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's-Gravenhage, 3 oktober 1966. 

Hoogedelgestrenge Heer, 

Hierbij doe ik u toekomen een nota met een tekening 1 ) , 
weergevende een door de Rijkswaterstaat ontworpen structuur
schema voor het Nederlandse hoofdwegennet, met verzoek 
deze stukken ter kennis van de leden der Kamer te willen 
brengen. Voor de goede orde zij er de aandacht op gevestigd, 
dat bedoelde tekening in verkleinde weergave ook reeds voor
komt op blz. 138 van de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening. 

Hoogachtend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

J. G. SUURHOFF. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Structuurschema Nederlandse hoofdwegennet 1966 

Nu de Wet Uitkeringen Wegen van kracht is geworden, 
zullen het Rijk en de provincies zich opnieuw moeten beraden 
over het opstellen van wegenplannen, die te zamen een samen
hangend net van wegverbindingen zullen moeten vormen. Bij
zondere aandacht dient hierbij te worden geschonken aan het 
hoofdwegennet. Dit wordt krachtens de Wet Uitkeringen 
Wegen gevormd door: 

a. wegen van het Rijkswegenplan, die hoofdverbindingen 
vormen voor het doorgaand verkeer met motorrijtuigen en 

b. wegen van de secundaire wegenplannen die naast de 
wegen van het Rijkswegenplan belangrijke verbindingen voor 
het doorgaande verkeer met motorrijtuigen vormen. 

De te verwachten verdere uitbreiding van de omvang van 
het wegverkeer en de steeds verder gaande ruimtelijke ontwik
keling van ons land maken het daarbij noodzakelijk over te 
gaan tot het opstellen van een schema voor de wegverbin
dingen, die in de verdere toekomst deel zullen moeten uitmaken 
van ons hoofdwegennet. Een dergelijk schema is nodig om te 
bereiken dat gedurende een zo lang mogelijke periode een zo 
efficiënt mogelijke afwikkeling van het verkeer op de belang
rijkste routes kan plaatshebben. Dit houdt tevens in dat zulk 
een schema de beste waarborg biedt ter voorkoming van het 
opstellen van wegenplannen op kortere termijn volgens tracés, 
die de toekomstige verdere uitbouw van het hoofdwegennet 
zouden kunnen belemmeren. 

Deze overwegingen hebben ertoe geleid, dat door de Rijks
waterstaat een structuurschema voor het Nederlandse hoofd
wegennet is opgesteld, hetwelk met een toelichting en voor
zien van een aanduiding van de gedachte verdere ruimtelijke 
ontwikkeling in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening is op
genomen. Een tekening, waarop het structuurschema is aan
gegeven moge de ondergetekende hierbij aan de beide Kamers 
der Staten-Generaal doen toekomen. 

In hoofdzaak meent de ondergetekende naar de in de 
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening met betrekking tot het 
structuurschema opgenomen toelichting te mogen verwijzen. 
Gedeeltelijk ter aanvulling van het daar medegedeelde moge hij 
echter nog het volgende opmerken. 

l) Ncdergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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Met het opstellen van het structuurschema is getracht tot 
een schematische concretisering te komen van een plan voor 
de structuur van ons hoofdwegennet, dat past in de gedachte 
ruimtelijke ordening van ons land. In het schema is geen onder
scheid gemaakt tussen wegverbindingen, die in aanmerking 
komen om te worden opgenomen in het Rijkswcgenplan, en 
wegverbindingen, die deel zullen uitmaken van een secunda'ir 
wegenplan. 

De ondergetekende wil er met nadruk op wijzen, dat het 
structuurschema zich beperkt tot het schetsen van een moge
lijke structuur, zonder dat een uitspraak wordt gedaan ten aan
zien van de tracés, volgens welke de gedachte verbindingen tot 
stand kunnen worden gebracht. 

Het structuurschema zal allereerst als basis dienen voor de 
opstelling van het nieuwe Rijkswegenplan. Om de gedachten te 
bepalen kan worden gesteld, dat in dit plan die rijkswegver
bindingen zullen worden opgenomen, die in aanmerking komen 
om in de komende periode van omstreeks 10 a 15 jaren te 
worden uitgevoerd. De realisering van het Rijkswegenplan zal 
tot uitdrukking komen in het uitvoeringsprogramma, dat jaar

lijks bij de ontwerpbegroting voor het Rijkswegenfonds wordt 
overgelegd en dat tot dusver een periode van 6 jaar bestrijkt. 

Het Rijkswegenplan en het structuurschema te zamen zullen 
de provinciale besturen als basis moeten dienen bij het opstellen 
van de secundaire wegenplannen en de daarmede weder samen
hangende tertiaire wegenplannen. 

Krachtens de Wet Uitkeringen Wegen zullen de wegen
plannen van Rijk en provincie telkens uiterlijk na 10 jaar moe
ten worden herzien. 

De snelle toename van het verkeer en de voortgaande ruim
telijke ontwikkeling van ons land zullen er, te zamen met zich 
evoluerende inzichten omtrent de grootte der verkeersstromen 
in de toekomst, de bevolkingstoename en de bevolkingssprei
ding, de economische en recreatieve activiteiten en het gebruik 
en de bestemming der gronden, evenwel toe kunnen leiden, dat 
het gewenst is het structuurschema binnen een korter tijds
bestek dan 10 jaar te herzien. De ondergetekende denkt daar
om aan een termijn van een vijftal jaren om het structuur
schema telkens aan die ontwikkeling en inzichten aan te passen. 


