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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 12 mei 2021
Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), het rapport aan van de Studiegroep Ruimtelijke
inrichting landelijk gebied, «Kiezen én delen» toekomen.
In het debat met de Tweede Kamer op 18 juni jl. over stikstof en natuur is
de regering met de motie Harbers c.s. (Kamerstuk 35 334, nr. 101) verzocht
om de instelling van een studiegroep over de ruimtelijke inrichting van
het landelijk gebied. Deze studiegroep is gevraagd om concrete, samenhangende en doorgerekende beleidsopties te schetsen, waarbij in ieder
geval aandacht wordt besteed aan vitalisering van het platteland en de
ruimtelijke inrichting van het platteland.
Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 35 600 – Wijzigen wet natuurbescherming en omgevingswet (stikstofreductie) op 2 maart jongstleden heb
ik uw Kamer toegezegd om in het overdrachtsdossier naar mijn ambtsopvolger te benadrukken dat ruimtelijke integraliteit in het kader van de
Studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied van belang is. Het gaat
daarbij om stikstof, water, bodem, lucht, klimaat en vele andere zaken.
Met dit rapport in de hand zal ik invulling geven aan deze toezegging.
In het rapport van de studiegroep wordt gerefereerd aan de lerende
evaluatie van het Interbestuurlijk Programma thema Vitaal Platteland
(IBP-VP) en aan het interdepartementaal beleidsonderzoek ruimtelijke
ordening (IBO-RO).
Op 15 april 2021 zijn de uitkomsten van de lerende evaluatie van het
IBP-VP door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepubliceerd (te
vinden via de weblink: https://www.pbl.nl/lerende-evaluatie-ibp-vitaal1
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platteland). De belangrijkste resultaten van het IBP-VP zijn te vinden in het
E-zine Vitaal Vooruit (te vinden via de weblink:
https://ezine.werkplaatsvitaalplatteland.nl/vitaal-vooruit/cover/).
Ik heb de Tweede Kamer hier ook over geïnformeerd.
Verder informeer de Minister van BZK de Tweede Kamer over het IBO-RO.
In dat rapport wordt ingegaan op de governance ten aanzien van de
ruimtelijke ordening, onder andere in het landelijk gebied.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
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