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De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincies 
Overijssel en Gelderland bij de bescherming en versterking van de negen Nationale 
landschappen in Oost-Nederland. De Rekenkamer concludeert dat er veel is 
geïnvesteerd door de provincies. Tegelijkertijd stelt zij dat er verbeteringen nodig zijn 
in het beleid, om zo de kwaliteiten van het landschap ook in de toekomst te behouden 
en te versterken. 

 
In 2006 heeft de rijksoverheid in totaal twintig Nationale landschappen aangewezen. Dit zijn 
landschappen die uniek zijn in de wereld of kenmerkend voor Nederland zijn. In Oost-Nederland 
liggen (deels) negen Nationale landschappen, dus bijna de helft van allemaal. In Gelderland liggen 
(deels) zeven Nationale landschappen, in Overijssel twee. Het gaat bijvoorbeeld om de Gelderse 
Poort of de IJsseldelta. Het is de taak van de provincie om het algemene beleid van het Rijk per 
Nationaal landschap verder uit te werken. De provincies dragen in financiële zin meer dan de 
rijksoverheid bij aan het Nationaal landschappenbeleid. De provincie Gelderland heeft ruim 30 
miljoen euro beschikbaar gesteld, de provincie Overijssel ruim 26 miljoen. Het Rijk draagt voor de 
Nationale landschappen in de provincie Gelderland ruim 24 miljoen bij, voor de landschappen in 
Overijssel 3 miljoen. 
 
De basis voor het Nationaal landschappenbeleid is gelegd. Zo zijn de landschappelijke 
kernkwaliteiten uitgewerkt en zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld. De provincies Gelderland en 
Overijssel hebben veel geïnvesteerd in Nationale landschappen: inhoudelijk, organisatorisch, 
financieel, maar ook in draagvlak onder partners in de gebieden (gemeenten, waterschappen, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties). 
 
Er zijn ook verbeteringen nodig. Een belangrijke verbetering is dat het Nationaal 
landschappenbeleid op dit moment nog afhankelijk is van tijdelijke financiële instrumenten. Verder 
constateert de Rekenkamer dat het draagvlak onder partners nog kwetsbaar is. Zonder voldoende 
draagvlak voor het beleid en structurele financiering, komen de gedane investeringen en de 
kwaliteit van het landschap onder druk te staan. De Rekenkamer is van mening dat een lange adem 
nodig is. Het Nationaal landschappenbeleid moet niet afhankelijk zijn van tijdelijke aandacht en 
middelen. Ook op een aantal andere punten zijn verbeteringen noodzakelijk, zoals het wegnemen 
van onduidelijkheden over de vraag wat wel mag en wat niet mag in Nationale landschappen en het 
duidelijker maken van de taakverdeling. 
 
De Rekenkamer geeft op basis van de verbeterpunten in haar rapport een aantal aanbevelingen aan 
de provincies Overijssel en Gelderland. In ieder geval zou de financiering voor Nationale 
landschappen structureel moeten worden en zouden de provincies meer aandacht moeten besteden 
aan een structureel draagvlak onder partners. Gedeputeerde Staten van beide provincies geven in 
een bestuurlijke reactie aan dat ze de hoofdconclusies onderschrijven en hoe zij de aanbevelingen 
op gaan pakken. 
 
Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport kunt u 
contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Van Dijk: 06-
55803267 of met de directeur van de Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Bruggink: 0570-665800 
of 06-51865795. Het gehele rapport is vanaf 19 mei 2010 te downloaden van onze website 
www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de Rekenkamer Oost-
Nederland.  
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