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Nr.296 pkb. 1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wo rd t een opsomming gegeven van de beleidsuitspraken 
uit dit Structuurschema, die te zamen de p lanologische kernbeslissing vor-
men. Deze uitspraken kunnen uiteraard niet los gezien worden van de con-
text waar in ze in de delen a en d van dit Structuurschema geformuleerd 
staan.1 

pkb. 2. AARD VAN HET BELEID EN PROCEDURELE ASPECTEN 

2.1. Dit Structuurschema geeft zowel een inzicht in het beleid op langere ter-
mi jn met betrekking tot het verkeer en vervoer als een inzicht in de ruimtel i jke 
consequenties van dit beleid. Het geeft tevens met een onderscheiding in 
twee fasen voor wat betreft de benodigde infrastructuur globaal aan wat ge-
daan zal moeten wo rden om aan dit beleid inhoud te geven. 
Fase 1 omvat de hoofdinfrastructuur waaraan gezien de thans te verwachten 
ontwikkel ingen het eerst behoefte zal ontstaan en waarvan de aanleg derhal-
ve het eerst aan de orde zal komen. Fase 1 zal in de jaren '90 worden vo l too id . 
Fase 2 omvat de hoofdinf rastructuur waaraan naar verwacht ing eerst later be-
hoefte zal ontstaan. Nadere u i twerk ing van dit beleid zal plaatsvinden door 
middel van middel lange- en korte- termi jnplannen van de sector Verkeer en 
Waterstaat en wat de ruimtel i jke consequenties betreft door middel van het 
streekplan en het bestemmingsplan. De daarbi j te hanteren procedures zijn 
beschreven in de paragrafen 3 tot en met 13 van deel d van dit Structuur-
schema. 

Belangrijk daarbij is dat die hoofdinfrastructuur, waarvan de aanleg in de eer-
ste fase word t ter hand genomen, in de op te stel len c.q. te wi jz igen streek-
plannen en bestemmingsplannen wo rd t opgenomen en dat voor de tweede 
fase de ruimtel i jke reservering word t opengehouden. Tot 1981 zullen de uit-
voer ingskosten van fase 1 binnen de meerjarenafspraken opgevangen moe-
ten wo rden ; voor wat betreft de verdere f inanciële aspecten van deze fasering 
word t verwezen naar hoofdstuk 25 van deel d van dit Structuurschema. 

2.2. De Regering zal de to ts tandkoming bevorderen van een planstructuur op 
het gebied van het verkeer en vervoer met als kenmerken: 

— geïntegreerde p lanvorming en bes lu i tvorming op elk overheidsniveau; 
1 Deel a. Beleidsvoornemen (Tweede Kamer, . . . . . • • t _„„„ j „ „.,„.u«^«r,. 
zitting 1976-1977,14390. nrs. 1-2); deel d. Re- " bele idsafstemming tussen de overheden, 
geringsbesiissing (Tweede Kamerzitting - voldoende beleidsruimte op provinciaal en gemeentel i jk niveau binnen 
1978-1979,14 390, nrs. 10-n). een door de centrale overheid gegeven beleidskader. 
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Er zal worden gestreefd naar de totstandkoming van eenwettelijke rege-
ling van de planstructuur, waarop de financiële verhoudingen zullen worden 
afgestemd. 

2.3. Het in dit Structuurschema beschreven beleid is gericht op het waar 
mogelijk verminderen van de verplaatsingsafstanden, het beperken van het 
autogebruik waar en wanneer dit te veel hinder geeft en waar nodig het tref-
fen van voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Bij de 
afweging van de vraag naar voorzieningen die nodig kunnen zijn staat cen-
traal of de bijdrage van zulk een voorziening aan het welzijn van de gemeen-
schap per saldo positief is. De rol van de overheid is hierbij in het geding, 
waarbij de inhoud van deze rol vooral wordt bepaald door de aangrijpings-
punten en het instrumentarium, alsmede door de beleidsruimte die de 
overheid heeft om het keuzeproces van de gebruikers te beïnvloeden. 

Verplaatsingen geven belangrijke mogelijkheden tot ontplooiing en deel-
name aan maatschappelijke activiteiten en zijn dus van vitaal belang voor 
het zich wel bevinden van de mens. Het goederenvervoer is daarnaast es-
sentieel voor de instandhouding en het functioneren van onze moderne sa-
menleving. Daar de keuzen bepaald worden door een sterk individueel ge-
richte afweging, die min of meer gestructureerd is, is het mobiliteitspatroon 
zeer gevarieerd van samenstelling. De overheid moet met deze complexiteit 
rekening houden en haar past terughoudendheid met het ingrijpen in dit sa-
menstel van uiteindelijk individuele beslissingen. Toch wordt ingrijpen in dit 
gecompliceerde bestel van haar verwacht, vooral ook vanwege de negatieve 
gevolgen die uit het huidige verkeers- en vervoerpatroon voortvloeien als 
geluidhinder, milieubederf, (ongewenste) suburbanisatie, etc. De overheid 
heeft niet als doel hierbij de beslissing tot verplaatsen van de individu over 
te nemen, maar wat zij wel kan beïnvloeden is de wijze waarop de verplaat-
sing zal plaatsvinden, het tijdstip waarop, de route en de kosten van de ver-
plaatsingen. Dit heeft veelal toch een gedragsbeïnvloeding ten gevolge, 
waarbij echter als uitgangspunt geldt, dat de vrijheid van de één niet meer 
begrensd moet worden dan nodig is ten behoeve van de vrijheid van de an-
der. 

2.4. De maatschappelijke, de ruimtelijke en ook de budgettaire beperkthe-
den stellen een aantal bijzondere eisen aan de beleidsbepaling door de 
overheid, als hierna worden genoemd. 

Nuancering, dat wil zeggen: rekening houden met regionale en lokale ka-
rakteristieken van het verkeer en vervoer en de ruimtelijke ordening. 

Stap-voor-stap benadering, dat wil zeggen dat, gelet op de vele onzeker-
heden in de effecten die het verkeers- en vervoerbeleid op het maatschappe-
lijk gebeuren heeft, het beleid stap voor stap dient te worden gerealiseerd en 
regelmatig herwaardering tijdens het proces van uitvoering moet plaatsvin-
den. De beleidsformulering moet ook voldoende flexibel zijn om slagvaardig 
te kunnen reageren. 

Integrale benadering, dat wil zeggen: in samenhang met andere velden 
van overheidszorg zoals de ruimtelijke ordening, de agrarische belangen, de 
zorg voor het milieu, de sociaal-culturele ontwikkeling. In dit Structuursche-
ma worden vooral de ruimtelijke consequenties verder uitgewerkt. Binnen 
het verkeers- en vervoerbeleid moeten de wijzen van vervoer en de soorten 
van vervoer in samenhang behandeld worden, dat wil zeggen dat het open-
baar vervoer, het autoverkeer en het fietsverkeer, en zowel het personenver-
voer als het goederenvervoer, met gebruikmaking van hun speciale moge-
lijkheden en eigenschappen hun functie binnen het verkeers- en vervoerstel-
sel moeten kunnen vervullen. 

Pakket van maatregelen, dat wil zeggen dat, omdat onze gecompliceerde 
maatschappij zich niet leent voor eenzijdige maatregelen, voor de uitvoering 
van het beleid gebruik moet worden gemaakt van een samenhangend pak-
ketvan maatregelen. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 14 390, nrs. 295-296 4 



2.5. Het Structuurschema wordt eens in de vijf jaren herzien, te rekenen 
vanaf het moment van afronding van de parlementaire behandeling van het 
Structuurschema tot het uitbrengen van het volgende Structuurschema als 
beleidsvoornemen door de Regering, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt. 

pkb. 3. DE HOOFDDOELSTELLING VAN HET VERKEERS- EN 
VERVOERBELEID2 

2 üe richtlijnen opgenomen onder 3.2 t/m 3.11 
zijn een selectie van de richtlijnen uit hoofdstuk 
2 van het Beleidsvoornemen. De opgenomen 
richtlijnen hebben in bepaalde gevallen een 
minder absolute formulering dan de corres-
ponderende tekst in hoofdstuk 2 van het Be-
leidsvoornemen. Daar immers was sprake van 
een uitwerking van de hoofddoelstelling naar 
deelaspecten, waarbij aan de redactie een ab-
soluut karakter werd gegeven onder de ver-
melding dat de mogelijk conflicterende conclu-
sies in het beleid onderling afgewogen zouden 
moeten worden. De hier weergegeven uit-
komst der beleidsoverwegingen dient derhalve 
meer nuancering te bevatten. 

3.1. Bij het verkeers- en vervoerbeleid wordt als hoofddoelstelling gehan-
teerd: het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer van personen en goe-
deren uitsluitend voor zover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap 
per saldo positief is, en wel op een zodanige wijze dat: 

- de totstandkoming van een gewenste ruimtelijke structuur wordt bevor-
derd en schade aan de landbouw, het natuurlijk milieu en het landschap zo-
veel mogelijk wordt vermeden; 

- het belang van de verkeersveiligheid wordt voorop gesteld; 
- zoveel mogelijk voldaan wordt aan de eisen die aan het woon- en leef-

milieu worden gesteld, onder meer met betrekking tot parkeerhinder, uit-
worp van luchtverontreinigende stoffen, geluidhinder en visuele hinder; 

- een gewenste sociaal-culturele en -economische ontwikkeling wordt 
bevorderd; 

- het gebruik van schaarse grondstoffen wordt beperkt; 
- het beslag op de overheidsmiddelen wordt beperkt tot een niveau dat 

verantwoord is binnen het totale regeringsbeleid. 

3.2. Bij het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer zullen in het beleid 
als richtlijnen gelden: 

a. het afstemmen van de capaciteit van het verkeers- en vervoerstelsel op 
de omvang van de vraag, onder verdeling van de verkeers- en vervoerbe-
hoefte op een redelijke en verantwoorde wijze over de vervoerwijzen, zodat 
een goede bereikbaarheid van gewenste bestemmingen zowel met het parti-
culier als met het openbaar vervoer is gewaarborgd; 

b. het laten functioneren van de vervoerwijzen binnen één samenhan-
gend verkeers- en vervoerstelsel, onder gebruikmaking van de specifieke ei-
genschappen van elke vervoerwijze en van de mogelijkheden tot een goede 
onderlinge aansluiting; 

c. de verdeling van de beschikbare verkeersruimte over de in aanmerking 
komende vervoerwijzen naar plaats en tijd op zodanige wijze, dat het ver-
keers- en vervoerstelsel als geheel goed functioneert; 

d. het onderling in evenwicht brengen van de capaciteit voor het rijden en 
het parkeren op de ter beschikking staande weg- en parkeerinfrastructuur in 
de activiteitencentra, door middel van een daarop gericht parkeerbeleid en 
tevens te voorzien in gunstige routes voor het langzaam verkeer naar en van 
activiteitencentra en halteplaatsen van het openbaar vervoer alsmede in 
goede stallingsvoorzieningen voor (brom) fietsen in of bij deze activiteiten-
centra en halteplaatsen; 

e. een verdeling van de verplaatsingen over de vervoerwijzen op een wij-
ze die bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid; 

f. een aanpassing van de inrichting van de wegen en het wegennet aan de 
mogelijkheden en beperkingen van de mens waarbij rekening wordt gehou-
den met de functie van het desbetreffende gebied; 

g. het recht doen aan de belangrijke functie van het goederenvervoer 
voor het gewenste stedelijke activiteitenpatroon en het vrijwel onvervang-
bare karakter van het goederenvervoer over de weg voor de steden; 

h. een vergroting van het aandeel van het openbaar vervoer en het lang-
zaam verkeer in het totaal aan verplaatsingen. 

3.3 Bij de afstemming van het beleid op de totstandkoming van een ge-
wenste ruimtelijke structuur zullen als richtlijnen gelden: 
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a. het tijdig zorgen voor de nodige verkeers- en vervoervoorzieningen op 
plaatsen waar verstedelijking gewenst geacht wordt, waarbij' bij de ontwik-
keling van woon- en werkgebieden en voorzieningencentra zoveel mogelijk 
aangehaakt wordt bij de bestaande infrastructuur, in het bijzonder bij de in-
frastructuur van het openbaar vervoer; 

b. het beperken van de verplaatsingsbehoefte door mee te werken aan 
een adequate afstemming en integratie van gebieden voor wonen, werken 
en voorzieningen; 

c. een zo zuinig mogelijk ruimtegebruik waarbij eerst overgegaan wordt 
tot uitbreiding van de infrastructuur als het verkeers- en vervoerstelsel als 
geheel niet in staat is aan de toenemende verplaatsingsbehoefte op redelijke 
en verantwoorde wijze te voldoen; 

d. een bundeling van infrastructuurnetten in een grofmazig net van 
hoofdwegen en spoorwegen; 

e. de bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke vervoerwijzen 
met een relatief beperkt ruimtebeslag, zoals fiets en openbaar vervoer; 

f. de voorkeur, die in het algemeen de uitbreiding van bestaande verbin-
dingen verdient boven de aanleg van nieuwe. 

3.4. Bij de afstemming van het beleid op de bevordering van de verkeersvei-
ligheid zullen als richtlijnen gelden: 

a. het in alle verkeers- en vervoerplannen toekennen van een centrale 
plaats aan de verkeersveiligheid toegespitst op de bescherming van die 
groepen verkeersdeelnemers die relatief een hoog risico lopen dodelijk te 
verongelukken of ernstig gewond te raken; 

b. het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers, zowel absoluut 
als relatief, met daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare ver-
keersdeelnemers als kinderen, bejaarden, voetgangers en fietsers; 

c. het doorvoeren van een scheiding tussen doorgaand autoverkeer en 
bestemmingsverkeer, waarbij in woon- en verblijfsgebieden het autoverkeer 
ondergeschikt wordt gemaakt aan de veiligheid en de bewegingsvrijheid 
van voetgangers, fietsers, kinderen en bejaarden; 

d. een hoge prioriteit voor de systematische bestrijding van verkeerson-
gevallenconcentraties. 

3.5. Bij de afstemming van het beleid op de bevordering van een goed leef-
en natuurlijk milieu zullen als richtlijnen gelden: 

a. het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de aantasting van het 
natuurlijk milieu en zijn onderdelen: bodem, water, lucht, flora en fauna; het 
rekening houden met ander bodemgebruik zoals ten behoeve van de drink-
watervoorziening en de landbouw; 

b. het verminderen van de geluidhinder in bestaande situaties alsmede 
het vermijden van geluidhinder in nieuwe situaties; 

c. het uitsluitend rijden en parkeren in verblijfsgebieden door bestenv 
mingsverkeer op een wijze waardoor het leefmilieu niet wordt geschaad; 

d. een zodanige verkeersafwikkeling dat milieuverontreiniging zoveel 
mogelijk wordt beperkt; 

e. het beoordelen van de gevolgen voor het milieu overeenkomstig de 
toekomstige wettelijke regeling voor de milieu-effectrapportage. 

3.6. Bij de afstemming van het beleid op de bevordering van de gewenste 
sociaal-economische ontwikkeling zullen als richtlijnen gelden: 

a. een doelmatig gebruik van vervoermiddelen en infrastructuur; 
b. het onderling afwegen van de beschikbaarheid en het gebruik van ver-

keers- en vervoervoorzieningen en -middelen gelet op de maatschappelijke 
rentabiliteit van de verschillende vervoerwijzen en gelet op het effect bij ge-
bruik en aanschaf van die voorzieningen en middelen op de betalingsba-
lans; 

c. een zuinig gebruik van openbare middelen binnen het verkeers- en ver-
voerstelsel, waarbij de kosten in principe aan gebruikers in rekening worden 
gebracht; 

d. het in voldoende mate beschikbaar zijn van mogelijkheden van vervoer 
van personen en goederen naar en van centra van economische activiteiten. 
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3.7. Bij de afstemming van het beleid op de huidige en toekomstige beschik-
baarheid van energie en grondstoffen zullen als richtlijnen gelden: 

a. een grotere effectiviteit van het energie- en grondstoffengebruik in het 
verkeer en vervoer; 

b. een vermindering van het energieverbruik in het verkeer en vervoer, 
onder meer door vermindering van de verplaatsingsbehoefte en door het 
bevorderen van een daarop afgestemde keuze van vervoerwijzen; 

c. bij noodzakelijke uitbreiding van bestaande verbindingen of aanleg van 
nieuwe verbindingen kiezen voor die infrastructuur, die leidt tot zo weinig 
mogelijk energieverbruik; 

d. de opstelling en periodieke bijstelling van een programma van energie-
besparing in het verkeer en vervoer; 

e. de opstelling van een plan om in geval van toenemende energieschaars-
te het noodzakelijke verkeer en vervoer van personen en goederen zo goed 
mogelijk doorgang te doen vinden; 

f. de stimulering van onderzoek naar toepassingsmogelijkheden in ver-
keer en vervoer van andere energiebronnen en grondstoffen, en van ener-
giebesparende technieken. 

3.8. Bij afstemming van het beleid gericht op de bevordering van de ge-
wenste sociaal-culturele ontwikkeling zullen als richtlijnen gelden: 

a. het treffen van voorzieningen, die aan gehandicapten, die zelfstandig 
wonen, het gebruik van openbare vervoermiddelen effectief mogelijk ma-
ken; 

b. het in voldoende mate aanwezig zijn van mogelijkheden tot verplaat-
sing, met name met het openbaar vervoer, naar centra van sociaal-culturele 
activiteiten in ruime zin. 

3.9 Het verkeers- en vervoerbeleid zal zich erop richten dat individuen of be-
volkingsgroepen niet onevenredig zwaar getroffen worden door de in het 
kader van dit beleid noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen. 

3.10. Bovenstaande hoofddoelstelling en richtlijnen zullen naast de wetge-
ving en de beleidslijnen, vastgesteld op met het verkeer en vervoer samen-
hangende terreinen van overheidszorg, worden gehanteerd zowel bij de uit-
werking van het beleid van de rijksoverheid als bij de onderlinge afsterrv 
ming van het rijksbeleid en het beleid van de lagere overheden. 

3.11. In de diverse internationale organisaties zal een actief beleid gevoerd 
worden om te komen tot een internationaal verkeers- en vervoerbeleid dat 
spoort met bovenstaande hoofddoelstelling en richtlijnen. 

pkb. 4. HET CONCRETE BELEID IN HOOFDZAKEN 

4.1. Algemeen 

De grote zorg die in het verleden door de Regering is besteed aan de 
hoofdwegen en spoorwegen en aan de overige openbaar vervoervoorzie-
ningen zal worden gecontinueerd. Tevens zal veel aandacht worden gege-
ven aan de verbetering en uitbreiding van de fietspaden en fietsvoorzienin-
gen. Het bieden van openbaar vervoervoorzieningen heeft mede ten doel 
het verzekeren van verplaatsingsmogelijkheden naar en van centra van acti-
viteiten voor degenen die niet over particulier vervoer kunnen of willen be-
schikken, hetgeen ook tot uitdrukking zal komen in het voorzieningenniveau 
dat in dunbevolkte of landelijke gebieden wordt geboden. Aan gehandicap-
ten worden waar mogelijk en voor zover nodig faciliteiten geboden om van 
voorzieningen voor het particulier en het openbaar vervoer gebruik te kun-
nen maken. 
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In het verkeersbeleid voor de toekomst ligt bijzondere nadruk op de inte-
gratie van het verkeer en het vervoer, zowel met betrekking tot de verschil-
lende vervoerwijzen onderling als met betrekking tot andere sectoren en fa-
cetten van beleid. Voorts is vereist een krachtig en doelgericht verkeersvei-
ligheidsbeleid op alle bestuursniveaus. Daarbij treedt de rijksoverheid sti-
mulerend en coördinerend op. Voorts kan zij behulpzaam zijn bij het onder-
zoek naar criteria en richtlijnen ten behoeve van een systematische aanpak. 
Het proces van afweging van belangen kan ertoe leiden, dat niet op alle 
plaatsen en tijden kan worden voldaan aan de optredende verplaatsingsbe-
hoefte en dat derhalve in het verkeers- en vervoerstelsel congesties tijdens 
spitsuren niet altijd en overal kunnen worden voorkomen en derhalve zullen 
moeten worden aanvaard. Het beleid vertoont, hoewel gestoeld op dezelfde 
doelstellingen, in uitwerking grote verschillen naar aard van het gebied. 

4.2. Grote stadsgewesten 

a. Het verkeers- en vervoerbeleid zal hier gericht zijn op: 
- het behouden of versterken van de functies van de hoofdcentra en van 

de economische, culturele, recreatieve en andere functies elders in het 
stadsgewest, die van belang worden geacht voor het gewenste stedelijke ni-
veau; 

- de verbetering van de leefbaarheid van vooral de oudere woon- en ver-
blijfsgebieden; 

- de verbetering van de veiligheid van in het bijzonder het langzame ver-
keer. 

Bij dit alles geldt wel het streven naar een zo gering mogelijk beslag op de 
overheidsmiddelen. 

b. Ingediende verkeerscirculatieplannen, plannen voor verkeers- en ver-
voerprojecten en bedrijfsplannen voor het lokale openbaar vervoer zullen de 
basis vormen voor onderlinge afstemming van gemeentelijk en rijksbeleid. 
Bijdragen in de uitvoering van demonstratieprojecten zullen de concretise-
ring van het beleid ondersteunen. 

c. In de hoofdcentra acht de Regering op grond hiervan een zorgvuldig 
verkeers- en vervoerbeleid noodzakelijk met een sterke nadruk op maatrege-
len ten gunste van het openbaar vervoer en op voorzieningen voor lopen en 
fietsen. De voorzieningen voor het openbaar vervoer en het langzame ver-
keer, het parkeerbeleid en de ter beschikking te stellen, beperkte wegcapaci-
teit, moeten ertoe leiden dat de behoefte om zich in de hoofdcentra en in de 
oudere woongebieden per auto te verplaatsen vermindert zonder dat aan de 
verplaatsingsmogelijkheden als totaal afbreuk wordt gedaan. Dit geldt met 
name op tijden dat de verkeersdruk groot is. Voor het zogenaamde essentië-
le autoverkeer (winkelbezoek, goederenvervoer en zakelijk verkeer) moet de 
binnenstad voldoende bereikbaar blijven en moet voldoende kortparkeerac-
commodatie beschikbaar zijn. 

d. Bij het openbaar vervoer gaat het in het bijzonder om de verbetering 
van de doorstroming en van de regelmaat. Bij het langzame verkeer gaat het 
onder meer om het maken van afzonderlijke, rechtstreekse (brom)fietsver-
bindingen naar de buitenwijken. Zo nodig en zo mogelijk zullen in en om de 
hoofdcentra systemen van prijsmechanisch parkeren en rijden worden inge-
voerd. Daarbij zal nader moeten worden bezien in hoeverre dergelijke syste-
men aanleiding geven tot neveneffecten in de vorm van een verslechtering 
van de concurrentiepositie van de hoofdcentra. 

e. De verkeersdruk zal, waar mogelijk en doelmatig, worden verlicht door 
gezamenlijk rijden (car-pooling) en werktijdspreiding te bevorderen. 

f. Buiten de centra, en in het bijzonder in de oudere dichtbebouwde 
woongebieden, zal in de komende jaren ter wille van de leefbaarheid en 
daarmede van het behoud van de woonfunctie een herinrichting van het ste-
delijk gebied worden bevorderd met voldoende grote verblijfsgebieden en 
specifieke verkeersruimten, rekening houdend met de bereikbaarheid van 
de centra. 
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g. In de verblijfsgebieden dienen de functies van wonen en verblijven 
waar nodig in ere te worden hersteld. Leefbaarheid en verkeersveiligheid 
gaan hierbij voorop; bereikbaarheid per auto en verplaatsingscomfort ko-
men op de tweede plaats. De auto wordt toegelaten maar andere functies 
hebben voorrang boven autoverkeer. Doorgaand verkeer wordt geweerd of 
ontmoedigd, met uitzondering van het openbaar vervoer en het langzaam 
verkeer. 

h. In woon- en winkelgebieden moet de bereikbaarheid voor brandweer, 
ziekenauto, verhuiswagen en gehandicapten gewaarborgd blijven, evenals 
de aan- en afvoer voor winkels en bedrijven. Voor zover in (oudere) winkel-
straten een fysieke scheiding tussen voetgangers en overig verkeer niet mo-
gelijk of niet wenselijk is, zullen bij de (her)inrichting niettemin eisen van 
verkeersveiligheid en leefbaarheid voorop staan. 

i. In oude woongebieden dienen parkeervoorzieningen zorgvuldig te wor-
den ingepast in de bestaande stedebouwkundige structuur. 

j . In de verkeersruimten zal in het bijzonder worden getracht de barrière-
werking die van de verkeersruimten kan uitgaan zoveel mogelijk te vermin-
deren. Hetzelfde geldt voor de visuele verstoring, de geluidhinder, de lucht-
en bodemverontreiniging en de trillingshinder. Grootschalige voorzieningen 
voor auto en/of openbaar vervoer zullen zo enigszins mogelijk worden ver-
meden of zullen waar dit niet mogelijk is harmonieus ingepast moeten wor-
den in de stedelijke of ruimtelijke structuur. Zoveel mogelijk zal een doelma-
tige verkeersafwikkeling ingepast moeten worden in de bestaande stedelijke 
structuren. 

k. Gestreefd dient te worden naar een logische, hiërarchische opbouw 
van het stedelijke wegensysteem, waarin de stedelijke hoofdwegen te za-
men met de voorzieningen voor het openbaar vervoer en de fiets een sa-
menhangend geheel vormen. Dit verkeers- en vervoerstelsel moet verbin-
dingen geven tussen de belangrijkste concentraties van activiteiten en zal 
een capaciteit moeten hebben die een voldoende vlotte doorstroming waar-
borgt. Omdat er nu reeds spanning is tussen de vraag naar en het aanbod 
van wegvoorzieningen, terwijl geavanceerde systemen van verkeersbeheer-
sing vooralsnog slechts in beperkte mate soelaas zullen kunnen brengen, zal 
invloed moeten worden uitgeoefend op de voertuigkeuze ten gunste van 
openbaar vervoer en/of langzaam verkeer. 

I. Het parkeerbeleid moet in dat verband gericht zijn op het functioneren 
van het stedelijke verkeerssysteem als totaliteit en niet slechts de parkeerbe-
hoefte als taakstellend beschouwen. Het parkeerbeleid moet dan ook alle 
parkeergelegenheden omvatten, ook die in parkeergarages en op eigen ter-
rein. Goede overgangsprocedures op en binnen het openbare vervoer zullen 
worden nagestreefd door onder meer parkeerplaatsen te scheppen bij daar-
voor in aanmerking komende stations en halten. Het parkeren van vrachtau-
to's binnen het stedelijk gebied moet binnen de perken worden gehouden; 
in het bijzonder woongebieden dienen te worden ontzien. Bij het stedelijk in-
richtingsbeleid vraagt de parkeerbehoefte van de bewoners bijzondere aan-
dacht. 

m. Aan de inpassing van de interlokale hoofdwegen in de stedelijke om-
geving zal grote zorg worden besteed, met name als het gaat om geluidhin-
der, luchtverontreiniging en belasting van daarop aangesloten wegen en 
straten. Op de openbaar vervoervoorzieningen in de steden wordt onder pa-
ragraaf pkb.6.4 afzonderlijk teruggekomen. 

n. De voorzieningen voor het langzame verkeer, als onderdeel van het to-
tale pakket van verkeers- en vervoermaatregelen, moeten bewerkstelligen 
dat het thans afnemende, maar nog steeds zeer aanzienlijke gebruik van de 
(brom)fiets wordt omgebogen naar een toenemend gebruik. Daartoe is 
noodzakelijk dat woon- en werkplaatsen alsmede de voorzieningen waar 
mogelijk worden gesitueerd op onderlinge afstanden die nog per (brom) 
fiets kunnen worden afgelegd. Er dienen veilige, aantrekkelijke en beschutte 
fietsroutes te worden aangelegd, die zodanig tot netten zijn samengevoegd 
dat alle belangrijke bestemmingen in de stad goed per fiets bereikbaar zijn. 
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o. Ook het bereikbaar maken van recreatiegebieden buiten de steden 
door aantrekkelijke fietsroutes zal worden nagestreefd. Bij kruisingen met 
belangrijke wegen voor het autoverkeer zal worden gestreefd naar voorrang 
voor het openbaar vervoer en gelijkwaardigheid voor het langzame verkeer. 
Bij kruisingen met minder belangrijke wegen en straten zal worden ge-
streefd naar voorrang voor doorgaande fietsroutes. 

4.3. De middelgrote en kleine steden 

Ook in de middelgrote en kleine steden vragen de spanningen tussen leer-
baarheid, bereikbaarheid en verkeer en vervoer voortdurende aandacht. De 
bevordering van openbaar vervoer en langzaam verkeer staat ook hier voor-
op. De bij de grote stadsgewesten genoemde maatregelen, met name de 
punten e t/m g en n van pkb. 4.2 zijn daarbij zoveel mogelijk van overeen-
komstige toepassing. Het terugdringen van de onveiligheid in deze steden 
vooral ten behoeve van het langzame verkeer zal een hoofdthema van het 
verkeers- en vervoerbeleid blijven. Bij het treffen van voorzieningen ten be-
hoeve van het verkeer zal de leefbaarheid van de betrokken stedelijke gebie-
den prevaleren, daaronder begrepen de veiligheid. Ook in deze steden zal 
waar nodig een herinrichting naar woon- en verblijfsgebieden en verkeers-
ruimten ter hand worden genomen. 

4.4. De landelijke gebieden 

a. Een uitgangspunt voor het verkeers- en vervoerbeleid in de landelijke 
gebieden die voor ongeveer 80% in agrarisch gebruik zijn is, dat de fiets, de 
bromfiets en de auto het meest in aanmerking komen als vervoermiddelen 
voor het overgrote deel van de bevolking. Ook het goederenvervoer is veelal 
aangewezen op de weg. Bij de aanleg van wegen, parkeeraccommodatie en 
openbaar vervoervoorzieningen en het gebruik daarvan zal het agrarisch 
aspect en het behoud van het landschap en het natuurlijk milieu zorgvuldig 
in de afweging worden betrokken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inrich-
ting van gebieden ten behoeve van onder meer de recreatie. Er wordt ge-
streefd om bij voorkeur door middel van ongelijkvloerse kruisingen er voor 
te zorgen dat in het landelijk gebied geen te grote omwegen ontstaan voor 
het langzame verkeer tussen bestemmingen aan weerszijden van hoofdin-
frastructuur. 

b. In de kernen staan veiligheid en een goed leefmilieu voorop. In de 
buurt van steden zullen impulsen voor suburbane ontwikkelingen worden 
tegengegaan. 

c. Op het gebied van de ruimtelijke ordening is een wederzijdse afstenv 
ming van kernenpatroon en verkeer en vervoer noodzakelijk. Uitgangs-
punt is daarbij dat de regionale wegen een samenhangen en functio-
neel opgebouwd geheel vormen met de hoofdwegen en de stedelijke we-
gen. De functies van het regionale wegenstelsel zijn ontsluiting van het plat-
teland en de onderlinge verbinding van kernen. Ook bij het vaststellen van 
het lijnenpatroon van het streekvervoer wordt rekening gehouden met de 
kernenhiërarchie. 

Voor de omvang van het voorzieningenniveau van het streekvervoer ex-
clusief buurtbussen is het Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streek-
vervoer bepalend. Voor het verkeer en vervoer op plattelandswegen (niet-
planwegen) wordt verwezen naar het Structuurschema voor de landinrich-
ting. 

d. Aard en tracering van regionale wegen dienen in overeenstemming te 
zijn met agrarische eisen en eisen van behoud en ontsluiting van waardevol-
Ie landschappen en natuurlijke milieus, waarbij zal worden nagestreefd dat 
in voorkomende gevallen een gecoördineerde uitvoering in de vorm van 
landinrichting plaatsvindt. De inrichting van het regionale wegennet dient 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en landinrichting te ondersteunen. Op 
doorgaande wegen door dorpskommen en dergelijke prevaleert de erffunc-
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tie. Snelheid en wegontwerp dienen daarbij aangepast te worden. Nadruk 
zal liggen op het aanleggen van afzonderlijke (brom)fietspaden in de lande-
lijke gebieden. In het bijzonder geidt de noodzaak van dergelijke paden langs 
een aantal regionale wegen. 

4.5. Besluitvorming over projecten 

Alvorens een beslissing wordt genomen over een belangrijke uitbreiding 
van een bestaande of de aanleg van een nieuwe verbinding van het open-
baar vervoernet of van het wegennet zal - wanneer de rijksoverheid hierbij 
gehele of gedeeltelijke (financiële) verantwoordelijkheid draagt - een zorg-
vuldige afweging plaatsvinden van de behoefte aan capaciteit en kwaliteit 
en de te verwachten voor- en nadelen van verschillende oplossingen. Deze 
oplossingen zijn gebaseerd op een integraal verkeers- en vervoerbeleid. Bij 
plannen voor aanleg of uitbreiding van wegen dienen de verplaatsingsmo-
gelijkheden via alternatieve vervoerwijzen alsmede het verbeteren van het 
onderliggende wegennet als afzonderlijke oplossingen of in combinatie te 
worden afgewogen tegen andere oplossingen. Bij de afweging van voor- en 
nadelen zal worden gelet op de behoefte aan en de effecten van de capaciteit 
en kwaliteit van alle vervoernetten. De vervoervraag wordt geraamd op ba-
sis van een vervoerprognose en de verwerkingscapaciteit van de netten bij 
de verschillende oplossingen. Gelet wordt eveneens op de voordelen op het 
gebied van de verkeersveiligheid, op de effecten op de sociaal-economi-
sche, culturele en ruimtelijke ontwikkeling, op de voor- en nadelen met be-
trekking tot het leef- en woonmilieu, en op de nadelen voor de landbouw, 
het landschap en het natuurlijke milieu. Deze voor- en nadelen zullen inzich-
telijk worden gemaakt in het kader van de tracéprocedure. In de projectnota 
zullen de milieu-effecten worden geëvalueerd overeenkomstig de toekom-
stige wettelijke regeling voor de milieu-effectrapportage. Een en ander leidt 
tot bevordering van openbaar vervoer en langzaam verkeer en tot terughou-
dendheid bij de aanleg en uitbreiding van wegen. 

Ook bij beslissingen waarvoor andere overheidsinstanties verantwoorde-
lijkheid dragen zal bovenstaande wijze van besluitvorming worden bevor-
derd. 

pkb. 5. HET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN PER SPOOR 

a. Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van het goederenvervoer is, 
dat de keuze van de vervoertechniek in principe voorbehouden blijft aan de 
verlader. 

b. Het in internationaal verband te voeren infrastructuurbeleid zal een bij-
drage moeten leveren aan de handhaving en zo mogelijk de versterking van 
de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse vervoersector 
waarbij de functie van Nederland als belangrijk internationaal distributiecen-
trum vooropstaat. 

c. Goederenvervoer over de weg zal wat het hoofdwegennet betreft in be-
ginsel mogelijk zijn over de verbindingen zoals die op kaart 2 zijn aangege-
ven (zie pkb. 8.3). Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt een nieuwe 
wettelijke regeling ontworpen, die de Wet gevaarlijke stoffen zal vervangen. 
Goederenvervoer per spoor zal in principe mogelijk zijn over de op kaart 1a 
aangegeven lijnen en de gereserveerde tracés, vermeld in paragraaf 21.2 
van deel d van dit Structuurschema. Deze kaarten maken deel uit van de pla-
nologische kernbeslissing. Indien uit anderen hoofde belangen optreden die 
strijdig zijn met de in paragraaf 21.2 van deel d van dit Structuurschema aan-
gegeven reserveringen zal van geval tot geval worden afgewogen of deze 
reserveringen dienen te worden gehandhaafd. 

d. Een onderzoek wordt ingesteld naar de toekomstperspectieven van het 
goederenvervoer per spoor. In dit onderzoek zal ook aandacht worden be-
steed aan de noodzaak van overlaadstations voor gecombineerd vervoer en 
aan de eventuele verschillen in concurrentie tussen het spoorwegvervoer en 
het weg- en watervervoer onder meer met betrekking tot de ten laste van dit 
vervoer komende kosten van de infrastructuur. 
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pkb. 6. OPENBAAR VERVOERNET 

6.1. Algemeen 

Het openbaar vervoernet bestaat uit: 
- het net voor openbaar vervoer over langere afstanden, beschreven on-

der intercitynet; 
- het regionale openbaar vervoer; 
- het stedelijk en stadsgewestelijke openbaar vervoersysteem; 
- aanvullende vormen van individueel openbaar vervoer. 
Kaarten nrs. 1 b en 1 c en een overzicht van dit openbaar vervoernet zijn op-

genomen in dit Structuurschema en maken deel uit van de planologische 
kernbeslissing. 

6.2. Intercitynet 

a. Het intercitynet is een samenhangend stelsel van hoogwaardige ver-
bindingen tussen landsdelen en tussen woon- en werkgelegenheidsconcen-
traties. Het huidige intercitynet van de Nederlandse Spoorwegen zal de kern 
van het openbaar vervoernet blijven vormen. De wijze van exploitatie zal in 
grote lijnen dezelfde zijn als in 1970 is ingevoerd. Daarnaast zal een aantal 
bestaande spoorlijnen zo nodig worden uitgebreid tot intercitylijn en zullen 
zo nodig snelbusdiensten worden ingesteld. 

b. Ten aanzien van het intercitynet wordt ervan uitgegaan, dat de volgen-
de voorzieningen c.q. maatregelen zullen worden gerealiseerd: 

- Voltooiing van de Schiphollijn tussen Leiden en Amsterdam Zuid en 
mogelijke aansluiting via de westelijke tak van de Ringspoorweg op Amster-
dam CS. De verbinding Amsterdam Zuid met het Rijksmuseum wordt open-
gehouden voorde periode na 1990. 

- Op de lijn Zwolle-Nijmegen-Roosendaal zal de bestaande dienst gelei-
delijk worden uitgebreid tot een volledige intercitydienst. 

- Gedeeltelijke spoorverdubbeling en elektrificatie op de lijn Zwolle-Em-
men ten behoeve van een intercitydienst. 

- Door voltooiing van de Hemspoortunnel en aanleg van een viersporige 
Willemsspoortunnel wordt verbetering van het voorzieningenniveau moge-
lijk. 

De noodzaak van aanleg op lange termijn van een spoorlijn Utrecht-Go-
rinchem-Breda zal worden bestudeerd. Daarbij zullen tevens de mogelijke 
tracés en de maatschappelijke kosten en baten aan de orde komen. 

c. Gestreefd zal worden naar goed gelegen voorzieningen voor «parkeer-
en-reis» nabij NS-haltes. De mogelijkheid tot het vervoer van fietsen per 
trein zal worden gehandhaafd en hieraan wordt nog een zekere uitbreiding 
gegeven. Tevens zal een aantal voorstadhaltes worden geopend. 

d. Ten aanzien van de aanleg van hoge-snelheidslijnen (hoger dan 160 
km/u) kan worden vermeld dat, indien er een Westeuropees net van hoge-
snelheidsspoorwegen komt, de Regering aansluiting van Nederland op dat 
net van belang acht. 

De aanleg van spoorwegverbindingen voor hoge snelheden in de relaties 
Amsterdam-Rotterdam-Belgische grens e.v. en Amsterdam/Rotterdam-
Utrecht-Duitse grens e.v. in de periode na 1990 wordt opengehouden. 

Bij de aanleg van de stadsgewestelijke spoorlijn Amsterdam-Almere-
Lelystad (zie onder pkb 6.4) en een eventuele doortrekking als intercitylijn na 
1990 naar Groningen zal een zodanige vormgeving worden gekozen, datex-
ploitatie als hoge-snelheidsspoorlijn niet uitgesloten wordt. 

e. Het intercitynet dient op een voldoende aantal plaatsen te zijn aange-
sloten op buitenlandse spoorwegennetten. 

6.3. Het regionale openbaar vervoer 

a. Het openbaar vervoer op de middellange en korte afstand in de lande-
lijke gebieden wordt in hoofdzaak verzorgd door het streekvervoer per bus. 
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Naast het streekvervoer vervullen stopdiensten van de NS in de regio een 
belangrijke functie. Op relaties met zware vervoerstromen kunnen buslijnen 
worden vervangen door lichte railsystemen, zoals de sneltram. Het beleid is 
erop gericht een openbaar vervoersysteem dat aangepast is aan de vraag te 
handhaven en kwalitatief te verbeteren. Voor de omvang van het voorzienin-
genniveau op het bestaande net is het Normeringssysteem Voorzieningen-
niveau Streekvervoer (NVS) bepalend. Het beleid is voorts gericht op het tij-
dig bieden van openbaar vervoer ter ontsluiting van nieuwe woon- en werk-
gebieden. Blijvend zal worden gezocht naar nieuwe vormen van vervoer, 
nieuw in technisch en/of organisatorisch opzicht, die voor de bediening van 
gebieden met geringere vraag kunnen zorg dragen, zonder dat de kosten te 
hoog oplopen. Bij toenemende vraag kunnen nieuwe vormen van openbaar 
vervoer worden omgezet in normale lijnen van het streekvervoer. 

b. De exploitatie van NS-stopdiensten zal zoveel mogelijk worden aange-
past aan die van het streekvervoer. Er zal worden gestreefd naar een optima-
le aansluiting tussen deze diensten en het streekvervoer. In daarvoor in aan-
merking komende gevallen zal de mogelijkheid van moderne doch eenvou-
dige spoorwegexploitatie worden overwogen met eenvoudig materieel en 
onbemande haltes. 

c. In bepaalde gevallen kunnen tram of bus beter in de vervoerbehoefte 
voorzien. Alsdan zal worden nagegaan in hoeverre van het tracé of de be-
staande infrastructuur van een treinverbinding zinvol gebruik gemaakt kan 
worden bij het in gebruik stellen van een alternatieve vervoerwijze: gedacht 
kan bij voorbeeld worden aan gebruik, geheel of gedeeltelijk, als vrije bus-
baan. 

d. De opening van nieuwe stoptreinverbindingen zal veelal het karakter 
hebben van een reactivering van bestaande of voormalige goederenlijnen 
voor het reizigersvervoer. In het kader van dit beleid zal, overigens nadat de 
resultaten van de lopende provinciale studie beschikbaar zijn gekomen, de 
hervatting van de reizigersdienst op de bestaande goederenlijn Groningen-
Veendam-Stadskanaal worden overwogen. Het beleid is erop gericht bij 
het opbreken van spoorlijnen het tracé te reserveren in verband met moge-
lijke toekomstige ontwikkelingen van het reizigersvervoer (alsmede het goe-
derenvervoer: zie paragraaf 18.3 van deel d van dit Structuurschema). De in 
het verleden vastgestelde reserveringen blijven gehandhaafd. Alleen in be-
paalde gevallen zal, na afweging, hiervan kunnen worden afgeweken. Naast 
reactivering van de spoorverbinding bestaat - zoals onder c van deze para-
graaf opgemerkt - de mogelijkheid voor gebruik van het tracé als vrije tram-
of busbaan. Als voorbeelden van dit beleid worden hier genoemd de verbin-
dingen Den Bosch-Waalwijk en Apeldoorn-Zwolle. Een onderzoek naar de 
toekomstige functie van het tracé van laatstgenoemde verbinding zal bin-
nenkort worden ingesteld. In paragraaf 21.2 van deel d van dit Structuur-
schema is een opsomming gegeven van de in het verleden vastgestelde re-
serveringen van tracés van voormalige spoorlijnen. 

e. Het beleid is mede gericht op een zo goed mogelijke afwikkeling van 
het grensverkeer met de buurlanden. Naast het exploitatieve aspect wordt 
derhalve tevens gelet op de functies van de grensbaanvakken voor de eco-
nomische en sociale ontwikkelingen in de regio's. In dit kader worden de 
merites bestudeerd van een verbinding Heerlen-Aken via Kerkrade en van 
de elektrificatie van het lijngedeelte Maastricht-Visé. De noodzaak van een 
derde spoorverbinding aansluitend op het Belgische spoorwegnet wordt in 
overleg met België bestudeerd. Bij gebleken noodzaak van een dergelijke 
verbinding zal een afweging plaatsvinden tussen de spoorverbindingen 
Weert-Neerpelt, Tilburg-Turnhout en Eindhoven-Valkenswaard-Neerpelt. 

f. De noodzaak van aanleg op lange termijn van de spoorlijnen Den 
Bosch-Waalwijk-Oosterhout-Breda en Rhenen-Wageningen zal worden 
bestudeerd. Daarbij zullen tevens de mogelijke tracés en de maatschappelij-
ke kosten en baten aan de orde komen. 

6.4. Stadsgewestelijk openbaar vervoer 

a. Ten aanzien van de stedelijke en stadsgewestelijke gebieden is het be-
leid erop gericht dat de stadsgewestelijke en stedelijke openbaar vervoer-
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netten zo goed mogel i jk zul len aanslui ten bij de ru imtel i jke structuur van het 
stadsgewest of de stad. 

Omgekeerd zullen stedeli jke en stadsgewestel i jke u i tbre id ingen zoveel 
mogel i jk worden afgestemd op de mogel i jkheden van het aanwezige open-
baar vervoer. Waar dit onvo ldoende mogel i jk is, zul len de in de stad en/of 
het stadsgewest aanwezige openbaar vervoersystemen zo nodig worden 
u i tgebre id. In het kader van de hoofddoelste l l ing en r icht l i jnen zal voorrang 
worden gegeven aan het openbaar vervoer, onder meer door u i tbreid ing 
van het aantal vri je banen met het oog op een vlot te doors t roming . 

b. Gezien de taakstel l ing van A lmere en Lelystad in de Verstedel i jk ingsno-
ta word t ernaar gestreefd de verb ind ing Weesp-A lmere-Le lys tad in 1987 
gereed te hebben tot A lmere en in 1988 tot Lelystad, rekening houdend met 
de mogel i jkheid van een aanslui t ing in de r ichting Naarden-Bussum 3 . Pla-
nologisch zal met de mogel i jkhe id , dat de l i jn na 1990 naar Groningen wo rd t 
doorget rokken, rekening worden gehouden. In het kader van dit beleid is in 
de relatie Purmerend-Amste rdam inmiddels gekozen voor een f requent 
congest ievr i j bussysteem. 

c. Van de oorspronkel i jk voor goederenvervoer geprojecteerde r ing-
spoorweg rond Amste rdam is thans alleen het gedeelte tussen het rangeer-
stat ion Watergraafsmeer en Duivendrecht aanslui t ing (verbinding met de 
li jn naar Utrecht) in exploi tat ie. Onderzocht word t of het gewenst is andere 
gedeelten van de r ingspoorweg aan te leggen en in exploi tat ie te nemen zo-
wel voor personenvervoer als voor goederenvervoer. Met name word t daar-
bij gedacht aan de relatie Schiphol l i jn met A lmere , het Gooi en Utrecht als-
mede aan de relaties A lmere -Sch ipho l en Purmerend-Sch ipho l . 

d . Verbeter ingen in de dienstver lening zullen gevonden moeten worden 
door pr ior i te i tsmaatregelen ter bevorder ing van de doors t roming zoals vr i je 
busbanen, centrale beheersing van het systeem en andere organisator ische 
maatregelen. Frequent ieverhoging en u i tbre id ing van het net komen pas in 
aanmerk ing als de capaciteit van de huidige verb ind ingen tekort schiet. Bij 
n ieuwe projecten en bij heroverwegingen als gevolg van veranderde si tu-
aties zul len alle beschikbare en in aanmerk ing komende vervoertechnieken 
in de beschouwing worden betrokken, dus zowel het rai l- als het busvervoer. 

Bevorderd zal worden dat 
- goede en vlotte overstapprocedures, onder andere door goede en vei l i -

ge hal te-acommodat ie , tussen de verschi l lende vervoersystemen en binnen 
elk vervoersysteem worden gereal iseerd, a lsmede tussen het part icul ier en 
het openbaar vervoer; 

- de doors t roming van t rams en bussen word t verbeterd door vr i je banen 
en opstelstroken voor t rams en bussen, pr ior i te i tsregel ingen bij verkeers-
l ichteninstal lat ies en dergel i jke. 

e. Het metrostelsel van Ams te rdam en van Rotterdam zal, behoudens de 
doort rekking van de Rotterdamse metro van Hoogvl iet naar Spijkenisse, niet 
meer wo rden ui tgebreid. 

f. Het t ramnet van de grootste dr ie stedeli jke openbaar vervoerbedr i jven 
zal voora l kwali tat ief worden versterkt. Rekening w o r d t gehouden met de 
vo lgende nieuwe verb ind ingen: 

- De aanslui t ing van Groo t -Loosdu inen op het Haagse t ramnet . 
- De aansluit ing van Amste lveen op het Amsterdamse t ramnet . 
- Een t raml i jn van Rotterdam Oost naar Zevenkamp en Capelle a/d IJssel 

Oostgaarde. 
- Een t raml i jn van Rotterdam Coolhaven naar Marconip le in . 
- Een t raml i jn van Rotterdam Marconip le in naar Schiedam Centrum en 

Schiedam Noord . 
- Een t raml i jn van Schiedam Noord naar Vlaardingen Holy en Vlaardin-

gen Broekpolder. 
- Een aanslui t ing van Rotterdam Beverwaard op het Rotterdamse t ram-

net 
3 Tekst gewijzigd in verband met aanvaarde 
motie-De Beer, Tweede Kamer, zitting - Verder word t met doort rekking van de t raml i jn N ieuwegein-Ut recht 
1978-1979,14378, nr. 14. naar de Uithof en Zeist rekening gehouden. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 14390, nrs. 295-296 14 



g. Ook wordt rekening gehouden met de volgende interlokale vrije tram-
of busbanen: 

- In het Leidsebaangebied als aanvullingen op de onlangs gereedgeko-
men vrije busbaan Leiden-Katwijk de verbindingen Den Haag-Wassenaar-
Katwijk-Noordwijk en Den Haag-Voorschoten-Leiderdorp/Leiden of delen 
daarvan. 

- Ten behoeve van de verbinding Ridderkerk-Rotterdam. 
h. Gezien de taakstelling van de NORON-locatie wordt, afhankelijk van de 

aard, omvang en richting der vervoerstromen alsmede van de te ontwikke-
len resp. bestaande stedebouwkundige structuur van de NORON-locatie en 
Haarlem en Haarlemmermeer, rekening gehouden met een openbaar ver-
voerverbinding op vrije baan. 

6.5. In dit Structuurschema zijn de volgende spoorverbindingen uit de 
Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening niet meer opgenomen: 

- de rechtstreekse verbinding Purmerend-Amsterdam; 
- de verbinding tussen de Schiphollijn en Hofpleinlijn; 
- een verbinding tussen de spoorlijn Rotterdam-Gouda en de Betuwelijn; 
- de Ridderkerklijn; 
- de verschillende varianten van de Deltaspoorlijn; 
- de spoorlijn Antwerpen-Turnhout-Eindhoven; 
- de spoorlijn Emmen-Hoogeveen. 

pkb. 7. HET LANGZAAM VERKEER 

Het zich verplaatsen als voetganger en (brom-)fietser is voor de verkeers-
deelnemers op zich het meest gezond en geniet in ons land een relatief grote 
en gedurende de laatste tijd toenemende belangstelling. Bovendien is het 
langzaam verkeer milieuvriendelijk en verbruikt het weinig of geen energie. 
Voor velen is de (brom-)fiets het enige eigen vervoermiddel. De verkeerson-
veiligheid is echter juist voor deze categorie verkeersdeelnemers relatief het 
grootst. Daarom zal het beleid worden gericht op: 

a. verbetering van bestaande en aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden; 
b. het creëren van voldoende fiets- en voetpaden in nieuwe woonwijken 

alvorens de woningen worden opgeleverd; 
c. het aanbrengen van voldoende verlichting en afbakening van fiets- en 

voetpaden binnen en buiten de bebouwde kom; 
d. verbetering of aanleg van veilige, goed onderscheiden fiets- en voetpa-

den in de nabijheid van openbare gebouwen en haltes van het openbaar ver-
voer; 

e. het creëren van goede (brom-)fietsenstallingen bij openbare gebouwen 
en haltes van het openbaar vervoer; 

f. het creëren van gunstige (brom-)fietsroutes naar openbare gebouwen, 
haltes van het openbaar vervoer en recreatiegebieden; 

g. vrije toelating van het langzaam verkeer in verblijfsgebieden, ook waar 
ander doorgaand verkeer wordt geweerd of ontmoedigd; 

h. bij de opstelling van streek-, bestemmings- en verkeerscirculatieplan-
nen rekening houden met voorzieningen voor het langzaam verkeer. 

pkb. 8. HOOFDWEGENNET 

8.1. Voor het hoofdwegennet leidt de beleidskeuze tot de volgende - kort 
samengevatte - karakteristiek van het hoofdwegennet: 

- Het hoofdwegennet omvat de verbindingen waarvoor het Rijk ver-
antwoordelijkheid aanvaardt. 

- Het hoofdwegennet is een samenhangend stelsel van verbindingen tus-
sen landsdelen en tussen grote woon- en werkgelegenheidsconcentraties. 
Het is daardoor, in vergelijking met wegenstelsels van lagere orde, grofma-
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- Het hoofdwegennet bestaat uit autosnelwegen en autowegen, waarop 
op werkdagen afwikkelingsniveau C mogelijk is. 

- In de stadsgewestelijke omgeving wordt een lager afwikkelingsniveau 
(afwikkelingsniveau D) geaccepteerd. Op delen binnen het stedelijk gebied 
wordt de mogelijkheid tot een nog lager afwikkelingsniveau (D/E) aanvaard 
(voor toelichting op afwikkelingsniveaus, zie bijlagen bij het Beleidsvoorne-
men par. A.5.5). 

8.2 
a. Ook het beheer van bestaande verbindingen en de beheersing van de 

verkeersstromen zal geschieden met inachtneming van de uitgangspunten 
van het integrale verkeers- en vervoerbeleid. Ter verbetering van de afwikke-
lingsniveaus zullen verkeersbeheersingssystemen worden ontwikkeld. De 
verkeersafwikkeling op interlokale wegen, die deel uitmaken van het stads-
gewestelijk wegenstelsel, zal, waar nodig en uit een oogpunt van verkeersaf-
wikkeling toelaatbaar, worden afgestemd op de terughoudendheid die voor 
de auto in de steden geldt. 

b. Bepaalde soorten transport met extra risico's (onveiligheid, te groot 
wegbeslag, en dergelijke) zullen via speciale routes worden geleid. 

8.3. Voor het hoofdwegennet van dit Structuurschema wordt verwezen naar 
kaart nr. 2 en het achter dit hoofdstuk opgenomen overzicht van het hoofd-
wegennet met de fasering in mogelijke aanleg. Daarin zijn voorts in het kort 
de functie en/of motivering voor aanleg vermeld, het wegtype, verwachte 
toekomstige ingrijpende verbredingen en de stand van zaken bij de tracé-
vaststelling. Kaart en overzicht maken deel uit van de planologische kernbe-
slissing. Voor wat betreft de betekenis van de fasering van de hoofdwegen 
en een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar pkb. 2.1 en paragraaf 
10.2 van deel d van dit Structuurschema. 

8.4 
a. Het gekozen beleid betekent, vergeleken met het beleid dat tot voor en-

kele jaren werd gevoerd, dat terughoudendheid wordt betracht in de aanleg 
van nieuwe wegen. Dit leidt tot het niet meer opnemen in dit Structuursche-
ma van de volgende verbindingen uit het Rijkswegenplan 1968. 

b. Verbindingen waarvoor in het verleden het tracé reeds was opgesteld. 
Dit betreft: 

- rijksweg 6, het gedeelte Emmeloord-Groningen; 
- rijksweg 6, het gedeelte Amsterdam-Muiden; 
- rijksweg 7, het gedeelte Purmerend-Amsterdam (rijksweg 10); 
- rijksweg 14, het gedeelte Bergschenhoek-Leidschendam; 
- rijksweg 50, het gedeelte Joure-Akkrum; 
- rijksweg 33, het gedeelte Assen-Oosterwolde; 
- rijksweg 58, het gedeelte Rijsbergen-Hoogerheide; 
- rijksweg 62, het gedeelte Waalwijk-Giessen; 
- rijksweg 75, het gedeelte Weert-Eindhoven, door de Stabrechtse heide. 
c. Verbindingen waarvan de voorbereidingen nog niet tot een tracévast-

stelling hebben geleid. Het betreft: 
- rijksweg 3, het gedeelte rijksweg 24-rijksweg 10; 
- rijksweg 9, het gedeelte Leeuwarden-Groningen; 
- rijksweg 11, het gedeelte ten noorden van Utrecht; 
- rijksweg 15, het gedeelte ten oosten van rijksweg 35 (het gedeelte van 

rijksweg 1 ten oosten van rijksweg 35 is wel opgenomen); 
- rijksweg 16, het gedeelte ten noorden van rijksweg 8; 
- rijksweg 16, het gedeelte ten zuiden van Noordzeekanaal tot rijksweg 5; 
- rijksweg 16, het gedeelte tussen Leiden en Rotterdam; 
- rijksweg 20, alleen het gedeelte Den Haag (S11 )-Westerlee; 
- rijksweg 24, het gedeelte ten oosten van de tweede ruit om Rotterdam; 
- rijksweg 32, het gedeelte Zwolle-Deventer (alternatief is opgenomen 

via Raalte); 
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- rijksweg 36, het gedeelte Witte Paal-Linde; 
- rijksweg 66, het gedeelte Noordelijke Randweg Tilburg; 
- rijksweg 73, het gedeelte Ittervoort-Roermond zuid van rijksweg 68; 
- rijksweg 78, het gedeelte Maastricht-Heerlen; 
- rijksweg 80, het gedeelte Aalsmeer-Vinkeveen. 
d. Voorts is een aantal bestaande of grotendeels reeds bestaande wegen 

van het Rijkswegenplan 1968 niet meer opgenomen omdat zij, gezien hun 
regionale functie, niet meer tot het hoofdwegennet kunnen worden gere-
kend. Het betreft: 

- rijksweg 5, het gedeelte Haarlem-Amsterdam; 
- rijksweg 9, het gedeelte Haarlem-Velsertunnel; 
- rijksweg 9, de zijtak naar Den Helder; 
- rijksweg 34, het gedeelte Zwolle-Holsloot; 
- rijksweg 36, het gedeelte Witte Paal-Almelo; 
- rijksweg 47, het gedeelte rijksweg 32-Duitse grens; 
- rijksweg 49, het gedeelte Zutphen-Apeldoorn; 
- rijksweg 51, het gedeelte Dieren-Doetinchem; 
- rijksweg 52, het gedeelte Arnhem-Nijmegen; 
- rijksweg 54, het gedeelte Nijmegen-Duitse grens. 
- rijksweg 61, het gedeelte Terneuzen-Belgische grens; . 
- rijksweg 62, het gedeelte Tilburg-Waalwijk; 
- rijksweg 65, het gedeelte Goirle-Belgische grens. 
e. Het niet meer opnemen van verbindingen, genoemd onder b en c, uit 

het Rijkswegenplan 1968 in dit Structuurschema Verkeer en Vervoer bete-
kent dat in streek- en bestemmingsplannen niet langer met de verbindingen 
rekening behoeft te worden gehouden voor zover zulks het Rijk aangaat. 
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pkb. 9a. OVERZICHT OPENBAAR VERVOERVERBINDINGEN 

Verbinding Motivering Aard van aange- Fasering' 
kondigd beleids-
voornemen fase 1 fase 2 

Amsterdam Zuid-Schiphol— 
Den Haag e.v. (Schipholl i jn) 
Spoorli jn Weesp—Almere-Lelystad 
(Flevolijn) 
Spoorli jn Den Haag—Zoetermeer 
Ringspoorweg Amsterdam: 
— Aansluiting Schipholl i jn op 
Amsterdam CS en de Hemlijn (verbinding 
met Zaandam e.v.) via de westelijke tak 
van de Ringspoorweg 

— Aansluiting Schiphol l i jn op 
Amsterdam Rijksmuseum 

— Doortrekking Amsterdam Zd.-
RAI via Ringspoorweg 
— Aansluiting Schiphol l i jn op Flevolijn 

en lijnen naar Utrecht en Amersfoort 
via de oostelijke tak van de Ringspoorweg 
4-sporige Willemsspoortunnel 

Hoge-snelheidsspoorl ijn 
Amsterdam -Rotterdam—Belgische grens 
Hoge-snel heidsspoorlijn 
Amsterdam/Rotterdam—Utrecht—Duitse 
grens 
Spoorli jn Groningen—Drachten— 
Heerenveen 
Doortrekking spoorli jn Weesp-Almere— 
Lelystad als intercity c.q. hoge-snelheids-
spoorlijn Amsterdam—Groningen 
Spoorl i jn Lelystad-Kampen 
Spoorli jn Heerlen—Aken 

Spoorli jn Amersfoort—Veenendaal 

Spoorli jn Weert—Neerpelt 

Spoorli jn Tilburg—Turnhout 

Spoorli jn Eindhoven—Val kenswaard— 
Neerpelt 
Spoorli jn Waalwijk—Den Bosch 

Spoorli jn Zwolle—Nijmegen —Roosendaal 

Spoorlijn Zwolle — Emmen 
Spoorli jn Nijmegen—Venlo—Roermond 

Spoorlijn Dordrecht—Geldermalsen — 
Nijmegen 

Doortrekking spoorlijn Almelo— 
Mariënberg-Emmen naar Stadskanaal — 
Zuidbroek—Eemsmondgebied 
Doortrekking Strandli jn Hoek van Holland 
Verhoging en uitbreiding tot 4-sporigheid 
Gouwebrug 
Aansluiting Hofplein op Rotterdam CS 
Metro Hoogvliet—Spijkenisse 
Tramli jn Utrecht —Nieuwegein 
Tramlijn Utrecht—Uithof—Zeist 
Tramli jn Den Haag—Groot Loosduinen 

Verbetering verbinding 
Amsterdam—Schiphol-Den Haag e.v. 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. 
Amsterdam 
idem m.b.t. Den Haag 
idem m.b.t. Amsterdam 
Verdere aansluiting landelijk railnet 

Aansluiting zuid. deel centrum A'dam op 
land. spoorwegnet 
Aansl. belangrijk centrum van activiteiten 

Verbeterde aansluiting landsdelen op 
Schiphol 

Capaciteitsvergroting en openhouden 
ontwikkel ingen gebied ten zuiden van 
Rotterdam 
Aansluiting op internationaal net voor 
hoge-snelheidsspoorlijn 
idem 

Aansluiting Drachten op spoorwegnet 

Verbetering verbinding Noorden— 
Randstad 

Verbetering verbinding 
Economischer bediening en verbetering 
verbinding grotere kernen 
Ruimtel i jk beleid in oostelijk Utrecht 

Verbinding spoorwegnet Z .0 . Nederland 
met Belgische spoorwegnet 

Verbinding spoorwegnet Z .0 . Nederland 
met Belgische spoorwegnet 
Verbinding spoorwegnet Z .0 . Nederland 
met Belgische spoorwegnet 
Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
in het personen- en goederenvervoer 
Verkort ing reistijd en verlaging 
exploitatiekosten 

Verkort ing reistijd 
Verkort ing reistijd 

Verkort ing reistijd 

Verbetering verbinding 
Twente—Emmen—Groningen/ Eems-
mondgebied 
Ontsluit ing strand 
Capaciteitsvergroting en verbetering 
afwikkel ing rail- en scheepvaartverkeer 
Verbetering aansluiting Hofpleinl i jn 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Utrecht 
Verbetering vervoerrelatie met Utrecht 
Verbetering vervoerrelatie met Den Haag 

Aanleg spoorlijn x 

Aanleg spoorlijn x 

Aanleg spoorlijn x 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg 

Aanleg x 

Mogelijke aanleg x 

Aanleg x 

Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg 
Mogelijke aanleg x 

Mogelijke 
reactivering 
Mogelijke x 
reactivering voor 
personenvervoer 
Mogelijke 
reactivering 
Mogelijke 
reactivering 
Mogelijke 
reactivering 
Ontwikkel ing x 

tot intercity-
dienst 
idem x 
Mogelijke x 
ontwikkel ing 
to t intercitydienst 
Mogelijke x 
ontwikkel ing 
to t intercitydienst 
Mogelijke aanleg 

Mogelijke aanleg x 
Mogelijke aanleg x 

Mogelijke aanleg x 
Aanleg metroli jn x 
Aanleg tramli jn x 
Mogelijke aanleg 
Aanleg x 
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Verbinding Motivering Aard van aarge- Fasering' 

Tramli jn Amsterdam—Amstelveen 
Tramli jn Rotterdam—Zevenkamp 
Tramli jn Rotterdam—Capelle Oostgaarde 
Tramli jn Rotterdam Coolhaven—Marconi-
plein 
Tramlijn Rotterdam Marconiplein— 
Schiedam Noord 
Tramlijn Schiedam Noord—Vlaardingen 
Holy/Broekpolder 
Vrije trambaan naar Rotterdam Beverwaard 
Tramli jn Delft—Delft Zuid-Schiedam Noord 

Vrije bus- of trambaan Den Haag—Wasse-
naar—Katwijk—Noord wi jk 
Vrije bus- of trambaan Den Haag-Voor-
schoten —Leiderdorp/Leiden 
Vrije busbaan Rotterdam—Ridderkerk 
langs T99 
Busvoorziening Purmerend—Amsterdam 
Sneltram Purmerend—Amsterdam 
Openbaar vervoervoorziening met en in 
de NORON-lokatie 

Verbetering vervoerrelatie met Amsterdam 
Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 
idem 
Verbetering vervoerafwikkeling binnen 
Rotterdamse stadsgewest 
Verbetering vervoerrelatie met Rotterdam 

Verbetering vervoerrelatie met Rotterdam 

Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 
Verbetering verbinding in stadsgewesten 
Den Haag en Rotterdam 
Verbetering verbinding 

idem 

Verstedelijkingsbeleid m.b.t. Rotterdam 

Verstedelijkingsbeleid 
Verstedelijkingsbeleid 
Verstedelijkingsbeleid 

Konuiga oeieicis-
voornemen fase 1 fase 2 

Mogelijke aanleg X 

Aanleg X 

Mogelijke aanleg X 

Aanleg X 

Aanleg X 

Mogelijke aanleg X 

Aanleg X 

Mogelijke aanleg X 

Mogelijke aanleg X 

Mogelijke aanleg X 

Aanleg X 

Realisering X 

Mogelijke aanleg X 

Mogelijke aanleg X 

1 Over de betekenis van fase 1 en 2 in de 
tabel en op de kaarten 1b en 1c, zie pkb 2 .1 . 
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pkb. 9b. OVERZICHT RESERVERINGEN TEN BEHOEVE VAN UITBREIDING VAN BESTAANDE 
SPOORVERBINDINGEN 

(niet opgenomen zijn de ruimtereserveringen voor de werken, als vermeld in pkb. 9a, waarover 
de beslissing tot aanleg reeds is genomen) 
Omschrijving Huidige 

situatie 
Reserve-
ring voor 
uitbrei-
ding to t 

Fase 
1 

Fase 
2 

Toelichting 

A'dam-Enkhuizen: 

Purmerend Overwhere—Hoorn 
Oost 
— Hoorn Oost—Enkhuizen 

1 spoor 2 sporen x 

1 spoor 2 sporen 

Verstedelijkingsbeleid Noordeli jk Deel 
Randstad 
Mogelijke "erdere ontwikkelingen Noordeli jk 
Deel Randstad 

A'dam—Den Helder: 

— Uitgeest 

— Heerhugowaard— Den Helder 

Alkmaar— Hoorn: 

— Heerhugowaard—Hoorn 

A'dam—Vlissing en: 

— Leiden—Mariahoeve 

— Verhoging baanlichaam 
Leiden—de Vink 

— Marirhoeve—Den Haag HS 

— Den Haag HS—Rijswijk 

— Delft—Schiedam (excl. viaducten 
in Del ft I 
— Verhoging baanlichaam en ver-
nieuwing Delfshavense Schiebruggen 

— Schiedam Westzijde en R'darrv 
stadion 
— Rotterdam linker Maasoever (2x) 

Rotterdam CS-Dordrecht 

— Dodrecht Zuid—Lage Zwaluwe, 
excl. Moerdijkbrug 

— Lage Zwaluwe 

Den Haag-R'dam Hofplein: 

— R'dam aansluiting ZHES 

gelijkvloer- vrije krui-
se kruising sing 

1 spoor 

1 spoor 

2 sporen 

gelijkvl. 
kruising 

gelijkvl. 
kruising 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 4 sporen 

2-sporig 4-sporig 
baan- verhoogd 
lichaam baan-
met brug lichaam 

en 4-
sporige 
verhoog-
de brug 

2/3 spo- 4 sporen 
ren 

2 sporen 4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

4-enkel 4-sporig 
sporige verhoogd 
bruggen baan-

lichaam 
en 4-
sporige 
verhoog-
de brug 

gelijkvl. vrije krui-
kruisingen singen 
gelijkvl. vrije krui-
kruisingen singen 

4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

vrije krui 
sing 

vrije krui-
sing 

Capaciteitsknelpunt t.a.v. goederenvervoer en 
mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen Noorde-
lijk Deel Randstad 
Mogelijke verdere ontwikkelingen v ".«ordelijk 
Deel Randstad 

Mogelijke ontwikkelingen Noordeli jk Deel 
Randstad o.a. in Heerhugowaard Oost 

l.v.m. ruimteli jke ontwikkelingen na invoe-
ring Schipholl i jn 
Capaciteitsvergroting door onafhankelijke 
afwikkeling scheepvaart" en railverkeer 

Capaciteitsvergroting baanvak i.v.m. druk 
bij verdubbeling Leiden—Mariahoeve en 
Den Haag HS-Ri jswi jk 
Capaciteitsvergroting zwaar belast baanvak 
t.b.v. dienstregeling 
Capaciteitsvergroting zwaar belast baanvak 
i.v.m. ruimtel i jke ontwikkelingen 
Capaciteitsvergroting door onafhankelijke 
afwikkeling scheepvaart" en railverkeer 

Capaciteitsvergroting zwaar belast baanvak 
i.v.m. ruimteli jke ontwikkelingen 
Capaciteitsvergroting t.b.v. de goederendien-
sten t.b.v. benutting van de 4-sporigheid 
Willemsspoortunnel 
Aansluiting op de 4-sporigheid van de 
Willemsspoortunnel en capaciteitsvergroting 
zwaar belast baanvak 
Uitbreiding capaciteit i.v.m. ruimteli jke 
ontwikkelingen West-Brabant en samenkomen 
van de vervoerstromen uit de richting Venlo, 
Zeeland en België 
idem 

Invoer Hofpleinl i jn op R'dam CS i.v.m. mo-
gelijke ruimteli jke ontwikkelingen 
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Omschrijving Huidige Reserve- Fase Fase Toelichting 
situatie ring voor 

uitbrei-
ding tot 

1 2 

U t rech t - Leiden: 

— Woerden—Alphen a/d Rijn 

— Alphen a/d Rijn —Leiden 

Alphen a/d Rijn—Gouda: 

— Alphen a/d Rijn—Moordrecht 
aansluiting—Gouda 

— Moordrecht, verbinding 
Waddinxveen—Rotterdam (2x) 

A'dam— Utrecht— Eindhoven: 

— Breukelen— IMieuwersluis 

Breukelen 

Utrecht (zuidzijde) 

Lunetten—Schalkwijk 

Boxtel 

Boxtel—Eindhoven 

Utrecht—Arnhem: 

— Lunetten—Bunnik 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

gelijkvl. vrije krui-
kruisingen singen 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 
gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 
2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising sing 

2/3 sporen 4 sporen 

2 sporen 4 sporen x 

Capaciteitsvergroting i.v.m. ruimteli jke ont-
wikkelingen 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. mogelijke ruimte-
lijke ontwikkelingen bij Alphen en Waddinx-
veen 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. dienstregeling 
van snel- en stoptreinen en invlechting 
richtingen A'dam—Gouda en A'dam—Utrecht 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. invlechting 
richtingen Arnhem en Den Bosch 
Mogelijke noodzaak tot capaciteitsvergroting, 
alsmede invoering halte Houten en Lunetten 
Capaciteitsvergroting i.v.m. ruimteli jke ont-
wikkelingen, ontwikkelingen goederenver-
voer Europoort—Duitsland en invlechting 
Eindhoven—Tilburg en Eindhoven—Den Bosch 
Vergroting capaciteit van zwaarbelast baan-
vak in de relatie Zuid-Nederland met de 
Randstad en Midden-Nederland en t.b.v. 
goederenvervoer Europoort—Duitsland 

Mogelijke noodzaak vergroting capaciteit 
voor ertsvervoer 

Dordrecht— Gel dermalsen: 

— Dordrecht— Geldermalsen 

— Dordrecht (Zuidzijde) 

Geldermalsen— Nijmegen: 

— Wadenoyen— Tiel— Kesteren 

U t rech t -Den Haag/R'dam: 

— Utrecht (noordzijde) 2x 

— Harmeien aansluiting 

— Harmeien aansluiting—Woerden 

— Woerden 

— Gouda Oost—Gouda 

— Gouda—Moordrecht aansluiting 

— Moordrecht aansluiting 

- Moordrecht aanslui t ing-R'dam CS 

— Zoetermeer—Den Haag 

1 spoor 

gelijkvl. 
kruising 

gelijkvl. 
kruisingen 
gelijkvl. 
kruising 

2 sporen 
gelijkvl. 
kruising 
2 sporen 

2 sporen 

gelijkvl. 
kruising 
2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

vrije krui-
sing 

1 spoor 2 sporen x 

vrije krui-
singen 
vrije krui-
sing 

4 sporen 
vrije krui-
sing 
4 sporen 

4 sporen 

vrije krui-
sing 
4 sporen 

4 sporen 

Mogelijke ruimtel i jke ontwikkelingen naast 
Dordrecht (Stadspolders) bij Sliedrecht en 
Gorkum 
Openhouden mogelijkheid doorgaande 
treindienst van Betuwelijn naar Rotterdam 

I.v.m. ruimtel i jke ontwikkelingen bij Tiel en 
ontlasting Brabantroute 

Ongelijkvloerse invoering treinen uit richting 
Den Haag/R'dam 
Vervlechting treinen uit richting A'dam, 
Utrecht, R'dam en Den Haag op druk bereden 
baanvak 
idem 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. mogelijke ruimte-
lijke ontwikkelingen 
Capaciteitsvergroting t.b.v. splitsing richtingen 

Utrecht—Den Haag/R'dam en Alphen 
idem 

Capaciteitsvergroting i.v.m. toekomstige ruim-
telijke ontwikkel ingen 
Capaciteitsvergroting i.v.m. mogelijke ont-
wikkeling Zoetermeer 
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Omschrijving Huidige 
situatie 

Reserve- Fase 
ring voor 1 
uitbrei-
ding tot 

Fase 
2 

Toelichting 

Amsterdam—Amersfoort/Utrecht 

— A'dam Muiderpoort—Weesp 

Utrecht—Zwolle: 

— Blauwkapel (2x) 

— Utrecht—Bilthoven 

— Amersfoort—A'foort 
aansluiting 

— Amersfoort aansluiting 

— Ermelo—Hulshorst 

Amersfoort— Ede—Wageningen: 

— Barneveld aansluiting— Ede 
aansluiting 

Apeldoorn—Zutphen: 

Ni jmegen- Roosendaal: 

— Brug Ravenstein 

— Den Bosch aansluiting—Vught 
aansluiting 

— Tilburg aansluiting 

— Ti lburg aansluiting— Breda 
aansluiting 
— Breda aansluiting 

Nijmegen— Roermond: 

— Mook—Blerick 

— Venlo—Roermond 

Heerlen—Aken: 

— Heerlen— Kerkrade Centrum 

Nijmegen—Zwolle: 

— Velperbroek aansluiting 

— Zutphen aansluiting—Zutphen 
(incl. brug over de IJssel) 
— Deventer—Olst 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui-
kruisingen singen 
2 sporen 4 sporen 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui-
kruising sing 
2 sporen 4 sporen 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

gelijkvl. 
kruising 
1 spoor 

1 spoor 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 4 sporen 

gelijkvl. vrije krui 
kruising smg 
2/3 spo- 4 sporen 
ren 
gelijkvl. vrije krui' 
kruising sing 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

vrije krui-
sing 
2 sporen x 

2 sporen x 

Mogelijke verdere ruimteli jke ontwikkelingen 
Noordelijk Deel Randstad 

Splitsingen van Utrecht—Amersfoort met 
Oosterspoorbaan en Utrecht—Hilversum 
Mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen bij 
Bilthoven, en capaciteit Utrecht CS 
Ontwikkel ing Amersfoort (Schothorst! en 
capaciteitsverruiming samenkomende IC-
baanvakken A'foort— Zwol Ie/ Enschede 
Splitsing richtingen Zwolle en Twente 

l.v.m. toenemende vervlechting snel- en 
stopdiensten 

T.b.v. verbreding spitsvervoer en escape-
route voor ertsvervoer 

T.b.v. concentratie mogelijke verstede-
lij kingsdruk op de Vel uwe 

Mogelijke noodzaak tot capaciteitsvergroting 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkel ingen op de as 
l\ l i jmegen-Den Bosch 
Capaciteitsuitbreiding t.b.v. verwachte toe-
name van vervoerstromen in de richtingen 
Utrecht—Eindhoven en Nijmegen—Roosen-
daal 
Uitsplitsing Breda—Eindhoven en Breda— 
Den Bosch 
Vergroting capaciteit t.b.v. vervlechting IJssel 
li jn met de lijn uit de zuidelijke Randstad 
idem 

Capaciteitsvergroting t.b.v. mogelijke ruimte-
lijke ontwikkelingen op de as Nijmegen — 
Roermond 
idem 

T.b.v. ontwikkel ing Zuid-Limburg 

T.b.v. uitsplitsing lijnen Arnhem—Zutphen, 
Arnhem—Duitsland en Arnhem-Winterswi jk 
Capaciteitsvergroting i.v.m. ontwikkel ing 
langs IJssellijn 
T.b.v. mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen 
in Olst en Wijhe, Zwolle (Ittersum) en Deven-
ter (Noord) 

Arnhem— Winterswijk: 

— Brug Westervoort 

— Zevenaar—Doetinchem 

Al mei o— Mariênberg: 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

1 spoor 2 sporen 

Vergroting capaciteit i.v.m. de ontwikkelingen 
bij Duiven, Westervoort en Doetinchem 
idem 

Vergroting capaciteit in de relatie Twentse 
stedenband en groeipool Emmen 
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Omschrijving Huidige 
situatie 

Reserve-
ring voor 
uitbrei-
ding tot 

Fase 
1 

Fase 
2 

Toelichting 

Zwolle— Emmen: 

— Zwolle—Herfte aansluiting 

— Dalfsen—Vilsteren 
— Vilsteren~ Emmen 

Zwo l l e - Kampen 

Groningen- Delf z i j l / Eemshaven: 

— Groningen-Sauwerd 

Groningen— Leeuwarden: 

Amersfoort— Oldenzaal: 

Brug Deventer 

2 sporen 4 sporen 

1 spoor 
1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

2 sporen 
2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

Capaciteitsvergroting i.v.m. ontwikkel ingen 
van de groeipool Emmen 
idem 
idem 

T.b.v. mogelijke ontwikkel ingen in de 
I Jsselmeerpolders 

Capaciteitsvergroting i.v.m. mogelijke 
ontwikkelingen in de Eemshaven 

Mogelijke ruimteli jke ontwikkelingen als 
gevolg van groeifuncties van Groningen en 
Leeuwarden 
Escape-route voor vervoer uit Eemshaven en 
Delfzij l 

1 spoor 2 sporen Opheffing knelpunt ' 

Goederenlijnen 

Omschrijving Huidige 
situatie 

Reserve-
ring uit-
breiding 
to t 

Fase 
1 

Fase 
2 

Toelichting 

Maasvlakte- Kijf hoek: 

— Maasvlakte—Pernis 

Rotterdam— Kijf hoek: 

Barend recht— I Jssel monde 

Duivendrecht aansluiting— 
Watergraafsmeer: 

1 spoor 

1 spoor 

1 spoor 

2 sporen 

2 sporen 

2 sporen 

l.v.m. verplaatsing Containerhaven Waalhaven 
naar Maasvlakte 

Vergroting capaciteit bestaande goederenlijnen 

Capaciteitsvergroting i.v.m. Zuideli jke Ring-
spoorbaan 

Inmiddels in uitvoering. 
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pkb. 10. OVERZICHT HOOFDWEGENNET 

' Indien rekening wordt gehouden met een zo-
danige verbreding dat deze een belangrijke 
ruimtelijke consequentie heeft, wordt dit in ko-
lom 7 (Toelichtingl vermeld. 
1 Onder «autoweg» wordt verstaan een weg 
met ongelijkvloerse kruisingen en gelijkvloerse 
aansluitingen die alleen toegankelijk is voor 
snelverkeer. 

Dit overzicht omvat: 
- alle bestaande en aan te leggen verbindingen van het hoofdwegennet; 
- de fasering van de aanleg; 
- het karakter van de verbindingen (enkel- of dubbelbaans; autoweg of 

autosnelweg) in de verschillende fasen; 
- de stand van zaken met betrekking tot de vaststelling van het tracé; 
- een toelichting bij een aantal van de verbindingen. 

Toelichting op de tabellen: 

Kolom 1. De tussen haakjes vermelde num.ners zijn de nummers van het 
huidige Rijkswegenplan 1968. 

Kolom 3 
a = bestaande of te verbreden weg1 

b = tracé is vastgesteld, of de situatie is zodanig dat tracé vastligt 
c = tracé ligt nog niet vast of het is in heroverweging 
d = tracé ligt over een gedeelte van de weg nog niet vast 

Kolommen 4, 5 en 6 
0 = nog niet bestaande weg 
1 = volledige autosnelweg 
2 = gedeeltelijk gereed als autosnelweg 
3 = volledige autoweg2 

4 = gedeeltelijk gereed als (auto)weg2 

Kolommen 5 en 6. Voor de betekenis van de in de kolommen 5 en 6 en op 
de kaart 2 gehanteerde fasering wordt verwezen naar pkb. 2.1. 
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Nr. 
A (RW) 

A1 (1) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A2 (2) 

Amsterdam ( A 1 0 ) - ' t Gooi 
Amersfoort—Apeldoorn— 
Twente—Duitse grens 

Amsterdam (A10 ) -U t rech t -
's-Hertogenbosch 

a/b 

A2 (2) 's- Hertogenbo se h— Eindhoven 

A2 (69) 

A2 (75) 

Westelijk deel van de ruit om 
Eindhoven 

Eindhoven ( A 6 7 ) - W e e r t -
Maastricht-Belgische grens 

— een omlegging ten noorden van Diemen ter 
vervanging van de traverse Diemen is in het uit-
voeringsprogramma opgenomen. 
— gedeelte A35-Duitse grens, waarvan het tracé 
is vastgesteld, vormt de ontbrekende schakel in 
de grensoverschrijdende verbinding (E8). 

— gezien de verkeersprognose zal in de 1e fase 
behoefte bestaan aan een verbreding van het gedeel-
te Amsterdam-Nieuwegein tot 2 x 4 rijstroken en 
het gedeelte Nieuwegein—Vianen tot 2 x 3 rij-
stroken inclusief een nieuwe brug over de Lek. 
— aangezien op de bestaande brug over de Waal 
bij Zaltbommel ook langzaam verkeer toege-
laten is zal uit capaciteits- en verkeersveiligheids-
overwegingen een nieuwe brug in de A2 gebouwd 
moeten worden. 

— gelet op de huidige en te verwachten ver-
keersbelasting op de bestaande rijksweg 264 
tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven dient 
deze weg ter verbetering van de verkeersveilig-
heid en de doorstroming zo spoedig mogelijk 
omgebouwd te worden tot autosnelweg met 
2 x 2 doorgaande rijstroken. 
— in samenwerking met de provincie is een 
tracéstudie gaande naar de uiteindeli jke trace-
ring van de A2. Een verbinding 's-He-togen-
bosch-Veghel aansluitend op de A50 behoort 
tot de te onderzoeken varianten. 

— de verbinding tussen de tot autosnelweg 
gereconstrueerde bestaande weg Weert— 
Eindhoven en de autosnelweg Weert—Maastricht 
loopt via de noordelijke randweg van Weert. 
Deze randweg heeft gelijkvloerse kruispunten 
waardoor de capaciteit van de wog beperkt is. 
Het plan voor een kortsluiting tussen genoemde 
autosnelwegen is opgenomen in de in procedure 
zijnde bestemmingsplannen. 

— de traverse Maastricht bestaat uit 2 rijbanen 
met gelijkvloerse kruispunten. Het doorgaande 
verkeer veroorzaakt, vooral 's nachts, veel hinder 
voor het ter weerszijden van de weg gelegen 
stedelijk gebied. De wegcapaciteit is door het 
karakter van de weg voorts beperkt terwijl 
verbreding niet mogelijk is. Om aan vorenstaande 
bezwaren tegemoet te komen wordt de mogelijk-
heid opengehouden voor een oostelijke omlegging 
om Maastricht. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A3 

A3 

A4 

A4 (19) 

A4 (19) 

A4 (19) 

Bergschenhoek ( A 1 6 ) -
Nieuwerkerk a/d IJssel 
(A20 ) -K r impen a/d 
IJssel (Ten Doncktunnel) 
Papendrecht (A15) 

Rondweg Dordrecht 

Amsterdam (A101-Le iden-
Den Haag (A13) 

Den Haag (A13I -
(A20) 

Schiedam 

Schiedam (A20) -D in te loord 
(A59) 

a/b 

Dinteloord ( A 5 9 ) - Bergen op 
Zoom— Belgische grens 

— het noordeli jk deel tussen de A16 en de A20 
dient ter ontlasting van de A16 en de A20 en is 
voorzien in de 2e fase. 
— het deel ten noorden van de A38 zal te zamen 
met de A38 (Ten Doncktunnel met aansluitende 
wegvakken) de Van Brienenoordbrug ontlasten. 
Nadere studies zullen moeten uitwijzen of aanleg 
noodzakelijk is (zie ook A38). 
— het deel Papendrecht ( A 1 5 ) - T e n Donck-
tunnel (A38), dat dient ter ontlasting van de 
A15 en de A16 is voorzien in fase 2. 

— uit de verkeersprognose bl i jk t dat in de negen-
tiger jaren capaciteitsproblemen kunnen ontstaan 
op de A16 door Dordrecht, waarvan verdere ver-
breding niet mogelijk is. 
— gebruik zal worden gemaakt van de als stads-
autoweg in uitvoering zijnde S 43. 

— rekening wordt gehouden met een aanzienlijke 
verbreding ( 2 x 4 rijstroken) van het gedeelte 
Leiden (A11)— Ypenburg (A13), hetgeen belang-
rijke ruimtel i jke consequenties zal hebben. Ook 
ter hoogte van Leiderdorp moet, gezien de te 
verwachten intensiteiten, rekening worden gehou-
den met een ingrijpende wijziging van de situatie 
ter plaatse. 

— gedeeltelijk in uitvoering. 
— aanleg ontlast de niet meer te verbreden A13. 
— door de aanleg wordt voorts een evenwichtiger 
verdeling van het verkeer op de Ruit om Rotter-
dam bereikt. 
— ontlasting lokale wegen. 
— een gedeelte van deze wegverbinding vormt een 
onderdeel van het zgn. «Hoefijzer om Den Haag» 
en is als zodanig van belang in het streven naar een 
goed woon- en leefmilieu in stedelijke gebieden. 

— de verkeersprognoses wijzen op te verwachten 
capaciteitsproblemen in de Beneluxtunnel. Nadere 
studies zullen moeten uitwijzen of aanleg van de 
Blankenburgtunnel noodzakelijk is of dat een 
tweede Beneluxtunnel de voorkeur verdient. 

— op de A29 en het oostelijk deel van de fluit 
om Rotterdam bestaan c.q. zijn spoedig capaci-
teitsproblemen te verwachten. De thans ontbre-
kende schakel Hoogvliet-Klaaswaal kan daarvoor 
een goede oplossing bieden. 
— door aanleg van de schakel Hoogvliet—Klaas-
waal verkrijgt de groeikern Spijkenisse een goede 
verbinding naar het zuiden. 

— het wegvak vervult een belangrijke functie in 
de relatie Rotterdam—Antwerpen, met name 
tussen de haven en industriegebieden van deze 
steden. 
— ontlasting lokale wegen. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 Fase 2 Toelichting 
situatie 

A6 (6) 

A7 

A7 (7) 

A7 (9) 

A7 (43) 

A7 (42) 

A8 (8) 

A9 (6,9) 

Muiden (A1)—Almere— 
Lelystad-Emmeloord (A50) 

Zaanstad (A8)-
Purmerend 

a/b 

Purmerend (A25) -Hoorn— a 
Afslui tdi jk (A99) 

Den Oever (A99) -Zur i ch (A31) a 

Zurich (A31)—Sneek—Heeren- a 
veen—Drachten—Groningen 

Groningen— Hoogezand— 
Winschoten—Duitse grens 

a/b 

Amsterdam (A 10)-
Beverwijk (A9) 

Zaanstad- a/b 

Amsterdam ( A 2 I - Amstel-
veen— Haarlem— Umond— 
Alkmaar 

— van groot belang voor de ontsluit ing van de 
groeikernen Almere en Lelystad. 
— het gedeelte Muiden —Lelystad is in uitvoering. 
De brug over het IJmeer met op- en afritten en 
het gedeelte Lelystad-Emmeloord zijn reeds 
gereed. 

— bestaande vrij nieuwe thans provinciale ver-
binding (S14). 
— verbindt via de A10 en de A8 Amsterdam met 
het noorden. 
— is van belang voor de verbinding Purmerend — 
Amsterdam. 
— op grond van een integrale verkeers- en ver-
voerstudie zal worden nagegaan welke voorzie-
ningen (openbaar vervoer en aan hoofdverbin-
dingen) noodzakelijk zijn in de relatie Purmerend-
Amsterdam. 

— aanleg van het gedeelte Hoorn—Afsluitdijk is 
in uitvoering; het gedeelte Purmerend —Hoorn is 
gereed. 

— uitbreiding van de bestaande enkelbaansweg 
tot autosnelweg is gereed of in uitvoering. 
— ten zuiden van Sneek loopt deze verbinding 
thans via de gemeentelijke rondweg. Er wordt 
met de mogelijkheid rekening gehouden dat in 
de 1e fase behoefte bestaat aan een autosnelweg-
verbinding ten zuiden van deze gemeentelijke 
rondweg; een nadere studie zal moeten uit-
wijzen of door optimalisering van de bestaande 
rondweg de aanleg van een geheel nieuwe 
autosnelweg in de ti jd verschoven kan worden. 

— ; r wordt rekening mee gehouden dat op het 
gedeelte door Groningen, waarin gelijkvloerse 
aansluitingen voorkomen, capaciteitsproblemen 
ontstaan. In verband hiermede zal bezien worden 
of het mogelijk en noodzakelijk isdi t weggedeel-
te uit te breiden tot een volledige autosnelweg. 

— schakel in E-route; sluit in Duitsland via een 
enkelbaansweg aan op het Duitse autosnelwegen-
net. Het Duitse «Bedarfsplan» voorziet in de 
periode voor 1990 in de aanleg van een autosnel-
weg ter vervanging van vorenbedoelde enkelbaans-
weg. 

— aanleg van het nog ontbrekende gedeelte 
Westzaan—Beverwijk is van belang ter ontlasting 
van de bestaande wegen en bevordert een even-
wichtige verdeling van het Noordzeekanaal krui-
send verkeer over de bestaande en ontworpen 
kanaal kruisende oeververbindingen. 
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Nr. Omschrijving 
A (RW) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A9 Oostelijke randweg Alkmaar 

A9 (9) A lkmaar -Den Helder(A99) 

A10 (101 Ringweg Amsterdam a/b 

A11 (11) Leiden (A44) -A lphen 
a/d Rijn-Bodegraven (A12) 

A 1 2 I 1 2 ) Den Haag (A4 ) -U t rech t -
Arnhem—Duitsland 

A13 (13 ) Den Haag (A4) -Rot te rdam 
(A20) 

A14 (14) Den Haag ( A 4 4 I -
Leidschendam (A4) 

A15(21> Rozenburg ( A 5 7 1 -
Rotterdam Oost (A16) 

— de noord-zuidverbinding Umond-Alkmaar— 
Den Helder loopt thans via de westelijke rond-
weg Alkmaar (deze bij de gemeente in beheer en 
onderhoud zijnde rondweg heeft gelijkvloerse 
kruispunten). 
Uit een oogpunt van capaciteit en afwikkelings-
niveau wordt rekening gehouden met de moge-
lijkheid van een nieuwe oostelijke rondweg als 
onderdeel van de A9, zulks in nauwe samenhang 
met de voorziene zgn. «West Frisiaweg» (A23). 
— ontlasting bestaande wegen. 

— op deze bestaande weg komt nog langzaam 
verkeer voor en hij loopt door enige dorps-
kernen. Ter bevordering van de verkeersveilig" 
heid en capaciteit is uitbreiding van deze weg tot 
autoweg voorzien (aanleg parallelwegen en 
mogelijk enige wegomleggingen). 

— ontlast het stedelijke wegennet van Amster-
dam en is daardoor tevens van belang voor een 
goed woon- en leefmilieu. 
— delen van de ringweg vormen een onderdeel 
van doorgaande verbindingen. 

— ontlast de bestaande weg langs de Oude Ri jn, 
welke o.a. door Alphen a/d Rijn loopt. 
— ten zuiden van Alphen a/d Rijn wordt het 
tracé gevolgd, zoals door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat is vastgesteld en aan de Kamer is 
medegedeeld in kamerstuk 14800-XII nr. 28. 
— is van belang ter bevordering van de verkeers-
veiligheid op de bestaande weg. 
— gedeelte ten zuiden van Leiden ontlast het 
stedelijk wegennet van Leiden en Voorschoten, 
dit deel is opgenomen in fase 2. 

— gezien de te verwachten verkeersintensiteiten 
tussen Zoetermeer en Den Haag voorziet het 
vigerende uitvoeringsprogramma rijkswegen in 
een verbreding van dit weggedeelte tot 2 x 3 ri j-
stroken. Met een mogelijke verbreding tot 2 x 4 
rijstroken in de verdere toekomst wordt ruimte-
lijk rekening gehouden. 

— het gelijkvloerse verkeersplein Velperbroek 
zal uit capaciteits- en verkeersveiligheidsover-
wegingen omgebouwd moeten worden tot een 
hoogwaardig knooppunt. 
— verbreding van het gedeelte Gouda—Utrecht 
is in uitvoering. 

— is van belang als randweg van de Haagse 
agglomeratie en als verbinding tussen de A44 en 
de A4. 

— verbindt Europoort en de A57 met overig 
Nederland. 
— verbindt de haven en industriegebieden met 
de woongebieden. 
— gezien de te verwachten verkeersintensiteiten 
moet rekening gehouden worden met een aan-
zienlijke verbreding van het gedeelte tussen de 
A 2 9 e n d e A16. 
— in overleg met belanghebbenden zal nagegaan 
worden of ten westen van de Botlektunnel of de 
Blankenburgtunnel de bestaande Europaweg dan 
wel de Groene Kruisweg als hoofdverbinding aan-
gewezen zal worden; voor di t gedeelte van de 
A15 zal volstaan worden met een autoweg. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A 1 5 I 1 5 ) Rotterdam (A 1 6 ) - G o r i n c h e m - a 

Nijmegen/Arnhem— Ressen 

A15I15) 

A15 (15) 

A16 (16) 

2 1 1 

Ressen-A12 

A12—Achterhoek—Twente 
(A35) 

0 0 1 

2 2 1 

Rotterdam (A13)--Dordrecht— 
Breda—Belgische grens 

a/d 2 1 1 

— verbreding van het gedeelte tussen de A16 en 
Papendrecht (inclusief een nieuwe oeververbin-
ding over de Noord) is, gezien de huidige en te 
verwachten verkeersintensiteiten, in de komende 
jaren voorzien. 
— uit capaciteits- en verkeersveiligheidsover-
wegingen is uitbreiding van het verkeersplein Deil 
tot een hoogwaardig knooppunt in het uitvoe-
ringsprogramma rijkswegen opgenomen. 

— geeft een verbetering van de bereikbaarheid 
van Oost-Nederland (o.a. Achterhoek) vanuit 
Ri jnmond en Zuid- en Midden-Nederland. 
— ontlast het paraMel lopende gedeelte van de 
A12. 

— van belang ter versterking van de sociaal-
economische structuur van de Achterhoek. 
— het gedeelte A12-Varsseveld is als autosnelweg 
gereed of in aanleg. 
— tussen Varsseveld en de A35 is één rijbaan in 
de 1e fase opgenomen, zodat optredende en te 
verwachten knelpunten in de provinciale Twente-
route kunnen worden opgeheven. 

— het noordelijk deel van de Ruit om Rotterdam 
zal naar verwachting te zwaar belast worden, het-
geen de aanleg van een deel van de A16 tussen de 
A13 en de A20 noodzakelijk maakt. 
— de Van Brienenoordbrug vormt reeds thans een 
knelpunt. Plannen voor verbetering van de verkeers-
veiligheid en vergroting van de capaciteit zijn in 
voorbereiding. 
— nadere studie zal moeten uitwi jzen of de A16 
ten oosten van Rotterdam verder verbreed rnoet 
worden, dan wel de parallel lopende A3, alsmede 
de A38 aangelegd moeten worden. 
— er wordt ernstig gestreefd een oplossing te vin-
den voor de problematiek van het vrachtverkeer 
in de kommen van Rijsbergen en Zundert. 

A 1 7 U 7 ) Moerdijk (A16)-Roosendaal 

A20 Hoek van Ho l land-
Westerlee 

A20 (20) Westerlee-Rotterdam— 
Gouda (A12) 

A22 I16 ) Beverwijk (A9) - tunne l 
onder het Noordzeekanaal 

— onderdeel van een E-route. 
— realisering van een autoweg bevordert de ver-
keersveiligheid en de verkeersafwikkeling. 

— ontlast de zwaar belaste Velstertunnel en 
Coentunnel (de laatste in combinatie met de A8). 
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Nr. Omschrijving 
A (RW) 

Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A22 (16) Haarlem (A9) -Le iden (A4) 

A23 

A24 (24) 

A27 (27) 

A27 (27) 

A28 (28) 

A28 
(28,32) 

A28 

A29 (29) 

A30 

Alkmaar ( A 9 ) - H o o r n 
(A7) onderdeel van de 
zgn. «West-Frisiaweg» 

Rozenburg (A15) Blanken-
burgtunnel—Vlaardingen— 
Rotterdam (A13) 

Breda (A58) -U t rech t (A12) 

Utrecht (A12) -A lmere (A6) 

a/b 

a/d 

Utrecht (A27) -Amers foor t 

Amersfoort—Zwolle—Meppel 
(A32) 

Meppel (32)--Assen-
Groningen (A7) 

Rotterdam (A151—Klaaswaal 
(A4) 

Ede (A12)-Barneveld ( A D a/b 

— vormt alternatieve route voor A9 /A4 , waarin 
capaciteitsknelpunten in de toekomst kunnen 
optreden bij Badhoevedorp, klaverblad wegen 
A 9 / A 4 en Schipholtunnel. 
— verkeersdruk op de zgn. «Bollenroute» zal 
verminderen. 
— bij de tracé-studie zal zowel de loop van de 
verbinding als de fasering aan de orde komen, als-
mede een aansluiting van de verbinding op de 
S1 bij de Zi lk. 
— het gedeelte A9—S20 komt in de 1e fase, 
het gedeelte S20—A4 is voorzien in de 2e fase. 

— schakel in de verbinding van Umond en 
Alkmaar met het noorden van het land. 
— verbinding tussen de groeikernen Alkmaar 
en Hoorn. 

— Blankenburgtunnel is in de 1e fase van belang 
ter ontlasting van de Beneluxtunnel. 
Nadere studies zullen moeten uitwijzen of aan-
leg noodzakelijk is of dat een 2e Beneluxtunnel 
de voorkeur verdient. 

— gedeelte Vianen—Utrecht is in uitvoering. 

— van belang als schakel in de hoofdverbindin-
gen van Midden-Nederland met Noord-Nederland. 
— het gedeelte tussen A12 en A28 is van groot 
belang in verband met de uit oogpunt van ver-
keersveiligheid en verkeersafwikkeling gewenste 
ontlasting van de bestaande oostelijke randweg 
van Utrecht en wegen van lagere orde. 
— noordelijk deel is van belang voor een even-
wichtige opbouw van het stedelijk gebied ter 
weerszijden van het Gooimeer. 
— van belang als verbinding van Almere in 
zuidelijke en oostelijke richting. 

— in uitvoering. 

— het knooppunt van de A28 met de A37 en de 
A48 nabij Hoogeveen is in uitvoering. 

— nagenoeg als enkelbaansweg voltooide thans 
provinciale weg (S1). 
— draagt bij tot de ontlasting van de A2 en A12. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A31 (9) Zurich (A7)-Leeuwarden 
(A32) 

A31 Leeuwarden ( A 3 2 I -
Drachten (A7) 

a/b 

A32 (32) 

A32 (32) 

Leeuwarden—Heerenveen 
(A7) 

Heerenveen (A7) -Meppel 
(A28) 

A33 E emsmondgebied— Zuid-
broek (A7) 

A33 (33) Zuidbroek (A7)-Assen 
(A28) 

A34 (34) De Punt (A28) -Ho ls loo t 
(A37) 

— van belang als verbinding van Leeuwarden met 
de Afs lu i td i jk ; het gedeelte Leeuwarden-Harl in-
gen is gereed of in aanleg. 
— ontworpen zijn een stedelijke westelijke en 
zuidelijke randweg van Leeuwarden. Bij de tracé-
studie zal moeten worden nagegaan of van deze 
randwegen gebruik gemaakt kan worden. 

— vrijwel gereed (thans provinciale verbinding). 
— het ontwerp van de weg biedt de mogelij kheid 
van uitbreiding tot autosnelweg. Door deze weg-
aanleg ontstaat een goede verbinding tussen de 
agglomeraties Leeuwarden en Groningen waar-
door de in het Rijkswegenplan 1968 opgenomen 
verbinding tussen Leeuwarden en Groningen, 
welke door diverse dorpskernen voert, van het 
hoofdwegennet afgevoerd kan worden. 

— uitbreiding tot autoweg met ongelijkvloerse 
kruisingen is uit verkeersveiligheidsoogpunt 
gewenst. 
— van belang als verbinding van Noord-Fries-
land met Midden- en Zuid-Nederland. 

— op de bestaande weg die door enige bebouw-
de kommen voert, zullen in de komende jaren 
capaciteits- en verkeersveiligheidsproblemen 
(langzaam verkeer is plaatselijk toegelaten) 
optreden; in verband hiermede is voorzien in een 
uitbreiding tot autosnelweg. Tussen Meppel en 
Steenwijk (inclusief de rondweg Meppel) kan de 
bestaande weg verbreed worden. Het tracé voor 
een autosnelweg tussen Steenwijk en Heerenveen 
is in onderzoek. 

— ti jdstip van realisering hangt samen met het 
t i jdstip van aanleg van het gedeelte Emmeloord— 
Zwolle van A50. Indien prioriteit wordt gegeven 
aan de aanleg van de A50 als autosnelweg dan 
zullen op korte termijn wel maatregelen worden 
genomen om de verkeersveiligheid op de bestaan-
de weg te vergroten (w.o. aanleg omlegging 
Wolvega). 

— van belang voor de verbinding van het Eems-
mondgebied in zuidelijke en oostelijke richting. 
— ontlast de bestaande wegen welke door de 
bebouwde kommen van Appingedam en Delfzij l 
lopen. 
— tussen Appingedam en Zuidbroek bestaande 
provinciale weg. 

— gelet op de te verwachten intensiteiten moet 
rekening gehouden worden met een mogelijke 
uitbreiding tot autosnelweg in de 2e fase. 

— ter bevordering van de verkeersveiligheid is 
uitbreiding tot autoweg met ongelijkvloerse 
kruisingen voorzien (thans reeds over een groot 
gedeelte). 
— daar volgens de verkeersprognose in de verdere 
toekomst capaciteitsproblemen zijn te verwachten 
bestaat mogelijk in de 2e fase behoefte aan uit-
breiding tot autosnelweg. 
— voor de verbinding tussen Noord-Nederland en 
Twente wordt verwezen naar de vermelding bi j de 
A35 Zwolle (A28) -A lme lo . 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr. Omschrijving 
A (RW) 

Tracé Huidige Fase 
situatie 

Fase 2 Toelichting 

A35 (35) Zwolle ( A 2 8 ) - R a a l t e -
Ni jverdal -Almelo 

A35 (35) Almelo-Hengelo-Enschede 
(A15) 

A35 (35) Enschede (A15) -Du i ts land 

A36 (36) Almelo (A35) -Wi t te Paal-
A48 

A37 

A37 

Hoogeveen (A28) -Ho ls loo t a 
(A34) 

Holsloot (A34) -Dui tse grens a/b 

A38 (21) Ten Doncktunnel met aan-
sluitende wegvakken 

A44 (44) Burgerveen (A4)-Leiden— a 
Wassenaar—Den Haag (A14) 

A46 Groningen —Eemsmondgebied d 
(A33) 

A48 (48, Arnhem ( A 1 2 ) - D i e r e n - d 
47 ,32 ) Zutphen-Deventer ( A l ) 

A48 Deventer-Raalte (A351-
Om men -Dedemsv aart — 
Hoogeveen (A28) 

— plannen voor aanleg parallelwegen en omleg-
gingen rond Heino en Nijverdal zijn in voorberei-
ding, zulks ter bevordering van de verkeersveilig-
heid, capaciteit en het woonmil ieu. 
— het gedeelte Zwolle—Raalte vormt tevens een 
onderdeel van de verbinding Zutphen/Deventer— 
Zwolle. 
— uit de verkeersprognose bl i jkt dat in de 1e 
fase tussen Raalte en Zwolle behoefte bestaat 
aan een uitbreiding to t autosnelweg. 
— de tracering van de A35 tussen de A36 en de 
A48 heeft grote invloed op de noodzaak en 
tracering van de A36, waarbij tevens de hoofd-
verbinding tussen Noord-Nederland en Twente 
aan de orde is. Een en ander zal in het kader van 
een tracestudie van de A35 in samenhang met de 
daarbij betrokken wegen A35, A48 en rijksweg 
34 nader worden onderzocht. In afwachting 
van een beslissing over de betrokken tracé's zal 
rijksweg 34 nog niet worden overgedragen aan 
andere wegbeheerders. 

— van belang ter ontlasting van onder meer het 
stedelijk wegennet van Enschede. 
— grensoverschrijdende verbinding. 

— geeft een rechtstreekse verbinding van Twente 
met Noord-Nederland. 
— bij een noordelijke tracering van de A35 ont-
staat een goede alternatieve route via de A35 en 
de A48, waardoor het belang van de A36 afneemt. 
— zie tevens de vermelding bij de A35 (35), 
Zwolle (A28 ) -A lme lo . 

— gelet op het belang van deze weg voor de 
ontsluiting van Emmen is de ombouw tot auto-
snelweg in de 2e fase voorzien. 
— bestaande provinciale weg. 

— weg wordt door de provincie aangelegd. 
— geeft Zwolle en Zuid-Drenthe een aansluiting 
op het Duitse hoofdwegennet. 

— tunnel ontlast tezamen met een deel van de 
A3 de Van Brienenoordbrug. Nadere studies zul-
len moeten uitwijzen of aanleg noodzakelijk is 
dan wel dat de capaciteitsverhoging van de Van 
Brienenoordcorridor de voorkeur verdient (zie 
ook A3). 

— door de provincie aangelegde autoweg tussen 
Groningen en de Eemshaven. 

— ontlast de bestaande wegen o.a. door de kom-
men van Dieren en Zutphen van het doorgaande 
verkeer en bevordert als zodanig een goed woon-
en leefmilieu en de verkeersveiligheid. 

— vormt een schakel in de verbinding van 
Zutphen-Deventer met het noorden en Zwolle 
— het gedeelte Raalte - A 1 ontlast de bestaande 
kronkelende weg Raalte—Deventer. 
— het gedeelte Raalte—Hoogeveen valt samen 
met de bestaande provinciale weg. 
— zie tevens de vermelding bij de A35 (35), 
Zwolle (A28 ) -A lme lo . 
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1 2 3 4 5 6 7 

Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting 

A50 (50) 

A50 (50) 

A50 (50) 

A50 (75) 

A50 (75) 

A50 (75) 

A54 (20) 

A57 (57) 

A57 (57) 

A58 (58) 

A58 (58) 

A58 (17) 

A58 

A58 (58) 

Joure (A7) -Emmeloord (A6) 

Emmeloord (A6)-Kampen— 
Zwolle (A28) 

Zwolle ( A 2 8 ) - E p e - A p e l -
doo rn -Arnhem (A12) 

Arnhem (A12I—agglome-
ratie Nijmegen —Ravenstein~ 
Oss (A59) 

Oss (A59) -Veghe l - Eind-
hoven (A58) 

Oostelijk deel van de wegen-
ruit om Eindhoven (gelegen 
tussen de A58 en A67) 

Den Haag (A4) -S11 

Voorne (A1 5) Stellendam 

Stel lendam—Schou w e n -
Noord" Beveland-Walcheren 
(A58) 

Belgische grens —Sluis— 
Breskens (veerhaven) 

Breskens (veerhaven)-
Vlissingen —Goes—Bergen 
op Zoom (A4) 

Bergen op Zoom ' A 4 ) -
Roosendaal (A17) 

Roosendaal (A17)-Breda 
(A16) 

a/b 

Breda (A16) -T i l bu rg -
Eindhoven (A50) 

a/b 

— priori teit van aanleg is afhankelijk van het 
t i jdstip van uitbreiding van het gedeelte Meppel— 
Heerenveen van A32 tot autosnelweg. Voor 1990 
zal in verband met de bouw van de Tweede Ussel-
brug bi j Kampen tussen Kampen en Zwolle een 
enkelbaans autoweg worden aangelegd, 

aanleg gedeelte Woeste Hoeve-Arnhem. 
* ontbrekende schakel in een noord-zuid lopende 
autosnelwegverbinding. 
* ontlasting van de bestaande weg. 
* verkeersveiligheid (langzaam verkeer is toege-
staan op de bestaande weg). 

— in een studie zal nagegaan worden of een zo-
danige herziening van het vastgestelde tracé van 
de A50 gewenst is dat deze past in een structuur-
model, waarbij voorzien is in de verbindingen 
's-Hertogenbosch -Veghel- Eindhoven en Oss-
Veghel Eindhoven, die ten zuiden van Veghel 
samenvallen. 

— de wegenruit is van belang ter ontlasting van 
het stedelijk wegennet. 

— vormt een onderdeel van het hoefijzer van de 
Haagse agglomeratie. 

— het gedeelte Hellevoetsiuis—Groene Kruisweg 
is in het uitvoeringsprogramma opgenomen. 

— gelet op de in het geding zijnde belangen zal 
e?n studie plaatsvinden naar de herziening van 
gedrelten van het vastgestelde tracé; hierbij zal 
getracht worden zoveel mogelijk gebruik te 
maken van bestaande wegen. 

— uitbreiding tot autoweg is uit verkeersveilig 
heidsoogpunt gewenst; hierbij zullen plaatselijk 
omleggingen noodzakelijk zijn. 

- het dubbelbaans gedeelte door Etten-Leur be-
vat thans nog enige gelijkvloerse kruispunten met 
alle daaraan verbonden nadelen (ver-
keersveiligheid, woon- en leefmilieu, verkeersaf-
wikkeling). De mogelijkheid van uitbreiding van 
de bestaande weg of aanleg van een omlegging ten 
zuiden van Etten-Leur is in onderzoek. 

- gedeelte ten zuiden van Breda is opgenomen 
in het uitvoeringsprogramma rijkswegen 
- het oostelijk deel van deze hoofdverbinding 
maakt deel uit van de wegenruit om Eindhoven. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Ni . 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige Fase 1 
situatie 

Fase 2 Toelichting 

A59 (18) Serooskerke (A57)-Zier ikzee a 

A59 (18) Zienkzee-Goeree/Over-
flakkee-Hellegatsplein (A4) 

A59 

A59 

A59 

A61 (61) 

Dinteloord (A4)-Zeven-
bergen — Raamsdonksv eer-
Waalwijk"'s-Hertogenbosch (A2) 

's-Hertogenbosch (A2) Oss 
(A50) 

Oss (A50) -Grave-Cu i jk 
(A73) 

a/c 

A60 (60) Kruimngen (A58) -Terho le -
Hulst-Belgischc grens 

Schoondijke ( A 5 8 ) - H o e k -
Terneuzen—Terhole (A60) 

a/b 

A65 (65) Tilburg (A58)- ' ; -Hertogen-
bosch (A2) 

A67 (67) Belgische grens —Eindhoven 
Venlo-Dui tse grens 

A63 (68) Keipen (A2) -Roermond 

A68 (68) Roermond —Duitse grens 

A69 (69) Eindhoven (67)-Valkens-
waard-Belgische grens 

— uitbreiding tot autoweg ter bevordering van 
verkeersveiligheid en capaciteit (thans is nog 
langhaam verkeer op de weg toegestaan). 

— bestaande weg zal omgebouwd worden tot 
autoweg; hierbij is een omlegging om Oude Tonge 
noodzakelijk. 

— ontlast de A15 en A58. 
— verbindt het noorden van Brabant met overig 
Nederland. 
— aanleg van de verbinding tussen de A17 en de 
A16 is voorzien in de tweede fase. 

— gezien de verkeersprognose zijn capaciteits-
problemen op de huidige weg door Rosmalen te 
verwachten. Plan voor uitbreiding to t autosnelweg 
is in voorbereiding. 

— noodzaak afhankelijk van mogelijke ontwikke-
ling in Noord-Brabant en in de relatie Duitsland-
Ri jnmond. 
— ontlast de bestaande regionale verbinding 
welke door de kom van Grave loopt. 

— daar de beslissing tot aanleg van de Vaste 
Oeververbinding Westerschelde als tol-ob)ect is 
genomen on het Rijk dit object 50 jaar na gereed-
komen zal overnemen is de V.O.W. in de 2e fase 
opgenomen. 
— uitbreiding tot volledige autoweg ter bevor-
dering van de verkeersveiligheid van de overige 
gedeelten is in de Ie fase voorzien. 

— vormt de centrale weg op Zeeuwsch-Vlaanderen 
en maakt onderlinge uitwisseling mogelijk tussen 
de oeververbindingen over de Westerschelde. 
— voor het gedeelte Temeuzen—Terhole is door 
de provincie Zeeland een tracé vastgesteld. 

— ombouw tot autoweg van de bestaande voor 
alle verkeer toegankeh]ke dubbelbaans weg met 
gelijkvloerse kruispunten en kruisingen is ter be-
vordering van de verkeersveiligheid in de 1e fase 
voorzien. 

— geeft een verbinding van Eindhoven via Roer-
mond met Duitsland. 

— omlegging Maasniel is als stadsautoweg in aan-
leg; ombouw tot autosnelweg van deze omlegging 
wordt niet voorzien. 

— ontlast de zwaar belaste bestaande weg welke 
door de bebouwde kommen van Valkenswaard 
en Aalst loopt. 
— aanleg bevordert de verkeersveiligheid op en 
het woon- en leefmilieu langs de bestaande weg. 
— tracéprocedure is gaande. 
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Nr. 
A (RW) 

Omschrijving Tracé Huidige 
situatie 

Fase 1 Fase 2 Toelichting 

A73 (73 ) 

A76I76) 

A79 

A99 (9) 

Maasbracht (A2) -Roer -
mond— Venlo—Boxmeer-
Nijmegen (A50) 

a/d 

Belgische grens—Geleen-
Heerlen—Duitse grens 

A77 (77) Boxmeer (A73) -Du i tse grens 

Maastricht (A2) -Heer len 
(A76I 

Den Helder ( A 9 ) - D e n 
Oever (A7) 

— op de bestaande route ten oosten van de Maas 
welke door bebouwde kommen voert komen thans 
reeds capaciteitsknelpunten voor. 
— de bestaande weg kan niet meer voldoen aan 
te stellen eisen op het gebied van de verkeersvei-
ligheid en het woon- en leefmilieu. 
— het tracé van het gedeelte tussen de A50 en 
de A77 is vastgesteld; dit gedeelte vormt tevens 
een onderdeel van de verbinding van de in Duits-
land in aanleg zijnde «Linksrheinische» en de 
A15 naar Ri jnmond. 

— verbindt het Nederlandse hoofdwegennet met 
het Duitse net van «Autobahnen». 
— vormt een kortsluit ing tussen de bestaande 
noord-zuidverbinding en de A73, hetgeen bij-
draagt to t ontlasting van de bestaande weg. 

— de weg verbindt de agglomeratie Maastricht 
en de oostelijke mijnstreek onderling en de 
agglomeratie Maastricht tevens met Duitsland. 
— bestaande nieuwe thans provinciale verbin-
ding (S15). 
— dient ter vervanging van de bestaande rijksweg 
Maast richt-He^r—Margraten—Gulpen. 

— op deze bestaande weg komt nog langzaam 
verkeer voor. Ter bevordering van de verkeers-
veiligheid en capaciteit is uitbreiding van deze weg 
tot autoweg voorzien (aanleg parallelwegen) 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1981 

HET INTERCITYNET 

—^~ bestaande intercitydienst 
" — ~~ in omwikkeling zijnde intercitydienst 

intercitydienst in fase 1 
intercitydienst in fase 2 

• • • snelbusdiensten ter completering van het intercitynet 

« 

Kaart 1c Behorend bij deel e -
Tekst van de na parlementaire behandeling 
vastgestelde pkb - inzake het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1981 

SPOORWEGENNET VOOR HET REIZIGERSVERVOER 

—^—^— beslaand 
in aanleg 

_ _ _ spoorlijn in fase 1 
spoorlijn in fase 2 

Behorend bij deel e — 
Tekst van de na parlementaire behandelii 
vastgestelde pkb — inzake het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1981 

SPOORLIJNEN DIE IN DE TOEKOMST VOOR GOEDERENVERVOER KUNNEN WORDEN GEBRUIKT 

^—^— bestaande spoorlijn die voor goederenvervoer kan worden gebruikt 
- — — spoorlijn in aanleg die voor goederenvervoer kan worden gebruikt 
• • • mogelijk toekomstige spoorlijn die voor goederenvervoer kan worden gebruikt 

Kaart 1a Behorend bij deel e — 
Tekst van de na parlementaire behande 
vastgestelde p k b - inzake het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer 
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STRUCTUURSCHEMA VERKEER EN VERVOER 1981 

HOOFDWEGENNET 

Autoweg 

bestaand ot tot autoweg te reconstrueren 
in aanleg 
autoweg in fase 1 
autoweg in fase 2 

Autoweg.uit te breiden tot autosnelweg 

autoweg bestaand; uitbreiding in uitvoering 
autoweg bestaand ; autosnelweg in fase 1 
autoweg bestaand , autosnelweg in fase 2 
autoweg in aanleg ; autosnelweg in fase 1 
autoweg in aanleg ; autosnelweg in fase 2 
aanvang als autoweg infasel.autosneiweg in fase 2 

Autosnelweg 

bestaand 

in aanleg 
autosnelweg in fase 1 
autosnelweg in fase 2 

Wegnummer, levens (toekoi 

De lijnen op de kaart geven gee 

De thans op de bewegwiji 

Kaart 2 Behorend bij deel e -
Tekst van de na parlementaire behandeling 
vastgestelde pkb — inzake het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer 
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Overzicht van stukken 

In het onderstaande volgt een chronologisch overzicht van de belangrijk-
ste nota's, brieven en andere stukken die tijdens de procedure van de plano-
logische kernbeslissing Structuurschema Verkeer en Vervoer zijn versche-
nen. 

Beleidsvoornemen Structuurschema Verkeer en Vervoer (Tweede Kamer, 
zitting 1976-1977,14390, nrs. 1-2). 

Hoofdlijnenrapport, deel b: Hoofdlijnen uit de inspraak (Tweede Kamer, 
zitting 1978-1979,14390, nrs. 4-5). 

Deel c: Adviezen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en 
de Raad van de Waterstaat (Tweede Kamerzitt ing 1978-1979,14390, nrs. 
6-7). 

Deel c.1: Aanvullend advies van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening (Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14390, nrs. 8-9). 

Deel d: Regeringsbeslissing Structuurschema Verkeer en Vervoer met no-
ta van toelichting (Tweede Kamerzitting 1978-1979,14390, nrs. 10-11). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat ter aanbieding van de ver-
slagen van het bestuurlijk overleg dd. 26 juni 1979 (Tweede Kamer, zitting 
1978-1979,14390, nr. 12). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat over de verschillen tussen 
Beleidsvoornemen en Regeringsbeslissing dd. 27 augustus 1979 (Tweede 
Kamerzitting 1978-1979, 14390, nr. 13). 

Lijst van vragen van de Bijzondere Commissie voor het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer, vastgesteld 5 november 1979 (Tweede Kamer, zitting 
1979-1980,14 390, nrs. 14-15). 

Lijst van antwoorden, ontvangen 9 januari 1980 (Tweede Kamer, zitting 
1979-1980,14 390, nr. 17). 

Moties, voorgesteld in deOCV's van 11 en 18 februari, 3 en 10 maart 1980 
(Tweede Kamerzitt ing 1979-1980,14390, nrs. 19-45,47-159). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat over scenario's en prog-
noses dd. 7 maart 1980 (Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14390, nrs. 162 
en 200). 

Brief van de Ministervan Verkeer en Waterstaat over verkeersinfrastruc-
tuurfondsdd.7 maart 1980 (Tweede Kamerzitt ing 1979-1980,14390, nr. 
163). 

Moties, voorgesteld in deOCV van 10 maart 1980 (Tweede Kamer, zitting 
1979-1980,14 390, nrs. 164-199). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat over de moties dd. 2 mei 
1980 (Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14390, nr. 201). 

Nota van wijziging op Regeringsbeslissing Structuurschema Verkeer en 
Vervoer, ontvangen 29 juli 1980 (Tweede Kamerzitt ing 1979-1980,14390, 
nrs. 203, 205). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. over raming van in-
vesteringskosten en vierde grensalternatief dd. 24 juli 1980 (Tweede Kamer, 
zitting 1979-1980, 14390, nr. 204). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat over raming van investe-
ringskosten en over de gewijzigde planologische kernbeslissing dd. 3 sep-
tember 1980 (Tweede Kamerzitt ing 1979-1980,14 390, nr. 206). 

Brief van de Ministervan Verkeer en Waterstaat over financiële aspecten 
van moties over SVV/MPP 1980-1984 dd. 2 oktober 1980 (Tweede Kamer, 
zitting 1980-1981, 14 390, nr. 208). 

Moties, voorgesteld in de UCV's van 13 oktober en 3 november 1980 
(Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 14390, nrs. 209-275). 

Motie, voorgesteld op 18 november 1980 (Tweede Kamer, zitting 
1980-1981,14390, nr. 278). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat over de spoorlijn Ensche-
de-Gronau dd. 20 januari 1981 (Tweede Kamer, zitting 1980-1981,14 390, 
nr. 279). 
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Overzicht van wijzigingen op Structuurschema Verkeer en Vervoer dd. 5 
februari 1981 (Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 14390, nrs. 280 herdruk, 
282). 

Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat over enige niet-amende-
ringsmotiesdd. 5 februari 1981 (Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 14 390, 
nr. 281). 

Verslag van mondeling overleg over de spoorlijn Enschede-Gronau, vast-
gesteld op 19 februari 1981 (Tweede Kamer, zitting 1980-1981,14 390, nr. 
283). 

Motie, voorgesteld op 11 maart 1981 (Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 
14390, nr. 285). 

Verslag van schriftelijk overleg van de Bijzondere Commissie SVV/MPP, 
vastgesteld op 13 maart 1981 (Tweede Kamer, zitting 1980-1981,14390, nr. 
287). 

Lijst van vragen, vastgesteld op 24 maart 1981 (Tweede Kamer, zitting 
1980-1981,14390, nr. 288). 

Lijst van antwoorden, ontvangen op 27 maart 1981 (Tweede Kamer, zitting 
1980-1981,14 390, nr. 289). 

Moties, voorgesteld op 31 maart en 1 en 7 april 1981 (Tweede Kamer, zit-
ting 1980-1981,14390, nrs. 290-294). 

De tekst van deel e dient in samenhang met bovengenoemde nota's en 
stukken te worden bezien, waarbij wordt aangetekend dat deel a nog van 
kracht is voor zover daarvan in de nota van toelichting bij deel d en de stuk-
ken nrs. 201, 203 en 280 herdruk niet uitdrukkelijk is afgeweken. 
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