek aan de regio zal
nog flink stijgen. Die inwonersgroei
wordt voor het overgrote deel binnenstedelijk gerealiseerd, waarmee het
belang van een ‘groen’ buitengebied
toeneemt.
Als laatste wordt opgemerkt dat in
het kader van deze studie weliswaar
geen maatschappelijke kosten-baten-analyse is gemaakt, maar dat er
tegenover deze investeringen ook
baten staan, die in algemene zin zijn
beschreven in hoofdstuk 2 van dit
rapport. De investeringen komen ten
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goede aan bewoners en bezoekers
van de MRA, dragen bij aan de vestigingsplaatsaantrekkelijkheid voor bedrijven en mensen, hebben positieve
effecten op de gezondheid, dragen bij
aan biodiversiteitsherstel en verminderen CO2-uitstoot danwel vermijden extra kosten voor bijvoorbeeld

klimaatbeleid. Als voorbeeld van dat
laatste noemen we het robuuster maken van het water- en natuursysteem
zodat watertekort en overschot beter
opgevangen kan worden, waardoor
geen aparte waterbergingspolder
ingericht hoeven te worden.
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Financiering van investeringen in
het landschap en beheer

Foto: Michiel Wijnbergh
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Financiering investeringen uit
reguliere middelen
Deel investeringsprogramma
gedekt of regulier te dekken
Een belangrijk deel van de opgaven
die in de ateliers aan de orde zijn
gekomen, is in beginsel financierbaar. Ofwel doordat er een gezonde
businesscase onder ligt of onder te
leggen valt. Dan wel doordat er vanuit
de overheid reguliere financieringskaders voor zijn.
Stedelijke ontwikkeling
Onder de eerste categorie vallen bijvoorbeeld de investeringen in woningen. Uiteraard spelen daar discussies
over de mix van woningen (aandeel
sociale huur), over verhouding koophuur, over de mate waarin wordt
meebetaald aan ontsluiting, openbare
ruimte en bovenwijkse voorzieningen,
maar in het algemeen kan worden
gesteld dat de woonopgave uiteindelijk wordt betaald door de gebruikers:
eigenaren of huurders. Datzelfde
geldt voor de opgaven die vallen
onder kantoren en bedrijventerreinen:
als de marktvraag daar is, worden die
locaties ontwikkeld. Voor de langere
termijn spelen in ZWASH-kader/
Enter NL daarbij wel vragen als de
financiering van de doortrekking van
de Noord-Zuid-Lijn, wat een belangrijke voorwaarde is voor die plannen.
Ook voor de binnenstedelijke woningbouw zijn er dergelijke nog niet
gedekte infrastructurele vraagstukken, bijvoorbeeld aangaande HOV-/
metro-achtige voorzieningen voor
de ontsluiting van Haven Stad en de
woningbouw in Amsterdam-Noord
en Zaanstad.

Watersysteem
Van een andere orde, maar wat financiering betreft enigszins vergelijkbaar
met de voorafgaande passage over
bereikbaarheid, zijn investeringen in
het watersysteem. Buiten de primaire
keringen die onder Rijksverantwoordelijkheid vallen, gaat het om aanpassingen waarvoor de waterschappen
aan de lat staan. Er zijn legio voorbeelden in de ateliers langsgekomen
waar aanpassingen in het watersysteem aan de orde zijn. Om er enkele
te noemen:
—— Peilveranderingen in verschillende veengebieden in Noord-Holland;
—— Grotere peildifferentiatie in Flevoland;
—— Vernatting Diemerbos.
We gaan er in deze studie vanuit dat
daar waar dit leidt tot uitgaven voor
de waterschappen, zij die verwerken
in hun meerjarenbegroting en zo
nodig omslaan in de verschillende
soorten waterschapsbelastingen
(zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing, watersysteemheffing
ingezetenen, watersysteemheffing
gebouwd/ongebouwd/natuur). Op
de vernatting van veengebieden gaan
we overigens afzonderlijk in; daaraan
zitten financieel meer haken en ogen
dan aanpassingen in het watersysteem alleen.

Infrastructuur en bereikbaarheid
Bereikbaarheid – en dan in het
bijzonder waar het de rijksbijdragen
betreft – is een voorbeeld waar reguliere financieringskanalen (Infrastructuurfonds/MIRT) beschikbaar zijn.
Die middelen zijn in combinatie met
de inzet van regionale bijdragen (provincies, vervoerregio en gemeenten)
mogelijk niet toereikend voor alle ambities, maar op termijn wordt langs
deze weg veel tot stand gebracht.
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Financiering investeringen uit
verevening
Staande praktijk: ruimtelijke investeringen gekoppeld aan landschapsopgaven
Een deel van de investeringen in
landschap kunnen worden gedekt
vanuit verevening van de plannen
voor woningbouw en voor bedrijven
en kantoren. Dat is staande praktijk,
waarbij het voorkeursspoor vanuit de
Wro via anterieure overeenkomsten
loopt en afdracht conform het exploitatieplan als achtervang optreedt.
Groen en openbare ruimte in de buurt
van woningbouwplannen wordt ook
nu al op die manier gefinancierd. De
MRA gaat nog flink bouwen en dat
biedt dus een grondslag voor dekking
van een deel van de investeringskosten uit hoofdstuk 4. De wet stelt
overigens grenzen aan de mate van
kostenverhaal via het tweede spoor.
Dat moet voldoen aan de criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid (PPT). In het anterieure spoor
kunnen partijen privaatrechtelijk tot
verder reikende afspraken komen,
maar op de achtergrond leggen de
wettelijke criteria voor kostenverhaal
wel een impliciete limiet op.
In de Omgevingswet, die in 2021 in
werking treedt, is het kostenverhaal
min of meer langs dezelfde lijnen
geregeld (voorkeur voor het anterieure privaatrechtelijke spoor), zij het dat
er geen exploitatieplan meer is, maar
dat eventuele exploitatieregels in het
omgevingsplan zelf moeten worden
opgenomen. De PPT-criteria blijven.
De wijze waarop kostenverhaal
mogelijk is, betekent dat dit middel
geschikt is voor de lokale schaal,
maar minder of moeilijker op regionale schaal. Dat neemt niet weg dat
het wel van grote betekenis kan zijn.
De ambities voor groen en recreatie
in Haarlemmermeer West kunnen
bijvoorbeeld hiermee (deels) worden
gedekt. Ook in Almere en Lelystad
zijn nog flinke bouwenveloppen,
die kunnen worden gekoppeld aan
groenopgaven in de nabijheid.
Vanuit landschap moet de lokale strategie erop zijn gericht om de bijdragen vanuit lokale bouwopgaven aan
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het landschap te optimaliseren. Naast
woningbouw is bijvoorbeeld ook
de omvangrijke high/medium end
kantorenbouw in het ZWASH-gebied
in de Westeinderscheg een potentiële
bron, van waaruit de inrichting van
(de oevers van) De Nieuwe Meer en
de Bovenlanden (mede) kan worden
bekostigd.
Verevening vanuit toeristisch-recreatieve ontwikkeling
Ook is verevening mogelijk vanuit
toeristisch-recreatieve ontwikkeling
in met name het landelijk gebied.
Hier gaan particuliere en publieke
belangen – een mooie, aantrekkelijke
omgeving draagt bij aan het bedrijf
en de omgeving – immers hand in
hand. Pacht van horecagelegenheden
bij natuurgebieden bijvoorbeeld kan
op die manier worden ingezet. Op
MRA-schaal hebben we hiervan overigens geen hoge financiële verwachtingen, maar lokaal kan het zeker van
betekenis zijn. En in ieder geval moet
uitbreiding van toeristische bedrijvigheid altijd worden gekoppeld aan
extra investeringen in landschappelijke kwaliteit van de directe omgeving.
Compensatie infra
Bij grote infrastructuur in of nabij beschermde gebieden is er de wettelijke
verplichting voor overheden om te
komen tot natuurcompensatie. Dat
is bijvoorbeeld relevant bij de aanleg
van de verbinding A8-A9, bij toekomstige werkzaamheden bij Knooppunt
Zaandam en noordelijker aan de A7
en bij een eventuele IJmeerlijn. De
verplichting bestaat uit vervangend
leefgebied voor soorten en omvat
ook het beheer. De uitvoering van
de compensatie kan ook worden
uitbesteed. Dit vormt een mogelijke dekking voor landschappelijke
investeringen, mits daarbij tevens kan
worden voldaan aan de eisen voor de
relevante soorten waarvoor compensatie aan de orde is. We schatten in
dat in de periode 2020-2040 tenminste €50 mln. beschikbaar komt voor/
vanuit natuurcompensatie.

Kanttekeningen verevening
Overigens zijn er meer doelen die
aanspraak maken op middelen uit
verevening van ruimtelijke ontwikkeling; dit is dus ook een politiek-bestuurlijk vraagstuk waarin landschap
concurreert met andere maatschappelijke doelen. Verder moet er voor
verevening wel sprake zijn van een
positieve exploitatie; met name voor
binnenstedelijke herontwikkelingslocaties kan dat een probleem zijn.
Grotere groenopgaven die niet in de
nabijheid van bouwplannen liggen,
kunnen dus niet of moeilijk langs
deze weg worden bekostigd. Voorbeelden hiervan uit het investeringsprogramma van hoofdstuk 4 zijn (o.a.)
het recreatief inrichten van de Bovenlanden (het gebied tussen Amsterdamse Bos en de Westeinderplas) en
de ecologische verbindingszones in
de Binnenduinrand. Overigens liggen
de Bovenlanden dicht tegen Schiphol
en bedrijventerreinen aan. Verevening
vanuit deze ontwikkelingen zou een
mogelijkheid kunnen zijn.
De grootste bouwlocaties liggen
binnen Amsterdam. De stad heeft
aangegeven zich te realiseren dat de
recreatieve druk in belangrijke mate
op het groen buiten de gemeente zal
neerkomen en dat de stad zich daar
medeverantwoordelijk voor voelt. Die
gedachte wordt uitgewerkt in een gemeentelijke landschapsvisie (vast te
stellen in 2019). Verwacht wordt dat
Amsterdam daarin duidelijk maakt in
hoeverre de stad ook bereid is dit te
vertalen in financiële bijdragen aan
het MRA-landschap.
Een denklijn kan zijn om op MRAschaal te komen tot een afdracht
vanuit ruimtelijke plannen aan een
landschapsfonds. Maar de koppeling
aan verevening vanuit woningbouw
etc. is hierin eerder een complicerende dan een oplossende factor. De
denklijn voor een landschapsfonds is
wel relevant en komt verderop nog
aan de orde.
Er zijn wel voorbeelden in het land
waar sprake is van een regionale

Regionale alternatieven voor
dekking van investeringen
afspraak over verevening – bijvoorbeeld in Zeeland over afdracht bij
de bouw van recreatiewoningen in
het kustgebied – maar die afspraken
hebben feitelijk het karakter van een
intentieovereenkomst tussen provincie en gemeenten. De vereveningsbijdrage is verankerd in de “Handreiking
verevening 2012-2018”, maar niet in
de Verordening ruimte, omdat dat
juridisch niet houdbaar is. Er gaat wel
een voorbeeldwerking uit van deze
Handreiking.
Advies: uitwerken verevening op
regionale schaal
Er is een sterkte behoefte en ook een
noodzaak om waardesprongen als
gevolg van stedelijke of economische
ontwikkelingen op bovenlokale of
regionale schaal ten goede te laten
komen aan het landschap. De stedelijke ontwikkeling legt immers ook op
bovenlokale of regionale schaal een
druk of stempel op het landschap,
zowel in termen van ruimtelijke kwaliteit, als toeristisch-recreatieve of mobiliteitsdruk. Wij adviseren daarom
om de mogelijkheden van verschillende vereveningsbronnen in relatie tot
waardesprongen in het landschap uit
te werken.

Slechts een deel van de investeringen
kan gefinancierd worden uit reguliere middelen, waaronder reguliere
vervening. In deze paragraaf zetten
we daarom een aantal alternatieve
financieringsbronnen op een rij.
Duurzame energie: marktconform
afromen
De productie en het gebruik van
duurzame energie zal in de komende jaren een snelle groei van het
ruimtegebruik laten zien. Meer en/of
grotere windmolens op land, ruimte
voor installaties voor diepe geothermie, zonneparken op maaiveld en op
het water, ruimte voor waterstof-productie en distributie, laadpalen en
–stations voor elektrisch vervoer en
ruimte voor de groei van de capaciteit onze elektriciteitsinfrastructuur
en wat dies meer zij. Er is nog veel
onduidelijk over de uiteindelijke ruimtebehoefte – de lopende trajecten
voor Regionale Energie Strategieën
(RESsen) moeten hier meer licht op
werpen – maar één ding is zeker:
deze ruimtebehoefte gaat een grote
impact hebben op ons landschap.
Met de productie en distributie van
energie wordt geld verdiend. Er is een
marktvraag naar energie en die vraag
gaat waarschijnlijk toenemen. Die
verdiensten zijn bij duurzame energie
nu deels nog wel subsidie-afhankelijk, maar die subsidies vallen vermoedelijk pas weg als er zonder subsidie
geld aan valt te verdienen. De impact
op het landschap – of die nu positief
dan wel negatief wordt gezien –
vormt vanuit de producent een extern
effect; er wordt niet betaald voor de
verandering van de beleving van het
landschap bij de burger. Dat vormt
een reden voor overheidsingrijpen.
Vanuit het landschap bezien, is het
logisch om tegenover de toestemming om te mogen produceren/
distribueren, een bijdrage te vragen
voor kwaliteitsverbetering van het
landschap (los van eventuele vragen
over directe inpassing). Wij raden aan
om dit principe op MRA-schaal (of
op provinciale schaal) te verankeren
in de RESsen en de Omgevingsvi-

sies/-verordeningen. Voor publieke
gronden kan de overheid concessies
tenderen, waarmee een surplus kan
worden afgeroomd ten behoeve van
het landschap. Voor private gronden
– waarvoor de ‘bestemming’ energieproductie nog niet is geregeld9! – kan
via anterieure overeenkomsten tot
afdrachten worden gekomen.
Aan dit voorstel zitten ongetwijfeld
allerlei haken en ogen. Twee ervan
lichten we er hier alvast uit. Er kan
spanning zitten tussen de wens
/ noodzaak om de productie op
te schalen en een ‘extra’ afdracht,
zowel in termen van doorlooptijd
als financieel. Toch achten wij zelfs
bij tijdelijk gebruik – zonneparken
worden bijvoorbeeld nu veelal met
tijdelijke vergunningen voor 10-15
jaar opgezet – een dergelijke afdracht
mogelijk en gelet op de langdurige
ingreep in het landschap ook gerechtvaardigd. Een tweede punt
betreft de aanwending van de aldus
geïnde middelen. Die vallen onder het
budgetrecht van gemeenteraden. Het
valt aan te raden om hierover aan de
voorkant op MRA-schaal afspraken
te maken, waarbij vanuit landschap
de heffing als doelmaatregel moet
worden bepleit: de inkomsten worden
rechtstreeks aangewend ten behoeve
van het landschap.
Overigens zien wij en de ontwerpers
goede kansen om nieuwe interessante energielandschappen te ontwikkelen, maar dat laat onverlet dat dit
mechanisme kan en ‘moet’ worden
ingezet.

Noten:
9
Als er reeds ruimtelijk toestemming
is – nu in de vorm van een bestemmingsplan, straks onder de Omgevingswet in
het Omgevingsplan – is dit niet meer aan
de orde.
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Schiphol: grotere compensatie
leefomgeving
De luchthaven Schiphol – uitgebaat
door Royal Schiphol Group – is een
bedrijf met een grote invloed op de
leefomgeving. De grote economische
betekenis, heeft regionaal ook een
onmiskenbare keerzijde. Met een
omzet van €1,5 mrd (2018) en winstgevendheid die in de afgelopen vier
jaar gemiddeld rond de €300 mln per
jaar ligt, is de luchthaven ook financieel een grote speler. De aandelen zijn
voor 92% in handen van Nederlandse
overheden, te weten het Rijk (70%) en
de gemeenten Amsterdam (20%) en
Rotterdam (2%).
In lijn met het recente advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ (RLI, 2019) waarin ervoor wordt
gepleit de luchtvaart als gewone
bedrijfstak te behandelen, zou een
flink hogere bijdrage van Schiphol
aan de omgeving in de rede liggen.
Een nadrukkelijker bijdrage aan de
regionale leefbaarheid in de vorm van
substantiële investeringen en/of beheerbijdragen voor landschappelijke
ontwikkelingen is een logische wens.
Nu beperkt die bijdrage zich tot een
dotatie van €10 miljoen voor vier
jaar (dus €2,5 mln. per jaar) aan de
Stichting Leefomgeving Schiphol. In
het licht van omzet en winst en in verhouding tot de impact is dit een (zeer)
bescheiden bijdrage. Maatschappelijk stellen we ook eisen aan andere
bedrijven, bijvoorbeeld aangaande
hun landschappelijke inpassing. In
verhouding tot hun omzet gaan die
eisen soms flink wat verder.
De MRA kan haar invloed in de
onderhandelingen over de eventuele
uitbreiding van het aantal vluchten
aanwenden om deze koppeling te
bepleiten en haar invloed richting de
aandeelhouders om hier druk op te
zetten. Het ligt voor de hand om een
dergelijke hogere afdracht, als die er
komt, te benutten in die gebieden van
de MRA waar ook veel overlast wordt
ervaren, onder meer maar niet uitsluitend, in de Westeinderscheg.
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CO2-heffing regionaal terugsluizen
Van de 10 bedrijven (vestigingen) in
Nederland met de grootste CO2-uitstoot staan er drie in de MRA: Tata
Steel en twee energiecentrales. In de
nationale politiek wordt nadrukkelijk
nagedacht over een CO2-heffing.
Vanuit regionale optiek valt er veel
te zeggen voor terugsluizing van die
heffing naar de regio10. De CO2 zelf
mag dan een mondiaal vraagstuk
zijn, andere milieu-effecten van de
productie slaan letterlijk regionaal
neer. Het ligt in de rede dat regio’s die
fors worden ’geraakt’, ook de daaruit
voortvloeiende inkomsten kunnen
inzetten om de leefbaarheid in brede
zin te bevorderen, waaronder inzet
ten behoeve van landschappelijke
ingrepen. Dit is een pleidooi waarmee MRA-bestuurders richting ‘Den
Haag’ kunnen stappen.
Bij dit op zichzelf goede idee plaatsen wij enkele kanttekeningen. In
praktische zin gaat het nog wel even
duren voordat er een heffing is en in
de nationale politiek zal het regionale
argument vermoedelijk niet bijster
veel indruk maken en/of op meer
principiële bezwaren stuiten (de
loonbelasting stroomt ook niet naar
rato naar de gebieden waar hij wordt
opgebracht, de inkomsten uit het gas
vloeiden ook niet naar Groningen
etc.).

Noten:
10
In de ateliers is deze suggestie gedaan
door Steven Slabbers

Lokale belastingen
Omdat investeringen in het landschap vooral een regionale / lokale
aangelegenheid zijn, pleiten fiscalisten, economen, politicologen en
bestuurskundigen er – om verschillende redenen - voor dat de belastingheffing ook op dit niveau plaatsvindt. Van investeringen in landschap
worden de baten vooral regionaal
ervaren (los van bezoekers/toeristen
van buitenaf). De afweging of hierin
publieke middelen moeten worden
aangewend, wordt ook op lokaal/regionaal niveau genomen.
Maar anders dan in veel omliggende
buitenlanden, is de lokale en regionale speelruimte in de fiscaliteit
wettelijk sterk begrensd. De OESO
heeft hier ook op gewezen en gepleit
voor meer fiscale instrumenten om
landgebruik te sturen11 . Hier wordt
het grootste deel van de inkomsten
van gemeenten en provincies bepaald
door Rijksuitkeringen uit fondsen
(gemeente- of provincie-) of specifieke doeluitkeringen. De mogelijkheden
daarbuiten zijn beperkt in aantal en
omvang. Uiteraard kunnen gemeenten en provincies wel besluiten
middelen uit hun reguliere inkomsten
aan te wenden voor investeringen (of
beheerkosten) voor het landschap.
Dat leidt echter in de regel niet tot
een groter budget dan nu beschikbaar is.
De provincie heeft alleen de provinciale opcenten in de motorrijtuigenbelasting als middel. Andere provinciale
inkomstenbronnen zijn heffingen,
die niet voor andere doelen mogen
worden aangewend.
OZB sterker koppelen aan beleidsdoelstellingen
De gemeenten hebben de WOZ
en enkele andere mogelijkheden.
De WOZ is een middel waarmee
gemeenten hun inkomsten kunnen
beïnvloeden. De OECD (OECD, 2017)
onderzocht de lokale belastingen in
de regio Amsterdam en concludeerde
dat Amsterdam de waardestijging
van het vastgoed in de stad, onder
andere als gevolg van gemeentelijke
investeringen, niet volledig te gelde maakt via de belastingen. Ook
concludeerde ze dat de inkomsten

Het is uiteraard een politiek-bestuurlijke keuze voor elke gemeente
afzonderlijk of voor investeringen in
landschap een hogere WOZ wenselijk wordt gevonden. Er zijn ook veel
andere maatschappelijke doelen die
‘concurreren’ en daarnaast ligt de
heffing zelf politiek en maatschappelijk bij burgers vaak onder een
vergrootglas. WOZ aanwenden voor
landschap kan zeker, maar is als gezegd een politiek-bestuurlijke keuze.

Baatbelasting?
Eén van de suggesties die in het
kader van dit onderzoek is gedaan,
is om het instrument baatbelasting
te (re)activeren. Bij baatbelasting
kunnen kosten worden verhaald van
een voorziening die door de gemeente is gerealiseerd en waarbij (vereenvoudigd geformuleerd) een eigenaar
van een onroerende zaak gebaat is.
Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van
een riool in buitengebied waarbij dan
een boerderijeigenaar wordt aangeslagen. De heffingsgrondslag is vrij,
maar baatbelasting moet wel in de
belastingverordening van de gemeente zijn opgenomen om die te kunnen
opleggen. Ook moet de baat aantoonbaar zijn en er mag niet meer dan de
kosten worden verhaald.

Van de andere belastingmogelijkheden staan we, zonder hierin volledigheid te willen suggereren, stil bij
twee specifieke relevante vormen:
toerismebelasting en baatbelasting.

In relatie tot landschap kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een horecagelegenheid die profiteert van de
aanleg van een groengebied of een
nieuwe vaarverbinding.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting is in relatie tot
landschap een mogelijk relevante
factor. Immers, toeristen ‘genieten’
ook van het landschap. Maar evenals
de WOZ is de toeristenbelasting geen
(doel)heffing, maar een belasting.
De inkomsten vallen dus onder het
budgetrecht van de gemeenteraad
en alle andere relevante gemeentelijke uitgaven komen eveneens
in aanmerking voor financiering
daarmee. Er is feitelijk geen koppeling tussen inkomsten en uitgaven.
Dat is de toeristisch-recreatieve
sector overigens een doorn in het
oog. Vanuit landschap bezien zou het
ondersteunen van die sectorale lobby
een logische keuze zijn, maar ook dat
is een politieke keuze. Partijen in de
MRA zouden wel kunnen overwegen
om vrijwillig tot de afspraak te komen
om allemaal bijvoorbeeld een (extra)
verhoging van de toeristenbelasting
met bijvoorbeeld €1 per overnachting te komen ten faveure van een
landschapsfonds (zie verderop) of
voor een MRA Investeringsprogramma landschap. Vanwege de directe
relatie tussen landschap en toerisme
is dit een relevante overweging.

De heffing vergt nogal wat maatwerk
en in het verleden zijn er flink wat
voorbeelden van gemeenten die juridisch bakzeil hebben moeten halen.
Vanwege dat maatwerk is de heffingsefficency laag. Maar theoretisch is
het een optie.

uit WOZ in Amsterdam lager zijn dan
die van andere Nederlandse gemeenten, en ook laag zijn in internationaal
opzicht. De OECD adviseert de WOZ
sterker te koppelen aan beleidsdoelstellingen en om duurzaam grondgebruik te sturen.

Noten:
11
OECD (2017), The Governance of Land
Use in the Netherlands: The Case of Amsterdam, OECD Publishing, Paris. http://
dx.doi.org/10.1787/9789264274648-en
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Overige bronnen
Landschapsfonds
Bij het onderwerp verevening is een
eventueel MRA Landschapsfonds
langsgekomen. Als de regio tot een
dergelijk fonds zou willen komen, wat
vanuit landschap een logische (want
van regionale betekenis) en wenselijke gedachte is, dan verdient een
eventuele publieke bijdrage op basis
van aantal inwoners de voorkeur boven een bijdrage uit verevening. In dat
laatste geval betalen alleen ‘bouwende’ gemeenten.
Of en in welke mate de MRA bereid
en in staat is tot een publieke bijdrage aan een MRA Landschapsfonds te
komen, is een politieke vraag. Er zijn
wel goede argumenten – namelijk
maatschappelijke baten die zich niet
vertalen in een kasstroom – voor extra overheidsbijdragen aan investeringen in groen en landschap.
Bijdragen van bedrijven, fondsen en
particulieren
Bijdragen een aan landschapsfonds, of investeringen in landschap
behoeven niet te zijn voorbehouden
aan publieke partijen. Maar omdat
het veelal gaat om investeringen die
zich niet rechtstreeks vertalen in een
kasstroom, ligt een publieke bijdrage
vaak wel in de rede.
Niettemin kunnen er voor bedrijven
– bijvoorbeeld in het kader van hun
beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – of
voor burgers aanleidingen zijn voor
vrijwillige bijdragen aan investeringen
of beheer van groen, landschap of
erfgoed. Met name grotere bedrijven
kunnen wellicht worden verleid tot
een bijdrage. Enige publiciteit en
goodwill is vaak de enige tegenprestatie die ze verlangen, if any.
Er zijn ook particuliere fondsen – a
la het VSB-fonds of fondsen die
vanuit verschillende loterijen worden gevuld – van waaruit financiering van landschap mogelijk wordt
gemaakt. Vanuit het Droomfonds van
de Postcodeloterij bijvoorbeeld is in
twee toezeggingen voor €22,7 mln.
bijgedragen aan de Markerwadden.
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Overheden zijn vaak uitgesloten op
begunstigde, maar verengingen als
Natuurmonumenten komen vaak wel
in aanmerking.
Tenslotte zijn er ook particulieren
die in de vorm van schenkingen en
legaten wille bijdragen aan hun omgeving. De MRA zou kunnen opteren
voor een aparte Stichting ‘Vrienden
van het MRA-landschap’, maar logischer lijkt hier mede te bevorderen
dat langs deze weg bestaande instituties zoals het eerder genoemde Natuurmonumenten kunnen bijdragen
aan projecten in de MRA. Op lokale
schaal worden hiermee overigens
ook al positieve resultaten behaald: in
Waterland hebben particulieren bijvoorbeeld bijgedragen aan instandhouding van weidevogelgebieden.
Europese subsidies
Voor investeringen in landschap en
ruimtelijke kwaliteit bieden Europese subsidies voor Nederland met
name mogelijkheden als het gaat om
landbouw (gemeenschappelijk landbouw beleid, POP), natuur en klimaat
(LIFE).
Het aandeel van de Europese begroting dat aan landbouw wordt besteed
blijft groot, maar neemt wel af. Voor
de periode na 2020 zet Nederland
in op het stimuleren van innovatie,
duurzaamheid, voedselzekerheid
en voedselveiligheid. Met name de
inzet op duurzaamheid sluit aan bij
belangrijke opgaven van het agrarisch
gebied van de MRA: CO2 reductie,
klimaatbestendigheid (o.a. beschikbaarheid van zoet water), biodiversiteit, kringlooplandbouw. Het (behoud
van het) veen heeft hierin zoals eerder aangegeven een grote (financiële)
rol. In het huidige programma worden
bijvoorbeeld projecten met peilgestuurde drainage medegefinancierd
met Europese middelen. Of en in welke mate deze opgaven ook na 2020
in aanmerking komen voor Europese
steun is afhankelijke van de verdere
onderhandelingen en (nationale) uitwerking. Er is daarom alle reden om
vanuit de MRA en de provincie een
lobby te voeren op dit dossier.

Het LIFE programma is gericht op
biodiversiteit, milieukwaliteit, klimaatadaptatie en –mitigatie. De subsidiebijdrage voor projectvoorstellen
hebben meestal een ordegrootte van
1-4 miljoen. Voor integrale projecten
(integrated projects) kan de bijdrage
oplopen tot 10 miljoen, er zijn echter
maar enkele van deze projecten per
land. Wij schatten in dat de totale
LIFE-bijdrage voor groene projecten
in de MRA, voor een periode van 10
jaar, kan oplopen tot 20-25 miljoen,
waarbij 25-50% matchfunding nodig
is.

Toepassing
profijtbeginsel?

Beheeropgave: meer areaal en
intensiever gebruik

Kan er voor de financiering van groen
en landschap niet een meer directe
koppeling worden gelegd tussen gebruik en (materieel en of immaterieel)
profijt? De gebruiker of de baathebber betaalt is veelal immers een heel
redelijk uitgangspunt. Voor landschap wordt dit ook wel toegepast.
Denk bijvoorbeeld aan de betaalde
toegang voor de Waterleidingduinen.

Beheer is nodig
Het landschap van de MRA – waar
vrijwel alles ‘man made’ is -, vergt
onderhoud en beheer. Er is geen/
nauwelijks oernatuur waarbij beheer zich beperkt tot hoogstens een
natuurlijke parkeerplaats aan de rand
van een gebied. En karakteristieke
‘Hollandse’ delen van ons landschap,
weidevogelgebieden bijvoorbeeld,
zouden zonder (agrarisch) beheer niet
kunnen bestaan. De MRA is bovendien dichtbevolkt, wat leidt tot een
intensief gebruik van bijvoorbeeld
recreatieve voorzieningen. Beheer, in
enigerlei vorm, is dus nodig.

Zoals eerder aangegeven, waar het
ging om de WOZ, is het heffen van
betaalde toegang voor groen, water
en natuur een politieke afweging. Er
zijn verschillende tegenargumenten
vanuit principiële, sociale, welzijns-,
gezondheids- en pragmatische
hoek. Het is bijvoorbeeld onzeker of
de maatschappelijke nadelen van
betaalde toegang niet groter zijn dan
de rechtvaardiging dat ‘de gebruiker
betaalt’.
Echter: als overheidsmiddelen tekort
schieten, is betaalde toegang wel degelijk een optie. Er zijn verschillende
gebieden waarvoor toegang gevraagd
word, betaald parkeren is in veel
recreatiegebieden en zwemplassen
gemeengoed, en ook het vignet voor
paardrijden en mountainbiken is in
opmars. Hoewel hierbij wel opgemerkt moet worden dat het logischer
is om de te verwachte inkomsten eerder te gebruiken voor dekking van de
beheerkosten dan voor investeringen.

Extra beheerkosten als gevolg van
extra natuur en recreatiegebied
In de ideeën uit de ateliers zitten
verschillende voorstellen voor extra
natuur- en recreatiegebieden. Dit
resulteert in extra beheeropgaven en
daarmee samenhangende kosten.
Daarnaast zijn er ook voorstellen en
ingrepen die leiden tot intensiever
gebruik van het huidige areaal. Ook
dit vraagt extra inzet op beheer van
landschap, natuur en de voorzieningen erin.

de recreatieschappen – tekort schieten. Hoewel er discussie mogelijk is
over wat te weinig of genoeg is, is het
een breed gedeelde mening van de
praktijkmensen.
Recent heeft Ecorys in beeld gebracht welke bedragen jaarlijks aan
het MRA-landschap worden besteed12. Dat gaat om afgerond €110
mln. per jaar, waarvan ruim 60%
betrekking heeft op beheerkosten,
inclusief waterbeheer. In een afzonderlijk onderzoek – uitgevoerd door
Bureau BUITEN in opdracht van de
MRA - is in beeld gebracht hoe groot
het tekort is. Rekening houdend met
de voorziene intensievere benutting
in de toekomst is in dat onderzoek
een ordegrootte van ruim €20 mln.
per jaar berekend als beheertekort
voor natuur, landschap en beeldbepalend erfgoed in het landschap (forten,
molens), exclusief een extra inspanning voor achterstallig onderhoud.

Beheerkosten vernatting veen nog
niet in beeld
Nog niet inzichtelijk zijn de extra beheerkosten als gevolg van vernatting
van het veen (veenaangroei, natte
teelten). Er zijn nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld het grondgebruik
na de vernatting: halfnatuurlijke
landschappen vragen bijvoorbeeld
meer beheerinzet dan oernatuur of
natte teelten. Het in beeld brengen
van de beheeropgave die komt kijken
bij de vernatting van het veen is een
belangrijke opgave voor de komende
periode.
Huidige beheeropgave heeft al een
tekort
In het kader van de ateliers is vrijwel overal ter sprake gekomen dat
de reguliere middelen voor beheer
– basis-subsidies uit programma
SNL, aangevuld met diverse andere
inkomstenbronnen (pacht, opbrengsten uit bijvoorbeeld parkeren of
evenementen, etc.) en bijdragen aan

Noten:
12
Investeringen en beheer van het
landelijk gebied in de MRA, Ecorys, 2018
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Naast verhoging van overheidsbijdragen kunnen ook verruiming van de
mogelijkheden om in te verdienen,
uitbesteding en professionalisering en meer doen met vrijwilligers,
strategieën zijn voor dekking van de
stijgende kosten of het reduceren van
die stijging. Wel wordt opgemerkt dat
het tweede deel van die zin makkelijk
is op te schrijven, maar niet eenvoudig uit te voeren, zonder kerndoelen
– bijvoorbeeld op het vlak van natuur
en van toegankelijkheid – te schaden.
Table 5.1 Overzichtstabel met samenvatting van de genoemde financieringsmogelijkheden
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Aanbevelingen
De MRA staat voor de taak om grote en uiteenlopende opgaven binnen haar grondgebied
te realiseren in de komende decennia. Ruimtelijk gaan die opgaven hun weerslag hebben
in en op het landschap. Versterking van het raamwerk van natuur, groen en recreatie is een
onderdeel van die opgaven en tegelijkertijd ook een uitdaging die belangrijk is met het oog
op het vestigingsklimaat voor bedrijven en het woon- en leefklimaat voor burgers.

Foto: Michiel Wijnbergh

40

Dit rapport laat zien dat er met die
uitdaging ook kosten zijn gemoeid.
Voor de financiering daarvan bevat
dit rapport suggesties, uitmondend in
een aantal aanbevelingen:
1. Blijf reguliere
financieringskanalen inzetten
De staande praktijk waarin investeringen in groene kwaliteiten (natuur, recreatiegebied, recreatieve
infrastructuur) worden betaald met
middelen uit nabije ruimtelijke investeringen, met specifieke overheidsbijdragen (o.a. ook beheersubsidies)
en vanuit inverdienmogelijkheden
op specifieke plekken, moet in ieder
geval worden voortgezet. Er is/komt
niet één vervangend overkoepelend
financieringsmechanisme.
2. Benut op lokaal niveau positieve
verdiencapaciteit
In lijn met het vorige punt moeten
kansen waar verdiencapaciteit aanwezig is, ten volle worden aangegrepen. Een voorbeeld hiervan is het aan
de voorkant overeenkomen van omzetafhankelijke pacht voor (nieuwe)
horeca nabij natuur.
3. Koppel waar dat kan, bijvoorbeeld verondiepen Noord-Hollandse Markermeerkust en
zandwinning
In de ateliers en in de financieringsopzet zijn een aantal koppelkansen geformuleerd. Een interessante
daarvan is bijvoorbeeld het combineren van een concessie voor zandwinning met het plaatselijk verondiepen
van het Markermeer.
4. Kom tot regionale systematiek
voor het afromen van verdiencapaciteit uit duurzame energie
ten behoeve van het landschap
We staan de vooravond van grootschalige investeringen in de productie van duurzame energie (o.a. zon
en wind) en deels vinden die reeds
plaats. Die investeringen combineren
een grote impact op het landschap
met verdiencapaciteit. Een deel van
die verdiencapaciteit is weliswaar
afhankelijk van de huidige SDE+-subsidieregeling, maar de verwachting is
dat er op termijn ook zonder die subsidie geld kan worden verdiend. Aanbevolen wordt om hiervoor op MRAschaal of op het niveau van de twee

provincies (NH en Fl) te komen tot
een regionale afromingssystematiek,
waarin de toestemming om te produceren afhankelijk wordt gemaakt
van een afdracht voor het landschap.
Dit kan alleen als het grond betreft
waarvoor die toestemming nog niet
planologisch is geregeld of als het om
publieke grond gaat. Deze aanbeveling is urgent!
5. Benut EU-kansen (nog) beter
door regionale coördinatie
Er is een groot scala aan Europese
fondsen en subsidieregelingen . Een
deel daarvan is kansrijk voor projecten in de sfeer van groen en recreatie,
waarbij met name LIFE – het Europese milieuprogramma – en de Plattelandsontwikkelingsprogramma’s
(POP) in de beide provincies kansrijk
zijn. Voor individuele gemeenten
kan het lastig zijn hierin de weg te
vinden. Aanbevolen wordt de kansen
op MRA-niveau te vergroten door
een versterkte coördinatie vanuit
het MRA-bureau of de provincie
Noord-Holland in de nieuwe EU-programmaperiode 2021-2027.
6. Extra overheidsbijdragen zijn
onvermijdelijk en op basis
maatschappelijke baten ook te
rechtvaardigen
Ook bij een maximale private bijdrage, is het onvermijdelijk dat er extra
publieke middelen worden ingezet
om de ideeën uit het (nog globale)
investeringsprogramma landschap
MRA te realiseren. De maatschappelijke baten van groen – o.a. voor
welzijn en gezondheid –vormen een
rechtvaardiging voor overheidsinzet
in dezen. Er zijn maatschappelijke
baten, die zich niet één op één laten
vertalen in een kasstroom of een financieel voordeel voor een specifieke
partij van waaruit die investeringen
zouden kunnen worden betaald.
7. Werk de gedachte van een MRA
Landschapsfonds nader uit
De parallelle verkenning onder regie
van dhr. Cohen naar de private
bereidheid om bij te dragen aan een
MRA Landschapsfonds toont een
positieve attitude bij partijen aan.
Tevens wordt daarin de verwachting
onderschreven dat publiek bijdragen
hierin onmisbaar zijn en blijven. Het
uitwerken van de wijze waarop een

dergelijk fonds kan worden gevuld,
ook van publieke kant en met inzet
van burgers, is belangrijk om met
name de bovenlokale kant van het
investeringsprogramma landschap
MRA kracht bij te zetten. Opgemerkt wordt dat bij een afdracht per
inwoner ‘iedereen’ betaalt, terwijl
bij vulling op basis van verevening
uit (o.a.) woningbouw de rekening
vooral wordt neergelegd bij ‘nieuwe’
bewoners. Voor beide lijnen valt iets
te zeggen, overigens.
8. Doe pilots in veengebieden om
beter beeld kosten te krijgen
De opgaven rondom de veenproblematiek zijn complex en de aanpak
ervan is mogelijk kostbaar, zo blijkt
uit dit onderzoek. Ook in de recente
NOVI – het omgevingsbeleid van
het Rijk - krijgt deze problematiek
aandacht. Er worden pilots aangekondigd en er lopen al diverse
onderzoeken naar de beste beleidsmix. Aanbevolen wordt om in en uit
die pilots tevens meer kennis op te
doen over kosten en baten van de
verschillende beleidsopties, zodat het
saldo van kosten en baten zo gunstig
mogelijk uitvalt. Dat kan mogelijk
leiden tot lagere kosten dan die zijn
berekend in dit onderzoek.
9. Extra middelen nodig voor
beheer, naast huidige
beheertekorten
Naast de benodigde investeringen
in natuur, groen en recreatie, is ook
het beheer van het landschap een
belangrijk aandachtspunt. Nu al is er
sprake van achterstallig onderhoud
en van een jaarlijks tekort aan middelen. Investeringen alleen zijn niet
afdoende, er moeten ook voldoende
middelen voor beheer worden gereserveerd, of landschapsbeheerders
moeten in staat worden gesteld
hiervoor voldoende verdiencapaciteit
te ontwikkelen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Tabellen kwantificering kosten en baten per atelier

Tabel B.1 kwantitatief: kosten en baten atelier Zaanstreek-Waterland
Tabel B.1 kwantitatief: kosten en baten atelier Zaanstreek-Waterland

Ter informatie: Van de circa 200.000 hectare veenweidegebied in Nederland, ligt er 27.000 in agrarisch gebied in de provincie Noord-Holland, plus nog
11.000 hectare natuurgrond die ook grotendeels door boeren wordt beheerd.
Ter informatie: Van de circa 200.000 hectare veenweidegebied in Nederland, ligt er 27.000 in agrarisch gebied in
de provincie Noord-Holland, plus nog 11.000 hectare natuurgrond die ook grotendeels door boeren wordt beheerd.
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Tabel B.2 Kwantitatief: kosten en baten atelier Binnenduinrand

Tabel B.2 Kwantitatief: kosten en baten atelier Binnenduinrand
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Tabel B.3 Kwantitatief: kosten en baten atelier Brettenzone

Tabel B.3 Kwantitatief: kosten en baten atelier Brettenzone
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Tabel B.4 Kwantitatief: kosten en baten atelier Westeinderscheg

Tabel B.4 Kwantitatief: kosten en baten atelier Westeinderscheg
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Tabel B.5 Kwantitatief: kosten en baten atelier Amstelscheg

Tabel B.5 Kwantitatief: kosten en baten atelier Amstelscheg
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Tabel B.6 Kwantitatief: kosten en baten atelier Diemerscheg

Tabel B.6 Kwantitatief: kosten en baten atelier Diemerscheg
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Tabel B.7 Kwantitatief: kosten en baten atelier Flevoland `

Tabel B.7 Kwantitatief: kosten en baten atelier Flevoland

Tabel B.8 Kwantitatief: kosten en baten atelier Markermeer, IJmeer, Gooimeer
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Tabel B.8 Kwantitatief: kosten en baten atelier Markermeer, IJmeer, Gooimeer

Van de principe-oplossingen is in deze tabel steeds het deel genomen dat betrekking heeft op het Markermeer, IJmeer of Gooimeer

Van de principe-oplossingen is in deze tabel steeds het deel genomen dat betrekking heeft op het
Markermeer, IJmeer of Gooimeer
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Foto: Michiel Wijnbergh
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