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HOOFDSTUK 1 De aard van de Vierde nota 

1.1 . Op weg naar de 21° eeuw 

1 overwegende dat de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen bepalend moeten 
zijn voor de vorm van het ruimtelijke plan-
ningstelsel; 

overwegende, dat nader onderzoek naar 
deze ontwikkelingen noodzakelijk is; 

overwegende, dat ook thans reeds 
bijvoorbeeld de nota Landelijke Gebieden en 
de Verstedelijkingsnota veel beleidsraakvlak-
ken hebben; 

van oordeel, dat een evenwichtig ruimtelijk 
beleid voor stad en platteland gediend is 
met een evenwichtige en samenhangende 
planning, waarmee op flexibele en globale 
wijze richting wordt gegeven; 

van oordeel, dat dit evenwicht zich dient 
te vertalen in een zo eenvoudig mogelijk 
planningstelsel; 

nodigt de regering uit, binnen vier jaren 
een voorstel voor te leggen, waarin: 

- wordt aangegeven hoe rekening kan 
worden gehouden met toekomstige ruimte-
lijke ontwikkelingen; 

- de Verstedelijkingsnota en de nota 
Landelijke Gebieden worden samengevoegd, 
bijvoorbeeld in de vorm van een vierde nota 
Ruimtelijke Ordening; 

- inzicht wordt gegeven in de noodzakelij-
ke vereenvoudiging van het stelsel; » 
(Tweede Kamer vergaderjaar 1984-1985, 
18 048, nr. 25) 

De Nederlandse samenleving staat op de drempel van de 21e eeuw. 
Veel zal veranderen, na, maar ook al voor de eeuwwisseling. Die verande-
ringen in de maatschappij zullen ingrijpende gevolgen hebben voor het 
gebruik van de ruimte in Nederland. Voor de nationale ontwikkeling is het 
zicht hebben op het ruimtelijk perspectief van grote betekenis. Dat 
perspectief wordt mede bepaald door ontwikkelingen buiten de ruimtelijke 
ordening in enge zin. 

Sommige van die ontwikkelingen, zoals die van de bevolkingsomvang 
en samenstelling, zijn een gegeven. Andere ontwikkelingen zijn te 
beïnvloeden. Te noemen zijn de economische en technologische ontwik-
keling, ieder op zich en in hun onderling verband. 

De technologische vernieuwing betekent een uitdaging en kan leiden 
tot het tot bloei komen van een nieuwe industriële activiteit in ons land. 
Die zal in tal van gevallen kunnen worden opgevangen binnen de huidige 
ruimtelijke kaders. De ontwikkeling is daardoor echter niet minder 
belangrijk. 

Dat geldt ook voor de problematiek van de langdurige werkloosheid en 
het vraagstuk van de minderheden. Ook deze hebben slechts een 
beperkte invloed op het toekomstige ruimtelijke beeld, maar zijn daarom 
niet minder van belang voor de nationale ontwikkeling. 

De onderscheiden regio's van ons land zullen ieder op eigen wijze 
geconfronteerd worden met de gevolgen van bepaalde ontwikkelingen. 
Het ruimtelijk beleid heeft bij dit alles een belangrijke rol te spelen. 

In deze Vierde nota over de ruimtelijke ordening in Nederland geeft de 
regering aan op welke wijze zij in haar ruimtelijk beleid de 21e eeuw 
tegemoet wil treden. 

Het bestaande ruimtelijk beleid is nog in belangrijke mate toereikend 
voor ontwikkelingen die gaande zijn. Een groot deel van dit bestaand 
beleid zal dan ook worden voortgezet. Nieuwe inzichten vergen echter dat 
bepaalde onderdelen van dat beleid opnieuw worden bezien. De Vierde 
nota geeft aan waar wijzigingen respectievelijk aanvullingen wenselijk zijn. 

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd over het jaar 2000 heen 
te kijken en het debat met samenleving en volksvertegenwoordiging aan 
te gaan over het beleid dat gevoerd zou moeten worden. Deze vraag werd 
neergelegd in een in juni 1985 aangenomen motie van de Tweede 
Kamerleden Van Noord en Te Veldhuis' 

De Rijksplanologische Dienst heeft in mei 1986 de notitie «Ruimtelijke 
Perspectieven» gepubliceerd, met als ondertitel «op weg naar de Vierde 
nota over de ruimtelijke ordening». Uit de reacties op deze notitie blijkt 
dat de veranderingen die op onze samenleving afkomen en de ruimtelijke 
gevolgen daarvan vele Nederlanders bezighouden. 

Met de Vierde nota werpt de regering een blik op het begin van de 21 e 

eeuw. Als plan horizon wordt in de nota het jaar 2015 gebruikt. Met 
beleidsmaatregelen kan echter niet zo lang worden gewacht. Reeds de 
komende jaren zal het nodige moeten gebeuren. «Nederland in 2015. 
Daar wordt nu aan gewerkt» is het motto van deze nota. 

Om maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid goed op 
elkaar te laten aansluiten zal de regering elke vijf jaar aangeven of 
bepaalde onderdelen van het in deze nota geformuleerde beleid bijstelling 
behoeven, en zo ja, in welke richting. 
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1.2. Samen op weg 

In deze Vierde nota geeft de regering nieuwe accenten aan voor het 
ruimtelijk beleid. Voor een deel gaat het om beleid dat door de rijksoverheid 
zelf wordt uitgevoerd. Voor een belangrijk deel dragen anderen de eerste 
verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van beleidsdoelen. 

De andere overheden (provincies en gemeenten) spelen daarbij een 
voorname rol. Daarnaast ligt, meer dan bij eerdere nota's over de 
ruimtelijke ordening, de nadruk op de marktsector. 

Een op de toekomst gericht ruimtelijk beleid kan alleen in samenwerking 
tussen burgers, bedrijfsleven en overheid tot stand komen en tot uitvoering 
worden gebracht. Daarom is het noodzakelijk dat het beleid de samenleving 
aanspreekt, en dat het beleid goed aansluit op datgene wat reeds door 
particulieren en overheid in de ruimtelijke organisatie van Nederland is 
geïnvesteerd. 

Deze Nota is georiënteerd op economische groei. Dat geldt, hoe 
verscheiden ze ook zijn, ook voor alle regio's. Een van de instrumenten 
om het groeipotentieel te kunnen benutten is het vereenvoudigen en 
versnellen van de procedures in de ruimtelijke ordening. Een doorzichtiger 
samenstel van ruimtelijke plannen op nationaal niveau door bijvoorbeeld 
bundeling en integratie van structuurschema's hoort daarbij. 

Het samenspel van beleid en bestuur op het punt van de ruimtelijke 
ontwikkeling en de economische zal een positieve uitwerking kunnen 
hebben op initiatieven die burgers en bedrijven nemen. De vereenvoudiging 
van de plannen en de vergroting van de bestuurlijke effectiviteit is des te 
belangrijker waar het benutten van de kansen van de regio's niet «gekocht» 
kan worden door meer middelen in te zetten voor regionaal beleid. 

1.3. Een selectieve nota 

De regering kiest voor een beleidsnota die selectief is. De nota richt 
zich alleen op maatschappelijke veranderingen waarvan de ruimtelijke 
gevolgen zo ingrijpend zijn dat beleidsaanpassingen nodig zijn. Anders 
dan voorgaande nota's geeft deze nota dan ook geen volledig nieuw en 
integraal beeld van de gewenste ruimtelijke inrichting van het gehele 
land. 

De noodzaak van een dergelijk volledig beeld ontbreekt ook. Immers, 
op velerlei terrein biedt het bestaande beleid voldoende garanties dat 
maatschappelijke ontwikkelingen in goede banen worden geleid. 

In deze nota wordt niet telkens opnieuw bevestigd, dat bestaand beleid 
zoals dat in andere planologische kernbeslissingen is geformuleerd, 
wordt voortgezet. Alleen als het bestaande beleid direct betrekking heeft 
op nieuwe ontwikkelingen zal daarnaar in deze nota worden verwezen. 

De nota is ook selectief wat betreft het noemen van maatregelen. Er 
worden alleen uitspraken gedaan over maatregelen in samenhang met 
het te voeren ruimtelijke beleid. Daarbij is aangegeven of het beleid kan 
worden uitgevoerd met bestaande instrumenten van (het) daarbij betrokken 
departement(en), dan wel nieuwe of aangepaste instrumenten mogen 
worden verwacht. 

In het algemeen zal dat nieuwe of aangepaste instrumentarium een 
plaats vinden in eigen beleidstukken van de desbetreffende beleidssector. 
Dat is immers de meeste geschikte plaats voor concrete besluiten over 
het instrumentarium. Wel bevat de Vierde nota uitspraken die de hoofd-
richting bepalen. Die vormen een toetssteen voor de inhoud van sector-
nota's en meerjarenprogramma's. In deze zin is de Vierde nota een 
«paraplu-nota». 

1.4. De Vierde nota en andere planologische kernbeslissingen 

De Vierde nota vervangt de gehele Derde nota over de ruimtelijke 
ordening, die bestaat uit de Oriënteringsnota, de Verstedelijkingsnota en 
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de nota landelijke Gebieden. Het beleid zoals dat is omschreven in de 
Structuurschetsen voor de landelijke en voor de stedelijke gebieden en in 
de structuurschema's blijft van kracht, tenzij in deze nota anders is 
vermeld. 

Een gefaseerde vereenvoudiging van het ruimtelijk planningstelsel acht 
de regering nuttig en wenselijk. Daarvoor wordt met deze Vierde nota de 
eerste stap gezet. De uit drie delen bestaande Derde nota wordt in zijn 
geheel vervangen door één Vierde nota. De beide Structuurschetsen voor 
de stedelijke en landelijke gebieden zuilen bij de regeringsbeslissing over 
deze nota worden geïntegreerd. Na de parlementaire behandeling van de 
Vierde Nota zal de geïntegreerde structuurschets worden geïntegreeerd 
met de planologische kernbeslissing van de Vierde nota. 

Wat betreft de structuurschema's zal in de regeringsbeslissing over 
deze nota worden aangegeven op welke wijze het aantal schema's zal 
worden verminderd. De vermindering van het aantal structuurschema's 
zal mede worden bereikt door een integratie van de structuurschema's op 
het terrein van het transport. Daarbij zal er naar worden gestreefd de 
structuurschema's Verkeer en vervoer, Vaarwegen, Zeehavens en, 
eventueel, Buisleidingen samen te voegen. 

1.5. De Vierde nota en de doelstelling van beleid 

Het tegemoet treden van een aantal wezenlijke maatschappelijke 
veranderingen en hun ruimtelijke gevolgen is op zichzelf nog geen keuze 
voor een bepaald beleid. De richting van dat beleid en de manier waarop 
het beleid zou moeten worden gevoerd, vraagt om nadere keuzen. Deze 
keuzen rusten op dezelfde basisdoelstelling als die van de Derde nota 
over de ruimtelijke ordening: 

«Het bevorderen van zodanige ruimtelijke en ecologische condities dat: 
- de wezenlijke strevingen van individuen en groepen in de samenleving 

zoveel mogelijk tot hun recht komen; 
- de diversiteit, samenhang en duurzaamheid van het fysisch milieu zo 

goed mogelijk worden gewaarborgd». 

De Vierde nota zet nieuwe accenten ten opzichte van het beleid in de 
Derde nota. Aanpassing van de kwaliteit zal veel vaker het antwoord op 
veranderingen zijn dan uitbreiding van de kwantiteit. 

Daarnaast ligt het accent meer dan in het verleden op het versterken 
van sterke punten en het benutten van kansrijke ontwikkelingen. Het 
ruimtelijk beleid zal gunstige omstandigheden moeten helpen uitbuiten en 
bedreigingen moeten helpen keren. 

Een derde accent tenslotte ligt op de uitwerking en uitvoering van 
beleid. Bij de ruimtelijke organisatie van ons land zullen, meer dan tot nu 
toe, de mogelijkheden tot samenwerking, tussen de particuliere sector en 
overheid en tussen overheden onderling, moeten worden gebruikt. 

1.6. Ruimtelijke kwaliteit 

Meer aandacht voor kwaliteit komt op velerlei wijze tot uitdrukking. Zo 
zal bij de vestiging van een bedrijf steeds vaker de kwaliteit van allerlei 
voorzieningen en niet zozeer het aantal beschikbare vierkante meters de 
doorslag geven. Zo zal de kwaliteit van woning en woonomgeving steeds 
meer bepalend worden wanneer burgers een grotere keuzevrijheid 
krijgen. 

Méér kwaliteit is van groot belang voor vele beleidsterreinen. Ook het 
ruimtelijke beleid zelf levert een eigen bijdrage aan de kwaliteit van ons 
stedelijk en landelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is er op gericht de 
gebruikswaarde van een gebied te vermeerderen, de belevingswaarde te 
verhogen, en de toekomstwaarde te vergroten. De concrete invulling van 
die ruimtelijke kwaliteit zal daarbij van geval tot geval verschillen. 
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Gebruikswaarde: een veelheid van functies die 
elkaar ondersteunen 

Belevingswaarde: voor velen het mooiste plein 
van Nederland 
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Toekomstwaarde: de Grote Markt in Haarlem, 
lexibel en duurzaam 

De regering geeft in deze nota aan hoe door een samenhangend beleid 
ruimtelijke kwaliteit kan worden toegevoegd. Zoals een architect er niet is 
als hij bij het ontwerpen van een huis voldoende ruimte heeft gevonden 
om er in te kunnen wonen, zo is de ruimtelijke ordening van ons land er 
niet als ervoor de verschillende activiteiten van alle Nederlanders in 2015 
voldoende ruimte is gemaakt. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door drie factoren in onderlinge 
samenhang. Het gaat om functie, vorm en tijd. Allereerst de functie: Net 
als de indeling van een huis moet ook de ruimtelijke structuur van ons 
land doelmatig zijn. Een hoge gebruikswaarde wordt bereikt als in eikaars 
omgeving gesitueerde functies elkaar niet hinderen, maar ondersteunen. 

Dan de vorm: Net als voor een gebouw geldt voor ons land als geheel, 
dat het er goed uit moet zien. Aan de belevingswaarde van onze omgeving 
worden hoge eisen gesteld. 

Tenslotte is er de factor ti jd. Voor een gebouw geldt dat het zo in elkaar 
moet zitten dat het een lange tijd mee kan én dat het in de loop van de 
tijd aangepast moet kunnen worden aan veranderende eisen. Als dat ook 
geldt voor de gebouwde omgeving is er sprake van een ruimte met 
toekomstwaarde. 

Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde zijn de drie 
elementen die samen de ruimtelijke kwaliteit bepalen. 
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1.7. De opbouw van de nota 

Hoofdstuk 1 geeft de aard en het selectieve karakter van de Vierde nota 
aan. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wat van de nota mag worden 
verwacht en wat er mee gaat gebeuren. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de belangrijkste toekomstige veranderingen. 
Het gaat daarbij om een verkenning, niet om voorspelling van de toekomst. 
Bij de verkenning van maatschappelijke veranderingen zijn telkens de 
belangrijkste gevolgen aangegeven voor de ruimtelijke organisatie van 
ons land. 

Op twee manieren kan worden aangekeken tegen de maatschappelijke 
veranderingen. De ene gaat uit van het individu en richt zich op de 
veranderingen in de dagelijkse leefomgeving van de Nederlander. De 
andere gaat uit van de positie van Nederland in zijn internationale 
omgeving en richt zich op een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor 
Nederland als geheel. 

Het gaat zowel om de Nederlander als om Nederland op weg naar de 
21 e eeuw. 
Deze twee «kijkrichtingen» vormen de grondslag voor de twee volgende 
beleidshoofdstukken. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de dagelijkse leefomgeving. Daarbij worden twee 
beleidslijnen uitgezet: 

- het veilig stellen van bepaalde basiswaarden in onze samenleving die 
ruimtelijk gezien van belang zijn; 

- het «voorsorteren» op de 21" eeuw. het tijdig tegemoet treden van 
ontwikkelingen die de dagelijkse leefomgeving van de Nederlanders 
- vaak ingrijpend - zullen veranderen. 

Hoofdstuk 4 richt zich op de positie van Nederland in zijn internationale 
omgeving op weg naar 2015. Voor het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
worden in dit hoofdstuk worden drie beleidslijnen uitgezet: 

- het aansluiten bij sterke punten en kansrijke ontwikkelingen 
- het vergroten van de ruimtelijke verscheidenheid van ons land 
- het benutten en versterken van de eigen kwaliteiten van de verschil-

lende landsdelen. 
In hoofdstuk 5 geeft de regering aan op welke wijze en met welke 

middelen zij zich voorstelt tot verwerkelijking van het voorgestane beleid 
te komen. Tevens wordt daar ingegaan op de gevolgen die het in deze 
nota neergelegde beleid heeft voor andere planologische kernbeslissingen 
en worden voorstellen gedaan om het ruimtelijk planningstelsel te 
vereenvoudigen. 

De beslissingen over het beleid dat in de nota is opgenomen zijn 
samengevat in de {{Planologische kernbeslissing over de Vierde nota over 
de ruimtelijke ordening». Deze planologische kernbeslissing vormt het 
laatste deel van de nota. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20490, nrs. 1-2 10 



1.8. De procedure van de planologische kernbeslissing 

De publikatie van dit beleidsvoornemen is het begin van de (in de Wet 
op de ruimtelijke ordening in artikel 2a vastgelegde) procedure van de 
planologische kernbeslissing over de Vierde nota. Die procedure houdt in, 
dat de regering haar beleidsvoornemen onderwerp maakt van inspraak, 
bestuurlijk overleg en advies. Ten behoeve daarvan zal uitvoerig voorlichting 
gegeven worden over de inhoud van deze nota. 

In de regeringsbeslissing die zij vervolgens neemt, geeft de regering 
aan op welke wijze zij met de resultaten van inspraak, overleg en advies 
rekening heeft gehouden. 

Inspraak 

Op de laatste bladzijden van deze nota is de «inspraakwijzer» opgenomen. 
Het beleidsvoornemen van de Vierde nota ligt vanaf 17 maart 1988 

gedurende drie maanden voor een ieder ter inzage. Daaraan zal, ondermeer 
door advertenties en TV-spotjes, ruime bekendheid worden gegeven. 
Verder wordt een intensieve campagne gevoerd om de inspraak door 
belanghebbende organisaties te bevorderen. 

Tot uiterlijk vier maanden na de datum van het ter inzage leggen kan 
iedereen schriftelijk op de nota reageren. 

Overleg 

De regering zal bestuurlijk overleg voeren over het beleidsvoornemen 
met die overheden, die daarbij het nauwst zijn betrokken. Daarnaast zal 
overleg worden gevoerd met de buurlanden, in het kader van de Neder-
lands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening en de Bijzondere 
Commissie voor de Ruimtelijke Ordening van de Benelux Economische 
Unie. Het is de bedoeling het overleg zoveel mogelijk voor de zomer te 
voeren. Het bestuurlijk overleg dient uiterlijk drie maanden na het 
verstrijken van de termijn van terinzageligging te zijn afgerond. 

Advies 

De regering zal de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening vragen 
zijn advies te geven over het beleidsvoornemen. Dit advies dient uiterlijk 
drie maanden na het verstrijken de termijn van terinzageligging te zijn 
uitgebracht. 

De Regeringsbeslissing over de Vierde nota 

De tekst van de regeringsbeslissing over de Vierde nota zal uiterlijk 
negen maanden nadat het beleidsvoornemen ter inzage is gelegd ter 
goedkeuring moeten worden aangeboden aan de Tweede Kamer en, 
vervolgens, aan de Eerste Kamer. 
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HOOFDSTUK 2 Verkenning van maatschappelij-
ke veranderingen en hun ruimtelijke gevolgen 

Voorspellen hoe Nederland er in 2015 precies uit zal zien is niet 
mogelijk. Wel kunnen komende veranderingen worden verkend. 
Veranderingen, die zullen leiden tot wijzigingen in het gebruik van de 
ruimte. 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste maatschappelijke verande 
ringen verkend, voorzover die ingrijpende ruimtelijke gevolgen hebben. 
Maatschappelijke veranderingen die niet alleen in de Nederlandse 
situatie van belang zijn, maar zich ook in de ons omringende landen 
voordoen. 

De verkenning in dit hoofdstuk is onder meer gebaseerd op onderzoek 
dat is verricht door, of in opdracht van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau, het Centraal Planbureau en de Rijksplanologische Dienst. 

De verkenning is gegroepeerd rond zes thema's: internationalisering; 
economie en welvaart; bevolking en huishoudens; individualisering, 
zelfontplooiing en emancipatie; technologische vernieuwing; mobiliteit. 

2 .1 . Internationalisering 

De internationale oriëntatie van onze samenleving 

De toenemende invloed van het buitenland op het dagelijkse leef-, 
werk-, consumptie- en vrije tijdspatroon van tal van Nederlanders is 
allerwege bespeurbaar. Van de internationale informatie-uitwisseling gaat 
een directe invloed uit op het dagelijkse doen en laten van de Nederlander. 

De internationale vervlechting van productie en dienstverlening en de 
internationale kapitaalbewegingen nemen toe. Dit leidt tot nieuwe 
economische uitdagingen en bedreigingen voor Nederland als geheel en 
voor bepaalde landsdelen in het bijzonder. 

Internationalisering kent ook een keerzijde. Milieuvervuiling en rampen 
storen zich niet aan landsgrenzen. Ons land is een deltaland. Daardoor is 
het erg gevoelig voor watervervuiling van buitenaf. Voor luchtvervuiling 
geldt hetzelfde. Onze lucht wordt door andere landen vervuild, en 
omgekeerd. 

Ook op economisch gebied beginnen landsgrenzen te vervagen, zeker 
binnen de Europese Gemeenschap. Douaneformaliteiten worden afge-
schaft of versoepeld. Afgesproken is dat binnen de EG in 1992 een 
interne markt zonder grenzen zal ontstaan. Voor het Nederlandse bedrijfs-
leven betekent dat vergroting van afzetkansen binnen de toch al zo 
belangrijke EG. Daartegenover staat dat Nederland meer nog dan nu het 
geval is de concurrentieslag zal moeten aangaan met andere landen als 
vestigingsplaats voor op de EG-markt opererende bedrijven. 

Nederland in internationaal verband 

Nederland is mondiaal georiënteerd. Voor ons land, met zijn economie 
die sterk wordt beïnvloed door het buitenland en met zijn goede verbin-
dingen en distributievoorzieningen is de voortgaande internationalisering 
van doorslaggevende betekenis. 

Andere markten komen dichter bij ons land te liggen en krijgen zelf ook 
een internationaler karakter. Economische zwaartepunten verschuiven; de 
aard en richting van goederenstromen verandert. Op wereldschaal blijkt 
dat uit de groeiende betekenis van het gebied rond de Pacific. Binnen 
Europa is sprake van een versterking van het «middenrif» van West-Europa, 
het gebied rond de Alpen. 
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Ook binnen Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland is sprake van het 
ontstaan van nieuwe zwaartepunten, die, ten opzichte van de traditionele 
economische centra, zuidelijker zijn gelegen. 

De verschuivingen hebben te maken met een herstructurering van de 
zware industrie in de traditionele concentratiegebieden. Daarnaast zijn 
moderne industrieën minder plaatsgebonden, waardoor omgevingsfacto-
ren als woonmilieu en klimaat een belangrijke rol spelen bij de lokatiekeuze. 

De Nederlandse landbouw behoort tot de best georganiseerde ter 
wereld. De productie is sterk gericht op buitenlandse markten. De 
agrarische ondernemer wordt geconfronteerd met een meer open 
landbouwmarkt en een grotere gerichtheid op wereldmarktprijzen. 

In de industrie slaagt ons land erin het aandeel van zijn hoogwaardige 
produktie wat te vergroten. Vooral het zuiden van het land blijkt daarbij 
een aantrekkelijk vestigingsgebied te zijn voor buitenlandse bedrijven. 

In de sfeer van de goederendistributie behoort Nederland tot de 
internationale top. Nederland is een distributieland bij uitstek. De lucht-
haven Schiphol en de Rotterdamse zeehaven zorgen daarvoor, mede 
door hun goede verbindingen met het achterland. 

In de internationale dienstverlening ontwikkelt zich een netwerk, met 
New York, Tokio, Londen en Parijs als knooppunten. Op het niveau 
daaronder treden in Europa, Frankfurt, Düsseldorf, München, Genêve en 
Brussel op de voorgrond. Vooral Amsterdam, maar ook Rotterdam en 
Den Haag concurreren met deze steden. 

In het internationale kapitaalverkeer neemt Nederland van oudsher een 
belangrijke plaats in. De internationalisering zal ook op dit gebied verder 
toenemen. Amsterdam kan zich als financieel centrum verder ontwikkelen. 
Onze kennis, organisatie en betrouwbaarheid zijn even belangrijk als 
goede internationale verbindingen en een aantrekkelijk stedelijk klimaat. 
In de concurrentie met andere Europese landen kan Nederland deze 
sterke punten uitbuiten. 

De gevolgen voor het ruimtegebruik 

In het landelijk gebied zal een ontwikkeling naar een meer open 
landbouwmarkt en een sterkere gerichtheid op wereldmarktprijzen de 
noodzaak van een efficiënte landbouwproduktie alleen nog maar vergroten. 
Dat kan leiden tot veranderingen in het agrarisch grondgebruik waarmee 
bij de inrichting en beheer van grotere gebieden rekening moet worden 
gehouden. Een zorgvuldige begeleiding van de ruimtelijke veranderingen 
in het landelijk gebied is daarbij nodig. Op die manier kunnen een 
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Diagram 1 Rotterdamse haven: ontwikkelingen aan- en afvoer over zee 1978-1987 
(in miljoenen ton) 
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Diagram 2A Schiphol: ontwikkeling vrachtvervoer 1978-1987 (vracht x 1000 ton) 
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doelmatig gebruik van de grond en een goede ruimtelijke kwaliteit in 
evenwicht worden gehouden. 

In de stedelijke sfeer spitsen de ruimtelijke effecten van de internatio-
nalisering zich toe op de functie van Nederland als toegangspoort voor 
het internationale goederen- en dienstenverkeer, op de toenemende 
concurrentie tussen Europese steden, en op de eigen kwaliteiten van de 
landsdelen. 

De kwaliteit van onze belangrijkste toegangspoorten, de «mainports» 
Schiphol en de Rotterdamse haven, en de kwaliteit van hun verbindingen 
met het achterland, blijft essentieel voor de economische ontwikkeling 
van ons land. Handhaving en versterking van de poortfunctie vergen 
maatregelen die mede op het terrein van de ruimtelijke ordening liggen. 

Niet alleen de «poortfunktie», maar ook de wedijver tussen Europese 
steden, houdt rechtstreeks verband met het ruimtelijk beleid. De interna-
tionale zakelijke dienstverlening speelt daarbij een belangrijke rol. 

De concurrentiepositie van Nederland dient zo sterk mogelijk te zijn. 
Dat vereist niet alleen een internationaal hoogwaardig stedelijk woonmilieu 
met een hoog voorzieningenniveau en goede verbindingen. Ook de 
kwaliteit van het landelijk gebied zal hoog moeten zijn. 

Een derde aandachtsgebied vormen de eigen kwaliteiten van de 
verschillende landsdelen. Landsgrenzen boeten economisch gezien aan 
betekenis in. Dat kan voor bepaalde gebieden zowel kansen als bedreigin-
gen inhouden. Kansen zijn aanwezig indien de grens ontwikkelingen in de 
weg stond. Dat geldt bij voorbeeld voor Zuid-Limburg in relatie tot het 
gebied rond Aken en Luik, voor de gebieden rond Breda en Terneuzen 
met hun oriëntatie op Antwerpen en Gent en voor Twente. 

Diagram 2B Schiphol: ontwikkeling passagiersbewegingen 1978-1987 (passagiersbewegingen 
inclusief transito in miljoenen) 
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Bron: N.V. Luchthaven Schiphol 
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2.2. Economie en welvaart 

De verwachtingen omtrent de groei 

Het tempo van de economische groei, en dus van de groei van de 
welvaart is een belangrijke factor achter veel maatschappelijke ontwikke-
lingen. De groei van het aantal verplaatsingen, de mate waarin woonvoor-
keuren in werkelijk verhuisgedrag kunnen worden omgezet, en de 
ruimtebehoefte van bedrijven zijn voorbeelden daarvan. Veel van die 
veranderingen zullen zich ook voordoen bij een lage economische groei, 
zij het op een later tijdstip, wat minder of met nog meer onzekerheden 
omgeven. Anders gezegd, naarmate de welvaart stijgt, neemt de behoefte 
aan kwaliteit van de ruimtelijke organisatie van onze samenleving toe. 

Bij het schatten van de ruimtelijke ontwikkelingen in de komende 
tientallen jaren vormen de lange termijnverkenningen (1985-2010) van 
het Centraal Planbureau (CPB) het richtpunt. De verkenningen van het 
CPB strekken zich uit tot 2010. Daarom is bij de economische verkenningen 
in deze nota dat jaar als richtjaar genomen. 

Voor het verkennen van de ruimtelijke effecten van de economische 
groei is in deze nota uitgegaan van het gebied tussen het midden en het 
lage scenario van de CPB-verkenning. Die scenario's zijn overigens geen 
voorspelling van de toekomst, maar een verkenning van de mogelijkheden 
die zijn weggelegd voor de Nederlandse economie. 

In cijfers uitgedrukt betekent de marge in de economische veronder-
stellingen die ten grondslag liggen aan de scenario's, voor de komende 
25 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van de wereldhandel van 2% tot 
4%, van het bruto nationaal produkt van 1,5% tot 2.75% en van de 
werkgelegenheid van 0% tot 1%. 

Uit de scenariostudie van het CPB blijkt dat een forse welvaartsstijging 
in de toekomst zeker tot de mogelijkheden behoort. Zelfs als de sombere 
verwachtingen van het scenar i van lage groei realiteit worden neemt het 
werkelijke beschikbare inkomen per werknemer, en het reëel nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking in de komende 25 jaar volgens dit 
scenario nog met gemiddeld 1,35% per jaar (dus in de totale periode met 
40%) toe. 

De precieze verdeling van die toekomstige welvaartsstijging over de 
verschillende groepen Nederlanders is -evenals de groei van de welvaart 
zelf- moeilijk te voorspellen. Bij een matige economische groei moet ook 
voor de komende 25 jaar volgens het CPB rekening worden gehouden 
met een blijvend hoge werkloosheid. Daarnaast is er sprake van een 
verouderende bevolking. Een deel - naar schatting 30% - van de toekom-
stige gepensioneerden heeft geen of onvoldoende aanvullende pensioen-
voorzieningen op kunnen bouwen. Wanneer daarnaast ook sociale 
verbanden diverser en veranderlijker worden en dus minder een inkomens-
garantie zullen inhouden, blijven ook in de toekomst vele Nederlanders 
aangewezen op collectieve voorzieningen. Ook de ontwikkeling van de 
werkloosheid kan, afhankelijk van de economische groei, hieraan bijdragen. 

Binnen de beroepsbevolking zal de inkomensstijging wat uiteen kunnen 
lopen. Het naast elkaar voorkomen van tekorten en overschotten op de 
arbeidsmarkt geeft daartoe aanleiding. Toch mag niet worden verwacht 
dat Nederland een land met grote inkomensverschillen zal worden. 

De pijlers onder de Nederlandse economie 

Een verkenning van economische ontwikkeling is meer dan alleen het 
werken met groeicijfers. Veranderingen in de wijze waarop het inkomen 
wordt verdiend - de structuur van ons economisch bestel- hebben 
evenzeer hun invloed op de ruimtelijke organisatie. 

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse produktie blijft in alle 
CPB-scenario's vrijwel constant ten opzichte van de uitgangssituatie. Dat 
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aandeel bedraagt ongeveer 7%. Dit beeld is gebaseerd op de kwaliteit en 
concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw in internationaal 
verband. Toch is het duidelijk dat ook als de groei van de landbouw in de 
pas loopt met de rest van de economie er belangrijke wijzigingen in de 
samenstelling van de landbouwproduktie kunnen optreden. Landbouwo-
verschotten en verscherpte internationale concurrentie zullen zowel tot 
meer (intensivering) als minder (extensivering) agrarische activiteiten per 
hectare leiden. Dat kan gevolgen hebben voor de investeringen, het 
inkomen en de ruimtelijke kwaliteit in de landelijke gebieden. Activiteiten 
die zijn gericht op natuur, toerisme en recreatie kunnen echter in een 
aantal specifieke regio's een nieuwe bron van inkomen en werkgelegenheid 
vormen. 

De dienstverlening is, ook in de toekomst, voor de werkgelegenheid de 
belangrijkste sector in Nederland. Nu reeds heeft meer dan de helft van 
de werkgelegenheid bij bedrijven betrekking op die sector. In het scenario 
van lage groei loopt dat op tot ongeveer 70% in 2010. Binnen de dienst-
verlening nemen de distributie-activiteiten een belangrijke plaats in. In 
1985 bedroeg de toegevoegde waarde van de distributiesector (handel, 
transport, opslag en communicatie) 18% van het nationaal totaal, terwijl 
de werkgelegenheid 23% van de totale Nederlandse werkgelegenheid 
bedroeg. 

De technologische vernieuwing gaat gepaard met een toenemende 
verstrengeling van industriële activiteiten en diensten. 

Ook wat de aard van het werk betreft, groeien industrie en dienstverlening 
steeds meer naar elkaar toe. Het dienstenaandeel binnen de industrie 
neemt toe, terwijl de dienstensector zelf steeds meer gebruik gaat maken 
van technische hulpmiddelen. Door dit alles wordt veel werk steeds meer 
«kantoorachtig». 

Diagram 3 Mediane leeftijd van de beroepsbevolking in enkele Europese landen in 1980 en 2010 
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Diagram 4 Aanbodoverschotten naar opleidingsniveau in procenten van het arbeidsaanbod 
1985-2000 
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Industriële activiteiten zijn een bron van toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid en een belangrijke spil van andere activiteiten in onze 
economie. De industrie is van belang als centrum van toepassing van 
nieuwe technologieën en als drager daarvan. De industrie draagt de 
export voor ongeveer 70%. 

Produktiebedrijven zullen hun internationale gerichtheid vergroten, 
maar zich ook steeds meer specialiseren. De daadwerkelijke produktie 
van specifieke onderdelen zal steeds meer door andere bedrijven geschie-
den: de toeleveranciers. Voor deze laatsten ontstaat een groeiende 
internationale markt. De Nederlandse toeleveringsindustrie zal kunnen 
meegroeien als zij kan voldoen aan de hoge eisen die door de uitbesteders 
worden gesteld. Ook op het gebied van de dienstverlening is een dergelijke 
trend tot uitbesteding waarneembaar. 

Een clustering van hoogwaardige toeleveringsbedrijven rond hun 
voornaamste afnemer zal één tendens zijn. Anderzijds zullen toeleveran-
ciers zich niet aan een afnemer willen binden. Zij kiezen voor marktsprei-
ding. Uitbesteders stellen hoge eisen op logistiek gebied, waarbij geëist 
wordt dat de onderdelen in de juiste hoeveelheden op de juiste tijd bij de 
produktielijnen van de uitbesteder aankomen. Dit zal leiden tot hoge 
eisen op het gebied van de infrastructuur en distributie. 
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Arbeidsmarkt en scholing 

Tussen 1987 en 2010 zal de beroepsbevolking volgens het CPB 
toenemen van ruim 6 naar ongeveer 7,5 min. personen. Deze groei doet 
zich vooral voor in de nabije toekomst. Na 2000 zal de beroepsbevolking 
in personen gemeten minder snel stijgen en gemeten in arbeidsjaren, als 
gevolg van de verdere groei van deeltijdarbeid, zelfs stabiliseren. 

Gelet op deze groei van de beroepsbevolking moet volgens de bereke-
ningen van het CPB bij een groei van de werkgelegenheid (in arbeidsjaren) 
met maximaal 1% gemiddeld per jaar rekening worden gehouden met een 
blijvend hoge werkloosheid in komende 25 jaar. Een werkloosheid die 
zich vooral zal concentreren in de grote steden in het Westen van het 
land. In het scenario van lage groei wordt zelfs nog een forse groei van de 
werkloosheid verwacht. 

Ook op de arbeidsmarkt zelf zullen zich veranderingen voordoen. Zo zal 
naar verwachting het aandeel van vrouwen dat betaalde arbeid verricht 
toenemen van 33% nu naar ± 45% in 2010. Daarmee blijft de deelname 
van vrouwen aan het formele arbeidscircuit in Nederland vergeleken met 
andere landen nog steeds aan de lage kant. 
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Ook de samenstelling van de beroepsbevolking naar leeftijd zal veran-
deren. Vergeleken met andere landen kent Nederland een jonge beroeps-
bevolking. Het proces van veroudering zal in ons land echter sneller 
verlopen. 

Binnen de beroepsbevolking zal een grotere verscheidenheid ontstaan 
naar werkuren, naar vorm van arbeidscontract en naar pensioenleeftijd. Er 
moet rekening worden gehouden met een zekere verdere groei van de 
informele economie, funktionerend naast de formele economie, als bron 
van aanvullend inkomen. Voortschrijdende individualisering, zelfontplooi-
ing en emancipatie zullen, zeker wanneer de overheid wat terugtreedt, tot 
gevolg hebben dat allerlei vormen van betaalde en onbetaalde verzorgende 
activiteiten naast elkaar voorkomen. 

De kwaliteit van de beroepsbevolking zal naar verwachting meer en 
meer een vestigingsplaatsfactor van betekenis worden. Dit geldt vooral 
voor de groeisectoren, die behoefte hebben aan hooggeschoolde 
arbeidskrachten. Om internationaal te kunnen concurreren wat ontwikke-
lings- en vestigingscondities voor bedrijven betreft, is een hoge kwaliteit 
van de beroepsbevolking nodig. 

Naar verwachting zal de vraag naar middelbaar en hoger opgeleide 
arbeidskrachten in de periode tot 2000 sneller groeien dan het aanbod 
zodat hier, vooral door aanpassingsproblemen, spanningen kunnen gaan 
optreden. De reeds bestaande overschotten aan lager opgeleiden lijken 
derhalve alleen maar toe te zullen nemen. 

Op de deelarbeidsmarkten voor met name de technisch en administratief 
opgeleiden op middelbaar en (semi-)hoger niveau moet in de toekomst 
rekening gehouden worden met tekorten. Overschotten daarentegen 
blijven bestaan voor opgeleiden in de culturele, taal- en maatschappijvak-
ken. Dit wordt gesignaleerd in het Hoger Onderwijs- en Onderzoekplan 
(HOOP) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Scholing 
en bijscholing zullen hierop moeten inspelen om te voorkomen dat bij een 
aantrekkende economische groei hier grote tekorten ontstaan. Voor een 
deel zullen spanningen op de arbeidsmarkt worden veroorzaakt door de 
hogere eisen die veranderingen in het produktieproces en de arbeidsor-
ganisatie stellen aan de kwalificatie van werknemers. Aan de andere kant 
zal de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau tot verdringing van 
lager opgeleiden leiden. 

De gevolgen voor het ruimtegebruik 

De economische ontwikkeling heeft langs een aantal wegen gevolgen 
voor het gebruik van de ruimte. Zowel de wijze waarop de welvaart wordt 
voortgebracht als de welvaartsverdeling spelen daarbij een rol. 

Bij het «produceren» van welvaart gaat het om veranderende voorkeuren 
van bedrijven voor hun plaats van vestiging. In het algemeen geldt dat 
door een steeds grotere groep bedrijven hoge eisen worden gesteld aan 
de vestigingsplaats. Bereikbaarheid, representativiteit en imago tellen 
hierbij steeds zwaarder. Ook bij internationaal opererende bedrijven 
wordt, naast de zwaarwegende factoren als de omvang van de markt, 
subsidies en fiscale regelgeving, de omgeving belangrijker. De specifieke 
omgevingseisen verschillen per bedrijfstype. 

De grote proces-industrieën bepalen hun investeringen aan de hand 
van de beschikbaarheid van grootschalige infrastructuur, zoals havens, 
waterwegen en pijpleidingen. 

Moderne industrieën hechten veel waarde aan een gunstige ligging ten 
opzichte van hun markt, aan goede verbindingen, en aan de beschikbaar-
heid van voldoende, technisch geschoold personeel. Voor distributiebe-
drijven zijn (uiteraard) de verbindingen met het achterland en bedrijfsterrein 
van voldoende kwaliteit van belang. 

Voor de internationaal opererende zakelijke dienstverlening speelt de 
kwaliteit van omgeving, en dan gaat het om een stedelijke omgeving, een 
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grote rol. De internationale oriëntatie van de zakelijke diensten is in de 
Randstad aanzienlijk groter dan in overige Nederland als het gaat om 
directe export. In vergelijking met grote stedelijke gebieden in het 
buitenland is in de Randstad geen sprake van één, duidelijk herkenbaar 
kantorencentrum van internationaal allure. De top van de kantorenmarkt 
ligt binnen de Randstad veel meer gespreid. 

De representativiteit van zowel kantoorpanden als het grootstedelijke 
woon- en voorzieningenniveau worden als belangrijke factoren gezien in 
de internationale concurrentie om de hoogwaardige dienstverlening. De 
traditionele oriëntatie van een groot deel van de totale kantoorhoudende 
dienstverlening op de grote steden onderstreept dit nog eens. 

Niet alleen waar economische activiteiten zich zullen vestigen, maar 
ook de wijze waarop de ruimte wordt gebruikt is van belang. 

Veranderingen in zowel de agrarische als de industriële en de diensten-
sector zullen grote invloed hebben op het ruimtegebruik. 

De ontwikkelingen in de landbouw, zowel intensivering als extensivering 
kunnen het aanzicht van delen van ons land aanzienlijk beïnvloeden. Het 
lijkt steeds moeilijker te worden de agrarische bedrijfsvoering te combi-
neren met andere functies van het landelijk gebied, zoals natuur, landschap, 
recreatie en toerisme. De ruimtelijke inrichting zal een zeer zorgvuldige 
afweging van belangen blijven vragen. 

De industriële produktie verandert in snel tempo, zowel wat haar aard 
als wat haar aanzien betreft. De Nederlandse industrie wordt door 
internationale concurrentie gestimuleerd tot verdere rationalisatie. Vaak 
zal het ruimtebeslag daarbij dalen, terwijl de eisen aan de inrichting hoger 
worden. Daarbij kunnen bedrijfsterreinen verouderd raken. 

Op het gebied van de distributie wordt steeds meer gevraagd om snelle 
levering van kleine series. Het transport van goederen zal zich verbreden 
tot het beheer van logistieke systemen. Gesproken wordt van «rollende 
voorraden». Voorraadmagazijnen van distributeurs zullen steeds meer 
worden geautomatiseerd. Op termijn zal dit kunnen leiden tot minder 
ruimtebeslag voor voorraadbeheer maar tegelijkertijd tot een nog sterkere 
behoefte aan hoogwaardige verbindingen voor het vervoer van produkten 
en voor de communicatie. 

Het onderscheid tussen grote delen van de industriële en de diensten-
sector zal ruimtelijk gezien geleidelijk verder vervagen. Industriële 
processen zullen meer en meer een plaats kunnen krijgen tussen andere 
activiteiten. Een deel van de dienstensector zal een beroep gaan doen op 
- modern uitgeruste - bedrijventerreinen. 

Economische groei kan voor veel mensen ook een stijgend inkomen 
betekenen. Naar verwachting zal dit zich weer vertalen in een vraag naar 
woningen, woonomgeving en openbare ruimte met hogere kwaliteit. 
Datzelfde geldt voor de voorzieningen. Daarbij gaat het niet alleen om 
winkels, maar ook om culturele, recreatieve en sportieve mogelijkheden. 

Overigens hangt het gebruik van dergelijke voorzieningen niet alleen af 
van de hoogte van het vrij besteedbaar inkomen. Opleiding, levensfase en 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20490, nrs. 1-2 21 



daarmee samenhangende verplichtingen zijn daarbij ook bepalende 
factoren. 

Afhankelijk van de (ruimtelijke) omstandigheden leiden stijgende 
inkomens tot een toenemende vraag naar vervoer. Zeker in het sterk 
verstedelijkte deel van ons land zullen daarbij problemen kunnen ontstaan. 

Een groeiende welvaart tenslotte leidt ook tot een stijgende behoefte 
aan grondstoffen en energie en een toenemende hoeveelheid afval. Niet 
in de laatste plaats vanwege een zuinig ruimtegebruik zal daarom een 
grote inspanning nodig zijn om verspilling en vervuiling te beperken. 
Hergebruik kan daarbij een belangrijke rol spelen. 

Diagram 5 Bevolkingsontwikkeling 1987-2035 totaal en in verschillende leeftijdsklassen 

Totale bevolking in miljoenen Aandelen per leeftijdsklasse 
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2.3. Bevolking en huishoudensontwikkeling 

De bevolkingsontwikkeling 

De Europese Gemeenschap telt 322 miljoen inwoners. Dat is meer dan 
de bevolking van de Verenigde Staten (237 miljoen) of van de Sowjet-Unie 
(275 miljoen). Het aandeel van de twaalf landen van de EG in de wereld-
bevolking neemt echter gestaag af. Was dit in 1950 nog ruim 10%, in 
2015 zal dit aandeel minder dan 5% bedragen. 

Nederland telt nu 14,6 miljoen inwoners. Hoeveel dat er in 2015 zullen 
zijn hangt af van de groei van de bevolking zelf en van de verwachtingen 
omtrent de instroom van buitenlanders. 

Wat betreft de directe bevolkingsgroei wordt gerekend met een 
toename van ruim 1 miljoen, tot 15,7 miljoen rond het jaar 2000. Zonder 
immigratie zal daarna van een stabilisering of zelfs een lichte teruggang 
sprake zijn. 

In de bevolkingsprognose van het CBS van 1987 zijn voor het eerst ook 
voor de lange termijn verwachtingen omtrent de instroom van buitenlanders 
in de cijfers verwerkt. Vanaf 1990 wordt gerekend met een instroom van 
ca. 28 000 mensen per jaar. Voor de ontwikkeling van de bevolkingsomvang 
tussen nu en 201 5 betekent dit dat Nederland in 201 5 naar verwachting 
iets meer dan 16 miljoen inwoners zal tellen en dat het omslagpunt van 
groei naar stabilisering van de bevolkingsomvang niet rond het jaar 2000 
maar pas omstreeks 2020 wordt verwacht. 
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De nieuwste CBS bevolkingsprognose (van 1987) heeft niet alleen 
consequenties voor het te verwachten totale inwonertal van ons land, 
maar ook voor de mogelijke verdeling van die bevolking over het land, de 
bevolkingsstructuur en de ruimtebehoefte. In onderstaande beschouwing 
over de samenstelling van de bevolking, de huishoudensontwikkeling, de 
regionale en locale verschillen is de uitkomst van deze nieuwste prognose 
verwerkt. Ook in het samenvattend overzicht van de verwachte groei van 
de ruimtebehoefte (paragraaf 2.7) zijn de nieuwste inzichten verwerkt. 

In deze nota zal worden uitgegaan van een inwonertal van Nederland in 
2015 dat ligt tussen de 15,5 en de 16 miljoen. Essentieel is dat de groei 
van het inwonertal van 14,6 naar eventueel 1 6 miljoen zich grotendeels 
reeds voor het jaar 2000 zal voltrekken. Niet alleen de omvang van de 
bevolking maar ook de samenstelling van de bevolking verandert aanzienlijk 
en snel. Het aantal jongeren neemt af; het aantal ouderen, zowel boven 
55 als boven 75 jaar, neemt toe. 

Bijna één op de drie Nederlanders zal in 201 5 ouder zijn dan 55 jaar. 
Nu is dat nog één op de vijf. Het aantal «jongere ouderen» zal vooral na 
2000 sterk groeien. Nu al zal moeten worden gedacht over de gevolgen 
daarvan voor de behoefte aan woningen, voorzieningen en mobiliteit. 

De groei van het aantal Nederlanders boven 75 jaar lijkt niet spectaculair. 
Toch gaat het ook hier in 201 5 om ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders, 
van wie een groot deel extra zorg nodig zal hebben wat betreft woning en 
voorzieningen. 

De huishoudensontwikkeling 

Over de ontwikkeling van de huishoudens bestaat wat minder zekerheid 
dan over de samenstelling van de bevolking. Wel geven de veranderingen 
in de bevolkingssamenstelling zelf en ontwikkelingen in andere Europese 
landen duidelijke aanwijzingen. 

Het aantal huishoudens in ons land zal zeker nog tot 201 5 blijven 
groeien. Ook hier zal echter sprake zijn van een omslagpunt. Rekening 
houdend met immigratie verwachtingen wordt die omslag rond 2025 
verwacht. 

Meer jongere ouderen betekenen meer één- en tweepersoonshuishou-
dens. Ook in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45 zullen veel meer één 

Diagram 6 Percentage één- en tweepersoonshuishoudens in enkele Europese landen in 1981/1982 

1 Portugal 
2 Italië 
3 Nederland 
4 Frankrijk 
5 Verenigd Koninkrijk 
6 Bonds Republiek Duitsland Bron: Bureau voor de officiële publikaties 
7 Denemarken der Europese Gemeenschappen 1987 
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en tweepersoonshuishoudens ontstaan. Vormt het percentage één- en 
tweepersoonshuishoudens nu ruim de helft van alle huishoudens, in 2015 
zal dat naar verwachting oplopen tot tweederde deel van alle huishoudens. 
In 2015 woont bijna de helft van de Nederlanders alleen of met zijn 
tweeën. 

Regionale en lokale verschillen 

De verschillen in leeftijdsopbouw tussen stedelijke gebieden en het 
platteland, tussen het Westen, het Noorden, het Oosten en het Zuiden 
zullen wat kleiner worden, zonder dat die verschillen geheel verdwijnen. 
Het Westen zal het dichtbevolkste deel van ons land blijven. 

In het Westen zullen ook de grootste veranderingen te zien zijn. Vooral 
de groeikernen zullen relatief sterk vergrijzen. De grote steden zijn 
inmidels al een fase verder: de bevolking daar staat op het punt weer te 
«verjongen». Het aantal huishoudens in de groeikernen en in de (suburbane) 
kernen in het middengebied van Nederland zal in verhouding nog aanzienlijk 
groeien. De landelijke gebieden buiten het Westen zullen vergrijzen. 

Nederland telt ruim 650000 inwoners die tot etnische minderheden 
worden gerekend. Hun aandeel in de bevolking steeg tussen 1975 en 
1987 van 2 ,1% naar 4,4%. In de ons omringende landen ligt dit percentage 
hoger: in België op ongeveer 9% en in de Bondsrepubliek op ruim 7%. 

De helft van de etnische minderheden woont in de vier grote steden: 
Bijna 15% van de bevolking is daar van Mediterrane (Marokko, Turkije, 
Spanje), Surinaamse of Antilliaanse herkomst. In Amsterdam behoort 
38% van de jongeren onder de 15 jaar tot een etnische minderheid, in 
Utrecht 26%. Deze concentratie in het Westen en in die steden wordt 
vooral bepaald door de arbeids- en woningmarkt. 

De bevolkingsontwikkeling van de etnische minderheden zal geleidelijk 
toegroeien naar die van ons land als geheel. In het jaar 2000 zal rond 7% 
van onze bevolking uit etnische minderheden bestaan. 

Ook in de toekomst zal er een zekere instroom van buitenlanders, 
waaronder vluchtelingen, plaatsvinden. Het CBS rekent op grond van 
gegevens over de afgelopen 20 jaar met een gemiddelde instroom van 
ca. 28000 buitenlanders per jaar. Voor deze mensen zal ruimte beschikbaar 
moeten zijn. Naar verwachting zal een groot deel van de immigranten zich 
vestigen in het Westen. De woningen en de voorzieningen sluiten daar 
het beste op hun wensen aan, en, in het geval van gezinshereniging, 
wonen daar ook hun familie en vrienden. 

De gevolgen voor het ruimtegebruik 

Het aantal huishoudens neemt toe. Er komen steeds meer kleinere 
huishoudens. De woonvoorkeuren en financiële mogelijkheden zijn heel 
verschillend. Niet iedereen zal in staat blijken zijn voorkeuren ten aanzien 
van de kwaliteit van de woning, de buurt en de lokatie, te verwerkelijken. 
De samenstelling van de groep kleinere huishoudens maakt dat duidelijk. 
Het gaat daarbij om jongeren, ouderen en onvolledige gezinnen met 
uiteenlopende inkomensposities. Afhankelijk van de voorkeuren en de 
financiële mogelijkheden, zal een grote groep van deze huishoudens 
aangewezen blijven op de goedkope delen van de stedelijke woningmarkt 
waarbij het vaak om kleinere woningen gaat. 

Daartegenover staat dat veel mensen hun inkomen zullen zien groeien, 
en meer mogelijkheden hebben te wonen overeenkomstig hun voorkeuren. 
In veel gevallen zal dat leiden tot een vraag naar meer ruimte, vaak in 
koopwoningen. Ook hier geldt weer naar type, buurt en lokatie aangepast 
aan de wensen. Voor grotere en kleinere woningen geldt in feite hetzelfde: 
de toenemende verscheidenheid in soorten huishoudens leidt tot grotere 
diversiteit in de vraag naar woningen. 
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De behoefte aan uitbreiding van de woningvoorraad zal geleidelijk 
plaats gaan maken voor behoefte aan verbetering van de kwaliteit van de 
bestaande woningvoorraad. Ook voorzieningen als winkels, scholen, 
voorziening voor sport, cultuur en recreatie vergen aanpassing. Er zal een 
overschot aan voorzieningen voor jongeren ontstaan, en een toenemende 
vraag naar die voor ouderen. Dit laatste geldt de hulpbehoevende 
bejaarden maar ook de relatief mobiele jongere ouderen. 

De voorzieningen en in toenemende mate ook de woonomgeving zal de 
bepalende factor gaan worden bij de keuze van de woonplek. 

De meeste Nederlanders wonen in het Westen van het land. Daar zal 
de uitbreidings- en aanpassingsbehoefte dan ook het grootst zijn. Om 
dezelfde reden zal daar de groei van dat deel van de bevolking dat tot de 
etnische minderheden behoort het grootst zijn. Zij zullen een beroep 
blijven doen op de goedkopere woningmarkt in vooral de grote steden. 

Delen van het platteland, vooral buiten het Westen, zullen vergrijzen, 
waarbij in sommige gebieden ook een daling van de bevolkingsomvang 
valt te verwachten. Dit kan leiden tot een uitholling van de voorzieningen, 
waardoor het leefklimaat steeds slechter wordt. Een dergelijke ontwikkeling 
kan de ruimtelijke kwaliteit van die gebieden aantasten. 

2.4. Individualisering, zelfontplooiing en emancipatie 

Een veranderende samenleving 

Niet alleen de samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert, 
de Nederlandse samenleving gaat er ook anders uitzien. De richting van 
die veranderingen tekent zich af; landen als Zweden en Denemarken 
lijken ons hierin voor te gaan. 

In wezen gaat het om een proces van individualisering, zelfontplooiing 
en toenemende emancipatie. Mensen gaan zelfstandiger functioneren en 
trachten zelf hun weg te zoeken in de maatschappij. Vrouwen en mannen 
zullen in het maatschappelijk verkeer meer en meer een gelijkwaardige 
plaats krijgen. Meer werk zal in deeltijd worden verricht; werktijden zullen 
sterker uiteenlopen. Het aantal tweeverdieners zal toenemen. 

De toenemende verscheidenheid aan wensen heeft tot gevolg dat het 
gedrag van mensen minder voorspelbaar is. De samenstelling van de 
bevolking op zichzelf geeft steeds minder aanknopingspunten. De 
«leefstijl» van de mensen, bepaald door het samenspel van inkomen, 
tijdsbesteding en, in mindere mate, leeftijd, geeft waardevolle aanvullende 
informatie. Deze aspecten zullen in hun onderlinge samenhang in sterke 
mate het gebruik van de ruimte inkleuren. 

Mensen met een goede financiële positie en relatief veel vrije tijd, 
zullen hun leven anders inrichten dan mensen met weinig geld en vrije 
tijd. Deze laatste groep, waarin zich veel oudere alleenstaanden en 
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één-oudergezinnen zullen bevinden, zal zich noodgedwongen vooral op 
de directe woonomgeving richten. 

Tweeverdieners zullen, door hun hogere inkomens, hun woonvoorkeuren 
en vrijetijdsgedrag op een andere wijze vormgeven dan huishoudens met 
een relatief slechte financiële positie. Dit zal niet alleen in de woningen 
tot uiting komen maar ook in wat ze doen, hoe ze zich verplaatsen en hoe 
vaak. 

De toenemende verscheidenheid in de samenleving kan er toe leiden 
dat de verschillende bevolkingsgroepen verder van elkaar af komen te 
staan. Maar individualisering hoeft niet samen te gaan met onverschillig-
heid. Individualisering doorbreekt immers ook als knellend ervaren 
banden en leidt tot een grotere bewustwording van de eigen mogelijkheden. 
Overheid en maatschappelijke organisaties zullen echter ook in de 
toekomst moeten zorgen dat kwetsbare groepen deel kunnen blijven 
uitmaken van de samenleving. 

Diagram 7 Percentage werkende vrouwen in enkele Euopese landen in 1975 en 1984 

1975 1 Nederland 
1 9 8 4 2 België 

3 Bonds Republiek Duitsland 
4 Frankrijk 
5 Verenigd Koninkrijk 

Bron: Verenigde Naties 6 Zweden 

De gevolgen voor het ruimtegebruik 

Individualisering, zelfontplooiing en emancipatie leiden er toe dat er, 
naast behoefte aan meer ruimte ook een grotere behoefte aan verschei-
denheid aan woonvormen en recreatiemogelijkheden komt, waarvan 
afhankelijk van leefstijl en levensfase gebruik kan worden gemaakt. Naast 
het bieden van keuzevrijheid vraagt dat van de overheid het bieden van 
meer ruimte voor particulier initiatief. De woningmarkt zal grotendeels 
zelf moeten voorzien in de behoefte aan meer verscheidenheid van 
woningen en woonomgeving. De overheid kan daar met een goede 
planning aan bijdragen. 

De overheid draagt in het bijzonder zorg voor de inrichting en het 
beheer van openbare ruimten en voorzieningen. Dat zal te meer spelen 
als de sociale veiligheid in het geding is en de sociale controle afneemt 
als gevolg van de individualisering. 
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2.5. Technologische vernieuwing 

Ontwikkelingen in de technologie 

Nieuwe technieken en nieuwe toepassingen van bestaande technologie 
zullen de ruimtelijke organisatie van de maatschappelijke activiteiten 
sterk beïnvloeden. Produkten en produktieprocessen veranderen ingrijpend 
door toepassing van micro-elektronica en biotechnologie. 

De gevolgen van toepassing van micro-elektronica voor het ruimtege-
bruik zijn nog het meest duidelijk. Op de ruimtelijke gevolgen van de 
ontwikkelingen in de biotechnologie bestaat minder zicht. Het meest 
interessant lijken hier de landbouw-, de farmaceutische- en de voedings-
industrie, vooral het onderzoek naar genetische manipulatie. Daarnaast 
zal biotechnologie de produktiviteit en kwaliteit van bestaande produktie-
processen verbeteren. Agrarische bedrijven zullen zich verder ontwikkelen 
tot hoogwaardige technische ondernemingen. 

Technologische vernieuwingen zullen gevolgen hebben voor het 
ruimtegebruik bij produktie en transport. De vraag is echter of dit in alle 
gevallen leidt tot minder ruimtegebruik. Soms zal er ook sprake zijn van 
ander ruimtegebruik. De vraag is daarbij ook wat in de toekomst de 
betekenis zal zijn van het begrip «afstand», wanneer communicatietech-
nologie contacten zonder verplaatsingen nog beter mogelijk maakt. 

Veranderingen in produktie en transport 

Moderne produktietechnieken in combinatie met de toepassing van 
micro-elektronica eisen minder ruimte per eenheid produkt. In de 
industrie blijken nieuwe produktietechnieken - meestal computergestuurd -
te leiden tot een sterke uitbreiding van de produktiecapaciteit, zonder dat 
de vraag naar meer produktieruimte evenredig toeneemt. Een robot 
neemt op zichzelf meer ruimte in dan een werknemer, maar de produktiviteit 
ligt vele malen hoger. Overigens blijft deze tendens tot intensiever 
ruimtegebruik niet beperkt tot de produktie. Ook bij onderzoek en 
ontwerp is dit zichtbaar. 

Produkten verouderen steeds sneller en de eisen van afnemers en 
consumenten worden steeds specifieker en meer verschillend. Een meer 
efficiënte organisatie van de gehele bedrijfsvoering en een vergaande 
beperking van voorraden leidt in de industrie tot een intensiever gebruik 
van bedrijfsruimte. De vraag naar nieuwe bedrijfsruimte behoeft in de 
toekomst uit technisch oogpunt dan ook geen gelijke tred te houden met 
de groei van de economie. 
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Of de ontwikkeling van de ruimtebehoefte door automatisering in de 
dienstensector ook tot minder ruimtegebruik leidt is vooralsnog onzeker. 
De ruimtebehoefte houdt hier rechtstreeks verband met de personeels-
omvang. Kantoorautomatisering betekent, zeker in de beginfase, een 
uitbreiding van de ruimte op de werkplek. Deze extra ruimtebehoefte per 
werknemer kan worden goedgemaakt door een besparing op de totale 
personeelsomvang. 

Ook transport vraagt om ruimte. De transporttechniek maakt een snelle 
ontwikkeling door. Enerzijds worden de vervoermiddelen steeds sneller en 
duurzamer, anderzijds zullen in de toekomst verkeersbegeleidingssystemen 
zowel de capaciteit als de veiligheid van de wegen vergroten. Dit biedt op 
zich de mogelijkheid om, bij een groei van het aantal transporten, de 
groei van het ruimtebeslag beperkt te houden. 

Technologische vernieuwing kan ook leiden tot ander ruimtegebruik bij 
produktieprocessen. Meer verfijndere meet- en regeltechnieken leiden tot 
een meer zorgvuldige beheersing van produktieprocessen. Milieutechno-
logie maakt het mogelijk collectieve afvalverwerking en afvalwaterzuivering 
te vervangen door bestrijding aan de bron. Dit kan weer leiden tot het 
opnemen van milieutechnologie in het productieproces zelf, en zo tot 
schone technologie. De ruimte kan zo voor meer doeleinden worden 
gebruikt. Functies, die tot nu toe niet samen konden gaan, kunnen elkaar 
in de toekomst ondersteunen. 

In de landbouw wordt enerzijds meer en meer gestreefd naar een 
lagere kostprijs en naar het toepassen van moderne produktietechnieken 
in combinatie met micro-electronica. De substraatteelt is hiervan een 
voorbeeld. Dat kan leiden tot een kleinere behoefte aan arbeid en tot een 
lagere grondgebondenheid. 

Anderzijds is er een groeiende markt voor landbouwprodukten die zijn 
voortgebracht volgens milieu- of diervriendelijke methoden. Die methoden 
brengen juist een grotere arbeidsbehoefte, een hogere grondgebondenheid 
en meer ruimtebeslag met zich. 

De veranderende betekenis van de factor afstand 

De factor «afstand» is altijd één van de meest bepalende elementen in 
de ruimtelijke ordening geweest. De technologische ontwikkeling zal die 
factor een andere betekenis geven. Dat geldt niet alleen op het werk, 
maar ook thuis. De toepassing van informatie-en communicatietechnologie 
in huis, tussen huis en werk, en tussen huis en voorzieningen zal het 
dagelijks leven verregaand beïnvloeden. De werkelijke afstand zal in een 
aantal gevallen technisch gezien minder belangrijk zijn bij de keuze van 
vestigingsplaats, zowel van bedrijven als van huishoudens. 

De verwachting bestaat dat technologische vernieuwing, waarbij de 
informatietechniek een belangrijke rol speelt, niet zal leiden tot minder 
zakelijk en privé personenverkeer. Niet in het zakelijk verkeer, omdat 
persoonlijke contacten een belangrijke rol spelen, en de technologie daar 
juist de tijd voor schept, niet in het privéverkeer, omdat men enerzijds 
beter geïnformeerd is, en er anderzijds meer tijd vrij komt om ergens 
heen te gaan door het wegvallen van bepaalde routine-bezigheden. 

In Nederland wordt op bescheiden schaal geëxperimenteerd met 
«tele-arbeid». Het gaat daarbij om enkele honderden werknemers met 
flexibele arbeidscontracten. In de toekomst zal tele-arbeid toenemen. 
Voor de veronderstelling dat tele-arbeid op afzienbare termijn tot minder 
files in het woon-werkverkeer zal leiden bestaat echter onvoldoende 
grond. 

Telecommunicatie is niet alleen van betekenis voor wonen en werken. 
Als de directe verzorging door anderen afneemt en bepaalde produkten 
minder «bereikbaar» worden kan televerkeer ook uitkomst bieden. 
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Teleshopping, telebankieren en andere vormen van het gebruik van 
voorzieningen op afstand kunnen onderverzorging voorkomen. Aankoop 
op afstand via postorderbedrijven gebeurt nu al bijna tweemaal zoveel in 
kleinere gemeenten op het platteland als in de grote steden. 

De gevolgen voor het ruimtegebruik 

Technologische vernieuwing kan leiden tot afnemend en tot ander 
ruimtegebruik. De plaats waar en de wijze waarop zich dat voordoet zal 
sterk afhangen van de voorwaarden voor toepassing van nieuwe technie-
ken. 

Niet alleen de kosten, maar ook de mogelijkheden van de omgeving zijn 
daarbij belangrijk. Zo is voor een optimaal gebruik van de informatietech-
nologie allereerst een daarop toegesneden algemeen communicatienet-
werk nodig. Op dit moment wordt al in hoog tempo geïnvesteerd in een 
nieuw digitaal netwerk van telefoonlijnen, dat in de komende decennia 
het oude, analoge systeem geheel moet vervangen. Op knooppunten in 
dit netwerk kunnen andere voorzieningen weer aansluiten. Daarbij komt, 
zoals al eerder werd beschreven, dat ook andere factoren per saldo lijken 
te leiden tot meer bundeling. Zo ontstaan gunstige voorwaarden voor een 
gebundelde ontwikkeling, waaraan uit overwegingen van zowel zuinig 
ruimtegebruik als van kosten voordelen zijn verbonden. 

De technologische ontwikkelingen zullen leiden tot aanpassingen van 
de gebouwde omgeving. Verwacht mag worden dat in de woningen 
steeds meer activiteiten worden ontplooid waarvoor de Nederlanders zich 
nu nog verplaatsen. Dat vraagt om meer ruimte in huis. 

De economische en technologische ontwikkelingen in de landbouw 
kunnen leiden tot aanpassingen in het karakter van bedrijfsgebouwen en 
landschap maar ook tot een verdergaande regionale specialisatie van 
landbouwbedrijvigheid. Door het groter worden van het aantal schakels 
tussen produktie en consumptie en door de groeiende afhankelijkheid van 
regionale transport- en andere voorzieningen kunnen steeds meer 
centrumgebieden ontstaan voor «agribusiness». 

Technologische ontwikkelingen werken ook door in het industrieel 
ruimtegebruik. Duidelijk is dat grote delen van de industrie in de toekomst 
meer overeenkomst zullen vertonen met kantoren dan met de zware 
industriecomplexen. Menging van industrie, diensten en wonen is 
technisch steeds vaker mogelijk; tegenstrijdig ruimtegebruik zal minder 
vaak behoeven voor te komen. Technologische vernieuwing zal er ook toe 
leiden dat de beschikbare ruimte voor het vervoer van personen en 
goederen efficiënter benut kan worden. 
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2.6. De groeiende mobiliteit 

De mobiele maatschappij 

Voor het recreëren en winkelen is men steeds minder gericht op de 
directe woonomgeving. Voor het werk is de woonplek ook minder 
bepalend. Verandering van baan behoeft niet tot verandering van woon-
plaats te leiden, zeker niet als meer leden van een huishouden een baan 
hebben. Een steeds grotere groep werknemers heeft in het geheel geen 
vast werkadres. 

Kortom: steeds meer Nederlanders zullen zich willen of moeten 
verplaatsen. De technologische ontwikkeling, zoals beschreven in de 
vorige paragraaf, zal dit waarschijnlijk alleen maar versterken. 

Gemeten naar het rijbewijsbezit zal het aantal potentiële autobezitters 
sterk groeien: van 6,5 miljoen in 1985 tot ± 9,5 miljoen in 2010. De 
achterliggende factoren zijn deels van demografische aard: de leeftijds-
grens van de groep waarvoor het bezit van een rijbewijs en een auto een 
vanzelfsprekende zaak is, verschuift steeds verder. Daarnaast halen 
steeds meer vrouwen hun rijbewijs. 

Het feitelijk autobezit is afhankelijk van de ontwikkeling van de koop-
kracht. Nederland telt nu ruim 4,9 min. personenauto's. Uit ramingen 
blijkt dat het aantal autobezitters in de toekomst snel zal stijgen. De 
ontwikkelingen in de leeftijdssamenstelling en het toenemend opleidings-
niveau van de bevolking alleen al leiden tot een toename van het autobezit 

Diagram 8 Ontwikkeling mobiliteit 1986-2010 bij ongewijzigd beleid (in miljoenen 
reizigerskilometers op een werkdag) 
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tot bijna 6 miljoen. De verdere stijging is afhankelijk van de economische 
ontwikkeling. In het lage scenario voor de economische groei wordt het 
autobezit in 2010 al berekend op ruim 7 min, in het middenscenario op 8 
min. 

Bij ongewijzigd beleid zal het aantal autokilometers in 2010 ca. 70% 
hoger liggen dan in 1986. Het gebruik van de trein zou in dezelfde 
periode ongeveer gelijk blijven terwijl het stads- en streekvervoer licht 
zou afnemen. 

De mobiliteitsontwikkeling 

Toenemende mobiliteit is op zichzelf een goede ontwikkeling. De 
individuele mogelijkheden tot ontplooiing nemen toe, de flexibiliteit bij de 
produktie van goederen en diensten kan worden vergroot. Een grotendeels 
zeer dichtbevolkt land waarin steeds meer mensen zich per auto willen 
verplaatsen, heeft echter wel een probleem. Immers, autobezit en 
•gebruik vragen steeds meer ruimte, files leiden tot vermindering van de 
bereikbaarheid en de verkeersonveiligheid kan aanzienlijk toenemen. 

Daarbij varieert de verkeersdruk naar tijd en plaats. In het verleden, en 
deels ook nu nog, hadden de binnensteden het meeste te lijden van de 
auto-drukte. Als gevolg van de ruimtelijke uitwaaiering van kantoren en 
bedrijven zal bij ongewijzigd beleid in de toekomst ook de stadsrand 
steeds meer autoverkeer te verwerken krijgen en zullen ook daar steeds 
meer vertragingen ontstaan. 

Diagram 9: Mogelijke ontwikkeling van de luchtverontreiniging door het 
autoverkeer tussen 1980 en 2010 (x 1000 ton per jaar). 
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Autogebruik tast de kwaliteit van het leefmilieu aan. Zo droeg het 
autoverkeer in 1987 door de emissie van stikstofoxiden voor bijna 20% bij 
aan de zure neerslag. Zelfs bij het maximaal haalbare bestrijdingsbeleid 
dreigt met name de doelstelling van het verzuringsbeleid om de uitworp 
van stikstofoxiden te halveren niet gehaald te worden als gevolg van de 
mogelijke groei van het autogebruik. 

Maar ook anderzins heeft het toenemend autogebruik gevolgen voor 
het milieu. Zo zal er zeker in de Randstad, een groot aantal nieuwe 
geluidhinder-knelpunten ontstaan. 

Wat hierboven is gezegd over het verplaatsen van mensen gaat ook in 
belangrijke mate op voor het verplaatsen van goederen. Het binnenlands 
goederenvervoer zal tot 2010 naar verwachting nog groeien met ca. 70%. 
Het internationaal goederenvervoer stijgt in die periode met ca. 80%. Die 
groei zal zich vooral bij het wegverkeer voltrekken. Maar zonder extra 
voorzieningen zal het goederenvervoer over de weg steeds meer worden 
gehinderd door de algehele toename van het autoverkeer in ons land. 

De overheid zal niet kunnen berusten in een gedeeltelijke verstopping 
van de weg en onbereikbaarheid van de steden. Deze stellingname, die 
ook ten grondslag ligt aan de besluiten genomen voor de korte en 
middellange termijn in het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad, 
zal zeker effecten hebben op het autogebruik. 

Overigens zal het verkeersaspect niet alleen beslissend zijn voor het 
succes van bepaalde oplossingen. Ook de vraag of de Nederlanders 
bereid zijn een nog verdere aantasting van het leefmilieu en een verdere 
verhoging van de verkeersonveiligheid te aanvaarden, is bepalend voor de 
mogelijkheden van de overheid om bij te sturen. 

De gevolgen voor het ruimtegebruik 

Nederland heeft niet de ruimte om het autoverkeer onbegrensd te laten 
groeien. Keuzen zijn nodig, op het terrein van het verkeers- en vervoers-
beleid, van het milieubeleid en dat van de ruimtelijke ordening. Die 
keuzes zullen in de tijd en van plaats tot plaats verschillen. 

Worden die keuzes niet gemaakt dan zullen de sterk groeiende mobiliteit 
en de slechter wordende bereikbaarheid leiden tot een uitwaaiering van 
woningen, bedrijven en voorzieningen. Dit werkt op zijn beurt weer een 
verdere groei van het autoverkeer in de hand. Bundeling van activiteiten 
blijft dan ook een essentiële voorwaarde voor het beperken van de groei 
van het autoverkeer. Het zoveel mogelijk op elkaar laten aansluiten van 
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wonen en werken maar ook van wonen en voorzieningen levert daaraan 
een bijdrage net als een goede infrastructuur voor het noodzakelijke 
autoverkeer en een goed funktionerend openbaar vervoer. 

Op de lange termijn zullen, ook na de uitvoering van het Bereikbaar-
heidsplan Randstad, de grootste verkeersknelpunten in de Randstad 
blijven voorkomen. Maar ook in delen van Midden- en Zuid-Nederland 
kunnen dergelijke moeilijkheden worden verwacht. Het gaat overigens 
niet alleen om de verbindingen tussen steden. Ook binnen de steden zal 
de groei van het autobezit de economische ontwikkeling belemmeren en 
zullen rijdende en geparkeerde auto's het dagelijks leven minder prettig 
maken als er ruimtelijk geen oplossingen worden gevonden. 

2.7. Ruimte en kwaliteit 

De maatschappelijke veranderingen zoals die hiervoor zijn beschreven, 
hebben uiteenlopende gevolgen voor het ruimtegebruik. Het gaat om 
gevolgen in de zin van aanspraken op meer ruimte, aanspraken op een 
ander gebruik van de ruimte en om gevolgen in de zin van meer of minder 
ruimtelijke kwaliteit. 

Meer ruimte 

Meer Nederlanders vragen om meer ruimte. De aanspraken op ruimte 
blijven groeien. Ten gevolge van de bevolkingsontwikkeling, de economi-
sche groei, de welvaartsontwikkeling en de mobiliteit zal de behoefte aan 
eigen en gezamenlijke ruimte voor wonen, werken, recreëren en infra-
structuur nog aanzienlijk toenemen. Een deel daarvan zal overigens 
binnen de daarvoor nu al gebruikte ruimte worden gevonden. Gezien de 
bevolkingsontwikkeling zal de behoefte aan meer ruimte in de periode 
1985-2000 groter zijn dan in de daarop volgende periode van 15 jaar. 

Het diagram op pag. 34 geeft daarvan een indruk. 

Ander ruimtegebruik 

De maatschappelijke veranderingen wijzen vooral in de richting van een 
vraag naar een anders ingerichte ruimte. De veranderingen in de bevol-
kingsopbouw (meer ouderen, minder jongeren), in de economische 
structuur, maar ook de technologische vernieuwing betekenen vooral dat 
de ruimte in de steden, in het landelijk gebied en in ons land als geheel 
op een andere manier zal worden gebruikt. Omdat de uitbreiding van de 
gebouwenvoorraad op termijn afneemt en de behoefte aan verbetering 
van de bestaande voorraad toeneemt zal dat andere ruimtegebruik vooral 
tot uitdrukking moeten komen in de aanpassing of vernieuwing van de 
bestaande ruimtelijke structuren. 

Meer (of minder?) kwaliteit 

Het gaat niet alleen om een ander, maar vooral ook om een beter 
ingerichte ruimte. De maatschappelijke veranderingen brengen met zich 
dat de behoefte aan ruimtelijke kwaliteit toeneemt, maar ook dat de 
bestaande ruimtelijke kwaliteit onder druk komt te staan. 

Nieuwe factoren bij de vestigingsplaatskeuze van bedrijven, verande-
rende woonvoorkeuren, technologische vernieuwing en de toenemende 
internationale concurrentie vormen een stimulans voor de verhoging van 
de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Representativiteit, allure, kenmer-
kende eigenheid, privacy, rust, meervoudig ruimtegebruik en, bovenal, 
verscheidenheid in vorm en functie zijn hierbij sleutelwoorden. Dit betreft 
zowel de inrichting van stadsgewesten, van regio's, als die van het land 
als geheel. Kortom: het gaat om een ruimtelijke inrichting die niet alleen 
doelmatig, maar ook mooi moet zijn en geschikt om verdere veranderingen 
op te vangen. 
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Diagram 10 De verwachte groei van de ruimtebehoefte voor de periode 1985-2000 
en 2000-2015 
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Tegenover deze stimulans voor de verhoging van de ruimtelijke 
kwaliteit staat een directe bedreiging, vanwege de toenemende automo-
biliteit, sociale onveiligheid, ontmenging van functies in het landelijk 
gebied en groeiende afvalstromen. 

Het ruimtelijk beleid moet er op gericht zijn de bedreigingen voor de 
ruimtelijke kwaliteit te keren en de kansen die zich voordoen voor 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit te benutten. Dat betekent voorwaar-
den scheppen voor het behoud en het versterken van de gebruikswaarden 
én de belevingswaarde, opdat Nederland ook in 201 5 een land zal zijn, 
waar het prettig is om te leven. 
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De Nederlander en Nederland 

Vele van de in dit hoofdstuk verkende veranderingen raken de Neder-
lander in zijn dagelijkse leefomgeving. Dat geldt vooral voor veranderingen 
in bevolkings- en huishoudensstructuur, voor ontwikkelingen op het 
gebied van individualisering, zelfontplooiing en emancipatie, voor 
technologische vernieuwingen en voor veranderingen in inkomen en de 
veranderende verhouding tussen arbeidstijd en vrije tijd. 

Veranderingen hebben ook betrekking op Nederland in zijn internationale 
omgeving. Daar ligt de nadruk op ontwikkelingen in de sfeer van de 
onderlinge afhankelijkheid van landen en de algemene economische 
tendensen. 

Het gaat in de Vierde nota om beide. In hun samenhang bepalen zij het 
beeld van Nederland op weg naar de 21 e eeuw. In de volgende twee 
hoofdstukken wordt dat beeld uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 3: Op weg naar de 21 e eeuw: De 
Nederlander in zijn dagelijkse leefomgeving 

3 . 1 . De dagelijkse leefomgeving 

In de dagelijkse leefomgeving van de Nederlanders zullen zich de 
komende decennia grote veranderingen voordoen. De bevolking verandert 
snel van samenstelling, leefstijlen gaan meer uiteenlopen, en de mobiliteit 
van de Nederlanders zal nog sterk toenemen. De ruimtelijke veranderingen 
die hieruit voortvloeien worden nog versterkt doordat informatie- en 
communicatievoorzieningen een steeds belangrijker rol gaan spelen, 
zowel in huis als in de woonomgeving. 

Wat voor de woning en de woonomgeving geldt, gaat ook op voor de 
werkplek en de omgeving van de werkplek. Vaker dan nu zal de plaats 
waar wordt gewerkt, samenvallen met die waar wordt gewoond. Maar 
ook op de werkplek buitenshuis zullen maatschappelijke veranderingen 
zich doen gelden: de aard van het werk, de ruimte waarin gewerkt wordt 
en de omgeving van bedrijven, kantoren en winkels zullen veranderen. 

De dagelijkse leefomgeving op weg naar de 21 e eeuw laat in vergelijking 
met nu een zeer rijk geschakeerd beeld zien van een mobiele samenleving, 
die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting. 

Veel van de beslissingen die samenhangen met de hiervoor opgesomde 
veranderingen nemen de burgers zelf. Het gaat om hun dagelijkse 
leefomgeving: waardering of afkeuring, behoud of vernieuwing zijn in de 
eerste plaats hun keuzen. 

De overheid heeft tot taak te waken over bepaalde basiswaarden, als 
een schoon milieu, een goed onderhouden gebouwenvoorraad en goed 
onderhouden voorzieningen, veiligheid en herkenbaarheid van de woon-
omgeving. Als deze basiswaarden, die ruimtelijk gezien van groot belang 
zijn, niet tot op zekere hoogte worden veilig gesteld kunnen de komende 
veranderingen niet goed worden opgevangen. 

Daarnaast dient de overheid nieuwe ontwikkelingen tijdig tegemoet te 
treden. Samen met de burgers zal ze moeten «voorsorteren» op verande-
ringen die voor de ruimtelijke inrichting van het stedelijk en landelijk 
gebied van grote betekenis zijn en daarbij gebruik moeten maken van de 
bestaande kwaliteiten van stad en land en van de investeringen die 
daarvoor door particulieren en overheid reeds zijn gedaan. Gebeurt dat 
niet, dan betalen de mensen zelf, maar ook de overheid, daarvoor later de 
rekening. Milieusanering en stadsvernieuwing hebben geleerd hoe hoog 
de prijs kan zijn. 

Gemeenten en provincies moeten in eerste instantie zorgen voor het 
veilig stellen van basiswaarden en het voorsorteren op nieuwe ontwikke-
lingen. Beter dan het rijk zijn zij in staat om samen met de burger het 
noodzakelijke te doen om de basiswaarden veilig te stellen en daadwerke-
lijke invloed uit te oefenen op de inrichting van de dagelijkse leefomgeving. 
Ruimtelijk beleid voor de dagelijkse leefomgeving zal immers van plaats 
tot plaats uiteenlopen: zowel verschillen in ontwikkeling als lokale en 
regionale verscheidenheid doen zich gelden. 

Het rijk beperkt zich tot een ondersteunend beleid. Het heeft daarvoor 
een aantal middelen tot zijn beschikking: (het aanpassen van) regelgeving, 
het scheppen van gunstige financiële voorwaarden, het creëren van 
bestuurlijke voorwaarden voor samenwerking tussen overheid en particulier 
initiatief en het meedenken met de lagere overheden door middel van 
onderzoek en voorbeeldprojekten. 
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Bescherming van basiswaarde is nodig om 
ruimtelijke kwaliteit te kunnen bieden 

3.2. Vijf basiswaarden 

Mensen hechten in hun dagelijks leven aan een goed huis, aan een 
veilige omgeving en aan een woning en woonomgeving die goed herken-
baar zijn. Hoe mooi en aantrekkelijk een woonplek ook is, als dergelijke 
basiswaarden ontbreken dan zijn dat redenen om naar een andere 
verblijfplaats uit te zien. 

Onze samenleving als geheel heeft er belang bij dat de dagelijkse 
leefomgeving voldoende kwaliteit heeft en behoudt. Dat belang geldt 
allereerst het doelmatig kunnen gebruiken van gebouwen, infrastructuur 
en landelijk gebied. Het belang strekt zich ook uit tot de belevingswaarde, 
al zal die waarde een zekere variatie van standpunten laten zien. 
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Beneden een bepaalde grens komen gebruikswaarde en belevingswaarde 
niet meer tot hun recht. Over het derde element van ruimtelijke kwaliteit, 
de toekomstwaarde, behoeft in dat geval niet meer gesproken te worden. 

Zonder de suggestie te wekken, dat er geen andere ordening mogelijk 
is, kunnen vijf basiswaarden worden genoemd die voor de dagelijkse 
leefomgeving van mensen ruimtelijk gezien van groot belang zijn: een 
goed onderhouden omgeving, een schoon milieu, een veilige omgeving, 
ruimtelijke keuzevrijheid en ruimtelijke verscheidenheid. Als beleidsopgave 
betekent dit ervoor waken dat de ondergrens niet wordt doorbroken en 
waar de ondergrens al gepasseerd is een beleidsinspanning te leveren om 
alsnog de basiswaarden veilig te stellen. 

De regering beschouwt het als haar taak om de gemeenten en provincies 
daarbij te ondersteunen. 

Basiswaarde: Een goed onderhouden fysieke omgeving 

In ieder geval moeten slecht onderhouden gebouwen en openbare 
ruimten worden opgeknapt en moet elders verval worden voorkomen. 

Als eigenaren hun woningen en bedrijfspanden niet onderhouden gaat 
de omgeving als geheel er snel op achteruit. Ook boet een gebied aan 
waarde in als de overheid haar eigen panden niet voldoende onderhoudt 
en aan de infrastructuur (ook onder de grond) onvoldoende zorg besteedt. 
Steden en landschappen verliezen aan belevingswaarde bij geen of 
gebrekkig onderhoud. 

Basiswaarde: Een schoon milieu 

In ieder geval moet de bestaande vervuiling worden teruggedrongen en 
moeten nieuwe vormen van vervuiling worden voorkomen. 

Vervuiling van bodem, water en lucht van straten, pleinen en parken 
tast de ecologische en de economische waarde van stad en land aan. De 
burgers zelf zullen moeten beseffen dat ze hun eigen bestaan bedreigen. 
Dat besef groeit. De overheid zelf staat niet alleen voor de opgave te 
saneren wat al is misgegaan. Ze zal ook duidelijk moeten maken dat de 
dreiging van steeds verder vervuilende steden, van stervende bossen en 
van een toenemende verontreiniging van het water moet worden afgewend. 

Basiswaarde: Een veilige omgeving 

In ieder geval moet de al bestaande criminaliteit worden tegengegaan. 
Een onveilige openbare ruimte kan niet goed meer functioneren als 

ontmoetingsgebied en als verbindingsroute. Sociale onveiligheid komt 
voor bij wandel- en fietsroutes, op en rond stations, maar ook bij particuliere 
gebouwen en hun directe omgeving. Parkeergarages en binnenterreinen 
zijn daarvan voorbeelden. 

Particulieren en overheid zullen bij inrichting en herinrichting van 
gebouwen en hun omgeving rekening daarmee moeten houden. Een 
betere sociale veiligheid op de openbare weg, in parken, op stations is 
iets waar de overheid op aangesproken kan en mag worden. 

Basiswaarde: Ruimtelijke keuzevrijheid 

Als bepaalde groepen mensen onvrijwillig geïsoleerd raken, is dat 
maatschappelijk onaanvaardbaar en dienen, ook ruimtelijke, maatregelen 
te worden getroffen. Gettovorming in steden is even bezwaarlijk als 
verschraling van steeds meer voorzieningen in de kleine kernen op het 
platteland. Het gaat daarbij om minder mobiele groepen mensen, zoals 
ouderen, die juist zo lang mogelijk in hun eigen dorp of eigen buurt willen 
blijven wonen. Ook heeft het betrekking op schooljeugd, voor wie de 
slechte bereikbaarheid van scholen van invloed kan zijn op beslissingen 
om voortgezet onderwijs te volgen. 
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De overheid heeft de taak het veelzijdige karakter van steden en 
stadsdelen zoveel mogelijk te bewaren en er voor te zorgen dat zowel in 
het landelijk als in het stedelijk gebied bepaalde voorzieningen bereikbaar 
en openbaar toegankelijk blijven. 

Basiswaarde: Ruimtelijke verscheidenheid 

In ieder geval moet de bestaande éénvormigheid worden verminderd 
en moet verdere nivellering worden tegengegaan. 

De herkenbaarheid van de stedelijke en landelijke omgeving is van 
groot belang. Meer van hetzelfde, uniformiteit en een weinig gevarieerde 
vormgeving doen afbreuk aan de herkenbaarheid van stad en landschap. 
Ruimtelijke verscheidenheid in de dagelijkse leefomgeving verhoogt de 
belevingswaarde en schept meer mogelijkheden tot identificatie. 

Het voorkomen dat basiswaarden worden aangetast en het zorgen dat 
ernstige tekorten worden teruggedrongen vereisen een actieve opstelling 
van burger en overheid. Die opstelling is er gelukkig ook. Particulieren en 
overheid geven jaarlijks vele miljoenen uit aan het onderhoud van de 
dagelijkse leefomgeving. Nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, 
waarbij onderhoud uit.eigen en uit openbare middelen wordt gecombi-
neerd. Via beheerovereenkomsten, onderhoudsstichtingen en andere 
rechtsvormen kunnen overheid en particulieren samen de verantwoorde-
lijkheid op zich nemen voor het in stand houden van een goede leefomge-
ving. 

Ook de rijksoverheid levert haar bijdrage aan het in stand houden van 
een goede dagelijkse leefomgeving en zal dat ook blijven doen, ondermeer 
via de stadsvernieuwingsfondsen, de landinrichting, het volkshuisvestings-
beleid, het Relatienotabeleid, het milieubeleid en bijdragen aan het 
onderhoud van wegen en andere openbare voorzieningen. 

Het rijk neemt ook nieuwe initiatieven, zoals recent via het Aktieplan 
voor de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. In dat, op het 
beleidsplan Samenleving en criminaliteit gebaseerde, plan zijn maatregelen 
opgenomen om de sociale veiligheid te vergroten. Door onderzoek, 
kennisoverdracht, steun aan proefprojecten en aan andere concrete 
maatregelen en door advisering wordt bevorderd dat de gebouwde 
omgeving zodanig wordt ingericht dat deze zo min mogelijk gelegenheid 
biedt tot het plegen van delicten. 

Ook in de brief van de ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer van 27 november 1985 wordt uitvoerig 
ingegaan op de mogelijke bijdrage van ruimtelijke inrichtingsmaatregelen 
aan het verminderen van de sociale onveiligheid in met name de grote(re) 
steden. 

3.3. Voorsorteren op de 21" eeuw 

«Voorsorteren» wil zeggen: tijdig voorwaarden scheppen voor een 
nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod van bijvoorbeeld woningen, 
bedrijfsterreinen en openbare ruimten. Het gaat daarbij niet alleen om 
ruimte voor één bepaalde activiteit, maar vaak ook om ruimte voor een 
aantal activiteiten tegelijk. Daarbij zal het meer dan nu nodig zijn letterlijk 
ruimte te scheppen voor veranderingen, zodat mogelijkheden ontstaan 
om nieuwe ruimtelijke structuren te maken of bestaande structuren aan 
te passen aan nieuwe eisen. 

Voorsorteren wil ook zeggen: bevorderen van keuzevrijheid en ruimte 
geven aan het particulier initiatief om zelf vorm te geven aan nieuwe 
ontwikkelingen. Wanneer de overheid zorgt voor een stevig raamwerk 
voor veranderingen dan kunnen de burgers op hun eigen wijze en volgens 
eigen wensen en behoeften daaraan verdere invulling geven. 

Voorsorteren betekent ook: denken en handelen in samenhangen. 
Daarvan zijn er vele: tussen wonen en werken, tussen stad en land, 
tussen arbeidstijd en vrije tijd, tussen formele en informele economie, 
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tussen produktie en consumptie, tussen bedrijfsleven en overheidssector. 
Ruimtelijk beleid beïnvloedt de toedeling van schaarse ruimte, en 
daarmee ook de wijze waarop samenhangen ontstaan. 

Voorsorteren op de 21 e eeuw maakt het noodzakelijk de toekomstige 
verlangens van de Nederlanders ten aanzien van hun dagelijkse leefom-
geving zo goed mogelijk te verkennen. Met die verlangens moeten 
overheden bij hun beleidsbeslissingen in de komende jaren immers 
rekening houden. 

De overheid zal zich daarbij moeten richten op de hoofdlijnen, en zich 
moeten beperken tot die zaken die mis dreigen te gaan als niet tijdig 
wordt gehandeld. Burgers en bedrijven moeten de ruimte krijgen hun 
dagelijkse leefomgeving zoveel mogelijk zelf in te vullen. 

De rijksoverheid heeft ten aanzien van de zorg voor de dagelijkse 
leefomgeving een ondersteunende taak. Dat geldt zowel voor het 
verkennen van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen als voor 
het aangeven van de manier waarop die ontwikkelingen het beste 
tegemoet getreden zouden kunnen worden. Dat geldt ook voor de 
middelen die het rijk hiervoor aan burgers en lagere overheden ter 
beschikking kan stellen. 

In de volgende paragrafen geeft de regering aan voor welke ontwikke-
lingen en om welke redenen zij voorsorteren noodzakelijk vindt. Tevens 
wordt daarvoor in hoofdlijnen een veranderingsperspectief geschetst. Het 
veranderingsperspectief is gericht op het tegemoet treden van de 
maatschappelijke ontwikkelingen, niet op het afwachten van wat zal 
gebeuren. Dat veranderingsperspectief bevat de bouwstenen voor een 
strategie om de veranderingen actief tegemoet te treden, om te zorgen 
dat de dagelijkse leefomgeving aansluit op de toekomstige behoefte, niet 
alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. 
Tot slot wordt een zicht op uitvoering van het perspectief geschetst. Om 
het niet bij een perspectief te laten moet actie worden ondernomen, 
zowel door gemeenten als door burgers. De regering geeft aan wat haar 
bijdrage daaraan zal kunnen zijn. Zij richt zich daarbij vooral op het 
aangeven van die maatregelen die een aanvulling vormen op bestaand 
beleid. Immers lang niet alle problemen die op ons afkomen zijn nieuw. In 
het bestaande beleid zijn ze vaak ook al onderkend, en zijn maatregelen 
getroffen. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 
- de noodzaak om ten aanzien van het wonen tijdig op de veranderde 

behoeften in te spelen 
- de noodzaak om, voor bepaalde delen van steden, het beleid te 

richten op vernieuwing van de ruimtelijke structuur 
- de noodzaak om in te spelen op de hogere kwaliteitseisen die aan de 

openbare ruimte zullen worden gesteld 
- de noodzaak om via een meersporenbeleid antwoord te geven op het 

toenemen van het autoverkeer 
- de noodzaak om, terwille van de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving, 

zorgvuldig om te gaan met grondstoffen en de produktie van afval te 
beperken 

- de noodzaak om veranderingen in het landelijk gebied zo te geleiden 
dat ze zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en bijdragen aan de kwaliteit 
en verscheidenheid. 
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3.4. Het wonen 

Tussen nu en 2015 zal de vraag naar woningen de nodige wijzigingen 
ondergaan. 

Deze wijzigingen hebben zowel gevolgen voor nog nieuw te bouwen 
woningen als voor de bestaande woningvoorraad. 

In de periode tot 2015 blijft de behoefte aan uitbreiding van de 
woningvoorraad nog aanzienlijk, zij het afnemend op langere termijn. 
Daarmee komt het accent geleidelijk meer te liggen op de aanpassing 
en het beheer van de dan bestaande voorraad. Beheerders, beleggers, 
bouwers en bewoners kunnen op deze wijze inspelen op de verande-
ringen in de vraag. Ook het realiseren van een adequate doorstroming 
is bij de afstemming van vraag en aanbod van groot belang. Indien niet 
voldoende op de veranderingen in de vraag wordt ingespeeld kunnen 
negatieve effecten optreden, zoals: 

- leegstand, ondoelmatig gebruik, aantasting van de kwaliteit en 
leefbaarheid van steden en dorpen 

- kostbaar extra ruimtebeslag voor nieuwbouw elders met risico's 
van suburbanisatie en nog meer mobiliteit 

- kapitaalvernietiging voor particulieren en overheid 
Om dit te voorkomen zullen gunstige voorwaarden moeten worden 

geschapen voor de ontwikkeling van een goede kwaliteit van de 
woning en woonomgeving, zullen randvoorwaarden moeten worden 
gesteld aan suburbanisatie en zal bij het volkshuisvestingsbeleid de 
nadruk gelegd worden op het deel van de vraag dat niet door de markt 
wordt gedekt. 

Veranderingen op de woningmarkt 

De veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking zal 
leiden tot een aanzienlijke verandering in het soort woningen dat wordt 
gevraagd. Zo zal in 2015 ongeveer twee-derde van de huishoudens een 
woning wensen voor een «één- of tweepersoonshuishoudens». 

Veranderingen in leefstijl zullen leiden tot een grotere verscheidenheid 
aan woonvormen en huishoudens. Er zal een grote vraag blijven naar 
goedkope woningen. Tegelijkertijd zal echter een vraag ontstaan naar 
grotere woningen, waarin ook ruimte moet zijn voor andere activiteiten 
(werk, recreatie) dan alleen wonen. Deze woningen zullen voor een deel 
moeten beschikken over aansluitingen op geautomatiseerde beeld- en 
informatienetwerken. 

Individualisering leidt daarnaast tot een grotere behoefte aan woningen 
die vrijer indeelbaar zijn. 

Naast het soort woning is ook de woonomgeving belangrijk. De 
actieven binnen de sterk groeiende categorie «jongere ouderen» maar 
ook andere groeperingen zullen bij een hoger inkomen en een andere 
leefstijl kiezen voor een woning in een prettige woonomgeving. 

Voor grote delen van de woningmarkt zal de nadruk meer komen te 
liggen op de vraag. De overheid zal minder sturend gaan optreden. De 
vraag naar koopwoningen zal naar verwachting groeien ten opzichte van 
die naar huurwoningen. De vraag naar goedkope huurwoningen zal groot 
blijven. In dat deel van de markt zal sprake blijven van een «aanbodmarkt». 

Van de woningvoorraad van Nederland in 2015 is bijna 80% nu al 
aanwezig. Tussen nu en 2015 zullen naar verwachting nog ca. 2 miljoen 
woningen nieuw worden gebouwd. Een deel hiervan (naar schatting ca. 
1,5 miljoen) vormt een uitbreiding van de bestaande voorraad; de rest 
(0,5 miljoen) is vervangende nieuwbouw. Van die 1,5 miljoen woningen 
zullen er bijna één miljoen in de Randstad worden gebouwd. 
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De aanpassing van de woningvoorraad zal plaatsvinden door zowel 
uitbreiding als vervanging en verbetering. Het accent zal daarbij geleidelijk 
meer komen te liggen op aanpassing en beheer van de bestaande 
voorraad. De uitbreidingsbehoefte zal in de periode 2000-2015 gemiddeld 
per jaar ongeveer de helft zijn van die in de periode 1985-2000. 

Een groot deel van de uitbreiding van de voorraad komt dus in de 
periode tot 2000 gereed. Op korte termijn zal worden beslist welk soort 
woningen nodig is, en waar zij moeten worden gebouwd. Die beslissingen 
bepalen mede of de vraag naar woningen aan het begin van de 21 e eeuw 
zal aansluiten op het aanbod. 

Aanpassing van de woningvoorraad zal ook tot stand moeten komen 
door woningverbetering. Op dit punt is de uitgangspositie niet gunstig: 
begin 1984 bestond bij te verbeteren woningen nog een meer dan 
normale bouwtechnische achterstand van vele miljarden guldens. 

Op bepaalde plaatsen kunnen overschotten ontstaan aan meergezins-
woningen. Daarbij gaat het vooral om woningen die een slechte verhouding 
kennen tussen prijs en kwaliteit, zowel wat betreft de woning zelf als wat 
betreft de woonomgeving. Bij een economische groei en een stijging van 
het inkomen kunnen dergelijke woningen minder in trek raken. 

Indien in onvoldoende mate zou worden ingespeeld op de veranderingen 
in de vraag naar woningen kunnen negatieve effecten optreden. In 
bepaalde delen van een stad en in sommige dorpen kan leegstand 
ontstaan, en de leefbaarheid van steden en dorpen als geheel zal daarvan 
te lijden hebben. 

De spanning op de woningmarkt kan ook leiden tot verhuisbewegingen 
uit de steden. Het gevolg hiervan zal zijn nog meer ruimtebeslag elders 
voor nieuwe woongebieden, een toename van de suburbanisatie en 
daarmee nog meer autoverkeer. 

Voor particulieren en overheid brengt een dergelijke ontwikkeling niet 
alleen nieuwe uitgaven, maar ook kapitaalverlies met zich. 

Het veranderingsperspectief voor de woningvoorraad 

Het veranderingsperspectief voor de woningvoorraad is gericht op het 
vinden van een nieuw evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van 
woningen bij voorkeur op de schaal van het stadsgewest. 

Meer dan nu het geval is zal de markt zelf moeten zorgen dat het 
aanbod op de vraag aansluit. Daarnaast spelen andere factoren als de 
vraag naar andere typen woningen, hogere eisen aan woning én woon-
omgeving, de toenemende vraag naar koopwoningen, en een adequate 
doorstroming een rol bij het zoeken naar dat nieuwe evenwicht. 

Aandacht is ook nodig voor de samenhang tussen de aanpassingen in 
de bestaande voorraad en de kwaliteit van de nieuwbouw. De vraag naar 
woningen behoeft immers niet alleen door nieuwbouw te worden opge-
vangen. Ook een aanpassing van de bestaande voorraad kan daaraan 
tegemoet komen. 

De hierbij betrokken overheden zullen zich daarop moeten instellen 
door: 

- gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een 
goede kwaliteit van woning en woonomgeving voor nieuwbouw op 
gewenste lokaties 

- randvoorwaarden te stellen aan ontwikkelingen op ongewenste 
lokaties 

- een volkshuisvestingsbeleid te voeren dat is geconcentreerd op het 
deel van de woningvraag dat niet door de markt wordt gedekt. 

De elementen van het veranderingsperspectief zijn goed met elkaar in 
samenhang en in evenwicht te brengen op de schaal van het stadsgewest. 
Dat niveau sluit ook goed aan bij de verwachte grotere verscheidenheid in 
leefstijlen en de gewenste grotere verscheidenheid in woonmilieu's. 
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Het scheppen van gunstige voorwaarden heeft betrekking op het 
grondbeleid, op een goede verkeers- en parkeersituatie en op een 
aantrekkelijke openbare ruimte. Basiswaarden als het voorkomen van 
verval, vervuiling en onveiligheid hangen daarmee direct samen. Bij de 
besluitvorming over nieuwbouwlokaties speelt de bijdrage die geleverd 
kan worden aan de geleiding van de mobiliteitsontwikkeling (zie par. 3.7) 
een belangrijke rol. 

Voor het stellen van randvoorwaarden is een goed ruimtelijk beleid 
nodig. Als goede voorwaarden voor nieuwbouw en aanpassing geboden 
worden in of aan de rand van bestaand stedelijk gebied, mag het bouwen 
elders worden tegengegaan. De aantasting van de groene open ruimten, 
het sterk groeiende autoverkeer en de zorg voor leefbaarheid van ons 
land als geheel dwingen tot een selectief gebruik van de schaarse ruimte. 

Het deel van de vraag waarin de markt zelf niet voorziet blijft een zorg 
van de overheid. Ook bij de aanpassing en verbetering van de woning-
voorraad en van de woonwijken waarvoor anders geen markt meer is 
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heeft de overheid een taak. Daarom zal de stadsvernieuwing in de 
komende jaren er op zijn gericht de kwaliteitsachterstand van het 
bestaand stedelijk gebied zo spoedig mogelijk weg te werken, en zal 
aandacht uitgaan naar bepaalde delen van de hoogbouw uit de jaren 
zestig. Hierop wordt in paragraaf 5 van dit hoofdstuk nader ingegaan. 

Zicht op uitvoering 

Vraag en aanbod op de woningmarkt moeten in belangrijke mate door 
de particuliere sector in een nieuw evenwicht worden gebracht. Vooral bij 
het ontwikkelen van aantrekkelijke woonmilieu's zal de samenwerking 
tussen particuliere sector en overheid een grotere rol gaan spelen. De 
overheidsinvloed op de woningmarkt zal geleidelijk afnemen. De rijksover-
heid zal zich in het bijzonder blijven richten op de huisvesting van de 
lagere inkomensgroepen. 

Teneinde in te spelen op veranderingen in vraag en aanbod op de 
woningmarkt beveelt de regering aan dat provincie(s) en gemeenten in 
onderling overleg per stadsgewest in streekplankader een veranderings-
profiel voor de woningmarktontwikkeling formuleren. In dat profiel 
zouden de woningmarkt, de planologische voorwaarden en de mobiliteits-
ontwikkelingen een plaats moeten krijgen. 

Voor zover de rijksoverheid via regelgeving en subsidiëring is betrokken 
bij de woningbouw zal het beleid gericht blijven op de realisatie van 
tenminste een basiskwaliteit van woning en woonomgeving. Andere 
overheden en woningeigenaren houden de mogelijkheid om een hogere 
kwaliteit tot stand te brengen. De bouw van vrije sector woningen en van 
koopwoningen zal door het rijk worden bevorderd. 

Wanneer er sprake is van problemen in na-oorlogse woonwijken 
moeten deze door gemeenten en woningbeheerders worden aangepakt 
via maatregelen ter verbetering van de woonomgeving, door woningver-
betering en door aanpassing van de huren. Deze maatregelen kunnen 
afzonderlijk dan wel in combinatie worden genomen. Door het rijk 
gesteunde voorbeeldplannen kunnen hierbij mogelijk een rol spelen (zie 
paragraaf 3.5). 

Het beleid blijft gericht op bundeling van de verstedelijking. Bij de 
besluitvorming over grote bouwplaatsen blijven de in de Structuurschets 
Stedelijke Gebieden opgenomen lokatiekriteria van kracht. Gezien het 
belang dat in deze nota wordt gehecht aan de geleiding van de mobiliteits-
ontwikkeling wordt bij de toetsing aan deze kriteria vastgehouden aan het 
uitgangspunt dat in ernstige mate rekening wordt gehouden met de 
aansluiting op openbaar vervoersvoorzieningen (zie ook paragraaf 3.7). 

Geschikte lokaties voor sociale én vrije sectorwoningbouw in en 
aansluitend op de centrale steden in de stadsgewesten zullen in een 
gunstige concurrentiepositie worden gebracht ten opzichte van lokaties 
buiten de stadsgewesten. Dit zal het uitgangspunt zijn bij de toedeling 
van de grondkostensubsidies. 

Daarbij wordt er van uitgegaan, dat de lokaties in ruimtelijke, financiële 
en bestuurlijke zin zijn afgewogen. 

Ook op lange termijn zullen hiervoor middelen beschikbaar worden 
gesteld, zij het dat, gezien de beperkte omvang daarvan, prioriteitstelling 
tussen verschillende in aanmerking komende lokaties noodzakelijk zal 
zijn. 

In de nota «Volkshuisvesting in de jaren negentig» zal een nadere visie 
en bijbehorend instrumentarium worden gegeven omtrent de bovenge-
noemde punten. Vooral de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
het rijk en andere overheden, tussen maatschappelijke organisaties en de 
marktsector zal daarin aandacht krijgen. 
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3.5. Steden in beweging 

De vraag naar nieuwe gebouwen op aantrekkelijke en doelmatig 
ingerichte lokaties zal door economische en technologische ontwikke 
lingen toenemen. Ook schaalvergrotingsprocessen dwingen tot 
stedelijke vernieuwing. Naast kantoren en andere bedrijfshuisvesting 
zal ook een vraag ontstaan naar grotere en duurdere woningen op 
hoogwaardige lokaties. Dit verschilt van stad tot stad en van stadsdeel 
tot stadsdeel. 

De noodzaak tot voortdurende uitbreiding van het stedelijk gebied 
neemt op langere termijn af; de mogelijkheden eveneens. Het bestaand 
stedelijk gebied wordt daardoor steeds belangrijker; een toenemend 
deel van de vraag naar lokaties met kwaliteit zal zich daarop richten. 

Steden, zowel grotere als kleinere, en stadsdelen die in die nieuwe 
marktsituatie niet zelf een aantrekkelijk en efficiënt ingerichte woon-
en werkomgeving aanbieden lopen de kans de boot te missen. Daarbij 
komt dat door het uitblijven van stedelijke vernieuwing kwaliteiten in 
het landelijk gebied kunnen worden bedreigd. 

Om dit alles in goede banen te leiden is een aanpak nodig op de 
schaal van de stad of het stadsgewest die onderscheid maakt tussen 
verschillende typen van gebieden. Bij gebieden met veel dynamiek, 
expansiegebieden, zoals binnensteden en stadsranden, zal vaak 
kunnen worden volstaan met het «over de drempel helpen» van 
gewenste vernieuwing. Bij gebieden waar de ontwikkeling stagneert, 
stagnatiegebieden, zal vaak een ingrijpende vernieuwing nodig zijn om 
ingrijpende herstructureringen. In consolidatiegebieden gaat het om 
handhaving van de bestaande ruimtelijke structuur door middel van 
goed onderhoud en beheer. 

Veranderende eisen aan gebouwen en lokaties 

Veranderingen in produktiewijze en in de organisatie van bedrijven 
leiden tot andere eisen aan gebouwen en lokaties. Vooral in de sector van 
de zakelijke dienstverlening verouderen de kantoorgebouwen snel, onder 
andere door de komst van nieuwe informatie- en communicatietechnieken. 
Aan nieuwe of nieuw ingerichte panden zal voortdurend behoefte blijven 
bestaan. 

Hetzelfde geldt voor bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen in andere 
economische sectoren. Bovendien zullen aan bedrijfsgebouwen hoge 
eisen worden gesteld om ook aan toekomstige veranderingen tegemoet 
te kunnen komen. Ontwikkelingen binnen de sector voorzieningen leiden 
tot schaalvergroting. Het onderscheid tussen industrie en dienstverlening 
vervaagt. Aan de inrichting en de ontsluiting van vestigingsplaatsen 
worden andere eisen gesteld. Het gaat niet alleen om het beschikbaar zijn 
van voldoende grond. Bereikbaarheid is essentieel. De nabijheid van 
andere bedrijven is soms van belang, de kwaliteit van voorzieningen en 
omgeving is dat bijna steeds. 

De behoefte aan nieuwe gebouwen en lokaties blijft niet beperkt tot 
bedrijfspanden. Ook de behoefte aan hoogwaardig stedelijk wonen neemt 
toe. Er ontstaat meer vraag naar grotere en duurdere woningen op 
aantrekkelijke plaatsen in de binnensteden en aan de randen van de stad, 
mits de woonomgeving kwaliteit heeft en voor een goede bereikbaarheid 
is gezorgd. 
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In de grote steden en stadsgewesten gaan stadscentrum en sub-centra 
elkaar steeds meer aanvullen wat voorzieningen betreft. Die taakverdeling 
moet in goede banen worden geleid, en overcapaciteit dient te worden 
voorkomen. Schaalvergroting zal leiden tot concentratie van voorzieningen. 
Tegelijkertijd zijn minder voorzieningen voor jongeren en meer voorzienin-
gen voor ouderen nodig. Die voorzieningen moeten aansluiten op 
uiteenlopende en veranderende leefstijlen. 

De vraag naar nieuwe en anders ingerichte ruimte zal niet in alle steden 
dezelfde zijn. Ook het aanbod loopt sterk uiteen, zoals blijkt uit een 
vergelijking tussen groeikernen en donorsteden. Oudere bedrijfsterreinen 
komen bijvoorbeeld in de groeikernen nauwelijks voor. Zij liggen met 
name in de donorsteden. Daar is sprake van naar schatting 1 500 ha. 
bedrijfsterrein dat in aanmerking komt voor vernieuwing. 

Voor de verdeling van de woningvoorraad geldt eenzelfde ongelijkheid, 
zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

TABEL: Woningvoorraad in groeikernen en donorsteden, 1984 

Groeikernen Donorsteden 

- Ruim 60% gebouwd na 1970 - 15% gebouwd na 1970 
ruim 10% gebouwd voor 1945 ruim 50% gebouwd voor 1 945 

- Ruim 70% eengezinswoningen - 70% meergezinswoningen. 

- 35% koop, 65% huur - bijna 90% huur, 10% koop 

Bron: Rijksplanologische Dienst, 1987 

Gezien de toekomstige vraag is de uitgangspositie van de groeikernen 
wat betreft hun woningvoorraad veel beter dan die van de donorsteden. 
Wat betreft de bevolkingssamenstelling is het tegendeel het geval. In 
groeikernen zullen op het gebied van wonen en verzorging dan ook toch 
grote aanpassingen nodig zijn. 

Diagram 11 Leeftijdsverdeling van de bevolking in de groeikernen en de donorsteden 
in de periode 1985-2015 
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Bron: Rijksplanologische Dienst 1987 
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Ook binnen steden treden grote verschillen op. De mate van vergrijzing 
loopt van stadswijk tot stadswijk uiteen. Eén aanpak voldoet dan ook niet: 
per situatie moet bezien worden welke stappen nodig zijn. 

Dit geldt ook voor de naoorlogse wijken. De toekomstige mogelijkheden 
verschillen naar type wijk. De wijken uit de jaren vijftig onderscheiden 
zich door een gunstige ligging ten opzichte van de stadscentra en door 
een stedebouwkundige structuur met duidelijke overgangen tussen privé-
en openbaar gebied. De wijken uit de jaren zestig hebben een goede 
bouwtechnische kwaliteit en een gunstige ontsluiting voor de auto. De 
wijken uit de jaren zeventig bieden een afwisselend woningaanbod, met 
relatief veel eengezinshuizen of daarmee gelijk te stellen woningtypen. 

Ook de tekortkomingen verschillen per type wijk. Wijken uit de jaren 
vijftig zijn in verhouding bouwtechnisch van wat mindere kwaliteit. Wijken 
uit de jaren zestig hebben soms een stedebouwkundige structuur die als 
grootschalig en gezichtsloos wordt ervaren, met onduidelijke overgangen 
tussen openbaar en privé-gebied. Ook is soms de verhouding prijs en 
kwaliteit van woningen ongunstig. Uit onderzoek blijkt dat met name de 
hoogbouwdelen van wijken uit de jaren zestig gevoelig zijn voor verval. 

Wijken uit de jaren zeventig zijn in bepaalde gevallen te dicht bebouwd 
en hebben soms onoverzichtelijke verkeersstructuren. 

Als in steden en stadsdelen geen aantrekkelijke woon- en werkomge-
vingen worden geschapen, zal de markt elders zoeken naar gunstige 
omstandigheden. Enerzijds kan dat leiden tot verdere stadsuitbreiding of 
zelfs suburbanisatie en anderzijds tot verloedering van bepaalde delen 
van de stad. Beide zijn ongunstig voor zowel de stad als het omliggend 
gebied. 

Het veranderingsperspectief voor stedelijke vernieuwing 

De steden, groot en klein, zullen moeten inspelen op veranderende 
produktie- en consumptie-eisen. Bedrijven zoeken lokaties die aansluiten 
bij hun nieuwe kwaliteitseisen. Aan de mogelijkheden van bedrijfsgebou-
wen om zich ook in de toekomst aan snel veranderende omstandigheden 
aan te kunnen passen worden hoge eisen gesteld. De vraag naar woningen 
zal groot zijn op plaatsen waar de woonomgeving aantrekkelijk is. 

De bestaande bebouwing bevindt zich daarbij lang niet altijd in een 
gunstige uitgangspositie. Als in de steden zelf geen ruimte wordt gescha-
pen voor nieuwe ontwikkelingen, zal al snel worden gekozen voor nieuwe 
uitbreidingen aan de stadsrand of voor suburbane ontwikkelingen. 

Daarom zal het nodig zijn om bepaalde delen van de stad als het ware 
te ontdooien, om de reeds lang bestaande en verharde ruimtelijke 
structuur daar te vernieuwen. Het aanpakken van dat soort gebieden zal 
zorgvuldig moeten gebeuren. Zij hebben immers talloze bindingen met 
wel goed functionerende stadsdelen. 

Het veranderingsperspectief voor steden in beweging is gericht op het 
scheppen van ruimte voor stedelijke vernieuwing en is georiënteerd op de 
schaal van de stad als geheel respectievelijk het stadsgewest. 

Het veranderingsperspectief maakt onderscheid tussen consolidatie-, 
stagnatie- en expansiegebieden. Allereerst is het van belang vast te 
stellen dat bepaalde delen van de stad het «van zelf» goed doen. In 
dergelijke consolidatiegebieden zal het ruimtelijk beleid gericht zijn op 
handhaving van de ruimtelijke structuur en kan de gebouwenvoorraad via 
goed onderhoud en zorgvuldig beheer bij de tijd worden gehouden. Het 
kan hierbij zowel gaan om bepaalde woongebieden, om kantoor- en 
bedrijfsgebieden als om voorzieningencentra. Ervaring met het herstel 
van monumentale binnensteden heeft overigens uitgewezen dat zonder 
dat de aanwezige monumentale waarde wordt aangetast het zeer goed 
mogelijk is ook daar plaats te bieden aan nieuwe functies. 

Daarnaast kennen de meeste steden ook gebieden die het niet of niet 
helemaal uit eigen beweging redden. Gebieden waar sprake is van 
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Consolidatiegebieden: bij de tijd houden 

Stagnatiegebieden: nieuw leven inblazen 

stagnatie maar ook gebieden waar wel expansiemogelijkheden liggen 
maar die echter om de een of andere reden net niet opgepakt worden 
door het particulier initiatief. Stagnatiegebieden zullen via ingrijpende 
vernieuwing nieuw leven moeten worden ingeblazen. Bij gebieden met 
veel dynamiek, expansiegebieden, kan vaak worden volstaan met aanpas-
sing van ruimtelijke structuren respectievelijk het wegnemen van belem-
merende factoren. 

Als belangrijke stagnatiegebieden kunnen in algemene zin worden 
aangemerkt een deel van de bestaande bedrijfsterreinen en een deel van 
de naoorlogse woonwijken. 

Marginale bedrijfsactiviteiten - al of niet over de stad verspreid -
kunnen het stadsbeeld ernstig schaden. Alleen al daarom vragen stagne-
rende bedrijfsterreinen in het stedelijk gebied de aandacht van de 
gemeenten. 
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Vanuit het oogpunt van stedelijke vernieuwing zijn de ontwikkelings-
kansen van zeer goed gelegen bestaande bedrijfsterreinen mogelijk nog 
belangrijker. Deze ontwikkelingskansen kunnen veelal niet worden benut 
door een verouderde inrichting, onvoldoende ontsluiting en door het 
suboptimaal gebruik dat thans van deze bedrijfsterreinen wordt gemaakt. 
Hier zullen de gemeenten zonodig initiatieven moeten nemen en eventueel 
voorwaarden moeten scheppen die er toe leiden dat de markt tot een 
hoogwaardiger benutting van deze terreinen kan komen. Bezien wordt of 
bij de eventuele wijziging van de sleutel voor de verdeling van de gelden 
over de stadsvernieuwingsfondsen met deze (van stad tot stad verschil-
lende) opgave meer rekening kan worden gehouden. 

Stagnatie doet ook zich voor in sommige naoorlogse wijken. De 
aanpak daarvan zal integraal van karakter moeten zijn, gericht op het 
bieden van afwisseling. Integraal, omdat het zowel om het wonen als om 
de woonomgeving gaat. Afwisselend, omdat het accent moet liggen op 
het doorbreken van het eenzijdige woonkarakter. Naast aanpassing kan 
nieuwbouw na sloop daar het antwoord zijn. De eerste verantwoordelijkheid 
voor dergelijke beslissingen ligt bij de gemeenten en de woningeigenaren. 

Als belangrijke expansiegebieden kunnen in algemene zin worden 
aangemerkt binnensteden en stadsranden. 

De binnensteden en daarbinnen met name de stadcentra kunnen een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven bieden, niet alleen voor economi-
sche, maar zeker ook voor sociale en culturele activiteiten en daarnaast 
als woongebied. De ervaring leert dat bepaalde monumentale stedelijke 
milieu's aantrekkelijk zijn voor representatieve kantoren. Deze milieu's 
paren ruimtelijke allure aan nabijheid van goede voorzieningen. Een 
zorgvuldige afstemming van gebruikseisen en bouwhistorische belangen 
kan bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en verhoogt de 
stedelijke dynamiek. Het vestigingsklimaat in de binnensteden is echter 
niet onbedreigd: indien de openbare veiligheid en de bereikbaarheid 
onvoldoende verzekerd zijn bestaat het gevaar dat bedrijven, voorzieningen 
en bepaalde groepen inwoners de binnenstad de rug toe keren. 

Er moet echter ook voor worden gezorgd dat de ontwikkeling van 
binnensteden het mobiliteitsvraagstuk niet verzwaart. Dit houdt afstenv 
ming van woon- en werklokaties in, en aandacht voor het mobiliteitsprofiel 
van bedrijven en voorzieningen (zie paragraaf 3.7). Ook in de stadsranden 
zal aanpassing nodig zijn. Daar moet gezorgd worden voor een goede 
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aansluiting van nieuwe uitbreidingen op de oudere delen van de stad, op 
de openbare ruimte en op de «groene» uitloopgebieden. Gelet op de te 
verwachten verschuiving in de woonvoorkeuren is het gewenst ook bij de 
uitbreidingen, die veelal grootschalig zullen zijn, de nodige verscheidenheid 
in woonmilieus tot stand te brengen. 

Zicht op uitvoering 

Het in beweging brengen en houden van steden is bij uitstek een taak 
van de besturen en de burgers van die steden. Het scheppen van ruimte 
voor stedelijke vernieuwing zal ook vrijwel altijd een activiteit zijn waar 
particulier initiatief en overheidsactiviteiten hand in hand moeten gaan. 
Een dergelijke stedelijke vernieuwing kan het best vanuit de optiek van de 
stad als geheel of vanuit stadsgewestelijke optiek worden aangepakt. 
Daarbij is intergemeentelijke samenwerking gewenst, waarvoor een 
(inter)gemeentelijk structuurplan een goed vertrekpunt kan vormen. 

Gebiedsbeheer kan een middel zijn om de direct betrokkenen gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid te laten dragen voor (her)inrichting en beheer 
van woon- of werkgebieden. Omdat goed onderhoud van de gebouwde 
omgeving daarbij van groot belang is zullen de mogelijkheden voor het 
bevorderen van onderhoud van de gebouwde omgeving nader worden 
onderzocht. 

Stedelijke vernieuwing kan niet los worden gezien van de zorg voor 
monumenten en het monumentale karakter van steden. 

Bij de inzet van het financiële en het op bescherming gerichte instru-
mentarium voor monumentenzorg zal prioriteit worden gegeven aan de 
(centrale steden van de) stadsgewesten en plaatsen daarbuiten met een 
toeristische speerpuntfunctie. 

Het tempo en de intensiteit van de stadsvernieuwing zijn er op gericht 
de kwaliteitsachterstand van het bestaand stedelijk gebied (van voor 
1971) zo spoedig mogelijk weg te werken. Daarbij wordt vooralsnog het 
accent gelegd op de oudere stadsdelen. Op termijn zullen de stadsver-
nieuwingsfondsen door de gemeenten ook steeds meer worden ingezet 
voor de gehele bebouwde kom. Ook de middelen voor de uitbreiding van 
de bestaande woningvoorraad, zoals de subsidieregeling voor grote 
bouwplaatsen, zullen voor een deel worden ingezet in bestaand stedelijk 
gebied. 

In het programma technologiebeleid Bouw wordt aandacht besteed 
aan de verbetering van de kwaliteit en de flexibiliteit van bedrijfsgebouwen, 
ondermeer door het in gang zetten van experimenten en voorbeeldpro-
jecten. Het rijk zal eveneens het totstandkomen van enkele voorbeeldpro-
jecten bevorderen gericht op het verhogen van de stedebouwkundige 
kwaliteit van na-oorlogse woonwijken. 

Daarbij wordt gedacht aan een vorm van samenwerking tussen 
gemeente, rijk, beheerder en bewoner waarbij bestaande regels tijdelijk 
kunnen worden aangepast. 

3.6. De openbare ruimte 

Via de openbare ruimte komen verbindingen tussen menselijke 
activiteiten tot stand. De openbare ruimte fungeert voorts als ontmoe-
tingsplaats voor de bewoners van steden en dorpen. De openbare 
ruimte bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid en herkenbaarheid 
van onze dagelijkse leefomgeving. 

De kwaliteit van de openbare ruimte in en om de steden wordt 
bedreigd door verval, vervuiling en onveiligheid. Steeds meer auto's 
leggen beslag op de openbare ruimte. 

Als de vraag naar een betere openbare ruimte niet leidt tot een 
verhoging van de kwaliteit van die ruimte lopen steden en dorpen het 
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risico uiteen te vallen, dreigen verbindingsroutes onbruikbaar en 
onherkenbaar te worden en ontmoetingsplaatsen hun funktie te 
verliezen. 

Daarom is ten aanzien van de openbare ruimte bijzondere aandacht 
nodig voor vormgeving van verbindingsroutes en van algemene 
ontmoetingsruimten en voor de samenhang tussen gebieden binnen 
en buiten de stad. 

Veranderingen in het gebruik van de openbare ruimte 

De Nederlanders hechten niet alleen grote waarde aan hun huis, maar 
ook aan de directe woonomgeving en de bereikbaarheid van werk en 
voorzieningen. De openbare ruimte speelt daarbij een zeer belangrijke rol. 

In de toekomst zullen velen beschikken over een hoger besteedbaar 
inkomen dan nu het geval is. Dat hogere inkomen leidt naar verwachting 
tot hogere eisen aan de woonomgeving. Maar, ook groeperingen die een 
lager inkomen hebben, en daarbij beschikken over veel vrije ti jd, zullen, 
wellicht zelfs hogere, eisen stellen aan de directe woonomgeving. 

De techniek brengt de wereld in huis. Nieuwe informatie- en communi-
catietechnieken maken het mogelijk, steeds meer thuis te werken en van 
daaruit contacten te onderhouden. Toch - of misschien wel des te meer -
zullen de Nederlanders behoefte hebben aan een openbare ruimte die kan 
dienen als verblijfs- en ontmoetingsruimte, en die verbindingen met 
activiteiten buitenshuis mogelijk maakt. 

Dit verband tussen individueel ruimtegebruik en behoefte aan gemeen-
schappelijk te gebruiken ruimte bestaat niet alleen op het gebied van het 
wonen. Ook bedrijven en voorzieningen zullen in toenemende mate 
belang hechten aan de aanwezigheid van een aantrekkelijke en goed 
functionerende openbare ruimte. Dat is voor hun functioneren maar ook 
voor hun status van belang. 

Eén van de ontwikkelingen die een verantwoord gebruik van de 
openbare ruimte in toenemende mate bemoeilijkt is het toenemende 
autoverkeer. Dit probleem komt ter sprake in de volgende paragraaf. 

Naar schatting 30 tot 50% van de steden en dorpen is in gebruik als 
openbaar groen en openbare weg. De overheid is eigenaar of beheerder 
van de meeste openbare ruimten. 

Maar ook waar particuliere grond voor anderen toegankelijk is kan 
worden gesproken van openbare ruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
fiets- en wandelpaden over grondgebied van particuliere eigenaren. 
Steeds belangrijker worden ook ruimten waar private en openbare 
functies door elkaar heen lopen zoals op de begane grond van kantoren 
en andere bedrijfsgebouwen. 

Zonder de openbare ruimte - waar mensen zich kunnen verplaatsen, 
waar aan- en afvoer van goederen kan plaatsvinden, kabels, leidingen en 
afvoerpijpen kunnen worden aangebracht - is een stad of dorp ondenkbaar. 
Bovendien speelt een belangrijk deel van het maatschappelijk leven zich 
hier af: handel, ontmoeting, verblijf, vervoer, manifestaties, festiviteiten 
en sport. Veranderingen in het maatschappelijk leven zoals die in hoofdstuk 
2 zijn beschreven zullen het gebruik van de openbare ruimte sterk 
beïnvloeden. 

Ook in het overgangsgebied tussen stad en platteland speelt de 
openbare ruimte een bijzondere rol. De kwaliteiten van het landelijke 
zouden hier zoveel mogelijk moeten worden gespaard. Zij voorzien 
namelijk mede in de behoefte aan leefbaarheid van stedelingen. Vooral de 
recreatie dicht bij huis zal zich voor een belangrijk deel afspelen in dit 
overgangsgebied. 

De openbare ruimte loopt het gevaar om te verloederen. Het toenemende 
autobezit en -gebruik brengt bijvoorbeeld een steeds zwaardere parkeer-
druk met zich mee. Uitgaande van de parkeerruimte van 20 m2 die nu per 
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auto in de bebouwde kom nodig is, leidt een groei van het autobezit met 
3 miljoen auto's tot een toename van de behoefte aan parkeerplaatsen 
van 6000 ha. Deze oppervlakte is vergelijkbaar met driemaal de bebouwde 
kom van Haarlem. 

Ook de onveiligheid zal bij een toenemende individualisering eerder 
toe- dan afnemen. De openbare ruimte vervuilt steeds meer, en dreigt 
versnipperd te raken over allerlei functies. Dat beperkt de gebruiksmoge-
lijkheden aanzienlijk. De in paragraaf 3.2 genoemde aantastingen van de 
basiswaarden zijn vrijwel allemaal van toepassing op de openbare ruimte, 
en versterken elkaar daar nog eens. Het gaat niet alleen om hondepoep, 
maar ook om lawaai en stank en om verkeersonveiligheid, niet alleen om 
overal geparkeerde auto's maar ook om verlies aan ruimte voor wandelen 
en fietsen, om het verloren gaan van plaatsen waar kinderen kunnen 
spelen en ouderen rustig kunnen zitten. 

Ten slotte vraagt het onderhoud van de openbare ruimte de aandacht. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met reeds bestaande grote 
achterstanden. 

Als de vraag naar een betere openbare ruimte niet leidt tot een verhoging 
van de kwaliteit van die ruimte lopen steden en dorpen het risico uiteen te 
vallen, dreigen verbindingsroutes onbruikbaar te worden en ontmoetings-
plaatsen hun functie te verliezen. 

Het veranderingsperspectief voor de openbare ruimte 

Bij de woonvoorkeuren van mensen, maar ook bij het aantrekken van 
bedrijvigheid en toerisme vormt de openbare ruimte een zwaarwegende 
factor. Een kwalitatief goede openbare ruimte kan voor de rest van een 
stad of stadsdeel als trekker voor vernieuwing functioneren. 

Het veranderingsperspectief is gericht op het verhogen van de ruimtelijke 
kwaliteit van de openbare ruimte. Veranderingen ten aanzien van de 
openbare ruimte spelen op diverse schaalniveaus: van het directe 
grensvlak tussen privaat en publiek domein tot en met de groene verbin-
dingszones tussen stad en landelijk gebied. Gezien de toekomstige 
veranderingen wordt met name meer kwaliteit gevraagd van verbindingen 
tussen openbare ruimten, van ontmoetingsplaatsen en van de samenhang 
tussen de gebieden binnen en buiten de stad. 

Het veranderingsperspectief van de openbare ruimte is dan ook in het 
bijzonder op deze elementen gericht. 

De belangrijkste verbindingen zullen door hun ruimtelijke vormgeving 
duidelijk herkenbaar moeten zijn. Zowel de sociale als de verkeersvei-
ligheid stellen daarbij voorwaarden. 

Voor de ontmoetingsplaatsen zal veel creativiteit nodig zijn . Niet alleen 
tragen zij een weloverwogen situering; ook hun inrichting is, gezien het 
uiteenlopend gebruik, van groot belang. 

Tenslotte vraagt de samenhang tussen openbare ruimten binnen en 
buiten de stad aandacht. Goede routes zijn daarbij belangrijk. Maar het 
gaat ook om het ontwikkelen van «groene longen», landelijke uitlopers, 
parken en soms buitenplaatsen in het stedelijk gebied. Groene longen 
moeten worden ontwikkeld in samenhang met de inrichting van de 
stadsranden. Goede voorbeelden van een dergelijke inrichting van het 
landelijk gebied nabij de stad zijn te vinden in Hitland en Amstelland. 

De openbare ruimte heeft veel verschillende functies, die soms ruimtelijk 
zijn opgedeeld. Waar dat mogelijk is verdient multifunctioneel gebruik de 
voorkeur. Dat stelt eisen aan de vormgeving van de openbare ruimte. De 
inrichting moet overzichtelijk zijn en beschutting bieden, terwijl toch de 
verscheidenheid behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. 

De samenleving stelt niet alleen eisen aan de bruikbaarheid van de 
openbare ruimte, maar ook aan de belevingswaarde, de herkenbaarheid, 
het mooie, het gebiedseigene. 
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Openbare ruimte, verbinding en ontmoeting 
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Alleen de lokale overheid kan het geheel van veelal onderling onver-
enigbare eisen en aanspraken overzien. Zij zal er ook op moeten toezien 
dat bij herinrichting zorg wordt gedragen voor duurzaamheid en flexibiliteit. 
Het gebied moet immers weer een tijd «mee kunnen»; tegelijk moet de 
mogelijkheid bestaan voor tussentijdse aanpassingen, zonder al te 
kostbare ingrepen. 

Zicht op uitvoering 

De gemeentelijke overheid heeft als eerste de taak de noodzakelijke 
aanpassingen van de openbare ruimte richting en vorm te geven. 

Het structuur- en bestemmingsplan staan haar daarbij ten dienste. Het 
structuurplan is een zeer geschikt middel om de dragers van de openbare 
ruimte in hun samenhang en voor de stad als geheel aan te geven. 
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De rol van particulieren behoeft niet beperkt te blijven tot een financiële 
bijdrage van eigenaren en gebruikers via de onroerend goedbelasting. 
Een aantal aanpassingen van de openbare ruimte leent zich zeer goed 
voor publiek-private samenwerking. Daarbij kan men denken aan gebieden 
met winkel- en kantorenconcentraties en aan bepaalde typen bedrijven-
terreinen. Nu al zijn er voorbeelden waar het gezamenlijk belang van 
investeerders en overheid heeft geleid tot afspraken over inrichting en 
beheer op langere termijn. 

Ook is er alle reden voor gemeenten om goed na te gaan of niet een 
groter deel van de openbare ruimte geprivatiseerd kan worden. Daarbij 
moet wel het openbaar belang veilig gesteld worden. Tussenvormen, 
waarbij particulieren en overheid samenwerken bij het onderhoud van 
bepaalde delen van bijvoorbeeld groenvoorzieningen, zijn ook zeer wel 
denkbaar. De noodzaak om middelen vrij te maken voor herinrichting van 
de meest cruciale delen van de openbare ruimte dwingt tot het zoeken 
van creatieve oplossingen voor andere delen. 

Het rijk levert zijn bijdrage aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit 
van de openbare ruimte door middel van de stadsvernieuwingsfondsen en 
- voor wat betreft de groenvoorzieningen aan de rand van de stad - door 
middel van bestaande instrumenten voor landinrichting, openluchtrecreatie 
en bufferzones. 

Ook zal het rijk de totstandkoming bevorderen van voorbeeldprojekten 
voor onderhoud en vormgeving van de openbare ruimte. Dit geldt in het 
bijzonder voor projekten die gericht zijn op de verbetering van de samen-
hang tussen de openbare ruimten in en aan de rand van de stad en voor 
projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van openbare ruimten als 
algemene ontmoetingsplaatsen. 

3.7. De geleiding van de mobiliteitsontwikkeling 

Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn essentiële voorwaarden voor het 
functioneren van steden en stadsgewesten. De sterk groeiende 
automobiliteit bedreigt dat functioneren ernstig in de sterk verstedelijkte 
delen van ons land en in toenemende mate ook in het matig verstede-
lijkte deel van Nederland. Grote delen van de dagelijkse leefomgeving 
zullen in de toekomst niet goed meer kunnen functioneren indien de 
geleiding van de mobiliteitsontwikkeling achterwege blijft. 

Het woon-werkverkeer per auto en andere niet-zakelijke automobili 
teit zal moeten worden beperkt door afstemming, in directe relatie 
met de infrastructuur, van wonen, werken en voorzieningen in stads-
gewestelijk verband, door beïnvloeding van de verkeersstromen en 
door aanbieden van een hoogwaardig en aantrekkelijk openbaar 
vervoer. 

De groei van de automobiliteit 

Nederland groeit toe naar een zeer mobiele samenleving. Meer mensen 
zullen zich om allerlei redenen willen verplaatsen. Vooral het gebruik van 
de auto zal, zonder nieuwe maatregelen, nog geweldig stijgen. En er 
komen niet alleen meer mensen op de weg, ook het vervoer van goederen 
neemt sterk toe. 

Maar zullen al deze mensen en goederen ook binnen redelijke tijd hun 
bestemming kunnen bereiken? In de sterk verstedelijkte gebieden (de 
Randstad) is nu al sprake van aantasting van bereikbaarheid en leefbaarheid 
door de groei van het autoverkeer. In de matig verstedelijkte gebieden 
(Brabant, Gelderland, Zuid-Limburg) is het risico van soortgelijke situaties 
in de toekomst duidelijk aanwezig. 
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In weinig verstedelijkte gebieden zullen situaties met steeds terugke-
rende verkeersopstoppingen weinig voorkomen. Wel ontstaan daar 
andere problemen met betrekking tot de mobiliteit, namelijk de afnemende 
bereikbaarheid van voorzieningen. In paragraaf 9 van dit hoofdstuk waar 
de ontwikkelingen in het landelijk gebied aan de orde zijn wordt hierop 
nader ingegaan. 

De verkeersdruk kan verminderen door een grotere spreiding van 
verkeersbewegingen over de dag. Grote verwachtingen lijken echter 
misplaatst. Een spreiding van begintijden voor het werk en de scholen 
heeft zeer ingrijpende maatschappelijke gevolgen, en ligt daarom 
voorshands niet in de rede. Een afvlakking van de avondspits mag eerder 
worden verwacht. Wel lijkt het waarschijnlijk dat de openstelling van 
winkels in de toekomst wat soepeler zal worden geregeld. 

Indien door de toenemende automobiliteit delen van ons land verstopt 
raken betekent dat niet alleen schade aan de economie en het milieu en 
afbreuk aan leefbaarheid en volksgezondheid, ook andere ontwikkelingen 
komen in het gedrang. Het gaat daarbij om de in de vorige paragrafen 
beschreven ontwikkelingen ten aanzien van het wonen en om de stedelijke 
vernieuwing. Ook de openbare ruimte kan niet functioneren als die 
volledig in beslag wordt genomen door rijdende en geparkeerde auto's. 

Omgekeerd geldt ook dat bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen de 
toename van de automobiliteit beïnvloeden: uitbreiding en vervanging 
van de woningvoorraad en stedelijke vernieuwing op de juiste plaatsen 
zijn van groot belang voor het welslagen van het bundelingsbeleid en 
daarmee voor het beperken van de automobiliteit. 

Het veranderingsperspectief voor de mobiliteit 

Het perspectief voor de sterk en matig verstedelijkte gebieden is 
gericht op het geleiden van de mobiliteitsontwikkeling op stedelijk en 
stadsgewestelijk niveau. 

Uitgangspunten bij die geleiding zijn het waarborgen van de bereik-
baarheid van de economische centra voor het goederenvervoer en het 
zakelijk personenverkeer en het beperken van het woon-werkverkeer per 
auto en de andere niet-zakelijke automobiliteit. Het gaat daarbij om de 
automobiliteit die in beginsel veroorzaakt wordt door verplaatsingen 
waarvoor een alternatief in de vorm van openbaar vervoer of fiets 
voorhanden is. 

In het volgende hoofdstuk zal meer in het algemeen op de bereikbaarheid 
van Centraal-Nederland en van de Randstad in het bijzonder worden 
ingegaan. 

In het perspectief wordt veel aandacht besteed aan het stedelijk 
niveau. Vooropgesteld moet echter worden dat het mobiliteitsvraagstuk 
daar niet opgelost kan worden zonder het stadsgewestelijke niveau er bij 
te betrekken. Het overgrote deel van het woon-werkverkeer vindt nog 
steeds plaats binnen de stadsgewesten. Het zou goed zijn als dat zo blijft, 
omdat de geleiding van de groei van de mobiliteit daar de beste kans van 
slagen heeft. 

In de eerste plaats is binnen de stadsgewesten het openbaar vervoer 
vaak een goed alternatief voor de auto. In de tweede plaats kan binnen de 
stadsgewesten voor niet al te lange verplaatsingen nog steeds de fiets 
worden gebruikt. Ten slotte biedt de concentratie van activiteiten in de 
stadsgewesten mogelijkheden voor bundeling van de verkeersstromen. 

Het beperken van de niet-zakelijke automobiliteit vraagt om grote 
beleidsinspanningen. Daarbij is een integrale aanpak nodig, vanuit de drie 
meest betrokken beleidsterreinen: verkeer en vervoer, milieu en ruimtelijke 
ordening. Het veranderingsperspectief voor de mobiliteit dient vorm te 
krijgen langs drie lijnen: 
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- het voeren van een lokatiebeleid ten aanzien van woningen, werkge 
bieden en voorzieningen in relatie tot infrastructuur 

- het tot stand brengen en in stand houden van een hoogwaardig 
openbaar vervoer en 

- het beïnvloeden van verkeersstromen en het parkeren 

De eerste lijn in het veranderingsperspectief is het voeren van een 
lokatiebeleid ten aanzien van woningen, werkgebieden en voorzieningen. 
Bij lokatiekeuzen is in de eerste plaats de afstemming op bestaande 
infrastructuur met voldoende capaciteit aan de orde. 

Voor de woonlokaties blijven de lokatiecriteria uit de Structuurschets 
Stedelijke Gebieden van groot belang. Wat betreft de ligging ten opzichte 
van het centrum van de stad hebben allereerst lokaties in het stedelijk 
gebied prioriteit, vervolgens stadsrandlokaties en pas in de derde plaats 
verder weg gelegen lokaties. Bij de toepassing van de lokatiecriteria zal 
rekening worden gehouden met de aansluiting van de lokaties op voorzie-
ningen van openbaar vervoer. 

Meer dan tot nu toe zullen woon-werkverplaatsingen tussen de 
stadsgewesten gaan plaatsvinden. Nieuwe woonlokaties moeten hierop 
worden afgestemd en zo gekozen worden dat een zo groot mogelijk deel 
van de woon-werkverplaatsingen tussen stadsgewesten met het openbaar 
vervoer kan en zal worden gemaakt. 

Gezien het grote belang voor de keuze van de vervoerswijze zal de 
aandacht sterker dan tot nu toe gericht moeten worden op de werk- en 
voorzieningenlokaties. Bij voorzieningenlokaties moet ondermeer gedacht 
worden aan scholen en ziekenhuizen. Lokaties voor werken en voorzienin 
gen verschillen naar aard van de (bedrijfs)activiteiten, naar aantal 
arbeidsplaatsen en bezoekers of gebruikers en naar eisen die - daaruit 
voortvloeiend - worden gesteld aan de ontsluiting en de bereikbaarheid. 

Bij de keuze van de trein als hoofdvervoermiddel zijn de kwaliteit en de 
lengte van het natransport van doorslaggevend belang. Naarmate de 
afstand tussen station en werkplek korter is zal men eerder de auto laten 
staan. De afstandsgevoeligheid blijkt zeer groot te zijn. 

Diagram 12 Keuze vervoermiddel in het woon-werkverkeer naar afstand tussen station en 
kantoor(Den Haag) 
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Alleen hoogwaardig openbaar vervoer als natransport brengt ook 
verder gelegen werklokaties binnen het bereik van de trein. De trein kan 
daardoor als hoofdvervoermiddel veel aantrekkelijker worden. Ditzelfde 
geldt voor andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer wanneer 
werk- en voorzieningenlokaties daarop worden aangesloten. 

Bij de inrichting van lokaties zal daarom rekening moeten worden 
gehouden met hun bereikbaarheidsprofiel. 

Er kunnen grofweg drie soorten lokaties worden onderscheiden, met 
elk een eigen bereikbaarheidsprofiehde openbaar vervoerlokaties, de 
gemengde openbaar vervoer/autolokaties, en de autolokaties. 

Aan de hand van deze profielen kunnen in het stedelijk inrichtingsbeleid 
bepaalde soorten activiteiten worden toegedeeld aan bepaalde lokaties. 
Hierbij gaat het om de afstemming van de bij bepaalde bedrijven en 
voorzieningen behorende mobiliteit op het bereikbaarheidsprofiel van de 
lokaties. 

Activiteiten met hoge aantallen werkers of bezoekers per hectare, zoals 
zakelijke dienstverlening (publieksgerichte kantoren), concentraties van 
hoger onderwijs en culturele voorzieningen (theaters, musea) komen in 
aanmerking voor lokaties met profiel A. Voor zakelijke contacten moeten 
de autobereikbaarheid en de parkeermogelijkheden voldoende zijn. Het 
zal hier bijvoorbeeld gaan om vestigingen die gebaat zijn bij de aantrek-
kingskracht van stadscentra. 

Activiteiten met relatief lage aantallen werkers en bezoekers per 
hectare en met hoge eisen aan de bereikbaarheid per (vracht)auto komen 
in aanmerking voor lokaties met profiel C. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan produktie- en distributiebedrijven en sterk geautomatiseerde 
bedrijven. 

De goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer die profiel B 
kenmerkt, vormt een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor ziekhuizen, 
kantoren, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en moderne «kantoor-
achtige» industrie. 

Voorbeelden van lokaties met profiel A zijn: de U-as in Amsterdam, het 
Weena in Rotterdam, Fellenoord/Limbeek/Boschdijk in Eindhoven en de 
Verbindingskanaalzone in Groningen. Als profiel B-lokaties zijn te noemen: 
Brainpark Kralingen in Rotterdam, Sloterdijk in Amsterdam en het 
Philipscomplex/Strijp in Eindhoven. Voorbeelden van lokaties met profiel 
C ten slotte zijn: in Rotterdam Spaanse Polder, in Amsterdam het 
Westelijk Havengebied, Welschap bij Eindhoven en Driebond A in 
Groningen. 

Naast het lokatiebeleid kent het veranderingsperspectief nog twee 
andere elementen. Het perspectief mikt ook op het aanbieden van een 
hoogwaardig en aantrekkelijk openbaar vervoer. 

Uitgaande van de «ketenbenadering» («reizigersvervoer van deur tot 
deur») in het openbaar vervoer zullen in de eerste plaats reissnelheid en 
betrouwbaarheid nog belangrijk moeten worden verbeterd. Naast de 
aanleg van nieuwe, en het verbeteren van bestaande lijnen, zal de 
samenhang tussen de verschillende vormen van openbaar vervoer 
moeten toenemen. De aandacht zal daarbij vooral moeten worden gericht 
op de stadsgewesten. Op de openbaar vervoervoorzieningen voor de 
Randstad wordt meer specifiek ingegaan in hoofdstuk 4. 

Naast hoogwaardig openbaar vervoer blijft het aanbieden van goede 
fietsroutes en voorzieningen voor stalling van belang bij het bieden van 
alternatieven voor het gebruik van de auto. 

Een beleid gericht op verkeersbeïnvloeding vormt een onmisbare derde 
schakel bij het beperken van de niet-zakelijke automobiliteit. Het belang-
rijkste werktuig daarbij zal prijsbeïnvloeding zijn. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat het woonwerkverkeer gevoelig is voor de hoogte van de 
reiskosten mits een kwalitatief voldoende aantrekkelijk openbaar vervoer 
voorhanden is. Gezien het feit dat de problemen niet overal in het land en 
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BEREIKBAARHEIDSPROFIEL V A N DE STEDELIJKE LOKATIES 
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op elk tijdstip even groot zijn, is gekozen voor een beperking die verschilt 
naar plaats en tijd. Het heffen van extra tol in de piekuren zal er mede toe 
kunnen bijdragen de flexibiliteit in werktijden te stimuleren. De ontwikkeling 
van nieuwe technieken voor elektronische registratie verruimen de 
mogelijkheden hiertoe. 

In combinatie met een aangescherpt parkeerbeleid ontstaat een pakket 
van beïnvloedingsmiddelen dat in de toekomst kan bijdragen aan een 
grotere selectiviteit in juist het niet-zakelijke autogebruik. 

Zicht op uitvoering 

Bij een sterk toenemende automobiliteit kan een evenwicht tussen 
bereikbaarheid en leefbaarheid alleen worden bereikt door een gezamen-
lijke inspanning van alle betrokkenen. 

In die lijn heeft het rijk in samenwerking met de vier grote steden en de 
drie Randstadprovincies een Bereikbaarheidsplan voor de Randstad 
opgesteld om verdere dichtslibbing van de Randstad te voorkomen. 
Uitgangspunt hierbij is, dat de bereikbaarheid van de economische centra 
in het westen van het land voor het zakelijk en goederentransport op de 
korte en middellange termijn (tot 1995) gewaarborgd moet worden. 

Besloten is de bereikbaarheidsproblematiek met een evenwichtig 
pakket van maatregelen aan te pakken. Dit pakket bestaat uit uitbreiding 
en optimalisering van het openbaar vervoer en de wegennetten alsmede 
het reguleren van het autogebruik in het woon-werkverkeer. 

Realisering van dit beleid betekent niet dat de problemen die samen-
hangen met de groeiende automobiliteit zijn opgelost. Waar het gaat om 
schade aan het milieu door het autoverkeer zal dit in de eerste plaats 
worden tegengegaan door het beleid te blijven richten op bestrijding aan 
de bron, het voertuig. In het Nationaal Milieubeleidsplan zal dit verder 
worden uitgewerkt. 

Daarnaast zal bij de besluitvorming over aanpassing van bestaande en 
aanleg van nieuwe weginfrastructuur terdege rekening worden gehouden 
met de milieu-effecten van het verkeer. De milieu-effectrapportage voor 
nieuwe hoofdwegen en de verkeersmilieukaarten voor stedelijke 
gebieden zijn daarbij een goed hulpmiddel. 

De groei van de automobiliteit kan niet los worden gezien van de 
plaatskeuze voor nieuwe woonlokaties. Over de noodzaak ook in de 
toekomst de nieuwe woonlokaties te bundelen nabij openbaar vervoer 
bestaat in brede lagen van de samenleving overeenstemming. 

Bij de besluitvorming over grote bouwplaatsen blijven de lokatiecriteria 
uit de Structuurschets stedelijke gebieden van kracht. Bij de toetsing aan 
deze kriteria wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat in ernstige 
mate rekening wordt gehouden met de aansluiting op voorzieningen van 
openbaar vervoer. Verwezen wordt hierbij naar de in paragraaf 3.4 
opgenomen maatregel om geschikte lokaties voor sociale en vrije 
sector-woningbouw in en aansluitend op de centrale steden in de 
stadsgewesten in een gunstige concurrentiepositie te brengen ten 
opzichte van lokaties elders en dit tot uitgangspunt bij de toedeling van 
de grondkostensubsidies te maken. 

De gezamenlijke inspanning van rijk, provincies en gemeenten zal zich 
ook moeten richten op de grotere lokaties voor werkgelegenheid en 
voorzieningen. Om de vestiging van bedrijven en voorzieningen met een 
bepaald mobiliteitsprofiel op lokaties met een bijbehorende ontsluiting 
voor fiets, auto en openbaar vervoer (bereikbaarheidsprofiel) te bevorderen 
zal het rijk in overleg treden met de provincies en de gemeenten. De 
resultaten van het overleg zullen worden vastgelegd in afspraken over 
een versterkte inzet van het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium en het 
milieu-instrumentarium en over adequate verkeers- en vervoersvoorzie-
ningen. 

In aansluiting daarop zal voor het (inter)stadsgewestelijk openbaar 
vervoer een aanzienlijke kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. 
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waarbij tevens extra aandacht aan voor- en natransportvoorzieningen zal 
worden besteed. Afspraken over de inzet van het bovengenoemde 
instrumentarium dienen naar het oordeel van het rijk te steunen op een 
goede bestuurlijke samenwerking tussen de betrokken gemeenten binnen 
één stadsgewest en tussen provincie en gemeenten. Structuur- en 
streekplannen bieden daarvoor een goed kader. 

Voor de vermindering van de automobiliteit is het ook van belang te 
wijzen op het feit dat de regering, zoals reeds uit het Bereikbaar-
heidsplan Randstad is gebleken, streeft naar beïnvloeding van het 
autoverkeer naar plaats en tijd door middel van elektronische instrumen-
tatie. Een brede en intensieve inzet van het instrument «road-pricing» 
(«rekening-rijden») zou de automobiliteit met 10 tot 20% kunnen vermin-
deren. 

Het parkeervraagstuk vormt een belangrijk onderdeel van het verkeers-
vraagstuk. De gemeenten zullen in staat worden gesteld om de regulering 
van het parkeren met een fiscaal regime te doen geschieden. In overleg 
met gemeenten en provincies worden afspraken gemaakt over extra 
inspanningen gericht op het uitbreiden van het betaald parkeren. 

In de dit jaar uit te brengen herziening van het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer zullen, mede voortbouwend op het Bereikbaar-
heidsplan Randstad, bovenstaande beleidsuitspraken nader worden 
uitgewerkt. 

3.8. Zorgvuldig omgaan met grondstoffen en afval 

Economische groei en een hoger besteedbaar inkomen leiden tot 
meer produktie en meer consumptie. 

De medaille heeft echter ook een keerzijde. Meer produktie en meer 
consumptie kunnen ook meer grondstoffenverbruik, meer energiever 
bruik, meer afvalstromen betekenen. Grondstoffen dreigen schaars te 
worden. Er ontstaat een tekort aan schoon grond en oppervlaktewater. 
Ons land is daarvan afhankelijk voor zijn watervoorziening. Energie is 
kostbaar. Afvalverwerking vraagt steeds meer ruimte. Dat alles maakt 
ons land kwetsbaar. 

Verspilling en vervuiling tasten de kwaliteit van de ruimte aan en 
verkleinen de mogelijkheden om de schaarse ruimte in ons land voor 
meer dan één doel te gebruiken. 

Het is daarom nodig zorgvuldig om te gaan met grondstoffen, 
energie en afval. Voorop staat een aanpak van de problemen op 
regionale schaal. Daarbij is aandacht nodig voor het gebruik van eigen 
bronnen en moet gestreefd worden naar het beperken en het hergebruik 
van afval. Voor bepaalde soorten afval blijft een boven-regionale 
aanpak nodig. 

Veranderingen in het omgaan met grondstoffen en afval 

Op weg naar de 21 e eeuw staan de Nederlandse samenleving wat 
betreft het gebruik van grondstoffen en de produktie van afval drie 
belangrijke ontwikkelingen te wachten: een toenemende produktie en 
comsumptie, technologische vernieuwingen en een groeiend kwaliteits-
besef. 

Meer produktie en meer consumptie zouden kunnen leiden tot nog 
meer verspilling van grondstoffen en energie en nog meer vervuiling. Het 
gaat bij voorbeeld om een toename van de vervuiling van grond- en 
oppervlaktewater en om groeiende afvalstromen. 

In de toekomst zal de kraan steeds minder gedachteloos kunnen 
worden opengedraaid. Het is dan niet meer zo vanzelfsprekend dat er 
voor consumptie geschikt drinkwater uit komt en dat het vuile water zo 
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maar kan worden geloosd. Nederland is een land met veel water, maar 
dreigt een land te worden waar schoon water schaars is. Van de totale 
grondwateronttrekking wordt rond het jaar 2000 8,5% bedreigd door 
nitraatverontreiniging. Het oppervlaktewater wordt door diffuse verontrei-
nigingen al even zwaar bedreigd. 

Ook de hoeveelheden afval zullen nog zeer aanzienlijk stijgen indien 
geen maatregelen worden getroffen. 

Ook als gevolg van de - op zich zelf noodzakelijke - maatregelen om de 
vervuiling bij de bron tegen te gaan ontstaan er meer afvalstoffen, 
waarvoor opslagruimte moet worden gevonden. De afvalstoffen die 
ontstaan als gevolg van het tegengaan van uitstoot naar lucht, water of 
bodem hebben een groot volume en zijn niet of nauwelijks verwerkbaar. 
De nog bruikbare stortruimte in Nederland is erg beperkt. Hergebruik van 
afval kan de hoeveelheid te storten afval sterk verminderen. 

Op dit moment wordt van de totale hoeveelheid afval, de mestover-
schotten en de baggerslib niet meegerekend, jaarlijks 47 miljoen ton 
gestort. Maximaal hergebruik zou deze hoeveelheid terug kunnen 
brengen tot 10 miljoen ton in het jaar 2000; bij minimaal hergebruik zal 
deze hoeveelheid echter verder oplopen tot 52 miljoen ton in dat jaar. Het 
exporteren van afvalstoffen biedt uiteindelijk geen oplossing, omdat de 
mogelijkheden ook in andere landen schaars worden. 

Diagram 13: Groeiende afvalstromen bij ongewijzigd beleid: enige cijfers 
voor 2000 (1986 = 100). 

1 Huishoudelijk afval 
2 Autowrakken 
3 Bouw/sloopafval 
4 Asfaltpuin Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
5 Klein chemisch afval lijke Ordening en Milieubeheer e.a. 
6 Verontreinigde grond 1986/1987 
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Technologische vernieuwingen zullen mogelijkheden scheppen zuiniger 
om te gaan met grondstoffen, andere grondstoffen te benutten, en om, 
meer dan nu het geval is, een deel van het afval om te zetten in nieuwe 
grondstoffen. De economische waarde van bepaalde afvalstoffen is 
aanzienlijk: hergebruik van in ons land geproduceerd bouw- en sloopafval 
levert nu al een besparing van ongeveer 30 miljoen gulden per jaar, 
en eenzelfde bedrag geldt voor oud papier. Bij schroot en non-ferro-
metalen is de jaarlijkse besparing nog veel groter: in beide gevallen 
ongeveer 400 miljoen gulden. Hergebruik van «bulkafvalstoffen» zoals 
bouw- en sloopafval, beperkt ook de noodzaak van ontgrondingen voor 
het winnen van oppervlakte-delfstoffen als zand en grind. 

Bij afvalverwerking doen zich technische mogelijkheden voor om 
milieuvriendelijker, zuiniger en goedkoper te werk te gaan, vervuiling al bij 
de bron te bestrijden, de schadelijke stoffen uit het afval te verwijderen of 
het volume van het afval te verkleinen. 

Die mogelijkheden komen er ook voor waterzuivering. Technologische 
vernieuwingen maken ook een grotere ontwikkeling in het gebruik van 
windenergie mogelijk. 

Het groeiend kwaliteitsbesef b\\ de Nederlanders leidt ertoe dat aan het 
functioneren van de stad, en in toenemende mate ook van het landelijk 
gebied en de grote wateren, hogere eisen worden gesteld. In het verleden 
was het landelijk gebied de bron van veel grondstoffen en de belt voor 
veel afval. Meer en meer wordt men zich bewust van de noodzaak in deze 
gebieden ruimtelijke kwaliteit te behouden. 

Wanneer verspilling en vervuiling de overhand krijgen zou ons land 
steeds vaker een beroep moeten doen op andere landen, zowel voor de 
aanvoer van grondstoffen als voor de afvoer van afval. Indien dat plotseling 
niet meer zou lukken, bij voorbeeld door een politieke beslissing of door 
een natuurramp, valt het gehele systeem in duigen. 

Ons land zou dan worden geconfronteerd met de gevolgen van het feit 
dat er onvoldoende aandacht is besteed aan het zorgvuldig omgaan met 
grondstoffen en afval. 

Het veranderingsperspectief voor grondstoffen en afval 

Het veranderingsperspectief voor grondstoffen en afval is gericht op 
het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, energie en afval in relatie tot de 
aanwezige ruimtelijke kwaliteiten. Het perspectief is gebaseerd op een 
regionale aanpak, op meer aandacht voor het gebruik van eigen bronnen 
en op het beperken en het hergebruik van afval. 

Vanuit de invalshoek van de ruimtelijke ordening pleit veel voor een 
aanpak die op een regio en zijn ruimtelijke mogelijkheden is toegesneden. 
De mate van verstedelijking en daarmee ook de aard van vraagstukken als 
grondstofgebruik en drinkwatervoorziening is per regio zo verschillend 
dat alleen een dergelijke benadering daaraan recht kan doen. 

Een regionale aanpak biedt verder de beste mogelijkheden om de eigen 
bronnen van een regio zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk te gebruiken, 
afvalstromen te beperken en hergebruik van afval te bevorderen. Hierdoor 
wordt de regio ruimtelijk minder afhankelijk van ontwikkelingen elders. 

Een op de regio toegesneden aanpak biedt vooral mogelijkheden voor 
het waterbeheer, voor het gebruik van eigen grondstoffen- en energie-
bronnen, en voor het beperken van en hergebruik van afval. 

Het beschikbaar zijn van water van goede kwaliteit is van groot belang, 
ook voor de landbouw. Zo vraagt de glastuinbouw steeds meer water van 
drinkwaterkwaliteit. 

Bij de regionale aanpak van de zuivering van vervuild water en van het 
gebruik van bepaalde eigen grondstoffen en energiebronnen kan gekozen 
worden voor een meer geconcentreerde of voor een meer gespreide 
aanpak. 
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Moerassystemen voor waterzuivering 

Voor de keuze tussen concentreren en spreiden zullen naast de 
eigenschappen van grondstoffen of het karakter van de energiebron 
ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van een regio zeer bepalend zijn. In 
zeer dicht bevolkte gebieden resten weinig andere mogelijkheden dan 
een geconcentreerde winning en verwerking. In veel andere regio's is 
voldoende ruimte beschikbaar voor een gespreide aanpak. 

Waterzuivering bijvoorbeeld kan plaats vinden in een geconcentreerde, 
grootschalige vorm. Meestal vereist zo'n aanpak echter veel energie en 
hoge kosten, terwijl er weinig mogelijkheden bestaan voor een multifunc-
tioneel gebruik van de ruimte. 

Is meer ruimte beschikbaar dan zijn er mogelijkheden om een meer 
gespreide en kleinschalige aanpak te kiezen. Mede door de opkomst van 
de biotechnologie is de toepassing van moerassystemen met helofytenfil-
ters in beeld gekomen. Dergelijke systemen vragen weliswaar meer 
ruimte, maar kosten minder energie, en minder geld dan een geconcen-
treerde aanpak. 

Deze systemen kunnen niet alleen een rol spelen bij het (voor)zuiveren 
van water dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening 
of wordt ingelaten in natuurgebieden en polders maarook bij de nazuivering 
van afvalwater. Bovendien kunnen deze moerassen een functie krijgen als 
natuur- en recreatiegebied. Recente ervaringen leren dat een combinatie 
van waterzuivering, natuurontwikkeling, recreatie en landschapsbouw 
goed mogelijk is. In ons land kunnen dergelijke waterexploitatiegebieden 
mogelijk worden gecombineerd met maatregelen om bodemdaling en 
zoute kwel tegen te gaan. 

Wat betreft het benutten van regionale energiebronnen gaat de 
aandacht vooral uit naar de windenergie. 

Bij het gebruik van windenergie is tot nu toe vooral ervaring opgedaan 
met verspreid staande windmolens. Inmiddels wordt ook geëxperimenteerd 
met grote, geconcentreerde vormen. 

Een keuze voor spreiden of concentreren doet zich bij de verwerking en 
opslag van afval niet voor. Een gespreide verwerking brengt hier het 
risico met zich mee dat hergebruiksmogelijkheden niet of niet voldoende 
worden benut en verbrandbare of voor hergebruik geschikte afvalstoffen 
worden gestort. Daarom moet in het ruimtelijk beleid worden gestreefd 
naar een concentratie van de verwerking van afval. Alleen dan kan het 
ruimtebeslag zo klein mogelijk blijven, kunnen schadelijke stoffen worden 
verwijderd en kan het vrijkomen van afvalstoffen worden voorkomen. 
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Voor niet verwerkbaar afval en «buikafvalstoffen» die slechts grootschalig 
verwerkt kunnen worden blijft een boven-regionale aanpak wenselijk. Het 
gaat hierbij bij voorbeeld om de bouw van grote verbrandings- en 
scheidingsinstallaties en de aanleg van zeer grote stortplaatsen. 

De keuze voor een boven-regionale benadering biedt hier de beste 
mogelijkheden om het ruimtebeslag zo klein mogelijk te houden. Rekening 
houdend met bestaande installaties en hergebruiksinitiatieven is het van 
belang om Nederland, waar het gaat om verbranding van afvalstoffen 
daarvan, op te delen in een aantal regio's die de provinciegrenzen zullen 
overstijgen. Met de betrokken overheden en het bedrijfsleven wordt 
daarover thans overlegd. Daarnaast moet voor een aantal niet verwerkbare 
afvalstromen, zoals afvalgips, kolenreststoffen en verontreinigde bagger-
specie, waarvoor scheidingstechnieken nog in onderzoek zijn, nog een 
aantal grootschalige lokaties worden gevonden. 

Rijkwaterstaat overlegt met de betrokken overheden over de aanwijzing 
en realisering van een aantal stortlokaties van baggerspecie in de 
omgeving van het Amsterdamse havengebied, het oostelijk deel van het 
benedenrivierengebied, de bovenloop van de Westerschelde, Noord-Lim-
burg en in de omgeving van het Ketelmeer. In de Derde nota over de 
waterhuishouding zal hier nader op worden ingegaan. 

Zicht op uitvoering 

Voor het zorgvuldig omgaan met grondstoffen en afval zijn de provinciale 
besturen de eerst aangewezen autoriteit. Provinciale besturen wordt 
gevraagd samen met gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven vorm 
te geven aan een regionale aanpak. 

Provinciale streek-, waterhuishoudings-, ontgrondings- en milieubeleids-
plannen vormen geschikte kaders voor de keuze van een bij een regio 
passende gespreide of geconcentreerde aanpak. 

Het rijk zal de totstandkoming bevorderen van regionale voorbeeldplan-
nen die in ruimtelijke zin oplossingen zoeken voor het zorgvuldig omgaan 
met grond- en oppervlaktewater, energie en afval. 

Bij het omgaan met energie en afval staan het gebruik van eigen 
energiebronnen en het beperken, respectievelijk het opnieuw gebruiken 
van afval centraal. Gestreefd moet daarbij worden naar regionale samen-
werkingsvormen tussen publieke en private organisaties. Door de inbreng 
van kennis, kapitaal en bevoegdheden kan een dergelijke samenwerking 
leiden tot een doelmatig en zorgvuldig ruimtebeheer. 

Deze opzet van deze samenwerkingsvormen zou produktgericht (water, 
afval) kunnen zijn. 

Schoon water vormt een belangrijke grondstof. Het rijk wil daaraan 
bijdragen door de toevoer van «gebiedsvreemd» water met vervuilende 
invloeden te beperken door middel van landinrichtings- en waterstaats-
werken. Tevens zal in dit kader worden bevorderd dat schoon water per 
gebied langer wordt vastgehouden. 

Ook zal onderzocht worden of het gebruik van moerassystemen 
(helofytenfilters) voor waterzuivering mogelijk is en in hoeverre dit kan 
samengaan met natuurontwikkeling en recreatie. 

Ten aanzien van afval zal het rijk onderzoeken hoe ons land minder 
afhankelijk kan worden van het buitenland voor stort en verwerking van 
afval. Tesamen met gemeenten, provincies en bedrijfsleven zal worden 
vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn en hoe deze ruimtelijk het best 
kunnen worden ingepast. 
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3.9. Veranderingen in het landelijk gebied 

Veranderingen in het grondgebruik van het landelijk gebied houden 
in belangrijke mate verband met ontwikkelingen in de agrarische 
sector. 

De Nederlanders zullen geleidelijk behoefte krijgen aan een hogere 
kwaliteit van funkties als recreatie en natuurontwikkeling. De vraag 
naar meer kwaliteit heeft ook betrekking op de verscheidenheid van 
het landschap. 

De veranderingen in het landelijk gebied zijn met veel onzekerheden 
omgeven. Wanneer en op welke plaats ze zich zullen voordoen valt 
niet altijd met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat de samenhang 
van functies in het landelijk gebied, de aard van de veranderingspro 
cessen en de zorg voor een goede kwaliteit van lucht, bodem, grond 
en oppervlaktewater dwingen tot een zorgvuldige ruimtelijke inpassing 
en onderlinge afstemming van de verschillende functies. 

Indien, door veranderingen in de landbouw de bestaande ruimtelijke 
structuur onder druk komt te staan dreigen heel wezenlijke funkties 
verloren te gaan. Ook kan dan een nivellering van het landschap 
optreden en kan onvoldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
binnen de agrarische sector ontstaan. 

Voor bepaalde delen van het landelijk gebied kan volstaan worden 
met een actieve handhaving van de ruimtelijke structuur. Voor andere 
delen is een actief aanpassings- of zelfs vernieuwingsbeleid nodig, 
afhankelijk van de mate waarin de ruimtelijke structuur moet worden 
aangepast aan nieuwe vormen van gebruik. Met onzekerheden kan 
worden omgegaan door flexibele en globale plannen te maken met een 
«casco»-karakter. 

Een extra probleem vormt het afnemen van de bereikbaarheid van 
voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in delen van het landelijk 
gebied. Bij een afnemende en vergrijzende bevolking kan in een aantal 
gebieden onderverzorging ontstaan. In die gebieden zal de bereikbaar^ 
heid van voorzieningencentra veilig gesteld moeten worden. 

Veranderingen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit 

In het landelijk gebied zijn drie ontwikkelingen gaande die van grote 
invloed zullen zijn op de kwaliteit van de ruimte. 

De eerste ontwikkeling hangt samen met economische en technologische 
veranderingen in de landbouw. De tweede met een groeiende aandacht 
voor de niet-agrarische functies in het landelijk gebied en de derde met 
het toenemende belang dat wordt gehecht aan kwaliteit en verscheidenheid 
van het landschap. 

De landbouw is een produktietak die sterk afhankelijk is van bovennati-
onale ontwikkelingen. Uitgaande van blijvende quoteringsregelingen voor 
onder andere melk en suiker, en van een geleidelijke prijsdaling van de 
produkten die op de vrije markt worden verhandeld, lijken de volgende 
ontwikkelingen waarschijnlijk. 

Het aantal rundveebedri'iven daalt snel. Naar verwachting zal hun aantal 
dat nu ongeveer 70000 bedraagt, rond de eeuwwisseling zijn gedaald 
met 30 a 40%. In de rundveehouderij zal het aantal koeien dalen naarmate 
de produktiviteit stijgt. In gebieden met een hoge veebezetting zal dit 
gezien de blijvende behoefte aan kwalitatief goed ruwvoer, niet leiden tot 
het vrijkomen van cultuurgrond. In gebieden met een lage veebezetting 
zal worden gezocht naar alternatieve aanwendingsvormen die aansluiten 
bij de bestaande bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan verbe 
tering van de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer, het houden van 
schapen en het verkrijgen van neveninkomsten uit natuurbeheer. Dit kan 
weer leiden tot enige extensivering van het grondgebruik en in de meest 
extensieve gebieden zelfs tot het beschikbat-r komen van grond voor 
andere funkties. 
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In de akkerbouw zal, evanals in de veehouderij, de nadruk liggen op het 
verlagen van de kostprijs. In bepaalde gebieden zal het daarnaast 
vanwege bodemvermoeidheidverschijnselen nodig zijn meer wisseling 
van gewassen toe te passen. Bedrijfsvergroting is daarvoor nodig. Het 
aantal bedrijven daalt al sinds 1950. Rond de eeuwwisseling zullen er van 
de huidige 17 000 naar verwachting 30 a 40% zijn beëindigd. 

De produktie, en de oppervlakte, van de glastuinbouw, de vollegronds-
tuinbouw, de bollenteelt en mogelijk op termijn ook de intensieve 
veehouderij zullen naar verwachting toenemen. 

Met dit alles ontstaat een geschakeerd beeld. Er zullen, op uiteenlopende 
schaal, wijzigingen binnen het areaal cultuurgond plaatsvinden. Voorlopig 
neemt, mede door de milieu-wetgeving, de grondgebondenheid van de 
produktie niet sterk af en zal in veel gebieden (enige) extensivering 
kunnen optreden. 

Een tweede ontwikkeling is de groeiende aandacht voor de versterking 
van niet-agrarische functies in het landelijk gebied. Het gaat daarbij niet 
zozeer om vergroting van de oppervlakte, maar veel meer om het aanbieden 
van betere recreatiemogelijkheden en om kwalitatieve verbetering en 
duurzame instandhouding van de natuur- en landschapswaarden. 

De komende decennia blijft de behoefte aan uitbreiding voor openlucht-
recreatie bestaan. De kwaliteit van het landschap blijkt één van de 
belangrijkste dragers te zijn voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. 
Voor de watersport en oeverrecreatie zijn de meren- en plassengebieden 
maar ook gebieden die rijk zijn aan rivieren, vaarten, kanalen, zandwin-
plassen van belang. Daarbij verdient de ontsluiting van oevers en onderlinge 
verbindingen tussen de wateren aandacht. In de hogere delen van ons 
land zijn vooral de kleinschalige en bosrijke gebieden in trek. De gedachten 
om te komen tot natuur- en landschapsontwikkeling winnen met name in 
deze dfebieden veld. In de omgeving van de woonkernen gaat de aandacht 
vooral uit naar het tot stand brengen van betere verbindingen tussen 
woning en buitengebied. 

Meer in het algemeen, en dat is de derde ontwikkeling die hier van 
belang is, neemt de waarde die de Nederlanders hechten aan milieukwali-
teit, aan natuur, aan ruimtelijke kwaliteit en aan verscheidenheid in 
landschappen toe. Dit alles pleit voor het behoud en dé verdere ontwikkeling 
van een rijk geschakeerd landelijk gebied: grootschalige landschappen 
naast kleinschalige landschappen, gebieden die vooral voor één bepaalde 
functie worden gebruikt, naast gebieden waarin tal van functies met 
elkaar verweven zijn. Naast de hierboven genoemde elementen spelen bij 
het behoud van de verscheidenheid ook de landelijke merktekens, zoals 
kerken, molens, historische stadjes en dorpen, kastelen, parken, buiten-
plaatsen en zichtbare archeologische monumenten een grote rol. Daarnaast 
bevat de bodem van ons land veel archeologische waarden, die belangrijk 
zijn als bron voor wetenschappelijk onderzoek. Die waarden vergen een 
zorgvuldig beheer. 

Van de drie genoemde ontwikkelingen die samen bepalend zullen zijn 
voor de vraag hoe het landelijk gebied van Nederland er aan het begin 
van de 21e eeuw uitziet, is de landbouwontwikkeling de belangrijkste. 

De landbouw is de overheersende gebruiker, en daarmee sterk bepalend 
voor de inrichting, van ons landelijk gebied: 64% wordt voor landbouw-
doeleinden gebruikt. Indien het water buiten beschouwing blijft zijn 
slechts in 18% van het landelijk gebied andere funkties toonaangevend. 

Door ontwikkelingen in markt en technologie ontstaat op een aantal 
plaatsen in het landelijk gebied een neiging naar intensivering van het 
landbouwkundig gebruik, of tot bedrijfsvoering met een nauwelijks 
grondgebonden karakter. In de meeste gevallen betekent dit een toene-
mende ruimtelijke overheersing van de landbouw boven andere functies 
als natuur- en landschap, recreatie en waterwinning. Hieruit kunnen een 
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scheiding van functies en een schaalvergroting van het landschap 
voortvloeien. 

Op een aantal plaatsen zal echter ook een meer extensief gebruik van 
het landelijk gebied gaan optreden. Een dergelijke ontwikkeling betekent 
niet dat grote landbouwgebieden hun landbouwfunktie verliezen of al dan 
niet tijdelijk braak komen te liggen. Wel zal extensivering, door een 
geringer gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, verweving van 
natuur- en landschapsbeheer beter inpasbaar maken in de agrarische 
bedrijfsvoering. Dat biedt zeker kansen in gebieden waar de vraag naar 
andere kwaliteiten van het landelijk gebied groot is. 

Het is niet waarschijnlijk dat intensivering en extensivering, en de 
daarmee samenhangende ruimtelijke gevolgen, altijd juist daar zullen 
plaatsvinden waar dat het beste aansluit bij groeiende behoeften aan 
recreatie, natuurontwikkeling en, eventueel, bebossing. Even onwaarschijn-
lijk is het dat zonder maatregelen de verscheidenheid aan landschapstypen 
vanzelf in stand zal blijven en dat nieuwe ruimtelijke structuren ontstaan, 
die een goede afstemming tussen sterkere en zwakkere functies mogelijk 
maken. 

Door de ontwikkelingen in de landbouw tijdig tegemoet te treden en 
daarbij rekening te houden met andere functies en met de opvattingen 
van de Nederlanders over de kwaliteit van de ruimte en het milieu wordt 
het mogelijk afgewogen beslissingen te nemen. 

Zouden de ontwikkelingen slechts worden afgewacht dan is de kans 
groot dat veranderingen in de landbouw niet zullen aansluiten op die in 
andere functies. In delen van het landelijk gebied zal dan een zekere mate 
van «verrommeling» gaan optreden, het landschap dreigt verder te 
verschralen en de kwaliteit van water, bodem en lucht dreigt slechter te 
worden. Bovendien ontstaat er onvoldoende ruimte voor nieuwe ontwik-
kelingen in de landbouw. 

Het veranderingsperspectief voor het landelijk gebied 

Het perspectief is gericht op het geleiden van veranderingen in het 
landelijk gebied met het doel de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te 
vergroten. Bij het geleiden van de veranderingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen beleid gericht op actieve handhaving, actieve aanpassing 
en actieve vernieuwing van de ruimtelijke structuur. 

Alvorens daarop nader in te gaan is het goed eerst stil te staan bij 
enkele kwaliteiten waaraan het landelijk gebied in elk geval zal moeten 
voldoen en die ook bij de basiswaarden zijn genoemd. Voorkomen moet 
worden dat het landelijk gebied in verval raakt, hetzij doordat gebouwen 
buiten gebruik raken, hetzij doordat landschappen niet meer onderhouden 
worden, hetzij door aantasting en doorsnijding vanwege infrastructuur. 

Via het landbouw- en het milieubeleid moet een halt worden toegeroepen 
aan de vervuiling van bodem, water en lucht. Dat is een voorwaarde om 
over toekomstmogelijkheden te kunnen praten. 

Het landelijk gebied moet ook landelijk blijven. De dreiging van eenvor-
migheid, het verbleken van het contrast tussen stedelijk en landelijk door 
het binnendringen van allerlei activiteiten die niet aan dat gebied zijn 
gebonden, moet worden bezworen. 

Heel belangrijk is ook dat de bevolking van het landelijk gebied ook 
naar haar eigen gevoel deel blijft hebben aan de ontwikkeling van ons 
land als geheel. Delen van de plattelandsbevolking dreigen afgesneden te 
raken van bepaalde voorzieningen. Openbaar vervoer is niet overal en 
altijd bereikbaar, terwijl voorzieningen steeds meer geconcentreerd 
worden, en daardoor op steeds grotere afstand van het huis komen te 
liggen. Dit kan tot gevolg hebben, dat mensen de slecht bereikbare, maar 
toch essentiële voorzieningen volgen en verhuizen. Daardoor kan een 
vicieuze cirkel ontstaan: het draagvlak voor de overblijvende voorzieningen 
brokkelt verder af waardoor de aantrekkelijkheid om te wonen en werken 
in een gebied nog meer daalt. 
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Het perspectief is er dan ook tevens op gericht om via het openbaar 
vervoer de bereikbaarheid van voorzieningencentra veilig te stellen in die 
delen van het landelijk gebied waar onderverzorging dreigt te ontstaan. 

Het perspectief voor het geleiden van veranderingen in het landelijk 
gebied verschilt van gebied tot gebied. Per regio valt aan te geven wat 
het voor inrichting en beheer van een gebied betekent om de gebruiks-
waarde te vergroten, of de belevingswaarde te verhogen en hoe een 
evenwicht kan worden gevonden tussen duurzaamheid en flexibiliteit ten 
behoeve van funkties met een verschillende dynamiek. 

Centrale vraag daarbij is of voor een ruimtelijke strategie moet worden 
gekozen die op scheiding dan wel op verweving is gericht. 

Overwegingen voor een meer op verweving van functies gerichte 
ruimtelijke strategie zijn: 

- de wens tot behoud van bestaande en ontwikkeling van nieuwe 
natuur- en landschapswaarden in agrarische cultuurlandschappen, in de 
vorm van bijvoorbeeld weidevogelbeheer en het beheer van landschapse-
lementen 

- de behoefte aan houtteelt en recreatief medegebruik op agrarische 
bedrijven 

- kansen in verband met de extensivering van grondgebruik als gevolg 
van productiebeheersingsmaatregelen en milieumaatregelen 

- de beschikbaarheid van arbeid en de mogelijkheid van neveninkonv 
sten. 

Overwegingen voor een meer op scheiding gerichte ruimtelijke strategie 
zijn: 

- de arbeids- en teelttechnische ontwikkelingen van het agrarisch 
productieproces 

- de behoefte aan uitbreiding van het productie-areaal van sommige 
intensieve agrarische teelten 

- de benodigde flexibiliteit van inrichting en agrarische grondgebruik in 
de toekomst 

- de wens tot het realiseren van natuur-, recreatie- en bosgebieden in 
grote ruimtelijke eenheden 

- de behoefte aan het creëren van ecologische kerngebieden en 
verbindingszones. 

Evenals in de steden geldt in het landelijk gebied dat grote delen van 
het landelijk gebied op eigen kracht redelijk bij de tijd blijven. De overheid 
kan hier volstaan met een beleid dat is gericht op het behoud en het 
versterken van karakteristieke elementen die tesamen de ruimtelijke 
hoofdstructuur van het gebied vormen. De aandacht van de overheid zal 
hier veelal gericht zijn op goed onderhoud en beheer van wegen en 
andere openbare voorzieningen. Er zijn echter ook gebieden waar 
ontwikkelingen het niet zonder geleiding zullen kunnen stellen. Dat geldt 
voor gebieden waar zonder een handhavingsbeleid bepaalde kenmerken 
verloren zouden gaan, die wezenlijk zijn voor het gebied waar eenvormig-
heid, nivellering en verloedering, vervuiling en verrommeling dreigen. Het 
geldt ook voor gebieden waar mogelijkheden liggen voor kansrijke 
landbouw of anderszins gewenste ontwikkelingen. 

Met het oog hierop wordt in het perspectief onderscheid gemaakt 
tussen actieve handhaving, actieve aanpassing en actieve vernieuwing. 

Actieve handhaving is van belang in gebieden waar de verweving van 
functies en de schaal van het landschap behouden dienen te blijven. 
Wanneer in zulke gebieden veranderingsprocessen in de landbouw 
aanleiding geven tot een zodanig intensivering van de produktie dat 
daardoor de ruimtelijke hoofdstructuur onder druk komt te staan, dient 
een dergelijke ontwikkeling zorgvuldig te worden afgewogen en begeleid. 
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Verweving van functies: weidevogelbeheer, 
beheer van landschapselementen, recreatief 
medegebruik 

Scheiding van functies: ontwikkeling in het 
agrarisch produktieproces 

Aktieve aanpassing is van belang in gebieden waar door wijzigingen 
van de ruimtelijke structuur op beperkte schaal het benutten van kansen 
voor natuurontwikkeling, recreatief medegebruik en landschapsbouw en 
het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor veranderingen binnen de 
landbouw mogelijk is. 

Het derde element van het perspectief is aktieve vernieuwing. Aktieve 
vernieuwing is van belang in gebieden waar verbetering van de inrichting 
voor landbouwkundige doeleinden of inrichting voor andere funkties (bijv. 
natuurontwikkeling) vragen om het scheppen van nieuwe, vaak robuuste 
ruimtelijke structuren. Dat zal zeker leiden tot een verhoogde scheiding 
van funkties. Het kan de gevoeligheid van andere funkties zoals natuur, 
recreatie, waterwinning en bosbouw voor veranderingen binnen de 
landbouw verminderen. Door een actieve opstelling kunnen echter 
tegelijkertijd de mogelijkheden worden vergroot om nieuwe kwaliteiten 
toe te voegen aan het gebied als geheel. 
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Naast de regionale oriëntatie en de verschillende manieren om actief 
om te gaan met veranderingen is er nog een aspect dat deel uitmaakt van 
het veranderingsperspectief. Dat betreft de manier van omgaan met 
onzekerheden. Enerzijds moet in plannen worden vastgelegd wat veilig 
gesteld moet worden. Anderzijds moeten binnen de gegeven situatie 
- waartoe ook de ruimtelijke structuur van een gebied behoort - bepaalde 
ontwikkelingsmogelijkheden worden opengehouden, en moet worden 
geanticipeerd op verwachte veranderingen. Dit principe van planning met 
een «casco» karakter, wordt in de stedebouw en in de architectuur vaak 
gehanteerd. Het is echter ook heel goed toepasbaar op de geleiding van 
ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

Zicht op uitvoering 

De provincie is de eerst aangewezene bij het vormgeven aan de 
geleiding van veranderingen in het landelijk gebied. Het streekplan, maar 
ook waterhuishoudkundige en milieubeleidsplannen zijn daarvoor 
geschikte instrumenten. Voor de provincies is het van belang te weten 
welke ruimtelijke hoofdstructuur de regering wenst te handhaven voor 
het landelijk gebied en voor welke gebieden het rijk meer specifieke 
activiteiten vanuit het rijksbeleid nodig acht. Dit wordt in hoofdstuk 4 in 
de paragrafen 2 en 10 aangegeven. 

Binnen de nationale ruimtelijke hoofdstructuur is het aan provincies en 
gemeenten om aan te geven waar zij aktieve handhaving, aanpassing of 
vernieuwing van de ruimtelijke structuur voorstaan. 

Gemeenten wordt gevraagd in structuur- en bestemmingsplannen de 
kenmerkende karakteristieken en kwaliteiten vast te leggen, te anticiperen 
op de toekomst en waar nodig ruimte te laten voor nieuwe ontwikkelingen 
(casco-planning). 

Via het bestaande instrumentarium draagt de rijksoverheid meer in het 
algemeen bij aan de geleiding van veranderingsprocessen in het landelijk 
gebied. Nieuwe instrumenten worden niet voorzien: naast de meer 
sectorale instrumenten, bieden zowel de Wet op de ruimtelijke ordening 
als de Landinrichtingswet, voldoende mogelijkheden om de veranderingen 
in goede banen te leiden. Ter ondersteuning van het ontwikkelen van 
casco-planning zal rijksoverheid financiële steun verlenen aan het 
ontwikkelen van voorbeeldplannen, aansluitend op de (gewijzigde) Wet 
op de ruimtelijke ordening. 

Voor wat betreft de bereikbaarheid van voorzieningen zal het rijk in die 
delen van het landelijk gebied waar onderverzorging dreigt, streven naar 
een openbaar vervoersaanbod dat is toegesneden op de vraag naar 
openbaar vervoer. Het aanbod wordt bepaald aan de hand van het (te 
herziene) normeringssysteem streekvervoer (NVS). 

Voor die gebieden en plaatsen waar de minimum norm van dit systeem 
niet wordt gehaald zal het rijk blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om aan de vraag te kunnen voldoen. 

3.10. Veranderingen in de dagelijkse leefomgeving 

Het dagelijks leven van de individuele Nederlander in 2015 zal zich, als 
gevolg van de veranderingen in de samenleving afspelen in een anders 
ingerichte ruimte dan welke we nu kennen. 

Er zal, zoals blijkt uit hoofdstuk 2, op weg naar 2015 steeds minder 
sprake zijn van één dagelijkse leefomgeving. Het sterk geschakeerde 
karaktervan de samenleving leidt tot een grote ruimtelijke verscheidenheid. 
Die verscheidenheid zal ook leiden tot meer in het oog springende 
verschillen tussen bijvoorbeeld rust en drukte, tussen natuur en cultuur, 
tussen oud en nieuw. 

De dagelijkse leefomgeving in 2015 zal een bonte schildering zijn. In de 
voorgaande paragrafen kwamen de kleuren en de penselen aan de orde. 
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Daarmee kan één, en niet dé dagelijkse leefomgeving in 2015 worden 
geschilderd. 

Als beeldend perspectief is een staalkaart van de dagelijkse leefomgeving 
in 2015 opgenomen, gebaseerd op zowel stedelijke als landelijke ontwik-
kelingen die in dit hoofdstuk aan de orde kwamen. 

In deze «staalkaart van de dagelijkse leefomgeving» is geprobeerd de 
elementen «verscheidenheid» en «samenhang» te benadrukken. Verschei-
denheid in woon-, werk- en recreatiemilieus, als ruimtelijke uitdrukking 
van een pluriforme samenleving waarin keuzevrijheid een centrale rol 
speelt. Samenhang, omdat het optimaal kunnen ontplooien van eigen 
wensen vraagt om contacten en uitwisselingen tussen (groepen) mensen, 
waarvoor goede verbindingslijnen en ontmoetingsplaatsen nodig zijn. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20490, nrs. 1-2 72 



HOOFDSTUK 4 Nederland op weg naar de 21' 
eeuw 

4 . 1 . Een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 

De veranderende positie van Nederland in internationaal verband geeft 
aanleiding tot het formuleren van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
voor ons land. Dit ontwikkelingsperspectief geeft aan welke kwaliteiten 
Nederland zou moeten versterken om voorbereid te zijn op de economische 
en maatschappelijke veranderingen die ons land op weg naar de 21 e 

eeuw te wachten staan. 
Het ontwikkelingsperspectief is selectief van karakter. Niet alles is aan 

verandering onderhevig, en niet alle veranderingen vragen nu om wijziging 
respectievelijk aanvulling van bestaand beleid. 

Niet voor alles dat ruimtelijk gezien van belang is, niet voor elk onderdeel 
van de Nederlandse ruimte behoeft een ontwikkelingsperspectief te 
worden gegeven. 

Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief is geen vrijblijvende beschouwing 
over mogelijke veranderingen. Het geeft de richting aan die de nationale 
overheid wil inslaan om de positie van Nederland in internationaal 
verband te versterken, en het geeft ook de stappen aan die de rijksoverheid 
daarvoor in haar ruimtelijk beleid wil zetten. 

Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief bouwt voort op de bestaande 
ruimtelijke hoofdstructuur van ons land en op kwaliteiten van de afzon-
derlijke landsdelen. In de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk zal worden 
aangegeven uit welke elementen de ruimtelijke hoofdstructuur is opge-
bouwd en wat als kenmerkende kwaliteiten van de afzonderlijke landsdelen 
kan worden beschouwd. 

Uitgangspunten van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief zijn het 
door middel van ruimtelijk beleid: 

- versterken van sterke punten in economisch en ruimtelijk opzicht en 
benutten van ontwikkelingskansen van ons land 

- vergroten van de ruimtelijke verscheidenheid 
- benutten en versterken van de eigen kwaliteiten van de verschillende 

landsdelen. 

De betekenis van de nota voor de economische ontwikkeling. 

Naast de behoefte om stedelijke en landelijke ontwikkelingen meer in 
hun samenhang te bezien en de gewenste vereenvoudiging van het 
ruimtelijk planningstelsel, is vooral de noodzaak om tijdig in te spelen op 
nieuwe economische en technologische ontwikkelingen, reden om een 
Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening uit te brengen. Met betrekking 
tot de relatie economie - ruimtelijke ordening is in hoofdlijnen het 
volgende van belang. 

Uitspraken over economische ontwikkelingen op langere termijn zijn 
met veel onzekerheden omgeven. Zeker geldt dit voor een open economie 
als de Nederlandse, waarop internationale factoren een zeer grote invloed 
hebben. 

Het feit dat de ontwikkelingen in de marktsector maar in beperkte mate 
voorspelbaar zijn betekent dat in de Vierde nota niet meer dient te 
worden geregeld dan nodig en verantwoord is. Daarbij zal, ook gelet op 
de wens tot deregulering, meer dan in het verleden de ruimtelijke 
ontwikkeling kunnen aansluiten op de vrije keuzes van burger en bedrijfs-
leven. 
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Er wordt niet langer gestreefd naar grote migratiestromen tussen de 
landsdelen; van het spreidingsbeleid is al in de Derde nota afstand 
genomen. Ook in het regionaal beleid is het accent verder verschoven van 
groeiverdeling naar groeibevordering. In de recente brief van de herijking 
van het regionaal beleid (TK 1987-1988, 20 390 nr. 1) is aangegeven, dat 
thans de gerichte stimulans van een grotere bijdrage van de regio's aan 
de nationale groei centraal staat. Nationale en regionale beleidsinspan-
ningen komen zodoende steeds meer in eikaars verlengde te liggen. 

Het veilig stellen van natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen 
en het behoud van kenmerkende verscheidenheid van ons land blijft 
hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Anderszins staat de overheid ook 
in onzekerheid voor keuzes ten aanzien van de prioriteitstelling voor de 
ruimtelijke inrichting. Met name voor de nationale hoofdinfrastructuur en 
grootschalige publieke voorzieningen die een zeer breed draagvlak 
vergen, is een nationale selectie noodzakelijk. 

De internationale oriëntatie van Nederland neemt toe. Dit is niet alleen 
van belang, gelet op de distributie-functie van Nederland, maar ook voor 
de producerende industrie, wier Europese afzetmarkt met de voorgenomen 
liberalisatie van 1992 aan belang wint. Hier liggen kansen die benut 
kunnen worden en bedreigingen die gekeerd dienen te worden. 

In verband met de Nederlandse distributiefunctie wordt in deze nota 
een globale analyse gepresenteerd van de belangrijkste vervoersstromen 
met het oog op de selectie van de belangrijkste hoofdtransportassen, in 
relatie met concentraties van bevolking en bedrijvigheid in binnen- en 
buitenland. 

De ontwikkeling van de landbouwpolitiek (EG en GATT) kan consequen-
ties hebben voor het landelijk gebied. Het internationaal beraad heeft nog 
niet geleid tot een duidelijke aanpak. 

Mede onder invloed van technologische ontwikkelingen, zoals met 
betrekking tot nieuwe materialen, informatie en telecommunicatie, is er 
sprake van zowel concentrerende als deconcentrerende tendensen in de 
geografische spreiding van economische activiteiten op alle schaalniveau's 
(lokaal, regionaal en nationaal). De noodzaak tot verandering en aanpas-
sing, zal naar verwachting tot een verhoogde dynamiek van en binnen het 
nederlandse bedrijfsleven leiden. Per saldo lijkt een licht agglomererende 
tendens waarschijnlijk. 

De technologische vernieuwing gaat gepaard met een toenemende 
verstrengeling van industriële activiteiten en diensten. Industriële activi-
teiten zijn niet alleen een bron van toegevoegde waarde en werkgelegen-
heid, maar ook een spil van andere activiteiten in onze economie, onder 
andere de dienstensector. De industrie draagt de export voor ongeveer 
70%. De industrie is van belang als centrum van toepassing van nieuwe 
technologieën en als drager daarvan. Dit werkt door in de bestaande 
niet-stedelijke industriecomplexen alsook in - al dan niet op de steden 
georiënteerde - nieuwe industrie. Eén en ander betekent dat het ruimtelijk 
beleid niet alleen te bepalen is vanuit het stedelijke milieu, maar ook 
rekening dient te houden met bestaande concentraties van industrie en 
bepaalde diensten, zoals distributie. Die grote industriegebieden die in 
het ruimtelijk beleid van het rijk een bijzondere positie hebben, maken 
deel uit van de ruimtelijke hoofdstructuur van ons land, zoals deze in de 
volgende paragraaf geschetst zal worden. Voorts is het gewenst om 
gespreid over het land voldoende steunpunten te hebben voor voorzienin-
gen ten behoeve van de gevestigde en te vestigen industrie en diensten. 

In het proces van economische relatievorming en ontwikkeling van 
nieuwe produktiestructuren spelen toelevering en uitbesteding een 
belangrijke rol. De Minister van Economische Zaken brengt dit jaar een 
beleidsnota over dit thema uit. Hierbij gaat het om nationale, regionale en 
internationale relatie-netwerken. De vraag in welke mate economische 
complexvorming in de regio's een bijdrage kan leveren aan de economische 
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groei, zal verder in de komende periode bijzondere aandacht krijgen in 
het regionaal-economisch onderzoeksprogramma van EZ. Duidelijk is wel 
dat de kwaliteit van transport" en communicatieverbindingen mede 
bepalend is voor de totstandkoming van produktienetwerken, die een 
basis vormen voor economische groei. Daarbij blijft naast inspelen op 
nieuwe economische activiteiten aandacht voor het bestaande noodzake-
lijk. In veel gebieden blijken immers om bestaande bedrijvigheid lokale, 
regionale en vaak ook bovenregionale netwerken te zijn gegroeid. Ook die 
bedrijvigheid wordt soms bedreigd door ruimtelijke knelpunten. 

Voor het ruimtelijk patroon van economische bedrijvigheid is de 
situering van infrastructurele voorzieningen van groot belang. Zo is reeds 
in de Economische Structuurnota (1976) geconstateerd, dat de Randstad 
zich verbreedt. In deze Structuurnota is sprake van ontwikkelingsassen 
die door de betere infrastructuur en de moderne communicatiemedia 
reiken tot ver in Brabant, Gelderland en Overijssel. De verwachting werd 
uitgesproken, dat Nederland zich door dergelijke economische ontwikke-
lingsassen zou ontwikkelen tot één samenhangende economische ruimte. 
Deze ontwikkeling blijkt zich inderdaad in belangrijke mate te hebben 
voltrokken. Ook de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
constateert in zijn advies ten behoeve van de Vierde nota, dat Nederland 
voor wat betreft het economische functioneren voor een belangrijk deel 
kan worden gezien als één «urban field». 

Dit betekent geen diffuus beeld. Ons land laat een grote verscheidenheid 
aan woon- en werkmilieus zien. Verspreid over alle regio's, valt met 
verschillende accenten, een ruimtelijke hoofdstructuur te constateren. 
Het benutten van van de economische kansen voor het land als geheel 
lijkt het best te worden gediend met een zekere mate van ruimtelijke 
concentratie op regionaal niveau van voorzieningen, infrastructuur, 
woningbouwlokaties en economische activiteiten, in aansluiting op de 
bestaande ruimtelijke structuur en ontwikkelingstrends. Uit oogpunt van 
betaalbaarheid moet hierbij zoveel mogelijk worden aangesloten bij reeds 
verrichte publieke en private investeringen. De beleidskaart Ruimtelijke 
Hoofdstructuur (waarin uiteraard het nationale schaalniveau voorop staat) 
is ook om die reden een belangrijk uitgangspunt voor het rijksbeleid. In de 
uitwerking/prioriteitenstelling zal hierbij ingespeeld moeten worden op de 
wensen in de marktsector, zoals die feitelijk blijken (marktgerichte 
benadering). 

De ruimtelijke hoofdstructuur is de neerslag van geografische gegeven-
heden, initiatieven van burgers en bedrijven, alsook van overheidsbeleid. 
Voor het komende decennium gelden in aanvulling op het reguliere 
rijksbeleid enige ISP- en PNL-afspraken, die enkele zwakke plekken in de 
hoofdstructuur zullen versterken (zoals versnelde aanleg van A32 naar 
Leeuwarden, A7 Groningen - Nieuwe Schans - en A73, Boxmeer - Venlo). 
De komende periode vraagt verder het mobiliteitsvraagstuk in de Randstad 
en op de belangrijkste internationale vervoersassen bijzondere aandacht. 
Oplopende reistijden en transportkosten vormen knelpunten in de 
economische ontwikkeling. In de notitie Economische Infrastructuur en 
het regeringsstandpunt over het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad is 
het beleid tot 1995 in hoofdlijnen aangegeven. Het beleid voor nationale 
infrastructuur op langere termijn komt verder aan de orde bij de herziening 
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer; de Vierde nota (met daarin 
het herbevestigde bestaande beleid en het nieuwe beleid) werkt hier 
richtinggevend. In het kader van deze Vierde nota vraagt met name 
afstemming van woon-, werk- en voorzieningenlokaties, ter beperking van 
de mobiliteitsbehoefte de aandacht. 
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4.2. De ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland 

De ruimtelijke hoofdstructuur vormt samen met de kwaliteiten van de 
landsdelen (§ 4.3), de basis voor de strategische beleidskeuzen die de 
regering maakt in het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief van de Vierde 
nota. Ze vormt als het ware de «onderlegger» voor het nieuw te formuleren 
beleid en laat zien wat Nederland heeft en zou willen behouden. 

Het gaat om een hoofdstructuur: alleen die elementen zijn opgenomen 
waarop bij de beleidskeuzen in dit hoofdstuk zal worden aangesloten. 

De ruimtelijke hoofdstructuur bestaat uit beschrijvende en een aantal 
normatieve elementen. De beschrijvende elementen hebben betrekking 
op de karakteristieke kenmerken van Nederland; de normatieve zijn 
ontleend zijn aan de hoofdlijnen van het bestaande en te handhaven 
rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening. Deze elementen zijn aangegeven 
op vijf deelkaarten. 

Karakteristieke kenmerken 

De karakteristieke kenmerken van Nederland zijn weergegeven op drie 
deelkaarten. Achtereenvolgens laten die zien: 

- de mate van verstedelijking (sterk, matig, weinig), de steden met 
meer dan 40000 inwoners en de hoofdverbindingen over weg, rail en 
water (deelkaart 1) 

- de hogere gebieden (veelal zandgronden) en lagere gebieden (veelal 
veen- en kleigronden) (deelkaart 2) 

- de grote wateren en de grote rivieren (deelkaart 3). 

Hoofdlijnen van bestaand beleid 

Het bestaand rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening is neergelegd in 
een aantal planologische kernbeslissingen. Dit stelsel van ruimtelijke 
plannen en de vereenvoudiging daarvan komt verder aan de orde in 
hoofdstuk 5. 

De Vierde nota vervangt de Nota landelijke gebieden en de Verstedelij-
kingsnota. Het bestaande beleid uit de structuurschetsen, de structuur-
schema's en de overige planologische kernbeslissingen blijft gehandhaafd. 

De bestaande planologische kernbeslissingen blijven voor grote delen 
van ons land en voor veel aspecten van het ruimtelijk beleid het uitgangs-
punt voor het ontwikkelen en toetsen van beleid, zowel naar andere 
overheden als naar de marktsector. 

De hoofdlijnen van bestaand beleid die zijn opgenomen in de ruimtelijke 
hoofdstructuur zijn ontleend aan de Structuurschets voor de stedelijke 
gebieden en aan de Structuurschets voor de landelijke gebieden. Opge-
nomen zijn: 

- het beleid voor de stadsgewesten, voor de open ruimten, en voor de 
centrale agglomeraties van de vier grote steden en de in de structuurschets 
aangegeven industriegebieden (deelkaart 4) 

- de zonering van het landelijk gebied (deelkaart 5) 

De kaart van de ruimtelijke hoofdstructuur 

De karakteristieke kenmerken van Nederland en de hoofdelementen 
van het bestaande ruimtelijk beleid staan niet los van elkaar. Daarom zijn 
alle elementen van de ruimtelijke hoofdstructuur op één kaart bijeenge-
bracht. Zij moeten in hun onderlinge samenhang worden gezien en 
worden gelegd naast de kaarten die behoren bij het ruimtelijk ontwikke-
lingsperspectief, om uiteindelijk, te worden samengevoegd tot één beeld 
(zie paragraaf 4.12). 
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RUIMTELIJKE H O O F D S T R U C T U U R 
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5 STRUCTUURSCHETS LANDELIJKE GEBIEDEN 

en andere functies in kleinere ruimtelijke eenheden 

zone D gebieden met als hoofdfunctie natuur 

Gtalische Beeldvorming Rijksplanologische Dienst 

4.3. Landsdelen en hun kwaliteiten 

Naast de nationale ruimtelijke hoofdstructuur zijn de eigen economische 
en ruimtelijke kwaliteiten van de afzonderlijke delen van ons land een 
belangrijk fundament voor het ruimtelijk beleid. De karakteristiek van de 
landsdelen, hun positie binnen Nederland, hun internationale oriëntatie, 
hun economische structuur en ruimtelijke kenmerken vormen even zovele 
aangrijpingspunten voor het formuleren van een ruimtelijk ontwikkelings-
perspectief voor Nederland in internationaal verband. 

De «klassieke» indeling van Nederland in Randstad, halfwegzone en 
periferie sluit niet meer aan op ontwikkelingen die ten dele nu al zichtbaar 
zijn. Het economisch kerngebied van ons land is groter geworden dan de 
Randstad alleen. Het omvat ook grote delen van Gelderland en Noord-
Brabant en het zuidelijk deel van Flevoland. 

De overloop van bevolking en bedrijvigheid in de jaren zestig en het 
begin van de jaren zeventig vanuit de Randstad naar omliggende gebieden 
heeft mede het fundament gelegd voor een zelfstandige ontwikkeling van 
een groter gebied dan de Randstad alleen. Binnen Nederland heeft dit 
economisch kerngebied, globaal genomen, de meeste kansen voor een 
verdere ontwikkeling van zowel moderne industrie als dienstverlening. 
Dat neemt niet weg dat voor bijna iedere andere regio sterke kanten zijn 
aan te wijzen die perspectieven bieden voor de toekomst. Deze worden 
mede bepaald door de andere positie van die regio's in internationaal 
verband als gevolg van het afnemend economisch belang van de lands-
grenzen. 

Van groot belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van alle landsde 
len, ook die buiten het economisch kerngebied, is de grote vrijheid in 
lokatiekeuze die voor veel bedrijven nu al geldt. In het verleden stonden 
rendementsfaktoren als grondstof" en transportkosten en het loonniveau 
centraal. Geleidelijk aan wonnen vervolgens met name schaalvoordelen, 
ruimtelijk gezien te vertalen in agglomeratievoordelen, veld. Die voordelen 
zijn nog steeds erg belangrijk maar daarnaast worden andere factoren 
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steeds belangrijker, die in de «omgevingssfeer» liggen: persoonlijke 
bindingen, kontakten met de overheid, het woonklimaat en mentaliteit en 
scholingsgraad van de beroepsbevolking. Gezien het toenemend belang 
van vooral de laatste factor zal daaraan in de beschrijving van de landsdelen 
aparte aandacht worden besteed. 

Bij het schetsen van het ontwikkelingsperspectief voor ons land als 
geheel wordt in deze nota dan ook de volgende indeling gehanteerd: 

Centraal-Nederland (de Randstad met grote delen van Gelderland, en 
Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Flevoland), Noord-Nederland 
(Groningen, Friesland, Drenthe, en noordelijke delen van Overijssel en 
Flevoland), Oost-Nederland (Twente en Oost-Gelderland), Zuidoost-Ne-
derland (Limburg), Zuidwest-Nederland (Zeeland en West-Brabant). In 
het ontwikkelingsperspectief wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de 
Randstad omdat daar zowel sprake is van kansen die zich elders binnen 
het economisch kerngebied niet voordoen, als van specifieke bedreigingen. 

Van de genoemde landsdelen wordt hierna een karakterschets gegeven 
steeds opgebouwd uit de onderwerpen «ligging en infrastructuur», 
«regionale economie», «arbeidsmarkt en scholing», en «ruimtelijke 
verscheidenheid», omdat deze onderwerpen de economische ontwikke-
lingskansen van de regio's voor een belangrijk deel bepalen. Niet elk 
gebied van Nederland komt aan de orde. Beoogd is niet een volledige 
opsomming van kwaliteiten te geven, of een strakke begrenzing van 
gebieden. Veelal zal er sprake zijn van overgangen tussen gebieden 
waarvoor bepaalde kwaliteiten evenzeer gelden. 

Centraal-Nederland: De Randstad en grote delen van Gelderland 
en Noord-Brabant 

Het economisch kerngebied van Nederland is uitgedijd van de 
Randstad in de richting van Arnhem/Nijmegen en van de Brabantse 
Stedenrij. De basis voor de ontwikkeling van het gebied wordt gevormd 
door de ligging tussen Schiphol en de Rotterdamse haven in het 
westen en het Europese achterland, en door de vervoersassen die het 
gebied doorsnijden en hun vervoersknooppunten. 
Centraal-Nederland is het meest internationaal georiënteerde deel van 
ons land en kent een grote verscheidenheid aan steden en landschappen. 
Daarbinnen scoort de Randstad zeer hoog op een aantal uiteenlopende 
kwaliteiten. De vestigingsvoorwaarden voor internationale hoofdkan-
toren en diensten zijn vooral gunstig in Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. De plaats van de Randstad in de middengroep van Europese 
steden is echter niet onbedreigd. 

Ligging en infrastructuur 

Het economisch kerngebied ligt centraal binnen Nederland en maakt 
deel uit van het economisch centrum van West-Europa. Het gebied vormt 
de «gateway to Europe», gelegen aan zee en rond de Delta van Rijn en 
Maas. 

Het bestaande netwerk van verkeers- en vervoersvoorzieningen is 
veelzijdig en uitgebreid. Het verbindt zowel de delen van het kerngebied 
onderling als het kerngebied met het omliggende binnen- en buitenland. 
In het gebied liggen de internationale «mainports» Rotterdam ('s werelds 
grootste zeehaven) en de luchthaven Schiphol. Daarnaast beschikt het 
economisch kerngebied over de zeehaven Amsterdam en de regionale 
luchthavens Zestienhoven en Eindhoven. 

Regionale economie 

De verbreding van het economisch kerngebied van Randstad tot 
Centraal-Nederland is terug te vinden in de verschillen in welvaart binnen 
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dit gebied. Op basis van kenmerken als inkomen en produktie per hoofd 
van de bevolking, het werkloosheidpercentage en de participatie op de 
arbeidsmarkt kan worden geconstateerd dat de huidige welvaart in de 
Randstad boven het landelijk gemiddelde ligt en in de rest van Centraal-
Nederland er iets onder. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de 
verschillen in produktiestructuur en het feit dat de autonome ontwikkeling 
van het overig gebied van Centraal-Nederland pas later op gang is 
gekomen. Gezien de kansen die Centraal-Nederland op economisch 
gebied heeft, moet de welvaartsontwikkeling voor de toekomst gunstig 
worden ingeschat. Deze kansen liggen zowel op het gebied van de 
distributie, de zakelijke dienstverlening als de moderne industrie. Bovendien 
bevindt een belangrijk deel van de moderne landbouw in ons land zich in 
Centraal-Nederland. 

De zeer sterke transport" en distributiesector steunt in hoge mate op 
de aanwezige lucht- en zeehavens en de goede verbindingen. Langs de 
transportassen Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Ruhrgebied is de 
bedrijvigheid in het wegvervoer sterk vertegenwoordigd, terwijl de 
overige kansrijke vervoersaktiviteiten zich sterk rond Schiphol en de 
Rotterdamse haven concentreren. De as Utrecht-Den Haag blijkt aantrek-
kelijk te zijn voor groothandelsvestigingen. Breda, op de as Rotterdam-
Antwerpen kent eveneens een zich goed ontwikkelende groothandel 
evenals Ede en Veenendaal. 

In de Randstad sluit op de distributie-aktiviteiten een sterke internationale 
zakelijke dienstverlening aan, vooral geconcentreerd in de drie grote 
steden in het Westen. Hier zijn ook de hoofdzetels van internationale 
concerns veelal gevestigd. 

Utrecht neemt een zeer centrale positie in tussen het westelijk deel van 
het economisch kerngebied en de rest van ons land. Hier komen zeven 
intercitylijnen en evenzoveel autosnelwegen bijeen. Dat maakt Utrecht 
een belangrijke schakel in de nationaal georiënteerde commerciële en 
niet-commerciële dienstverlening. 

Net als bij de handel spreidt ook de zakelijke dienstverlening zich 
verder naar het Oosten en het Zuiden uit. Arnhem, Apeldoorn, Breda en 
Eindhoven worden (mede) door de zakelijke dienstverlening gekarakteri-
seerd, waarbij het accent op de kwartaire sector ligt. In praktisch het 
gehele gebied zijn goede mogelijkheden voor moderne industriële 
activiteiten. In de Randstad zijn deze wat kleinschaliger dan in de rest van 
Centraal-Nederland. Genoemd kunnen worden de grafische industrie 
(Haarlem), de biotechnologie (Leiden en Delft) en de communicatie en 
elektro-technische industrie in het Gooi en Amersfoort. De basismetaal 
(Umond) en de petrochemische industrie in de Rijnmond zijn in de 
Randstad de grootschalige industriële complexen. In de rest van Cen-
traal-Nederland kan worden gewezen op de elektrotechniek (Eindhoven, 
Den Bosch, Nijmegen, Apeldoorn), en de biotechnologie in Wageningen. 

Arbeidsmarkt en scholing 

De situatie op de arbeidsmarkt in Centraal-Nederland is ten opzichte 
van de rest van het land niet ongunstig, alhoewel dit per deelgebied 
verschilt. Eind 1987 lag de werkloosheid in Gelderland en Noord-Holland 
iets boven het landelijk gemiddelde, in de overige delen van Centraal-
Nederland er onder. In de opkomende zakelijke dienstverlening waarvan 
eerder sprake was zijn relatief veel vrouwen werkzaam. In het oostelijk en 
het zuidelijk deel van Centraal-Nederland kan dat de participatiegraad, en 
daarmee de welvaart, positief beïnvloeden. 

Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ligt boven het nationaal 
gemiddelde, evenals het opleidingsniveau van de bezette arbeidsplaatsen. 
Er is echter sprake van onevenwichtigheden: een overschot aan lager 
geschoolden, naast tekorten op deelarbeidsmarkten voor hoger geschool-
den. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is in de periode 
1981-1985 toegenomen. Dit blijkt in nog wat sterkere mate het geval te 
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zijn bij het opleidingsniveau van de arbeidsplaatsen. De onevenwichtighe-
den nemen dus, zij het beperkt, toe. 

Ten aanzien van de knelpunten op de arbeidsmarkt kan worden 
geconstateerd, dat deze het grootst zijn in de Randstad. Hierbij zij 
aangetekend dat in de Randstad ook meer dan de helft van de beroepsbe-
volking woont. Van de 31 000 moeilijk te vervullen vacatures in Nederland 
in april 1986 waren er 18 000 in de Randstad. Van de andere provincies 
scoren ook Gelderland en Noord-Brabant hier hoog. 

In Centraal-Nederland is in het algemeen sprake van een redelijke 
participatie in het voortgezet onderwijs van hoger niveau (HAVO, VWO, 
MBO). Alleen in Zuid-West Gelderland (het Rivierengebied) ligt dit 
duidelijk onder het landelijk gemiddelde. 

Ruimtelijke verscheidenheid 

Het westelijk deel van Centraal-Nederland is sterk verstedelijkt. Daar 
liggen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de grote stedelijke 
agglomeraties van ons land. In het matig verstedelijkte Zuiden en Oosten 
ligt een aantal belangrijke stadsgewesten. Het gehele gebied wordt 
gekenmerkt door een rijke schakering van grote, middelgrote en kleinere 
steden, waartussen intensieve relaties bestaan. Het Rivierengebied is 
weinig verstedelijkt. 

Ook in het landelijk deel van Centraal-Nederland is de verscheidenheid 
groot. Naast zeer gespreide natuurkwaliteiten bevinden zich daar grote 
natuurgebieden die voor het hele gebied, ook recreatief gezien, van 
betekenis zijn: duingebieden, de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De 
verstedelijkte gebieden worden afgewisseld met open ruimten, zoals het 
Groene Hart, de waterwegen naar zee en het Rivierengebied. 

Centraal-Nederland biedt zowel stedelijk als landelijk afwisselende 
mogelijkheden voor toerisme en recreatie: de kuststrook, de plassen, de 
Randmeren, Amsterdam en andere historische binnensteden en dorpen, 
en de hogere zandgronden in het zuiden en oosten (Veluwe). Midden-
Brabant herbergt een aantal, ook in internationaal opzicht, belangrijke 
trekkers op het gebied van het toerisme. 

De woonmilieus en de voorzieningen in Centraal-Nederland lopen 
onderling sterk uiteen. Vooral in het oostelijk deel is de aantrekkelijkheid 
groot, vanwege de directe relatie tussen stad en land, en de afwisseling 
tussen bossen en bebouwing. 

Centraal-Nederland heefteen hoog verzorgingsniveau. Daarbinnen 
springt de Randstad er uit, zowel wat niveau als wat keuzemogelijkheden 
betreft: onderwijs (zes universiteiten, en tal van HBO-instellingen), 
volksgezondheid (o.a. vijf academische ziekenhuizen) en cultuur (schouw-
burgen, musea, congrescentra). Amsterdam is daarbij het onbetwiste 
centrum. 

Noord-Nederland 

Noord-Nederland is weinig verstedelijkt en ontleent daaraan voor 
een deel ook zijn kwaliteiten. Het heeft een naar verhouding schoon 
milieu, een aantrekkelijk landschap, en veel recreatieve mogelijkheden 
in gebieden waar tegelijkertijd de landbouw de economische drager is. 

Het weining verstedelijkte karakter van Noord-Nederland betekent 
dat Groningen, en daarnaast Leeuwarden en Zwolle het centrum zijn 
van relatief omvangrijke verzorgingsgebieden. 

Ligging en infrastructuur 

Noord-Nederland behoort niet tot het economisch kerngebied, maar de 
afstanden in Nederland zijn klein en de kwaliteit van de weg-, water- en 
spoorwegverbindingen is goed. Daardoor is er geen sprake van een 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20490, nrs. 1-2 83 



geïsoleerde positie. Internationaal gezien ligt Noord-Nederland tussen het 
Nederlandse economisch kerngebied en Noord-Europa. De belangrijke 
Europese infrastructuur bevindt zich echter grotendeels ten zuiden van 
het gebied. Daardoor zijn er weinig mogelijkheden om in te spelen op 
doorgaande transportassen. 

De aanleg van nieuwe wegen in Duitsland verkleint de afstand tot het 
Duitse en Skandinavische achterland. De luchthaven Eelde en de zeehaven 
van Delfzijl en de Eemshaven bieden mogelijkheden om de oriëntatie op 
die landen te versterken. 

Regionale economie 

In vergelijking met de rest van Nederland ligt de huidige welvaart in 
Noord-Nederland op een wat lager niveau. Een belangrijke oorzaak 
hiervan is de afkalving van de «traditionele» industrie. Deze sector was 
vanaf de jaren zestig voor dit landsdeel van groot belang. Daarnaast heeft 
de dienstensector, op nationale schaal de sterke groeisector, in Noord-
Nederland een kleiner aandeel in de totale werkgelegenheid, alhoewel 
met name in Groningen van een belangrijke groei in deze sector sprake is. 

De landbouwsector, met name de akkerbouw en de veeteelt, is voor de 
landelijke gebieden in Noord-Nederland van groot belang. Hier wordt dan 
ook een omvangrijke bijdrage aan de nationale produktie in deze sector 
gerealiseerd. 

De voedings- en genotsmiddelenindustrie heeft zich in het verlengde 
hiervan sterk ontwikkeld. Voor wat betreft de overige industriële activiteiten 
liggen er regionale kansen in de high-tech- en informatica-branche (het 
gebied ten zuiden van Groningen) en in de kunststoffenindustrie (Zuid-Oost 
Drenthe, met name Emmen, en Noord- Overijssel, rond Hardenberg). 
Daarnaast kunnen de chemische- en metallurgische industriële activiteiten 
in en rond Delfzijl en Oost-Groningen (Stadskanaal-Veendam) genoemd 
worden. De dienstverlenende bedrijven en overheidsinstellingen zijn sterk 
geconcentreerd in de steden. Leeuwarden, Zwolle, Lelystad en vooral 
Groningen vervullen hierbij een belangrijke funktie als regionaal diensten-
centrum. Met uitzondering van Groningen en Leeuwarden gaat het veelal 
om verzorgende diensten. Door de aanwezigheid van de luchthaven Eelde 
en de nabijheid van Delfzijl en de Eemshaven heeft Groningen goede 
uitgangspunten om ook in de daar groeiende distributiesector met 
aanverwante dienstverlening een grotere rol te kunnen vervullen. 

Tussen Groningen en Leeuwarden is sprake van een taakverdeling wat 
betreft de economische specialisatie en de kansrijke activiteiten. Beide 
steden zijn vooral sterk in de traditionele industrie en de kwartaire 
diensten. 

Ook voor het hbo is er sprake van een taakverdeling tussen beide 
steden. Zowel Groningen als Leeuwarden hebben hier een landsdelige 
functie. 

Arbeidsmarkt en scholing 

De situatie op de arbeidsmarkt wordt in Noord-Nederland gedomineerd 
door de hoge werkloosheid in Groningen en Friesland. In tegenstelling tot 
de landelijke ontwikkeling is er sprake van een nog stijgende werkloosheid. 
Voor overig Noord-Nederland is de situatie vooral in Drenthe wat gunstiger: 
de werkloosheid ligt iets onder het landelijk gemiddelde en daalt licht. 

Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ligt in het algemeen 
onder het landelijk niveau. In de stad Groningen is, vooral dankzij de 
aanwezigheid van de universiteit, de scholingsgraad van de beroepsbe-
volking hoger dan gemiddeld. 

Het opleidingsniveau van de arbeidsplaatsen ligt ook onder het landelijk 
gemiddelde. De ontwikkeling in de afgelopen jaren gaat hier, evenals 
iandelijk, duidelijk in de richting van een hoger opleidingsniveau van 
zowel de beroepsbevolking als van de arbeidsplaatsen. De onevenwich-
tigheden nemen echter iets toe. Er zal zowel rekening moeten worden 
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gehouden met de hoge werkloosheid onder de lager geschoolden als met 
een hoog percentage werklozen met een HBO of WO-opleiding in 
vergelijking met de rest van Nederland. 

De deelname aan het voortgezet onderwijs op het niveau HAVO, VWO 
en MBO ligt, met uitzondering van Oost Groningen, rond het landelijk 
gemiddelde. In Oost-Groningen is sprake van een lagere deelname. 

Ruimtelijke verscheidenheid 

Het Noorden is weinig verstedelijkt en kent een grote mate van ver-
scheidenheid van steden en dorpen. Verder wordt het gekenmerkt door 
twee zeer verschillende landschapstypen. Op de Friese zandgronden, in 
Drenthe en in zuidoost Groningen is het landschap kleinschalig. Daar 
omheen ligt, in een schil van west naar oost, een grootschalig landschap. 

Het Noorden is rijk aan gebieden met een hoge internationale natuur-
waarde: de Waddeneilanden, de Waddenzee, de meren- en veenweide-
gebieden in Friesland en Noordwest-Overijssel. Ook de Drentse heidevel-
den en hoogveengebieden dragen bij tot de grote natuurlijke en daarmee 
ook ruimtelijke verscheidenheid van het Noorden. Ook zijn er gebieden 
met een hoge archeologische waarde. 

In toeristisch-recreatief opzicht beschikt het Noorden over belangrijke 
mogelijkheden. Het gaat dan vooral om de kleinschalige landschappen op 
de zandgronden van Zuidoost Groningen, delen van Drenthe en de Friese 
Wouden, om het merengebied van Friesland en Noordwest Overijssel, om 
het uitgebreide kanalen- en vaartenstelsel en om de Waddeneilanden. 
Ook moet in dit kader de Waddenzee zelf als een uniek natuurgebied van 
internationale betekenis worden benadrukt. De grote ruimtelijke verschei-
denheid, de relatieve rust en het schone milieu vormen - mits ze worden 
gekoesterd en met zorg ontwikkeld - ook voor de noordelijke economie 
waardevolle elementen. 

Groningen, Leeuwarden, en Zwolle zijn de belangrijkste steden van het 
Noorden. Dat geldt niet alleen in economisch opzicht - met sterke 
posities in vooral dienstverlening en de verzorging - maar ook voor 
culturele en onderwijsactiviteiten. De concentratie hiervan wordt ook in 
de hand gewerkt door de aanwezigheid van een aantrekkelijk en gevarieerd 
woonmilieu in en rond deze steden. 

Oost-Nederland 

Oost-Nederland ontleent zijn internationale oriëntatie aan de 
nabijheid van zowel het Nederlandse economisch kerngebied als van 
enkele Duitse economische centra. Meer dan in Noord-Nederland 
vertoont het gezamenlijke grensgebied van Nederland en de Bondsre 
publiek Duitsland hier ruimtelijk en sociaal-economisch samenhang. 

Een ontwikkeling op eigen kracht is voor Twente mogelijk nu de 
economische en ruimtelijke herstructurering van de steden goed op 
gang is gekomen, en de universiteit als motor voor vernieuwing 
functioneert. 

De landschappelijke kwaliteiten van Oost-Nederland zijn een 
ondersteunende factor bij het benutten van de mogelijkheden van het 
gebied. 

Ligging en infrastructuur 

Oost-Nederland neemt een vrij centrale plaats in tussen het economisch 
kerngebied van Nederland en een aantal centra in de Bondsrepubliek 
Duitsland, zoals Nordhorn, Gronau en Rheine. Twente en Oost-Gelderland 
hebben al langere tijd directe contacten met het gebied over de grens, 
onder andere via de «Euregio». 
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Het gebied profiteert van zijn functie als doorvoergebied van de 
Randstad en het bredere economisch kerngebied naar het Duitse, deels 
ook naar het Skandinavische achterland. Ook de mogelijkheden voor 
relaties met Oost-Europa zijn gunstig. 

De doorvoermogelijkheden, maar ook de eigen ontwikkelingskansen 
worden begunstigd door goede verkeers- en vervoersverbindingen. Ook 
de luchthaven Twente kan daaraan een bijdrage leveren. 

Regionale economie 

Oost Nederland wordt gekenmerkt door regionale verschillen in de 
verdeling van de huidige welvaart. Deze verschillen vinden hun oorzaak in 
de verschillen in fase van economische ontwikkeling. Mede door de 
sterke dienstverlening ligt de huidige welvaart in Deventer en omgeving 
boven het nationaal gemiddelde. De herstructurering in Twente in de 
afgelopen jaren laat zijn sporen na in de (nog) onder het landelijk gemid-
delde liggende welvaart, onder andere door een relatief laag inkomen per 
hoofd van de bevolking en een hoge structurele werkloosheid. De meer 
op de landbouw en traditonele industrie gerichte Achterhoek blijft qua 
welvaart iets achter bij het nationaal gemiddelde. De kansen van het 
gebied liggen zowel in de industrie als in de dienstensector. 

De moderne industrie (elektrotechniek, chemie, kunststoffen en de 
afgeslankte maar nu gezonde textiel) neemt in Twente een belangrijke 
plaats in. De Universiteit Twente en de nieuw gevormde hogescholen 
bieden een goede kennis-infrastructuur om deze industrieën verder te 
ontwikkelen. 

Andere industriële activiteiten, gelieerd aan de landbouw en in de 
metaalsector, zijn gespreid over de rest van Oost-Nederland. De diens-
tensector is in Twente vooral verzorgend van aard en relatief onder-
vertegenwoordigd. Toch liggen er ook kansen in de internationale 
distributiesector. Meer kansrijke dienstenactiviteiten zoals ingenieurs- en 
organisatiebureaus, uitgeverijen en commerciële opleidingsinstituten 
bevinden zich in vooral Zuidwest-Overijssel (Deventer en omstreken). Het 
gehele gebied kent verder een oriëntatie op de landbouw en kleinschalige 
toeristische, dagrecreatie- en verblijfsvoorzieningen. 

Arbeidsmarkt en scholing 

Op de arbeidsmarkt springt vooral de boven het landelijk gemiddelde 
liggende werkloosheid in Twente in het oog. Het lage opleidingsniveau 
van de ex-textielarbeiders vormt een belangrijk probleem. Aan de andere 
kant lijkt de Universiteit Twente met de HBO-concentratie geleidelijk 
invloed te krijgen op de scholingsgraad in de regio, zodat de relatieve 
achterstand ten opzichte van het nationaal gemiddelde kan worden 
ingelopen. Voor geheel Oost-Nederland geldt, dat zowel het opleidingsni-
veau van de beroepsbevolking als het opleidingsniveau van de arbeids-
plaatsen onder het landelijk niveau ligt. Bij beide is sprake van een 
opwaartse ontwikkeling. 

Bij de deelname aan het voortgezet onderwijs van hoger niveau wijkt 
Oost-Nederland niet van de rest van Nederland af. 

Ruimtelijke verscheidenheid 

Oost-Nederland als geheel is landschappelijk gezien een rijk gebied. 
Zowel de natuurlijke kwaliteiten van het geheel als de kwaliteit van de 
verschillende landschappen moeten hoog worden aangeslagen. 

Het kleinschalige Twentse en Achterhoekse landschap is heel anders 
van karakter dan het open en lichter beboste Salland. De IJsselvallei, met 
haar afwisseling van natuur- en landbouwgebieden en landgoederen en 
haar grotendeels gaaf rivierenlandschap vormt de overgang naar de 
bossen van de Veluwe. 
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Het Oosten is weinig verstedelijkt. De stedendriehoek Deventer-Zutphen-
Apeldoorn, en Zwolle hebben een belangrijke regionale functie; Enschede, 
Hengelo en Almelo hebben een verzorgingsgebied, dat zich uitstrekt over 
een deel van de Achterhoek en een deel van het aangrenzende Duitse 
gebied. Enschede is daarbij het belangrijkste centrum wat betreft voorzie-
ningen, zowel op onderwijs- als winkelgebied. Twente is rijk aan voorzie-
ningen, die echter buiten de grote steden erg versnipperd zijn. 

Het beeld van de Twentse steden is lange tijd bepaald geweest door 
textiel- en metaalnijverheid. Onder invloed van de nieuwe situatie is de 
stedelijke structuur ingrijpend gewijzigd; er is nu veel ruimte voor 
creatieve invullingen. 

Mede door de aanwezigheid van een schoon milieu, veel ruimte en een 
aantrekkelijke omgeving zijn de woonlokaties vaak erg verscheiden en 
aantrekkelijk. 

Zuidoost-Nederland 

Zuidoost-Nederland is van oudsher internationaal georiënteerd. 
Noord Limburg heeft zijn kansen als doorvoergebied benut en kent, 
evenals Zuid Limburg, een aantal internationale vestigingen. De 
toenemende oriëntatie van Nederland op West-Europa versterkt die 
positie nog meer. Vooral Zuid Limburg profiteert daarvan, door zijn 
ligging op een kruispunt van west-oost en noord-zuidverbindingen. 

In de stedelijke driehoek Maastricht-Aken-Luik met een bevolking 
van 3,5 miljoen mensen liggen mogelijkheden voor een positieverster 
king van deze Europese regio als geheel. Zuid Limburg brengt daarbij 
niet alleen stedelijke maar ook landschappelijke kwaliteiten in. 

Ligging en infrastructuur 

Van oudsher is de provincie Limburg georiënteerd op het buitenland. 
Ontwikkelingen in Nederland en in andere Europese landen hebben er 
voor gezorgd dat Zuid-Limburg op een Europees knooppunt van transport-
assen ligt. Het gaat enerzijds om de as Ruhrgebied- Brussel/Antwerpen-
Parijs, anderzijds om de as van de Randstad en Noord-Brabant naar 
Zuid-Duitsland en Oost-Frankrijk. Noord-Limburg is belangrijk als door-
voergebied naar Duitsland. De aansluiting op nationale netwerken is 
zowel over water, via de weg als per spoor goed verzorgd. 

Zuid-Limburg, met Maastricht als centrum, heeft bovendien twee 
andere grote stedelijke agglomeraties, Aken en Luik, in de nabijheid. 

Via het groeiende Maastricht Airport ontwikkelt Zuid-Limburg mogelijk-
heden om vooral door middel van het internationale goederenvervoer zijn 
economisch draagvlak te verbreden. 

Regionale economie 

Alhoewel de economische herstructurering in met name Zuid-Limburg 
grotendeels voltooid is, zijn de naweeën van de mijnsluiting en het 
daarmee gepaard gaande verlies van arbeidsplaatsen in de huidige 
welvaart van het gebied nog merkbaar. Het gemiddelde welvaartsniveau 
ligt momenteel nog iets onder dat van Nederland als geheel. 

In het herstructureringsproces is het belang van de industrie voor dit 
gebied toegenomen. De kansen voor hoogwaardige industriële activiteiten 
liggen hier boven het landelijk gemiddelde. De industriële vestigingen zijn 
verspreid over heel Zuidoost-Nederland. Wat betreft hier de chemische 
industrie, bedrijven op het gebied van hoogwaardige technologie en 
informatica in het gebied Heerlen-Sittard/Geleen en enkele grote interna-
tionale industrievestigingen in Noord-Limburg. 

Naast de industrie heeft met name Venlo zich ontwikkeld tot een 
hoogwaardig centrum voor overslag en distributie van goederen. Ook op 
het gebied van de glastuinbouw ontwikkelt Venlo en omgeving zich in 
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gunstige zin. De kansen voor de dienstverlening liggen in Zuidoost 
Nederland iets onder het landelijk gemiddelde. Dit komt vooral door het 
geringe aandeel van de stuwende dienstverlening. Desalniettemin is de 
dienstverlening groeiende. Vooral Maastricht functioneert als voorzienin-
gencentrum. Deze stad is bezig haar positie ook op internationaal niveau 
te versterken, mede door zich te ontwikkelen als congrescentrum. 
Heerlen is de vestigingsplaats van een aantal grote dienstverlenende 
organisaties. 

De recreatieve mogelijkheden van Limburg zijn vergroot door de 
grindwinningsplassen langs de Maas te benutten voor waterrecreatie ten 
behoeve van een veel groter gebied. Deze plassen oefenen een sterke 
aantrekkingskracht op buitenlandse toeristen uit. De verblijfsrecreatie in 
de vorm van bungalowparken is sterk vertegenwoordigd in Noord- en 
Midden-Limburg. Zuid-Limburg is één van de meest bezochte toeristen-
gebieden van ons land. 

Arbeidsmarkt en scholing 

Het niveau van de werkloosheid ligt eind 1987 nog maar iets boven het 
landelijk gemiddelde. De komst van de Rijksuniversiteit Limburg in 
Maastricht heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de beroeps-
bevolking. Alhoewel de achterstand ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde nog lang niet is ingehaald, neemt het aandeel van de 
hoogopgeleiden in de beroepsbevolking toe. Het aanbod van qua oplei-
dingsniveau hoogwaardige arbeidsplaatsen is mede door de vestiging van 
de Rijksuniversiteit en andere grote gespreide (overheids-)instellingen 
toegenomen. 

In het algemeen geldt dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking 
stijgt en dat de achterstand ten opzichte van het nationaal niveau 
afneemt. Hetzelfde geldt voor de bezette arbeidsplaatsen. Op het niveau 
van HAVO, VWO en MBO is het zelfs zo, dat het landelijk gemiddelde 
inmiddels voorbij is gestreefd, zowel voor de beroepsbevolking als voor 
de arbeidsplaatsen. 

Op het hoogste opleidingsniveau blijven spanningen op de arbeidsmarkt 
bestaan. Door de aanwezigheid van de Universiteit en de bovengemiddelde 
deelname aan ondermeer HAVO en VWO kunnen deze spanningen in de 
toekomst verminderen. 

Ruimtelijke verscheidenheid 

In landschappelijk opzicht vormt Limburg een uniek gebied in Nederland. 
Structuurbepalend zijn het Maasdal en het Heuvelland met zijn uitlopers 
naar Ardennen en Eifel. De beekdalen van Zuid-Limburg vertegenwoordigen 
belangrijke natuurwaarden. 

Buiten Zuid-Limburg is de provincie weinig verstedelijkt. Het verstedelijkt 
deel van Zuid-Limburg maakt deel uit van een veel groter stedelijk gebied, 
dat loopt van België (Luik) via Aken naar de stedelijke agglomeraties van 
Noordrijn-Westfalen. De grensregio Maas-Rijn, rond Maastricht, Aken en 
Luik, heeft met 3,5 miljoen inwoners een zeer groot draagvlak. Het gaat 
daarbij in feite om één groot stedelijk complex dat ligt op de rand van het 
heuvelland en waarvan de stedelijke elementen van elkaar gescheiden 
worden door bufferzones. In dit gebied heeft Maastricht een zeer aantrek-
kelijk stadsmilieu. 

Zuidwest-Nederland 

Zeeland maakt internationaal gezien deel van het Scheldebekken, 
dat zijn economische zwaartepunten heeft in Gent en Antwerpen. 
West Brabant is de schakel tussen de havens van Rotterdam en 
Antwerpen. Grootschalige industrie en een goed ontwikkelde transport-
sector zijn in deze streek belangrijke economische factoren. 
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Het gebied is weinig verstedelijkt. Als bijzondere kwaliteit kan het 
rijkelijk aanwezige water gelden als vriend, en niet langer als vijand. 
Naast de landbouw functioneert daardoor de recreatie als economische 
drager. 

Ligging en infrastructuur 

De positie van Zeeland wordt in belangrijke mate bepaald door zijn 
ligging in de Delta en door relaties met de centrale economische driehoek 
Antwerpen-Brussel-Gent. De Westerschelde speelt daarin een belangrijke 
rol. Vooralsnog zijn voor het Nederlandse Scheldegebied de sociaal-cui-
turele relaties met Gent belangrijker dan die met Antwerpen. Evenals in 
Zuid-oost Nederland speelt de landsgrens een belangrijke rol bij de 
ruimtelijke ontwikkeling van Zeeland en West-Brabant. De afstemming 
van het Belgische en Nederlandse (ruimtelijk) beleid, zoals dat ondermeer 
tot uitdrukking komt in de Benelux globale structuurschets (1983), is voor 
een evenwichtige ontwikkeling van dit landsdeel van grote betekenis. 

Zuidwest-Nederland beschikt over goede vaarwegen. 
De bereikbaarheid van de vroegere Zeeuwse eilanden is sterk verbeterd 

door de Deltawerken en door het Schelde-Rijnkanaal. Walcheren is goed 
ontsloten. Zeeuwsch-Vlaanderen heeft geen goede aansluiting op de rest 
van de provincie, door het ontbreken van een vaste oeververbinding over 
de Westerschelde. Daarentegen is de ontsluiting in de richting van België 
wel goed. 

West-Brabant ligt aan de zeer belangrijke verbinding tussen Rotterdam 
en Antwerpen. 

Regionale economie 

In Zuidwest Nederland is sprake van een per deelgebied verschillend 
niveau van de huidige welvaart. Op de Zeeuwse eilanden, (Noord- en Zuid 
Beveland, Schouwen-Duiveland) waar het werkloosheidspercentage het 
laagst van heel Nederland is, ligt de huidige welvaart boven het nationaal 
gemiddelde. In dit gebied zijn weinig perspectieven voor industriële- en 
distributie-activiteiten, veel meer voor landbouw en toerisme. In het 
overige deel van Zuidwest Nederland ligt het welvaartsniveau onder het 
landelijk gemiddelde. De vooruitzichten voor dit gebied zijn niet ongunstig, 
zowel voor industrie als distributie. Op industrieel gebied liggen er 
mogelijkheden. In Vlissingen en het Sloegebied zijn door de zeehavenont-
wikkeling grootschalige industriële activiteiten en dan vooral in de chemie 
ontstaan. Het gebied tussen Sas van Gent en Terneuzen kenmerkt zich 
door technologisch hoogwaardige industrie. 

West-Brabant wordt op industrieel gebied gekarakteriseerd door de 
chemie (Bergen op Zoom), de voedings- en genotmiddelenindustrie, de 
metaalnijverheid en de elektrotechniek. Voor distributie-activiteiten biedt 
West-Brabant door de ligging goede mogelijkheden. 

De landbouw (akkerbouw, fruitteelt en vollegrondstuinbouw) is voor 
heel Zuidwest-Nederland een belangrijke economische activiteit. 

In Zeeland winnen toerisme en recreatie snel aan belang. Dat geldt 
voor de traditionelde kustrecreatie, waarbij de verblijfsrecreatie steeds 
belangrijker wordt, maar ook voor watersport en nieuwe elementen zoals 
het voormalige werkeiland Neeltje Jans. 

Arbeidsmarkt en scholing 

Op de arbeidsmarkt zijn de problemen in vergelijking met de rest van 
Nederland gering. 

Wel is het zo, dat het aandeel van de hoog opgeleiden zowel in de 
beroepsbevolking als in de bezette arbeidsplaatsen onder het landelijk 
gemiddelde liggen. Dit leidt niet tot grote onevenwichtigheden. Vraag en 
aanbod zijn op dit niveau redelijk op elkaar afgestemd. 
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Op het niveau van HAVO, VWO en MBO ligt het niveau van de be-
roepsbevolking in 1985 iets boven, en dat van de arbeidsplaatsen precies 
op het landelijk gemiddelde. De onevenwichtigheden op de lage niveaus 
zijn gering. Over het geheel genomen lijkt de arbeidsmarkt in het Zuid-
westen het meest evenwichtig ten opzichte van de andere landsdelen. 
Zeeland had daardoor in september 1987 het laagste werkloosheidsper-
centage van Nederland. 

In Zuidwest-Nederland ligt de deelname aan VWO, HAVO, MBO 
meestal op het gemiddelde niveau van Nederland. Alleen westelijk 
Brabant rond Bergen op Zoom scoort onder het gemiddelde. 

De in Vlissingen en Breda gevormde hogescholen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren om het aantal hooggekwalificeerden in Zuidwest-Neder-
land op peil te houden. 

Ruimtelijke verscheidenheid 

Zuidwest-Nederland, gelegen tussen de stedelijke agglomeraties 
Rotterdam en Antwerpen is weinig verstedelijkt. 

Landschappelijk gezien zijn Zeeland en West-Brabant grootschalig van 
karakter, waarbij vooral de wisselwerking tussen land en water zorgt voor 
verscheidenheid. 

Met de bestaande duinen, de opkomende Voordelta en de veranderingen 
ten gevolge van de Deltawerken nemen de mogelijkheden voor natuur-
ontwikkeling en toeristisch-recreatieve ontwikkeling toe. Het water is hier 
niet langer een bedreiging, maar een kans geworden. 

4.4. Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief en de elementen 
daarvan 

De wereld verandert snel. De economische positie van Nederland 
wordt bepaald door veranderingen die zich zowel buiten als binnen 
Europa voordoen. Om daarop tijdig voorbereid te zijn, om de kansen die 
daarin opgesloten liggen niet te missen maar ook om de bedreigingen die 
daarvan ook uitgaan niet op hun beloop te laten, hanteert de regering in 
het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief de volgende, in paragraaf 4.1 
reeds kort aangeduide uitgangspunten: 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het versterken van economische en 
ruimtelijke mogelijkheden van ons land die al sterk ontwikkeld zijn, en die 
welke internationaal gezien groeikansen bieden. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het vergroten van de ruimtelijke 
verscheidenheid van ons land als bijzondere kwaliteit van Nederland. 

- Het ruimtelijk beleid is gericht op het benutten en versterken van de 
eigen kwaliteiten van de verschillende landsdelen. 

Op grond van deze uitgangspunten zal de regering in haar ruimtelijk 
beleid prioriteiten stellen ten aanzien van ontwikkelingen die extra 
aandacht behoeven. Prioriteiten die worden ingegeven door de noodzaak 
om naar het particulier initiatief en naar de andere overheden duidelijkheid 
te bieden, om reeds gedane investeringen zo goed mogelijk te benutten, 
om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te gebruiken, om de schaarse 
middelen met een zo hoog mogelijk rendement in te zetten. 

Bij het eerste uitgangspunt, het versterken van de sterke punten van 
ons land en het benutten van ontwikkelingskansen, richt de regering zich 
op het uitbuiten van de economische mogelijkheden, inclusief het zo 
goed mogelijk gebruik maken van de - ook internationaal gezien -
vooraanstaande ruimtelijke kwaliteiten die Nederland heeft. 

Internationaal gezien beschikt Nederland over een aantal sterke en 
opkomende economische activiteiten, die de regering mede door 
ruimtelijk beleid wil versterken: 

- transport en distributie van goederen over land, over water en door 
de lucht 
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- hoogwaardige landbouw en daarmee verbonden industriële verede-
lingsaktiviteiten. 

- zakelijke dienstverlening, in aansluiting op distributie-aktiviteiten 
- activiteiten die waarde toevoegen aan de goederenstromen, zoals 

groupage, assemblage en andere verwerkingen 
- kennis-intensieve industrieën. 

Economisch én ruimtelijk gezien is het unieke karakter van ons land wat 
betreft watergebonden eigenschappen ook internationaal een sterk punt. 
De Noordzeekust, de aanwezigheid van grote wateren, het natte Nederland 
tussen Zuid-West-Friesland en het Deltagebied en het Rivierengebied 
bieden volop mogelijkheden om én de natuurwaarden én recreatie en 
toerisme te versterken. 

Ruimtelijk gezien tenslotte is het aanbod aan vele typen landschappen 
en de grote mate van afwisseling tussen stad en land in Nederland van 
groot belang. Dat wordt nog versterkt door het relatief kleine oppervlak, 
waarop zij voorkomen. 

Bij het tweede uitgangspunt, het vergroten van de ruimtelijke verschei-
denheid in ons land, ligt de nadruk in het beleid vooral op uitersten. 
Nederland kent reeds een grote ruimtelijke verscheidenheid van stedelijke 
gebieden en landelijke gebieden. In het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
wil de regering die verscheidenheid in twee opzichten versterken: 

- het ontwikkelen van een internationaal hoogwaardig stedelijk 
vestigingsmilieu in het westen van ons land, om zodoende te kunnen 
concurreren met agglomeraties als Brussel en Frankfurt en, zij het op 
afstand, met Londen en Parijs. 

- het bieden van ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe natuurkwali-
teiten met een nadruk op gebieden die gekenmerkt worden door natte, 
voedselrijke milieu's en gebieden waar mogelijkheden voorhanden zijn 
om groene verbindingszones te versterken. 

Het derde uitgangspunt heeft betrekking op het benutten en versterken 
van de eigen kwaliteiten van de verschillende landsdelen van Nederland. 
Deze kwaliteiten berusten ten dele op de ligging van landsdelen in een 
Europees perspectief, ten dele op de ligging ten opzichte van elkaar en 
ten dele op eigen ontwikkelingsmogelijkheden van de landsdelen. Via het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wil de regering bijdragen aan het 
benutten van de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van de afzonderlijke 
landsdelen. Daarbij wordt overigens geen wijziging van betekenis 
nagestreefd in de verdeling van de bevolking over de landsdelen. 

Om een gericht beleid te voeren, en om met beperkte middelen tot een 
selectieve inzet van maatregelen te komen, heeft de regering zeven 
elementen gekozen, die tesamen het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
vormen waarop de regering met deze nota haar ruimtelijk beleid wil 
richten. 

Deze elementen zijn: 
Stedelijke knooppunten - het versterken van een aantal stedelijke 

knooppunten, verdeeld over het land en de landsdelen 
Regio's op eigen kracht- het versterken van de nationale en internatio-

nale positie van gebieden buiten het economisch kerngebied 
Stedenring Centraal Nederland- het benutten van de kwaliteiten van 

centraal-Nederland als economische kerngebied 
De Randstad- het benutten van de speciale kwaliteiten van de Randstad 

met zijn internationaal concurrerend vestigingsmilieu 
Nederland Waterland'- het verder uitbouwen en benutten van de 

kwaliteiten van Nederland als waterland 
Behoud en vernieuwing in het landelijk gebied - het behouden en 

vernieuwen van bepaalde kwaliteiten van het landelijk gebied 
Een ondersteunend milieubeleid- het verbeteren van de milieukwaliteit 

in gebieden die van belang zijn voor elementen uit het ruimtelijk ontwik-
kelingsperspectief. 
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De regering zal in de volgende paragrafen uiteenzetten welke gevolgen 
bepaalde maatschappelijke veranderingen hebben voor Nederland en 
welk antwoord daarop via het ontwikkelingsperspektief wordt gegeven. 
Daarbij wordt aangegeven in hoeverre bestaand beleid voldoende 
mogelijkheden biedt, dan wel nieuw beleid nodig is. De regering geeft 
ook aan welke mogelijkheden zij zelf ziet om bij te dragen aan het 
realiseren van dat perspectief. 

Daarmee is de essentie van het nationaal ontwikkelingsperspectief 
gegeven. Het gaat om de selectie van ingrijpende veranderingen die 
ruimtelijk gezien van belang zijn en waarbij een handelen van de rijksover-
heid mag worden verwacht. De basis voor dit ontwikkelingsperspectief is 
gelegd in de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk, achtereenvolgens de 
ruimtelijke hoofdstructuur en de beschrijving van de kwaliteiten van de 
verschillende landsdelen. De ruimtelijke hoofdstructuur is een samenvat-
ting van het bestaande ruimtelijk beleid van het rijk in hoofdlijnen. Voor 
het benutten van de ontwikkelingskansen van de verschillende landsdelen 
is dat bestaande beleid nog in belangrijke mate toereikend. Uiteraard 
speelt ook het beleid van de andere overheden en van de marktsector een 
belangrijke rol bij het benutten van de ontwikkelingskansen van de 
verschillende landsdelen. 

De selectiecriteria die aan de elementen van het ruimtelijk ontwikke-
lingsperspectief ten grondslag liggen (nieuw beleid, rijksbeleid, ruimtelijk 
beleid) houden in dat over bepaalde, op zich ook ruimtelijk gezien zeer 
wezenlijke, beleidsterreinen geen uitspraken worden gedaan. Zo leidt de 
wenselijkheid tot het afstemmen van arbeidsmarkt en onderwijs niet tot 
nadere beleidsuitspraken in deze nota, omdat dat primair een taak is voor 
de onderwijsinstellingen zelf, die daartoe de nodige autonomie hebben 
gekregen. 

De maatschappelijke veranderingen zelf zijn reeds beschreven in 
hoofdstuk 2. Waar dat relevant is wordt in het ontwikkelingsperspectief 
aansluiting gezocht met de in hoofdstuk 3 omschreven basiswaarden en 
het 'voorsorteren' op veranderingen in de dagelijkse leefomgeving. Naar 
bestaand beleid ten slotte wordt alleen verwezen voorzover dat bestaande 
beleid directe betekenis heeft voor de elementen van het ontwikkelings-
perspectief. 

4.5. Versterken van stedelijke knooppunten 

Veranderingen in de productie en voorzieningenstructuur worden 
gekenmerkt door schaalvergroting en door specialisatie. Deze processen 
doen zich in alle sectoren van de economie voor en bieden daar 
kansen voor verdere ontwikkeling. 

Specialisatie in de industrie en distributiesector bieden daarenboven 
extra kansen voor de ontwikkeling van de dienstensector in ons land 
als geheel en in de afzonderlijke landsdelen. Daarvoor is ondermeer 
een aantrekkelijk voorzieningenklimaat in steden van belang. 

Bij onvoldoende afstemming van lokatiebeslissingen dreigt echter 
juist verschraling van het regionale voorzieningenniveau en worden de 
ontwikkelingskansen op nationaal en regionaal niveau gemist. 

Een aantal steden in ons land ligt gunstig in het infrastructuurnetwerk, 
huisvest kansrijke bedrijfssectoren en heeft reeds een (redelijk) hoog 
voorzieningenniveau ook commercieel met bijbehorend draagvlak. 

Zij vervullen een centrumfunctie voor de regio en hebben goede 
uitgangspunten om nationaal en internationaal in de concurrentie van 
steden mee te komen. 

Veranderingen in productie- en voorzieningenstructuur 

Binnen de Europese Gemeenschap zullen grenzen geleidelijk aan 
minder belangrijk worden. Er onstaat een grotere markt voor Nederlandse 
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produkten en diensten. Dat schept mogelijkheden voor het bedrijfsleven 
om afzetgebieden te vergroten en om zich te specialiseren. Dat leidt tot 
allerlei vormen van samenwerking, ook wel «functionele complexvorming» 
genoemd. 

Functionele complexvorming behoeft nog niet te betekenen dat 
bedrijven zich vlak bij elkaar vestigen. Moderne communicatie maakt 
produktie op afstand mogelijk. Toch blijkt voor bedrijven die aangewezen 
zijn op toelevering en uitbesteding de regionale nabijheid steeds belang-
rijker te worden. Voor de beslissingscentra van bedrijven zullen persoon-
lijke kontakten binnen en buiten het bedrijf van belang blijven. Daarbij 
wordt bovendien gebruik gemaakt van gespecialiseerde, vaak van buiten 
het bedrijf aangetrokken diensten, die sterk zijn gebonden aan een 
stedelijke omgeving. 

Schaalvergroting bij voorzieningen als gezondheidszorg, cultuur en 
onderwijs, leidt tot keuzen door overheid en instellingen op de schaal van 
regio's of landsdelen. Het kan daarbij zowel gaan om besluiten over de 
plaats waar voorzieningen worden gevestigd of uitgebreid als om 
beslissingen voorzieningen te handhaven of op te heffen. Het aantal 
steden dat het hoogste niveau zal kunnen bieden, neemt af. Een gecoör-
dineerde keuze, gericht op bundeling van voorzieningen verhoogt het 
kwaliteitsniveau. 

Commerciële en publieke voorzieningen staan niet los van elkaar. Er is 
een wederzijdse beïnvloeding die bijeen genomen een kwaliteit creëert 
die in de diensteneconomie van grote betekenis is. Dat geldt zowel voor 
de vestiging en ontwikkeling van bedrijven in de wijde omgeving als voor 
het woonklimaat voor het aantrekken of vasthouden van hooggeschoolde 
medewerkers. Uiteraard is een goede bereikbaarheid daarbij een absolute 
voorwaarde. Dat geldt zowel voor verplaatsingen als voor telecommuni-
catie. 

De vestigingsvoorwaarden die de Nederlandse steden bieden zullen 
sterker met die van buitenlandse steden vergeleken worden. Daarmee is 
het handhaven of mogelijk verbeteren van het voorzieningenniveau in 
combinatie met een goede bereikbaarheid ook van internationale betekenis. 

De veranderingen in de sfeer van voorzieningen en produktie bieden op 
zich goede kansen voor een verdere ontwikkeling van de steden in ons 
land. Voorwaarde daarbij is wel dat aangesloten wordt op ontwikkelingen 
die tenderen naar schaalvergroting en op de toenemende behoefte aan 
een hoog voorzieningenniveau. 

Perspectief en beleid voor stedelijke knooppunten 

Het «netwerk van steden» is karakteristiek voor ons land. 
De concentraties van bevolking en werkgelegenheid in de stadsgewesten 

en de middelgrote steden vormen een belangrijk aanknopingspunt voor 
specifieke regionale ontwikkelingsmogelijkheden. 

In de Structuurschets voor de stedelijke gebieden is al benadrukt dat 
het instandhouden en verbeteren van de ruimtelijke voorwaarden voor 
een goed functioneren van de steden van groot belang is, zowel in 
ruimtelijk als in sociaal-cultureel en economisch opzicht. Het beleid in de 
Structuurschets is gericht op het streven naar een goed leef- en produk-
tiemilieu, op de benutting van de nog aanwezige capaciteiten van het 
stedelijk gebied voor wonen, werken, recreatie en verzorging, en op 
vernieuwing van deze functies. Dit beleid blijft onverkort gehandhaafd. 

De kwaliteit van de dienstensector wordt steeds belangrijker voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van steden en het daar omheen liggend 
gebied. De stadsgewesten en, op kleinere schaal, ook steden daarbuiten 
beschikken in beginsel over de mogelijkheden om in de toekomst als 
regionaal dienstencentrum voor alle sectoren van de economie te 
functioneren. 
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Voor voorzieningen die een hoog minimum draagvlak nodig hebben zijn 
in ons land bepaalde keuzen nodig. Daarnaast geven ook beperkte 
overheidsmiddelen aanleiding tot selectie van een beperkt aantal steden 
die in het geheel van steden een veelzijdige en centrale rol spelen. Bij de 
inzet van middelen voor grootschalige overheidsvoorzieningen krijgen die 
steden de voorkeur, die: 

- een hoog voorzieningenniveau herbergen, waaronder universitair en 
hoger beroepsonderwijs. 

- een redelijk kansrijke bedrijfsstructuur hebben; 
- goed zijn aangesloten op het systeem van (inter)nationale verbindin-

gen. 
Deze steden worden aangewezen als stedelijke knooppunten. 

Stedelijke knooppunten: het 
versterken van de centrumpositie 
op het punt van dienstverlening 

.** .::. 

" 'r?^! J fff 

È 

Het ontwikkelingsperspectief is gericht op het versterken van de 
centrumpositie op het punt van dienstverlening van een beperkt aantal 
stedelijke knooppunten in hun regionaal verband. Het aanwijzen van 
stedelijke knooppunten betekent overigens niet, dat ontwikkelingen in 
andere steden woden tegengewerkt. 

De versterking van een centrumpositie van stedelijke knooppunten 
heeft wat het Rijk betreft betrekking op: 

- bundeling van grootschalige publieke voorzieningen 
- telecommunicatie 
- goede bereikbaarheid 

De keuze van de stedelijke knooppunten berust op een aantal objectieve 
criteria. De keuze heeft echter ook een duidelijk normatief element. Het 
gaat immers om een aantal steden, of combinaties daarvan, die op het 
brede terrein van onderwijs, onderzoek, cultuur en gezondheidszorg vaak 
nu al belangrijk zijn als het gaat om voorzieningen. 

De volgende stedelijke knooppunten zijn gekozen: Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Enschede/Hengelo, Arnhem-Nijme-
gen, Eindhoven en Maastricht/Heerlen. 
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Het knooppunt Arnhem-Nijmegen vormt een twee-eenheid van elkaar 
aanvullende steden. Bij Enschede/Hengelo is sprake van een bovenschik-
king. Hengelo heeft een aanvullende functie ten opzichte van Enschede. 
Voor Heerlen, in combinatie met Maastricht, geldt hetzelfde. Groningen 
vervult voor het gehele Noorden een knooppuntfunctie. Op enkele 
terreinen is echter sprake van een functionele taakverdeling met Leeu-
warden. 

De knooppunten hebben een goede aansluiting op de internationale en 
nationale verkeers- en vervoersnetwerken. Het belang van ligging en 
infrastructuur blijkt ook uit de beschrijving van de karakteristiek van de 
landsdelen in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

In dezelfde paragraaf is ook de kansrijke bedrijvigheid van de knoop-
punten reeds ten dele beschreven. In aanvulling daarop kunnen voor elk 
knooppunt de economische specialisatie en de kansrijke sectoren in 
hoofdlijnen worden aangegeven. 

TABEL: De economische specialisatie en kansrijke sectoren van knooppunten 

stedelijk knooppunt economische specialisatie kansrijke sectoren 

Amsterdam 
Rotterdam 

Den Haag 

Utrecht 

Arnhem-Nijmegen 

Eindhoven 
Groningen 

Enschede (Hengelo) 

Maastricht (Heerlen) 

bankwezen en zakelijke diensten 
chemische industrie, transport, 
verzekeringswezen 
verzekeringswezen, zakelijke 
dienstverlening 
transport, bankwezen, verzeke-
ringswezen, zakelijke dienstverle-
ning 
electronische industrie 

electronische en overige industrie 
(zakelijke) dienstverlening 

textiel, machine-industrie 

papierindustrie, bouwmaterialen, 
zakelijke dienstverlening 

tertiaire en kwartaire diensten 
tertiaire en kwartaire diensten 

kwartaire diensten 

kwartaire diensten 

kwartaire diensten, zakelijke 
dienstverlening 
moderne industrie 
traditionele industrie en kwartaire 
diensten 
traditionele industrie 
electronische industrie 
traditionele industrie, kwartaire 
diensten 

tertiaire diensten: groothandel en transport 
kwartaire diensten: bankwezen, verzekeringswezen, makelaardijen en zakelijk dienstverlening 
Bron: Van der Knaap en Louter, 1986 

Vrijwel alle stedelijke knooppunten kennen een hoogwaardig voorzie-
ningenniveau met het daarbij behorende draagvlak van ongeveer andernalf 
miljoen inwoners. 

Bij dit voorzieningenniveau behoren ook de universitaire vestigingen. 
Universiteiten groeien, samen met hbo-opleidingen, uit tot regionale 
kenniscentra. Deze dragen, in samenwerking met bedrijfsleven en 
overheid, bij aan vernieuwing van commerciële en niet-commerciële 
activiteiten. 

Van de knooppunten steekt Amsterdam ver boven de andere uit en is 
zowel cultureel als wat betreft voorzieningen het centrum van Nederland. 
Tien belangrijke musea en 39 theaters, 260 hotels (waarvan 38 met vier 
of vijf sterren) en de meest uitgebreide detailhandel. Ook het onderwijs is 
hier sterk: twee universiteiten en ongeveer 20000 studenten op hbo-in-
stellingen. Daarna komen Den Haag, dat veel culturele voorzieningen 
herbergt, en Rotterdam, waar sprake is van een recente groei van diverse 
voorzieningen. Utrecht neemt met zijn congresvoorzieningen nationaal 
gezien de eerste plaats in. Ook de detailhandel is hier van meer dan 
regionaal peil. 

In de andere steden zijn de voorzieningen hoofdzakelijk van regionale 
aard. 

Maastricht ontwikkelt zich als congrescentrum en mikt daarbij vooral 
op de internationale markt. De detailhandel is hier van hoog niveau. 
Groningen heeft een zeer sterke functie voor het Noorden op commercieel 
en op niet-commercieel gebied. 
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De stedelijke knooppunten vormen vaak de regionale top van winkel-
en de onderwijsvoorzieningen. In Groningen, Enschede/Hengelo, Arnhem-
Nijmegen en Eindhoven is de concurrentie met winkelvoorzieningen in 
andere steden beperkt. 

Zicht op uitvoering 

Voor het versterken van de positie van stedelijke knooppunten is een 
voorwaardenscheppend beleid nodig. Een deel daarvan bestaat al, een 
deel daarvan is opgenomen in het beleid gericht op de dagelijkse leeforrv 
geving. Bij dat laatste gaat het in het bijzonder om het beleid gericht op 
de aanpassing van de woningvoorraad, om stedelijke vernieuwing, om het 
verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte en om het omgaan met 
de groeiende mobiliteit. Voor het functioneren van de stedelijke knoop-
punten is het essentieel, dat wordt ingespeeld op het veranderingsper-
spectief voor de woningvoorraad zoals dat in paragraaf 3.4 is geschetst. 
Daarbij naar meer kwaliteit van woning en woonomgeving, en op de 
toenemende vraag naar koopwoningen. 

De steden respectievelijk de desbetreffende stadsgewesten hebben 
een goed economisch klimaat (aantrekkelijke bedrijfslokaties) en een 
goed woon- en leefklimaat nodig, waarvoor de gemeentelijke overheden 
de verantwoordelijkheid dragen. Naast de gemeentelijke overheden zijn 
de provincies en het particuliere bedrijfsleven betrokken bij de verdere 
ontwikkeling van de stedelijke knooppunten. 

De desbetreffende provinciale besturen zal worden verzocht dezelfde 
voorkeur als het rijk voor de stedelijke knooppunten in acht te nemen. De 
betrokken gemeenten wordt gevraagd een op stedelijke kwaliteit gericht 
milieubeleid te voeren om de positie als knooppunt waar te maken. 

Voor wat betreft het particulier bedrijfsleven is reeds gewezen op de 
samenhang van publieke en commerciële voorzieningen. Om tot een 
optimaal resultaat te komen, zal het bedrijfsleven nadrukkelijk van het 
beleid met betrekking tot de stedelijke knooppunten op de hoogte 
gebracht moeten worden en zal het er in principe van moeten kunnen 
uitgaan dat dit beleid over langere termijn zal worden gehandhaafd 
teneinde ook zelf bij te kunnen dragen aan het versterken van de knoop-
punten. 

In het kader van een beleid gericht op de versterking van de stedelijke 
knooppunten, wil de regering komen tot afstemming van overheidsbeslis-
singen. Uiteraard kunnen er inhoudelijke of financiële argumenten zijn, 
waardoor het beter is voor bepaalde voorzieningen een andere vestiging-
splaats te kiezen dan een van de stedelijke knooppunten. De regering 
kiest met dit beleid, waar nodig en mogelijk, voor de stedelijke knooppunten 
maar staat open voor bijzondere argumenten waardoor niet altijd volgens 
deze lijn kan worden besloten. 

In aansluiting op hetgeen particulieren en lagere overheden bijdragen 
richt het rijk zich op de volgende maatregelen voor de versterking van de 
stedelijke knooppunten: 

Daar waar de regering invloed heeft op de lokatie van grootschalige 
publieke voorzieningen met een landsdelige verzorgingsfunctie voor 
gezondheidszorg en cultuur zal zij waar dat mogelijk en nuttig is kiezen 
voor vestiging in één van de stedelijke knooppunten. Het gaat hierbij om 
voorzieningen die een draagvlak hebben van om en nabij 1,5 miljoen 
inwoners, of een gelijkwaardige regionale schaal van bedrijvigheid. 

Voor die voorzieningen, die een kleiner draagvlak nodig hebben, komen 
uiteraard meer steden in aanmerking. Wel krijgen ook dan de stedelijke 
knooppunten prioriteit. 

Voor de lokatie van hogere onderwijs- en onderzoeksinstellingen wordt 
voortzetting van het bestaande beleid, gericht op handhaving van de 
concentratie in onder meer de stedelijke knooppunten, voorgestaan. 
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Het sinds 1983 in gang gezette concentratie beleid in het hbo blijkt in 
feite reeds parallel te lopen met de in deze nota gekozen stedelijke 
knooppunten. Hetzelfde geldt voor de locaties van instellingen voor 
wetenschappelijk onderwijs. Wijzigingen van enige omvang in het 
locatiebeleid van onderwijsvoorzieningen van deze categorie zijn niet te 
verwachten. 

Wat de verbindingen aangaat richt het rijksbeleid zich in het bijzonder 
op de wegverbindingen, op het personenvervoer per spoor, en op de 
telecommunicatieve verbindingen. Bij de spoor- en wegverbindingen zal 
worden aangesloten op de te ontwikkelen hoofdtransportassen voor het 
wegverkeer en op het intercity-plusnet. (zie paragraaf 4.7). Om te komen 
tot een verbetering van de aansluiting van de stedelijke knooppunten op 
de hoofdverbindingen van weg en openbaar vervoer, zal de regering waar 
nodig bijdragen aan de verbetering van de verkeers- en vervoersvoorzie-
ningen in stedelijke knooppunten. Nadere uitspraken hierover zullen in het 
binnenkort uit te brengen Structuurschema Verkeer en Vervoer worden 
gedaan. Voor de knooppunten zullen ook de bereikbaarheidsprofielen 
zoals genoemd in paragraaf 7 van hoofdstuk 3 een belangrijke rol spelen. 

Wat de telecommunicatie betreft vormt voor de PTT het al dan niet 
stedelijk knooppunt zijn een afwegingscriterium bij beslissingen over het 
versneld aanleggen van een digitaal telecommunicatienet op basis van 
glasvezelverbindingen, en bij de beoordeling van gelijkwaardige aanvragen 
door gemeentebesturen om bedrijfsterreinen op zakelijk verantwoorde 
wijze uit te rusten met bijzondere telecommunicatieve voorzieningen. 

Daarnaast kan de voorbereiding van telematica-voorzieningen buiten 
de westelijke provincies mede worden gefinancierd in het kader van het 
regionaal economisch beleid zodat van deze faciliteit ondermeer in de 
daar gelegen stedelijke knooppunten gebruik gemaakt kan worden. 

Ten slotte zal vanuit het milieubeleid worden bijgedragen aan de 
verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van stedelijke knooppun-
ten. Bij een gelijke milieu-urgentie zal bij de sanering van verontreinigde 
bodems in het kader van de Interimwet Bodemsanering, de prioriteitstelling 
mede worden bepaald door de ligging van die lokaties in stedelijke 
knooppunten. 

4.6. Regio's op eigen kracht 

Naast de versterking van de stedelijke knooppunten als dienstverlenings-
centra op het hoogste niveau zijn er in alle regio's mogelijkheden om 
economische kansen te benutten door gebruik te maken van de eigen 
kwaliteiten. 

Het economische belang van landsgrenzen neemt af. Hierdoor worden 
de ontwikkelingskansen van de landsdelen buiten Centraal-Nederland in 
toenemende mate bepaald door de aansluitingsmogelijkheden op de 
buitenlandse economische concentraties. Deze zijn voor Noord- en 
Oost-Nederland, voor Zuidoost-Nederland en voor Zuidwest-Nederland 
verschillend. 

«Regio's op eigen kracht» is een ontwikkelingsperspectief dat uitgaat 
van de eigen kwaliteiten van deze landsdelen. 

Veranderende posities 

De opvatting over de eigen economische mogelijkheden van regio's 
verandert. De bereidheid en wil groeien om, meer dan in het verleden, 
zelf voort te bouwen op deze mogelijkheden, in gezamenlijk verband van 
overheden en bedrijfsleven. Dat kan ook, dat blijkt uit het overzicht van de 
kwaliteiten van de landsdelen in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 
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In de landen om ons heen vinden eveneens veranderingen plaats die 
van direkte invloed zijn op daaraan grenzende Nederlandse regio's. 

In de ons omringende landen is sprake van de ontwikkeling van een 
economische as van Londen via Frankrijk en België naar Duitsland, en een 
versterking van economische ontwikkelingen rond de Alpen. 

In België groeit de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel snel. Naar 
verwachting zal België ook proberen in Wallonië de positie van Luik te 
versterken. 

In Duitsland is sprake van een krachtige overheidsinspanning om het 
Ruhrgebied en het gebied rond Keulen een nieuwe economische impuls 
te geven, teneinde ook in de Bondsrepubliek een spreiding van economi-
sche zwaartepunten te behouden. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen en de afname van het economisch 
belang van de landsgrenzen komen voorheen «perifere» Nederlandse 
regio's nu Europees gezien, meer centraal te liggen. 

Uit paragraaf 3 van dit hoofdstuk blijkt dat de landsdelen wat betreft 
ligging en infrastructuur, scholing en arbeidsmarkt, bedrijvigheid en 
ruimtelijke verscheidenheid ieder een eigen beeld laten zien. 

De oriëntatie over de grenzen heen heeft in bepaalde regio's meer 
vorm gekregen dan in andere. De mogelijkheden om kansen in die sfeer 
te benutten verschillen dan ook: zij zijn groter naarmate aan de andere 
kant van de grens meer economische centra aanwezig of in ontwikkeling 
zijn, en naarmate de verbindingen zijn opgenomen in het internationale 
netwerk. Het Noorden en deels ook Oost-Nederland bevinden zich in een 
minder gunstige positie dan Zuidoost- en Zuidwest-Nederland. Laatstge-
noemde gebieden zullen ook gemakkelijker aansluiting vinden bij de 
zuidwaartse verplaatsing van het economisch centrum van Europa. Voor 
het Noorden en Oosten biedt de aanleg van de Emslandlinie - de Noord-
Zuid-wegverbinding vlak over de grens in Duitsland - kansen. 

Gezien de verschillen tussen de regio's zal er daarom een naar gebied 
verschillend ontwikkelingsperspectief ontstaan. Aanknopingspunten voor 
de ontwikkeling in de verschillende landsdelen zijn: 

Zuidwest-Nederland Zuidoost-Nederland 
- directe oriëntatie op Antwerpen/Gent/ - centrale ligging in West-Europa 
Brussel - voor Zuid-Limburg een directe oriëntatie 
- zeehavenontwikkeling op Luik en Aken 
- grootschalige industrie - de dienstensector 
- landbouw en (water)toerisme - (chemische) industrie 

- landbouw en toerisme 

Oost-Nederland Noord-Nederland 
- doorvoer naar en van het Duitse achterland - internationale oriëntatie op Noord-Duits-
- dienstensector, met name in de stedendrie- land en Skandinavië 
hoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen - de dienstensector rond het hoogwaardig 
- directe oriëntatie op het grensgebied stedelijk milieu van Groningen 
- industriële vernieuwing - de functionele taakverdeling tussen de 
- landbouw en toerisme stadsgewesten Groningen en Leeuwarden 

- de energiesector en zijn industriële 
uitstraling 
- landbouw en toerisme 

Perspectief en beleid voor regio's op eigen kracht 

Het bestaande ruimtelijk beleid is gericht op een evenwichtige econo-
mische ontwikkeling van Nederland als geheel, en op het behoud van de 
afzonderlijke kwaliteiten van de verschillende landsdelen. Dat beleid, 
geformuleerd in de Structuurschetsen voor de stedelijke gebieden en 
voor de landelijke gebieden, zal worden voortgezet. Het kernpunt blijft 
daarbij, dat er geen aanleiding is om te streven naar wijzigingen van 
betekenis in de verdeling van de bevolking over de landsdelen. 

Het streven blijft er op gericht de positie van de stadsgewesten en de 
concentratiekernen ten opzichte van de gebieden daarbuiten te handhaven 
en waar mogelijk en nodig te versterken. Dit betreft in het Noorden de 
stadsgewesten rond Leeuwarden, Groningen en Zwolle en de concentra-
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tiekernen Delfzijl/Appingedam en Emmen. In het Oosten gaat het om de 
stadsgewesten Almelo, Enschede, Hengelo, en in het Zuiden om de 
stadsgewesten rond Maastricht, Heerlen en Sittard/Geleen. 

Thans staat in het regionaal-economisch beleid de gerichte stimulans 
voor een grotere bijdrage van de regio's aan de nationale groei centraal. 
Spreiding en toepassing van technologische kennis in de marktsector is 
een essentiële voorwaarde om de positie van alle delen van Nederland te 
kunnen verbeteren. Instrumenteel vindt deze filosofie zijn uitwerking in 
een aanpak van samenwerkingsprojecten van bedrijven onderling en met 
kennisinstellingen ter versterking van de economische structuur in zeven 
provincies (uitgesloten zijn Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en 
Zeeland). De investeringspremieregeling is meer dan voorheen gericht op 
het stimuleren van nieuwe vestigingen en uitbreidingen die daarmee in de 
tijd samenhangen. 

Daarnaast worden belangrijke uitbreidingen, waarvoor een keuze 
bestaat deze in het buitenland te realiseren, sterker gepremieerd dan 
voorheen. De afspraken die zijn gemaakt over het Integraal Structuurplan 
Noorden des lands, het beleid in het kader van de Perspectievennota 
Zuid-Limburg en de regioprogramma's voor Midden-Gelderland, Twente 
en Noordoost-Brabant, zullen worden uitgevoerd. In dit kader is het 
tevens van belang te wijzen op de grensoverschrijdende samenwerking, 
tot uiting komend in ondermeer de Benelux Globale Structuurschets voor 
de Ruimtelijke Ordening, de Structuurschets voor het Westerschelde-be-
kken en de vier grensoverschrijdende aktieprogramma's. 

Ook van bestaand beleid op andere beleidsterreinen gaat een stimulans 
uit voor de ontwikkeling van deze regio's. Dat geldt voor het beleid voor 
landinrichting, natuur en landschap, en openluchtrecreatie. Het geldt ook 
voor het Meerjarenprogramma Personenvervoer waarin enkele nieuwe of 
te verbeteren wegverbindingen zijn opgenomen, die van groot belang zijn 
voor de regionale ontwikkeling in het Noorden, Twente en Limburg. 

Het perspectief voor «Regio's op eigen kracht» kent de volgende 
bestanddelen: 

- de ontwikkelingskansen van de betrokken landsdelen in internationaal 
verband 

- de karakteristieke kenmerken en kwaliteiten van Nederland als geheel 
en het daarop gebaseerde bestaande ruimtelijke rijksbeleid als opgenomen 
in de ruimtelijke hoofdstructuur 

- de eigen kwaliteiten van de afzonderlijke landsdelen op het punt van 
ligging en infrastructuur, scholing en arbeidsmarkt, bedrijvigheid, 
regionaal-economische kansen en ruimtelijke verscheidenheid. 

Het ontwikkelingsperspectief is gericht op het zoeken naar een op de 
desbetreffende regio toegesneden evenwicht tussen het benutten van 
eigen kwaliteiten, een oriëntatie op het economische kerngebied van 
Nederland en het aansluiten op ontwikkelingen in aanliggende grensregio 's 
en economische kerngebieden buiten onze landsgrenzen. 

Zicht op uitvoering 

Het beleid is in het bijzonder gericht op: 
- het versterken van stedelijke knooppunten (zie ook ruimtelijk ontwik-

kelingsperspectief 1) 
- verbetering van (inter)nationale verbindingen (zie ook ruimtelijk 

ontwikkelingsperspectief 3) 
- het benutten van kansen in de sectoren landbouw, industrie, toerisme, 

recreatie en natuur (zie ook ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 5 en 6) 
- het benutten van mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwer-

king. 

In aansluiting op het bestaande beleid, met name het regionaal 
economisch beleid, het beleid voor de stedelijke gebieden (stadsgewesten 
en concentratiekernen), het beleid voor de landelijke gebieden en het 
verkeers- en vervoerbeleid, en rekening houdend met de bestaande 
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kaders voor grensoverschrijdende samenwerking zijn voor de regio's de 
hierna beschreven maatregelen voorzien. 

Zuidwest-Nederland 

De interne sociaal-economische samenhang van Zeeland en de 
oriëntatie op het aansluitend deel van België (Kanaalzone, Gent) kan 
worden versterkt door de aanleg van een vaste oeververbinding over de 
Westerschelde. Als tot de aanleg van de vaste oeververbinding Wester-
schelde op basis van private financiering wordt besloten zal de regering, 
in samenwerking met de provincie Zeeland en in aansluiting op de 
Benelux-Structuurschets voor het Westerscheldebekken, nagaan of deze 
verbinding kan worden benut voor een verdere ontwikkeling van vooral de 
aan zeehavens gerelateerde industriële activiteiten in Zeeland, dit mede in 
relatie tot de Belgische havengebieden. 

De (inter)nationale verbinding van de Randstad en Zuidwest-Nederland 
met het Belgisch/Franse achterland en de Kanaaltunnel wordt versterkt 
(aanleg Zoomweg-A4-). 

In aanvulling op reeds in gang gezette beleidsontwikkelingen in het 
Deltagebied zal extra aandacht worden besteed aan de versterking van de 
samenhang tussen waterrecreatiemogelijkheden enerzijds en de dag- en 
verblijfsrecreatie anderzijds. Aan de ontwikkeling van de Voordelta wordt 
in paragraaf 9 van dit hoofdstuk extra aandacht besteed. 

Ruimtel i jke 
hoofdst ructuur 

Ruimtel i jk on tw ikke l ings 
perspect ief 

Zu idwes t — Neder land 

Zuidoost-Nederland 

Indien het provinciaal bestuur van Limburg, evenals het rijk het belang 
inziet van een nadere uitwerking van het ontwikkelingsperspectief voor 
het gebied Maastricht-Aken-Luik, zal het rijk daaraan zijn medewerking 
verlenen. Over die uitwerking zal dan ook overleg gevoerd moeten 
worden met de betrokken autoriteiten in de Bondsrepubliek Duitsland en 
België. 

Deze nadere uitwerking zou uitgaande van de internationale ligging van 
het gebied, wat het rijk betreft gericht moeten zijn op een aantal volgende 
elementen. 

Het gaat daarbij om het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het stedelijk knooppunt Maastricht/Heerlen, mede in relatie tot Aken 
en Luik, om de versterking van de functionele samenhang tussen Maas-
tricht, Heerlen en Sittard/Geleen en om de afstemming van de infrastruc-
turen over de grens. Tevens is aan de orde de verbetering van de toeris-
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tisch-recreatieve voorzieningen, onder handhaving van de landschappelijke 
structuur van het Heuvelland. 

Bij de uitwerking zou het ook moeten gaan om de benutting van de 
ontwikkelingskansen van de luchthaven Maastricht, als de oost-westbaan 
wordt aangelegd met inachtneming van de randvoorwaarden die het 
milieubeleid stelt. Voor al deze punten is een goede bestuurlijke samen-
werking in dit gebied van groot belang. 

Op het karakter van deze en andere nadere uitwerkingen van het 
ontwikkelingsperspectief wordt ingegaan in paragraaf 5.3. 

Bij de karakterisering van Zuidoost-Nederland (paragraaf 3 van dit 
hoofdstuk) is de bijzondere positie van Venlo als hoogwaardig centrum 
voor overslag en distributie genoemd. Voor een typische grensstad als 
Venlo houden de voor 1992 voorziene ontwikkelingen binnen de Europese 
Gemeenschap kansen én bedreigingen in. Verbetering van de internationale 
verbindingen over de weg en het spoor (zie hierna paragraaf 7 van dit 
hoofdstuk) én het inspelen op de ontwikkelingen «over de grens» (her 
structureringsprocessen in het Ruhrgebied) zijn in ieder geval van belang 
om de positie van Venlo te behouden. 

Ruimtel i jke 
hoofdst ructuur 

Ruimtel i jk o n t w i k k e l i n g s 
perspect ief 

Zu idoost — Neder land 

"dl /V/S 

\Ky4y / f P^ 

*ÉJi§ ^r*** 

' "* N \ J0/X ' "* N \ 

t^--/-~-^ 

Oost-Nederland 

Voor Oost-Nederland ligt het accent, in aansluiting op het bestaande 
beleid, op de versterking van het stedelijk knooppunt Enschede/Hengelo 
met de maatregelen als aangegeven in «ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
1». 

Ruimtel i jke 
hoofdst ruc tuur 

Ruimtel i jk o n t w i k k e l i n g s 
perspect ie f 

Oost — Neder land 

file:///Ky4y


Noord-Nederland 

Indien de betrokken provinciale besturen, evenals het rijk het belang 
inzien van een nadere uitwerking van het ontwikkelingsperspectief voor 
Groningen-Assen-Drachten-Leeuwarden zal het rijk daaraan zijn 
medewerking verlenen. 

Deze nadere uitwerking zou wat het rijk betreft gericht moeten zijn op 
de volgende elementen. 

Allereerst is het van belang de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
stedelijk knooppunt Groningen, aansluitend op de in paragraaf 5 van dit 
hoofdstuk beschreven maatregelen te benutten. In het verlengde daarvan, 
is aan de orde een functionele taakverdeling tussen het stadsgewest 
Groningen en het stadsgewest Leeuwarden enerzijds en de versterking 
van de functionele samenhang tussen Drachten, Assen en Groningen 
anderzijds. Uitgangspunt bij de nadere uitwerking van de functionele 
taakverdeling tussen de stadsgewesten Groningen en Leeuwarden dient 
de bestaande kwaliteit («de sterke punten») van deze stadsgewesten te 
zijn. Bij de nadere uitwerking moet het tevens gaan om de benutting van 
de verscheidenheid aan vestigings- en woonmilieus in het gebied 
Groningen-Assen-Drachten, zonder de kwaliteit van het gebied als 
geheel aan te tasten. Tenslotte zou de nadere uitwerking betrekking 
moeten hebben op de benutting van de ontwikkelingskansen van de 
luchthaven Eelde, als de start- en landingsbaan wordt verlengd. 

Voor de economische ontwikkeling van het Noorden is de aanleg van 
de zogenaamde Emslandlinie in de Bondsrepubliek Duitsland van groot 
belang. Deze autosnelweg loopt parallel aan de grens en zal in de periode 
1987-1998 gereed komen. 

In overleg met de betrokken provincies zal gezocht worden naar 
mogelijkheden om de economische ontwikkelingskansen te benutten die 
samenhangen met de aansluiting van het Noorden op (potentiële) 
internationale verbindingen met Noord-Duitsland en Scandinavië. Ook 
gaat bijzondere aandacht uit naar de aansluiting op de Emslandlinie. 

In het Noorden zal accent worden gelegd op de verbetering van de 
toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het Friese Merengebied en 
Noordwest-Overijssel, ook in relatie tot het IJsselmeer. Het gaat daarbij 
met name om de ontwikkeling van de waterrecreatie en, in samenhang 
daarmee, om de verbetering van de kwaliteit van de dag- en verblijfsre-
creatiemogelijkheden. 

In aanvulling op reeds in gang gezette beleidsontwikkelingen wil het rijk 
samen met de provincies, zoeken naar mogelijkheden om de toeristisch-
recreatieve potenties en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in en 
tussen het Friese Merengebied en Noordwest-Overijssel te benutten. 
Daarbij wordt een haalbaarheidsstudie overwogen naar de mogelijkheden 
van een doorgaande recreatieve vaarroute tussen Kuinre en Lemmer. 

Ruimtel i jke hoofdst ruc tuur Ruimtel i jk o n t w i k k e l i n g s perspect ief 

N o o r d — Neder land 



Landsdelen buiten Centraal-Nederland in het algemeen 

Ten behoeve van het gecombineerd vervoer moeten de mogelijkheden 
van goederendistributiecentra en inland-terminals nader worden bezien. 

In de dit jaar uit te brengen herziening van het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer zal een integrale visie op goederendistributiecentra en 
inland-terminals in Nederland in nationaal en internationaal perspectief 
worden gegeven. Daarbij zal worden bezien in hoeverre initiatieven van 
lagere overheden en bedrijfsleven kunnen worden gestimuleerd, zodat 
het effect op de landsdelen buiten Centraal-Nederland zo gunstig 
mogelijk zal zijn. De mogelijkheden om de positie van Venlo als centrum 
voor overslag en distributie te behouden en waar mogelijk te versterken 
zullen daarbij expliciet worden verkend. 

4.7. Stedenring Centraal-Nederland 

Het economisch kerngebied van Nederland is geleidelijk groter 
geworden. Het omvat niet meer alleen de Randstad maar ook grote 
delen van Gelderland en Noord Brabant. Het kerngebied is qua 
economische activiteiten sterk internationaal georiënteerd. De kracht 
van het gebied is gelegen in zijn centrale ligging, in de aanwezigheid 
van de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol, de aanwezigheid 
van goede achterlandverbindingen over de weg, het water en per 
spoor, en een grote mate aan economische én ruimtelijke verscheiden 
heid binnen het gebied. Internationale ontwikkelingen bieden moge 
lijkheden tot versterking van de positie van het gebied. Die kansen zijn 
echter niet onbedreigd. Stagnerend verkeer, aantasting van het milieu 
en aantasting van de ruimtelijke verscheidenheid zijn verstorende 
factoren. 

Alleen via een samenhangend ontwikkelingsperspectief zal het 
mogelijk zijn de kansen optimaal te benutten en mogelijke bedreigingen 
te keren. Stedenring Centraal-Nederland is de naam van dat perspectief. 
Het is gericht op de versterking van de positie van de mainports 
Schiphol en de Rotterdamse haven, op goede achterlandverbindingen 
en onderlinge verbindingen van de stedelijke knooppunten en op 
vergroting van ruimtelijke verscheidenheid in het stedelijke en het 
landelijke gebied. 

Interne en externe veranderingen 

Nederland heeft bijzonder veel relaties met het buitenland. Dat geldt 
zowel voor de Europese Gemeenschap als voor de rest van de wereld. Die 
relaties zijn op allerlei manieren zichtbaar. Zij blijken bijvoorbeeld uit de 
rol die de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol spelen, en uit de 
weg-, vaarweg- en railverbindingen die ons land heeft met de omliggende 
landen. Zeehaven, luchthaven, weg- en railverbindingen met België en 
Duitsland en verder zijn sterk bepalend voor de economische en de 
ruimtelijke structuur van Nederland. 

Rotterdam en Schiphol nemen als «mainports» een stevige, maar niet 
onbedreigde positie in, gezien de mogelijke verschuivingen van goede-
renstromen. In hoofdstuk 2 zijn over Schiphol en de Rotterdamse haven 
reeds enige cijfers omtrent groeiverwachtingen opgenomen. 

Schiphol neemt binnen West-Europa de vijfde plaats in wat betreft 
passagiersvervoer en de vierde plaats wat betreft vrachtvervoer. De 
belangrijkste concurrenten zijn Londen, Parijs, Frankfurt en Brussel. 
Anders dan bijvoorbeeld Londen, Parijs en Frankfurt kan Schiphol niet 
steunen op een omvangrijke thuismarkt. Dit maakt de positie van Schiphol 
als «grootste van de kleinen» kwetsbaar. Goede infrastructuur is dan ook 
van levensbelang om het bereik van de luchthaven te vergroten. 
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Rotterdam is 's werelds grootste haven. 
In Noordwest-Europa volgen Antwerpen en Hamburg op ruime afstand. 

In zijn totaliteit is van de aangevoerde goederen de helft bestemd voor de 
Bondsrepubliek Duitsland. Belangrijk voor de positie van Rotterdam is het 
transport per container. In de Rotterdamse haven werden in 1986 bijna 
twee miljoen, containers overgeslagen. Deze sector groeit sterk; steeds 
meer goederen worden per container vervoerd. De ontwikkeling tot 
mainport heeft met name op deze sector betrekking. 

Bij het containervervoer ondervindt Rotterdam een toenemende 
concurrentie van met name Antwerpen en de Noordduitse havens. 
Daarom is de positie van Rotterdam niet onbedreigd. Evenals bij Schiphol 
zijn ook voor de Rotterdamse haven goede achterlandverbindingen van 
groot belang. 

Het vervoer van en naar Rotterdam per binnenvaartschip concentreert 
zich steeds meer op de Waal. De Schelde-Rijnverbinding neemt een 
belangrijke plaats in in het transport van en naar Antwerpen. 

Het aandeel van het spoorvervoer is veel kleiner dan dat van de 
binnenvaart. In het spoorvervoer van en naar Rotterdam staat de lijn 
Rotterdam-Venlo centraal. Via Venlo gaat 30% van het Nederlands-Duitse 
goederenvervoer per spoor. Daarnaast is de lijn Rotterdam-Utrecht-Arn-
hem van belang. 

Onder meer door de opkomst van de container is er sprake van een 
sterke groei van het gecombineerde vervoer binnenvaart-vrachtauto of 
trein-vrachtauto. Goederendistributiecentra en inlandterminals spelen 
hierbij een belangrijke rol. Een groter gebruik van trein en binnenvaartschip 
kan tevens het milieu ontlasten en de nadelen van congestie te verminderen. 
De relatief sterkste groei wordt echter toch verwacht in het wegvervoer. 
De kaartbeelden geven de belangrijkste achterlandverbindingen voor de 
internationale aan- en afvoer van Schiphol en Rotterdam aan. 

Daarbij is voor de haven van Rotterdam, naast het water-, spoor- en 
wegvervoer, ook het achterlandtransport per buisleiding belangrijk. 

Naast de aanwezigheid van beide 'mainports' heeft Centraal-Nederland 
twee andere eigenschappen met een gunstige uitwerking op de ontwikke-
lingskansen van het gebied: de grote verscheidenheid aan economische 
activiteiten en de grote ruimtelijke verscheidenheid. De economische en 
ruimtelijke verscheidenheid is gebleken uit de beschrijving van de 
kwaliteiten van het economisch kerngebied in paragraaf 3 van dit 
hoofdstuk. De ruimtelijke verscheidenheid is ook terug te vinden in de 
ruimtelijke hoofdstructuur van ons land. 

Voor het economisch kerngebied als geheel liggen de ontwikkelings-
kansen vooral in de sectoren distributie, handel en dienstverlening, 
moderne industrie en landbouw. 

De distributie-activiteiten en de moderne landbouw komen gespreid 
over het gehele economische kerngebied voor. Voor andere economische 
activiteiten is er sprake van een zekere functieverdeling. 

Zowel de economische verscheidenheid als de ruimtelijke verscheiden-
heid laten verschillen zien naar delen van Centraal-Nederland. Daarbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen het centraal gelegen landelijke, 
open gebied (de Centrale Open Ruimte) en de sterk tot matig verstedelijkte 
randen. 

Het westelijk deel van de Centrale Open Ruimte wordt gevormd door 
het Groene Hart van de Randstad. Naast een aantal kleine en middelgrote 
steden liggen in dit gebied kenmerkende lintdorpen. In dit gebied is de 
landbouwfunctie, vooral de rundveehouderij, van groot belang, naast de 
recreatiefunctie voor de omliggende sterk verstedelijkte gebieden, (zie 
ook paragraaf 4.8). 

Het oostelijk deel van de Centrale Open Ruimte wordt gevormd door 
het Rivierengebied, ingeklemd tussen de Brabantse zandgebieden en het 
Veluwemassief. In dit gebied bevinden zich kleine steden en dorpen, 
veelal gebouwd op de wat hoger gelegen stroomruggronden. Het gebied 
kenmerkt zich door een gevarieerd agrarisch gebruik. Naast rundveehou-
derij komen ook akkerbouw, tuinbouw en fruit- en boomteelt voor (zie de 
paragraaf 4.10). 
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BELANGRIJKSTE A C H T E R L A N D V E R B I N D I N G E N V A N SCHIPHOL EN DE 
R O T T E R D A M S E H A V E N 

( internat ionale aan — en afvoer ) 

w e g v e r k e e r van e n naar Schiphol w e g v e r k e e r van en naar de Rot te rdamse haven 

( x 1000 ton in 1983 ) ( x 1000 ton in 1983 ) 

vervoer over w a t e r e n spoor van e n naar d e vervoer per buïsleiding van e n naar d e 
ro t te rdamse haven ro t te rdamse haven 



Een succesvolle verdere ontwikkeling van het economisch kerngebied 
staat of valt bij de bereidheid van bedrijven om daar te investeren. 
Ruimtelijke voorwaarden daarvoor zijn sterke steden, een goede bereik-
baarheid en behoud van de ruimtelijke verscheidenheid van het gebied. 

Op de noodzaak de positie van de grote steden te versterken is in 
paragraaf 5 van dit hoofdstuk bij het versterken van stedelijke knooppunten 
reeds ingegaan. 

Ten aanzien van de bereikbaarheid mag worden gesteld dat ons land 
een zeer goed netwerk van verbindingen kent. Enkele ontbrekende 
schakels zijn opgenomen in de planning voor de komende jaren. 

De ontwikkelingskansen worden echter niet alleen bepaald door wat is 
of wordt aangelegd, maar ook door wat mis dreigt te gaan als gevolg van 
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de internationale 
verbindingen gaat het daarbij zowel om een aantal specifieke knelpunten 
als om de algemene «verstopping» van het wegennet. Daardoor dreigt 
het economisch kerngebied aanzienlijk minder kansrijk te worden. 

Centraal-Nederland is ruimtelijk gezien rijk geschakeerd: grote en 
middelgrote steden, open ruimten, een grote afwisseling van landschappen. 
Deze kwaliteiten kunnen de economische kansen vergroten. 

Economische ontwikkelingen kunnen echter ook de kwaliteiten bedrei-
gen. Zij kunnen leiden tot ongecontroleerde verstedelijking en ongewenste 
suburbanisatie, en daarmee tot wezenlijke karakterverandering van het 
gebied. Zeker op de langere termijn zou de ontwikkeling van het economisch 
kerngebied gevaar lopen wanneer de ruimtelijke verscheidenheid zou 
worden aangetast. 

Perspectief en beleid voor de Stedenring Centraal-Nederland 

De Stedenring Centraal-Nederland is de Centrale open Ruimte van ons 
land, mèt haar omkransing door een sterk en matig verstedelijkt gebied, 
waarin gelegen zijn de stadsgewesten van de Randstad, en de stadsge-
westen Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven/Helmond, Nijmegen en 
Arnhem. 

Het bestaande beleid, zoals dat is neergelegd in de Structuurschetsen 
voor de stedelijke en de landelijke gebieden én in de groene structuur-
schema's, is mede gericht op het behoud en ontwikkeling van de ver-
scheidenheid in dit gebied. De bundeling van stedelijke ontwikkeling in 
stadsgewesten, het bufferzone-beleid, het beleid ten aanzien van de open 
ruimten dragen hiertoe alle bij en blijven daarom gehandhaafd. 

Het ontwikkelingsperspectief van de Stedenring Centraal-Nederland is 
enerzijds gericht op het benutten van de mogelijkheden van het economisch 
kerngebied in internationaal en nationaal perspectief, vooral met het oog 
op de betekenis van Nederland als transport' en distributieland en de 
ontwikkelingskansen van de industrie en de dienstensector. Anderzijds op 
het versterken van de samenhang tussen de steden op de ring en op de 
samenhang in de Centrale Open Ruimte binnen de ring, uitgaande van de 
ruimtelijke verscheidenheid van het gebied. 

«Ring» duidt op de samenhang tussen de steden en het gebied 
daarbinnen. Door deze samenhang vergroot het gebied niet alleen de 
eigen economische kansen, maar straalt het ook naar buiten toa econo-
mische prikkels uit. 

De hoofdbestanddelen van dit perspectief zijn: 
- het in stand houden en verbeteren van de mainports (Schiphol en de 

Rotterdamse haven) en de internationale verbindingen 
- het ontwikkelen van de op de ring gelegen steden in samenhang met 

elkaar en met de stedelijke knooppunten als voortrekker. 
- het actief versterken van de ruimtelijke verscheidenheid, zowel door 

kwaliteitsverbetering van de Centrale Open Ruimte (natuur-, recreatie- en 
landschappelijke ontwikkeling, in samenhang met de landbouw) als door 
het aanbieden van een verscheidenheid aan woonmilieus. 
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Het versterken van de stedelijke knooppunten vormt een belangrijke 
ondersteuning voor dit perspectief. Aandacht voor Nederland als Waterland 
(zie paragraaf 4.9) en een ontwikkelingsperspectief gericht op het actief 
omgaan met veranderingen in het landelijk gebied (zie paragraaf 4.10) 
doen dat eveneens. 

Zicht op uitvoering 

De versterking van de Stedenring Centraal-Nederland vraagt om een 
actieve rol van de overheid. Rijk en provincies zullen, waar mogelijk 
samen met het bedrijfsleven, de voorwaarden moeten scheppen voor een 
succesvolle ontwikkeling van het gebied. 

Een ontwikkelingsperspectief alleen is niet voldoende. Beleidsmaatre-
gelen moeten daarop aansluiten. Ter ondersteuning van de internationale 
distributiefunctie is het gewenst een aantal hoofdtransportassen voor het 
(goederen)vervoer via weg, rail en water te onderscheiden. Op deze 
hoofdtransportassen dient het (internationale) doorgaande verkeer zo min 
mogelijk gehinderd te worden door het overige verkeer. Om het totale 
concept van Nederland als transport- en distributieland gestalte te 
kunnen geven, kunnen in de dit jaar uit te brengen herziening van het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer hoofdtransportassen voor het 
(goederen)vervoer via weg, rail en water aan de in deze paragraaf 
opgenomen verbindingen worden toegevoegd. 

Voor het goed functioneren van de mainports Schiphol en Rotterdam is 
het niet voldoende te zorgen voor een adequaat stelsel van achterland-
verbindingen over weg, rail en water: Het is ook gewenst de knelpunten 
op het terrein van de havens zelf en in hun directe omgeving op te lossen. 
Daarnaast is het toepassen van moderne communicatie-technieken 
essentieel. 

De positie van de luchthaven Schiphol zal worden versterkt door de 
volgende maatregelen: 

- Verbetering van de ontsluiting van Schiphol op de A4 en op de A2. 
Onderzocht zal worden op welke wijze deze ontsluiting het best kan 
geschieden. 

- Met het oog op een betere benutting van bedrijfslokaties aan de 
westkant van Amsterdam (waaronder het Westelijk Havengebied) zal, in 
combinatie met de verbetering van de aansluiting van Schiphol op de A4, 
de Westrandweg worden aangelegd. 

- Binnen de gestelde milieuhygiënische voorwaarden dient een 
maximale benutting van de afhandelingscapaciteit voor vliegtuigen, 
passagiers en vracht van de luchthaven Schiphol ruimtelijk mogelijk te 
blijven. In ruimtelijke plannen dient daarmee rekening te worden gehouden. 
Daarnaast zal nadere studie worden verricht naar capaciteitsverruimende 
maatregelen om toenemende piekbelasting (samenhangend met de 
sterker wordende «draaischijffunctie» van Schiphol) op te vangen. In de 
eerste plaats moet hierbij gedacht worden aan een intensivering van het 
in het structuurschema Burgerluchtvaartterreinen genoemde gebruik van 
een tweede start- of landingsbaan («ARY»), waardoor de aanleg van een 
vijfde baan mogelijk voorkomen kan worden. Ruimtelijk dient echter de 
eventuele aanleg van een vijfde baan niet onmogelijk te worden gemaakt. 

- Als besloten wordt tot aansluiting van Nederland op het Westeuropese 
net van hogesnelheidsspoorlijnen, dan verdient een station op Schiphol 
een sterke voorkeur. De verdere afweging zal plaatsvinden in de planolo-
gische kernbeslissing en in de tracénota over de hogesnelheidslijn 
Amsterdam- Brussel - Parijs. 

De positie van het Rotterdamse haven- en industriegebied zal worden 
versterkt door de volgende maatregelen: 

- In het vaarwegenbeleid en het beleid voor het goederenvervoer per 
spoor wordt prioriteit gegeven aan enkele hoofdtransportassen. Als 
hoofdtransportassen worden in dit verband aangemerkt de verbindingen 
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waarover een groot gedeelte van het internationale goederentransport 
van en naar de Rotterdamse haven wordt afgewikkeld. Daarbij wordt voor 
het goederenvervoer per rail prioriteit gelegd bij de achterlandverbindingen 
met de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt voor de Waal en de Schelde-
Rijnverbinding respectievelijk de spoorlijnen Rotterdam-Breda-Venlo en 
Rotterdam-Utrecht-Arnhem. 

- De goederenspoorlijn Rotterdam-Breda-Venlo zal worden verbeterd 
(capaciteitsvergroting en snelheidsverhoging). 

Met de Bondsrepubliek Duitsland wordt overleg gevoerd over eenzelfde 
verbetering van het aansluitende spoorwegnet. 

- Het rijk zal een bijdrage leveren aan het scheppen van mogelijkheden 
tot intensivering en schaalvergroting van de binnenscheepvaart op de 
verbinding naar het Duitse achterland (waaronder de zesbaksduwvaart). 

- Na overleg met de gemeente Rotterdam zal worden bepaald in 
hoeverre het rijk een bijdrage zal leveren aan de oplossing van in het 
haven- en industriegebied gelegen ruimtelijke knelpunten. 

Gedacht kan daarbij worden aan de bereikbaarheid van het goederen-
distributiecentrum Albrandswaard en aan elektronische verkeersbegelei-
dingssystemen voor weg-, water- en railvervoer. 

Ter ondersteuning van de internationale distributiefunctie, maar ook 
van de onderlinge samenhang binnen de Stedenring en van de samenhang 
met de stedelijke knooppunten buiten de Stedenring is het gewenst naast 
de hierboven aangeduide hoofdtransportassen voor het goederenvervoer 
via rail en water, hoofdtransportassen voor het wegverkeer te onderschei-
den. 

Als hoofdtransportassen voor het wegverkeer worden aangemerkt: 
- verbindingen waarover een groot gedeelte van het internationale 

goederentransport van en naar Schiphol en Rotterdam wordt afgewikkeld. 
- verbindingen die deze potentie voor de toekomst hebben. 
- onderlinge verbindingen tussen de stedelijke knooppunten op de 

Stedenring. 
- verbindingen van de Stedenring met de stedelijke knooppunten 

daarbuiten, en met de grote stedelijke agglomeraties in de buurlanden 
(Na overleg met de betrokken provincies zal in de regeringsbeslissing 
over de Vierde nota een definitieve keuze worden gemaakt uit de twee 
mogelijke hoofdtransportasssen tussen de Stedenring en het stedelijk 
knooppunt Groningen). 

De regering zal in overleg treden met de provinciale besturen om waar 
dat mogelijk en gewenst is door middel van ruimtelijk beleid nieuwe 
bestemmingen tegen te gaan die een aanzienlijk woon-werk-verkeer op 
deze hoofdtransportassen voor het wegverkeer genereren. Gezien de 
gewenste ontwikkeling van de Stedenring dient dit ruimtelijk beleid zich 
toe te spitsen op de door de Centrale Open Ruimte lopende hoofdtrans-
portassen. Daarnaast zullen waar nodig verkeers- en vervoersmaatregelen 
met prioriteit op deze hoofdtransportassen worden ingezet. Gedacht kan 
daarbij worden aan het realiseren van ontbrekende schakels (zoals de 
Zoomweg-A4) en aan capaciteitsvergroting door verbreding en/of 
optimalisatie van de bestaande weg. Voor dit laatste staan verscheidene 
instrumenten ter beschikking, zoals het gebruik van de vluchtstrook, 
wisselende rijrichtingen voor de rijstroken, de herindeling van het dwars-
profiel van de weg en elektronische tolheffing. Uiteraard dienen bij de 
inzet van het laatste instrument ook de internationale aspecten (met 
name in EG-verband) te worden betrokken. 

Om de onderlinge samenhang van de stedelijke knooppunten binnen de 
Stedenring en de relaties met het buitenland te versterken is het gewenst 
te komen tot een net van snelle treinverbindingen. Daarbij moet gedacht 
worden aan een gemiddelde snelheid van 160 km/uur en topsnelheden 
tot 200 kilometer per uur. Op dit intercity-plusnetwerk worden ook de 
stedelijke knooppunten buiten de stedenring en Zwolle aangesloten. De 
eventuele hoge snelheidstreinen worden in dit systeem opgenomen. Aan 
deze verbindingen zal prioriteit worden gegeven bij het opheffen van 
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» • hoofdtransportas keuze nader te bepalen 

knelpunten in het spoorwegnet en de inzet van moderne technische 
hulpmiddelen. Voor het intercity-plusnetwerk zijn geen extra middelen 
beschikbaar, zodat voor de eventuele realisatie herschikking van rijksmid-
delen zal moeten plaatsvinden. 

Een en ander zal in de dit jaar uit te brengen herziening van het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer worden uitgewerkt. 

Om het transport van goederen efficiënter te laten verlopen en het 
wegennet van de Stedenring te ontlasten, zullen de mogelijkheden van 
goederendistributiecentra en inlandterminals worden bezien ten behoeve 
van het gecombineerd vervoer trein-auto en binnenschip-auto. (zie 
paragraaf 6 van dit hoofdstuk). 

Behoud en versterking van de ruimtelijke verscheidenheid vormt een 
wezenlijk onderdeel van het perspectief van de Stedenring Centraal-Ne-
derland. Voor het behoud van de ruimtelijke verscheidenheid biedt het 
bestaande beleid voldoende middelen. Voor de stedelijke aspecten kan 
worden aangesloten bij het bestaande beleid voor de stadsgewesten, 
aangevuld met de beleidslijnen die in hoofdstuk 3 zijn uitgezet voor het 
wonen, de stedelijke vernieuwing, de openbare ruimte, en in dit hoofdstuk, 
voor de stedelijke knooppunten. 

Wat het landelijk gebied betreft spitsen de mogelijkheden in aanvulling 
op het bestaande beleid zich toe op het Groene Hart en het Rivierengebied 
enerzijds en het zandgebied van Midden- en Oost-Brabant en Noord-Lim-
burg anderzijds. Het Groene Hart en het Rivierengebied komen nader aan 
de orde in de paragrafen over de Randstad en Nederland-Waterland. In 
het ontwikkelingsperspectief voor het landelijk gebied zal nader worden 
ingegaan op de ontwikkelingsmogelijkheden van Midden- en Oost-Brabant 
en Noord-Limburg. 

Een beleid gericht op het vergroten van ruimtelijke verscheidenheid van 
bovengenoemde gebieden kan het ook niet stellen zonder een ondersteu-
nend milieubeleid. In de paragraaf 11 van dit hoofstuk worden aangegeven 
welke bijdrage een ondersteunend milieubeleid daaraan kan leveren. 
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4.8. De Randstad 

Op Europese en wereldschaal is er sprake van een toenemende 
concurrentie tussen steden. De Randstad heeft de mogelijkheden om 
die concurrentie aan te gaan. Voor een internationaal concurrerend 
stedelijk vestigingsmilieu liggen de beste aanknopingspunten in de 
agglomeraties van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

De Randstad is niet alleen een gebied met kansen. Nergens anders 
in Nederland wonen zoveel mensen, werken zoveel mensen, zijn er 
zoveel mensen werkloos, en willen zoveel mensen zich verplaatsen. 
Nergens anders staan de leefbaarheid van de steden, de verplaatsings 
mogelijkheden en de kwaliteit van het landelijk gebied zo onder druk. 

De Randstad is een combinatie van grote en middelgrote stadsge 
westen rond een groen en relatief open middengebied. Deze combinatie 
geeft de Randstad haar unieke karakter. Verdere verstedelijking 
bedreigt de geledingsfunctie van het Groene Hart. De toeristisch-re-
creatieve mogelijkheden van dit gebied kunnen een bijdrage leveren 
aan de vergroting van de concurrentiekracht van het internationale 
stedelijke vestigingsmilieu. 

Het ontwikkelingsperspectief voor de Randstad richt zich op 
versterking van het internationaal stedelijk vestigingsmilieu, het 
verbeteren van de bereikbaarheid en het handhaven en versterken van 
de ruimtelijke verscheidenheid van de steden en de open ruimten. 

Veranderingen in internationaal perspectief 

Op de wereldschaal is een concentratie van hoofdkantoren en dienst-
verlenende bedrijven te verwachten in enkele metropolen. In West-Europa 
zullen alleen Londen en Parijs daartoe behoren. 

Op Europees niveau zal zich ook een duidelijke concentratie voordoen. 
De Randstad concurreert daarbij, in de middenmoot, vooral met Brussel 
en Frankfurt maar ook met Düsseldorf, München en Genève. 

Noord - West Europa 
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De distributiefunctie van ons land is sterk; voor de verdere ontwikkeling 
van de internationale zakelijke dienstverlening in Amsterdam en Rotterdam 
is dat een goede opstap. Amsterdam heeft daarnaast op Europese schaal 
een goede positie als financieel centrum. Ook Den Haag heeft als 
besluitvormingscentrum eveneens goede mogelijkheden om meer 
internationale organisaties en bedrijven aan te trekken en beschikt over 
een woonmilieu en voorzieningen die aan internationale maatstaven 
tegemoetkomen. In die zin vullen Rotterdam en Den Haag elkaar aan. 
Utrecht ten slotte heeft een belangrijke functie als nationaal distributie-, 
kennis- en congrescentrum en kan, op een wat kleinere schaal dan de 
andere drie grote steden, aantrekkelijk zijn voor internationale vestigingen. 

TABEL: Verdeling buitenlandse ondernemingen, Nederlandse topondernemingen, 
enkele topvoorzieningen en internationaal telefoonverkeer over de vier grote stadsge-
westen 

Stadsgewesten Buitenlandse ondernemingen Nederlandse 
(vestigingen) topondernemin-

gen (vestigin-
gen) 

Industrie Handel Diensten 

42 237 137 120 
28 110 79 49 
26 85 47 45 

4 61 9 21 

Internationale Vier- en v ijfster- Aandeel in het 
scholen ren hotels internationaal 

telefoonverkeer 
van en naar 

Nederland 

4 38 34% 
2 10 19% 
5 16 15% 

- 7* 4% 

Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 

* Alleen viersterrenhotels 
Bronnen: Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, 1984, 
Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht en Stichting Research voor Beleid, 1987, Nederlands Economisch Instituut, 1987, Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, 1987, Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer, 1987. 

Nederland is voor internationale contacten veelal «beginpunt» (de 
Nederlandse multinationals) of «eindpunt» (filiaalkantoren en importbe-
drijven van gespecialiseerde diensten). Alleen de distributiediensten en 
de beursactiviteiten in Amsterdam hebben in feite de status van inter-
nationaal schakelpunt. Accountancy vormt een tussencategorie. Andere 
specialisaties (marketing, ingenieursdiensten, organisatiediensten) 
hebben niet de omvang en het gewicht om als internationaal schakelpunt 
te kunnen functioneren. 

TABEL: Positie Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in Europees verband. 

(werkzame personen x 1000) 

Industrie Handel Financiën Kwartair Totaal 

Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 

188 377 178 306 1049 

Brussel 
Antwerpen 

252 255 135 360 1002 

Frankfurt 560 351 150 248 1309 

Parijs 406 443 185 812 1845 

Londen 656 820 558 1247 3281 

Bron: Economisch Technologische Dienst voor Noord Holland, 1 986/1987. 
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De aanwezigheid van internationale scholen vooral op middelbaar 
niveau is een belangrijke overweging bij de vestigingsplaatskeuze van 
buitenlandse bedrijven. Amsterdam beschikt over vier, Den Haag over vijf 
en Rotterdam over twee internationale scholen. Dergelijke voorzieningen 
maar ook meer algemene economische voorwaarden zoals het fiscaal 
klimaat en de kwaliteit van de beroepsbevolking (talenkennis), zijn van 
grote betekenis. 

Ook de grootstedelijke omgeving blijkt van belang als vestigingsfactor. 
De beste aanknopingspunten daarvoor zijn aanwezig in de drie grote 
agglomeraties, die tesamen een «polynucleaire metropool» kunnen gaan 
vormen. Daarmee wordt niet de grootschaligheid bereikt die kenmerkend 
is voor de buitenlandse concurrenten. Op het gebied van het woon- en 
werkklimaat kan zo'n «polynucleaire metropool» echter voordelen bieden 
ten opzichte van de concurrentie. 

Naast een aantrekkelijke westrand van zee, strand en duinen heeft de 
Randstad te midden van grote stedelijke agglomeraties en enkele andere 
middelgrote steden en stadsgewesten een open gebied, het Groene Hart. 
Het Groene Hart fungeert niet alleen als groene long van de Randstad, 
maar herbergt tevens een unieke combinatie van functies: de landbouw 
zorgt voor een economisch draagvlak, natuur is in dit natte en deels 
voedselrijke gebied rijkelijk voorhanden en recreatie is dicht bij de steden 
mogelijk. 

Bij dit laatste is de Randstadgroenstructuur belangrijk. De verdere 
ontwikkeling daarvan in de komende jaren zal het structuuraspect 
versterken en de ecologische infrastructuur beter vorm geven. 

Voor het functioneren van het Groene Hart als recreatiegebied is rust 
belangrijk. Een toenemende geluidsoverlast vormt daarvoor een bedreiging. 

Het Groene Hart is naast groen ook blauw. Zeker in het noordelijk deel 
bepaalt het water van de plassen, de sloten en kanalen het aanzien en 
karakter van het gebied. Het gaat in feite om een Groen Hart met een 
Blauwe Kamer. 

Om verdere uitgroei van de internationale dienstverlening mogelijk te 
maken zal een aantal bedreigingen moeten worden gekeerd. Die bedrei-
gingen spitsen zich toe op de mobiliteitsontwikkeling, de milieukwaliteit, 
de uitbreidingsbehoefte van de woningbouw en de kwaliteit van de 
arbeidsmarkt. 

Een goede bereikbaarheid is voor een metropool een levensvoorwaarde. 
Goede verbindingen tussen de verschillende delen zijn immers essentieel. 
Vooruitberekeningen laten zien dat het autoverkeer in de Randstad 
zonder ingrijpende maatregelen volledig vast zal komen te zitten. 

De milieukwaliteit in het gebied rond het Noordzeekanaal en in Rijnmond 
vraagt voortdurende aandacht. Een goede kwaliteit daar is ook belangrijk 
voor het scheppen van een aantrekkelijke woon- en recreatie-omgeving, 
ook al zijn er de laatste tijd verbeteringen opgetreden. Een goede 
ruimtelijke zonering kan helpen bij het beheersen van overlast. 

De stedelijke uitbreidingen die in de Randstad nog nodig zijn zullen 
zeer zorgvuldig moeten worden gesitueerd. Bundeling is noodzakelijk. 
Anders dreigt het gevaar dat één van de ten opzichte van de Europese 
concurrentie zeer sterke punten van de Randstad, de ruimtelijke verschei-
denheid, wordt aangetast. 

De arbeidsmarkt in de Randstad, vooral in de vier grote steden, dreigt 
onevenwichtig te worden. Enerzijds is er in de grote steden een blijvend 
grote concentratie van langdurig werklozen, met name ook onder 
etnische minderheden. Een dergelijke ontwikkeling is maatschappelijk 
niet aanvaardbaar. Anderzijds dreigt er een tekort aan sommige categorieën 
van hoger geschoolden. Een dergelijk tekort komt het vestigingsklimaat 
niet ten goede. 
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Perspectief en beleid voor de ontwikkeling van de Randstad 

Het bestaande beleid biedt een goede basis voor de ontwikkeling van 
een internationaal concurrerend stedelijk vestigingsmilieu. Het bundelings-
beleid in stadsgewesten, het openhouden van het Groene Hart, de 
Randstadgroenstructuur, het beleid voor de duinen en het bufferzonebeleid 
zullen dan ook met kracht worden voortgezet. Datzelfde geldt voor het 
concentratiebeleid voor de glastuinbouw. 

Soms zijn accentveranderingen nodig. De nadruk ligt daarbij vooral op 
het stedelijk functioneren; veel van wat in hoofdstuk 3 is gezegd over 
wonen en stedelijke vernieuwing is op grote delen van de Randstad van 
toepassing. Daar zijn bepaalde toespitsingen nodig, bijvoorbeeld op het 
punt van de stedelijke allure, als het gaat om een top-woonmilieu en 
topvoorzieningen. 

Het is van groot belang dat de Randstad in internationaal opzicht «bij» 
blijft. Ook andere Europese metropolen spannen zich momenteel reusachtig 
in om de kwaliteit van de stad te verbeteren en voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat te zorgen. Daarom is het verstandig, het beleid niet 
alleen te richten op de problemen van de Randstad maar ook op de sterke 
punten. 

Wil de Randstad aantrekkelijk zijn voor bestaande en nieuwe internatio-
nale schakelpunten in de zakelijke dienstverlening, dan zal de kwaliteit 
van de voorzieningen, van (woon)omgeving en van de kantooraccommo-
daties verbeterd moeten worden. Daarbij is het van belang het gezicht 
naar buiten als eenheid te versterken. Ook zal een hoog kwaliteitsniveau 
alleen kunnen worden bereikt als de ontwikkelingen in een beperkt aantal 
gebieden worden geconcentreerd. 

Daarnaast is het zaak, de stedelijke verscheidenheid te handhaven en 
de bijzondere kwaliteiten van het landelijk gebied zo te benutten dat ze 
naast hun eigen waarde een extra kwaliteit vormen voor dit grootstedelijk 
vestigingsmilieu. 

Van groot belang voor de Randstad is ook een evenwichtige arbeids-
markt. De verbetering van de arbeidsmarkt voor grote groepen langdurig 
werklozen in de grote steden moet alleen al om die reden een hoge 
prioriteit houden. Via betere scholing en het opdoen van werkervaring 
wordt de positie van etnische minderheden in die steden verbeterd. 

Voor het totstandbrengen van een polynucleaire metropool die interna-
tionaal kan concurreren, is meer nodig dan het bestaande beleid kan 
bieden. Die metropool moet allure hebben en uitstralen. Dat moet ook in 
het beleid centraal staan. 

Daarom is het ontwikkelingsperspectief voor de Randstad gericht op 
- het ontwikkelen van een internationaal stedelijk vestigingsmilieu 
- het verbeteren van de bereikbaarheid 
- het handhaven en versterken van de ruimtelijke verscheidenheid van 

de steden en van de open ruimten 

Dit perspectief zal niet vanzelf tot stand komen. De rijksoverheid heeft 
daarin een taak om de eigen beslissingen en die van de andere betrokken 
overheden op elkaar en op de markt af te stemmen en daarmee duidelijkheid 
te bieden aan het bedrijfsleven. 

Het perspectief heeft alleen kans van slagen als wordt uitgegaan van de 
steden die al beschikken over veel internationaal belangrijke vestigingen 
en voorzieningen, namelijk Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

Voor de drie grote steden wil de regering een ondersteunend beleid 
voeren dat zich vooral richt op het tot stand brengen van enkele toplokaties 
voor kantoren en van woonmilieus met topkwaliteit. 
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In de Randstad zijn kansen aanwezig voor het realiseren van een 
internationaal concurrerend stedelijk vestigingsmilieu. Het is nodig deze 
kansen te benutten om de concurrentie met andere Europese steden aan 
te kunnen gaan bij de vestiging van internationale hoofdkantoren en 
diensten. Enkele omvangrijke herinrichtingsprojecten bieden daartoe de 
mogelijkheid. Deze zijn gelegen in of aansluitend op het binnenstedelijke 
gebied van Amsterdam (U-centraal en het oostelijk havengebied) van 
Rotterdam (Waterstad en de Kop van Zuid) en van 's-Gravenhage 
(Centraal Station, Spuikwartier, Utrechtse Baan e.o). 

Deze projecten kunnen de internationale allure van de Randstad 
versterken. Naast één of twee toplokaties voor kantoren wordt daarbij 
gedacht aan de bouw van duurdere woningen, zoals bijvoorbeeld appar-
tementen en terraswoningen aan het water, aan hoogwaardige winkel-
voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van concentraties van kleinschalige 
winkels; aan klasse hotels; aan toeristische attractiepunten; aan musea, 
en aan pleinen, promenades en goede verbindingen van telecommunicatie, 
het openbaar vervoer en met het hoofdwegennet. 

Deze projecten mogen geen eilanden op zich zijn. Zij zijn ingebed in en 
ontlenen een groot deel van hun allure aan het hoogwaardig stedelijk 
milieu van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Zij ontlenen ook allure 
aan de complementariteit tussen de drie steden en aan de verscheidenheid 
van de Randstad als geheel. Die grote verscheidenheid in vorm en functie 
is kenmerkend voor ons land. In plaats van het kopiëren van andere 
wereldsteden moet deze eigen karakteristiek uitgebuit worden. 
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Daarnaast wil de regering in deze steden, waar dat nuttig en mogelijk 
is, verdere concentratie bevorderen van voorzieningen die voor het 
internationale vestigingsmilieu van belang zijn. Daarbij gaat het in het 
bijzonder om beslissingen, waarbij het rijk betrokken is, over nieuwe 
voorzieningen op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultuur. 

In dit beleid speelt de complementariteit van de steden een belangrijke 
rol. ledere stad heeft immers reeds zijn eigen sterke kanten. Niet overal 
kunnen dezelfde voorzieningen en kan dezelfde topkwaliteit tot stand 
komen. Daarom zal het noodzakelijk zijn, tot een zekere taakverdeling te 
komen en mede ten dienste daarvan de bestuurlijke samenwerking in de 
Randstad als geheel en tussen de genoemde steden te bevorderen. Bij de 
presentatie van de «polynucleaire metropool Randstad» naar buiten zal 
de nadruk moeten liggen op het gebied als eenheid met een grote 
verscheidenheid aan kwaliteiten. 

Een goede afwikkeling van het verkeer is een voorwaarde voor het 
realiseren van het ontwikkelingsperspectief voor de Randstad. Voor de 
steden in het algemeen zijn daarvoor in paragraaf 7 van hoofdstuk 3 
voorstellen gedaan op het gebied van verbindingen, verkeersgeleiding en 
lokatiekeuze. Daarnaast is in paragraaf 5 van dit hoofdstuk ingegaan op 
het belang van de verkeers- en vervoersvoorzieningen in de stedelijke 
knooppunten. In paragraaf 6 is aandacht besteed aan de mainports en 
hun achterlandverbindingen. Verder kan de aansluiting op het Europese 
net van hogesnelheidslijnen er toe bijdragen dat de Randstad het contact 
met ontwikkelingen elders in West-Europa behoudt. 

Ook op het niveau van de Randstad zelf, zijn terwille van een werkelijk 
complementair functioneren van de steden, goede weg- en spoorverbin-
dingen een onmisbare voorwaarde. In het Bereikbaarheidsplan voor de 
Randstad heeft de regering de urgentie daarvan reeds aangegeven. 
Gezorgd zal moeten worden voor snelle, directe wegverbindingen tussen 
de steden,in de eerste plaats ten dienste van het zakelijk verkeer. Gezien 
de verwachtingen rond de groeiende automobiliteit met name op de 
randwegen van de grote steden, kan niet worden volstaan met hetgeen in 
de vorige paragrafen en in het Bereikbaarheidsplan Randstad is aange-
geven, maar zal ook voor de langere termijn bezien moeten worden hoe 
de bereikbaarheid van de grote steden, de mainports en de andere grote 
bedrijfsconcentraties veilig gesteld kan worden. 

Daarnaast zijn, op het (boven)stadsgewestelijk niveau, nieuwe snelle 
openbaar vervoervoorzieningen nodig ten dienste van het personenvervoer 
in de woon-werksfeer. 

Om het perspectief te realiseren zal het ook nodig zijn te komen tot het 
versterken van de relatie tussen stedelijk en landelijk gebied in de 
Randstad. Een actief inrichtings- en beheerbeleid voor het Groene Hart 
met de Blauwe Kamer neemt daarbij een centrale plaats in. Dat inrichtings-
en beheerbeleid zal er op gericht moeten zijn, de landbouw, de toeris-
tisch-recreatieve en de natuurfuncties te versterken, een verdere verste-
delijking en daarmee «verstening» tegen te gaan en het noodzakelijke 
verkeer in goede banen te leiden. 

De Blauwe Kamer in het Groene Hart kan verder worden ontwikkeld als 
schakel tussen de grote wateren van het IJsselmeer en de Delta, voor wat 
betreft natuur en recreatie (zie ook paragraaf 9). 

In het kader van de Randstadgroenstructuur zal in het bijzonder 
aandacht worden geschonken aan plassen voor de kleine watersport, aan 
mogelijkheden voor toerisme en dagrecreatie en aan verbindingen met 
het stedelijk en het landelijk gebied. De aantrekkelijkheid van het gebied 
als geheel en de recreatiekwaliteiten nemen toe door het voorkomen en 
waar nodig terugdringen van geluidhinder. 
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Temidden van de vier grootste stedelijke agglomeratie van ons land ligt 
het Groene Hart. Het herbergt een bijzondere combinatie van funkties. De 
landbouw vormt het draagvlak voor unieke natuurlijke, cultuur-historische 
en landschappelijke kwaliteiten. Het gebied is niet alleen groen maar ook 
blauw: vooral in het noordelijk deel van het Groene Hart bevinden zich 
veel plassen die via tal van waterwegen zijn verbonden. Blauwe Kamer en 
Groene hart bieden met de Randstadgroenstructuur een uniek hoogwaardig 
landelijk gebied pal naast een hoogwaardig stedelijk milieu. Ook de 
wijdere omgeving van de Randstad draagt bij aan dit contrast. De 
Randstad ligt ingeklemd tussen het IJsselmeer en het rivierengebied met 
de Delta, tussen de duinen en de Heuvelrug. 

De kwaliteit van het Groene hart zal de komende jaren worden versterkt. 
De Randstadgroenstructuur zal verder worden uitgebouwd. De recreatieve 
waterinfrastructuur zal worden versterkt door het verbeteren van de 
doorvaartmogelijkheden tussen het IJsselmeer en de Delta. In het 
westelijk deel van het Groene Hart ligt het accent op het versterken van 
de recreatieve mogelijkheden door het mogelijk vergroten van te gebruiken 
wateroppervlakten en verbeteren van verbindingen, in het oostelijk deel 
ligt het accent op het vergroten van natuurgebieden en het ontwikkelen 
van ecologische infrastructuur. Vooral in dit deel is het van belang de 
waterkwaliteit te verbeteren. Hiertoe kunnen moerasgebieden worden 
aangelegd die het in te laten water zuiveren. De landbouw is en blijft de 
belangrijkste drager van dit gebied, zowel voor het economisch draagvlak 
als voor het beheer. 
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Onze samenleving als geheel heeft baat bij een gerichte inspanning om 
de positie van de Randstad te versterken. Immers, niet kiezen kost ook, 
en wellicht zelfs meer, geld. Als ons land de internationale concurrentieslag 
verliest heeft dat consequenties voor onze gehele economie. 

Zicht op uitvoering 

Voor de uitvoering van het beleid gericht op de Randstad is nauwe 
samenwerking met andere overheden essentieel. De provincies zullen 
daarbij voor een goede inbedding in de streekplannen moeten zorgen. 
Woningbouw, lokaties voor bedrijfsvestigingen en grotere onderwijsinstel-
lingen alsmede het vrijwaren van het Groene Hart en de duinen, zijn 
daarvoor centrale elementen. Dit laatste zal alleen mogelijk zijn indien 
kwalitatief aantrekkelijke woonlokaties in de steden zelf en aan de randen 
van het Groene Hart worden ontwikkeld. De belangrijkste rol in het geheel 
vervullen echter de gemeenten in de Randstad. Zij zijn immers de 
uiteindelijke vormgevers, zij bepalen of een aantrekkelijk vestigingsmilieu 
ontstaat. 

Teveel zaken hangen echter met elkaar samen om als overheden 
gescheiden te kunnen optrekken. Vergroting van de bestuurlijke samenhang 
in de Randstad acht de regering nodig mede met het oog op de versterking 
van de internationale positie van het gebied. Daarvoor wordt, waar nodig, 
gestreefd naar adequate overlegstructuren binnen de Randstad, waarin 
het rijk en de andere betrokken overheden participeren. Hierbij zal 
rekening worden gehouden met bestaande overlegkaders, zoals die 
tussen het rijk en de grote steden, het Agenda-overleg. Het is zeker niet 
de bedoeling om tot een zware formele structuur te komen of een extra 
bestuurslaag, maar wel om voor duidelijk omschreven doelen en binnen 
beperkte tijd tot (afstemming van) gerichte akties te komen. 

Een oriëntatie van de rijksoverheid op versterking van het internationaal 
concurrerend stedelijke vestigingsmilieu binnen de Randstad houdt niet 
ook vanzelfsprekend extra geld voor dit gebied in. Wel zal het rijk bij 
investeringsbeslissingen die toch worden genomen steeds bezien of 
ondersteuning van het internationale vestigingsmilieu in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag mogelijk is. 

Het rijk verplicht zich daarbij tot de bestuurlijke inspanning om waar dat 
nuttig en mogelijk is te komen tot het gecoördineerd inzetten van 
middelen, en tot een gecoördineerde besluitvorming. 

In het licht van het bovenstaande ziet het rijk de volgende mogelijkheden 
om bij te dragen aan een internationaal concurrerend stedelijk vestigings-
milieu. 

De beperkte kansen voor het realiseren van hoogwaardige woon-, 
werk-, recreatie- en voorzieningenmilieus met internationale allure 
moeten worden benut. Het gaat bij voorkeur om geïntegreerde projekten, 
die ook uit toeristisch-recreatief oogpunt aantrekkelijk zijn. Mogelijkheden 
daartoe dienen zich aan in enkele omvangrijke herstructureringsprojecten 
die zijn gelegen in of aansluitend op de binnensteden van Amsterdam 
(Y-centraal en het oostelijk havengebied), van Rotterdam (Waterstad en 
de Kop van Zuid) en van Den Haag (Spuikwartier, Centraal Station, 
Utrechtse Baan). Het rijk zal onder de voorwaarde dat de particuliere 
sector voor een groot deel in de kosten zal bijdragen, realisering van deze 
projecten bevorderen, waarbij in verband met financiering en vraagfactoren 
een gefaseerde aanpak wordt overwogen. 

Ze zal dit doen door deze lokaties aan te merken als herstructurerings-
projecten van nationaal belang en door een gecoördineerde inzet van 
rijksmiddelen (bijvoorbeeld in de vorm van een brede doeluitkering), 
waarbij hoge prioriteit zal worden gegeven aan essentiële voorwaarden 
voor het tot stand komen van het beoogde internationaal concurrerende 
vestigingsmilieu..Daarbij kan worden gedacht aan bijdragen gericht op 
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verbetering van de ontsruiting, op toenstiscn-recreatieve projecten en, 
vooral voor Amsterdam en Rotterdam, ook op woningbouwlokaties. 
Slechts enkele van deze lokaties zullen naar de huidige verwachtingen 
voldoen aan de criteria voor de inzet van de Subsidieregeling Grote 
Bouwlokaties (SGB). Ook voor deze subsidieregeling geldt, dat de 
beschikbare middelen zullen dwingen tot nadere prioriteitstelling en 
fasering van in aanmerking komende projecten. 

Het rijk zal ook het afstemmen van procedures en een gecoördineerde 
besluitvorming voor deze gebiedsgerichte aanpak bevorderen en in 
overleg met de betrokken provincies en gemeenten de samenhang tussen 
deze projecten proberen te versterken. 

Een en ander zou kunnen worden uitgewerkt in een bestuursakkoord 
tussen het rijk en de afzonderlijke gemeenten en, wat de samenwerkings-
vorm tussen de particuliere en publieke sector betreft, in financierings- of 
herstructureringsmaatschappijen. 

De drie grote steden krijgen bovendien, waar dat mogelijk en nuttig is, 
een voorkeursbehandeling bij beslissingen waarbij het rijk betrokken is 
over lokatiekeuzen, voorzover het voorzieningen voor onderwijs en 
culturele voorzieningen van internationale betekenis betreft. 

Het beleid is op de steden zelf gericht. Het gaat om voorzieningen die 
op een centrumlokatie zijn aangewezen en waarvoor de nabijheid van 
andere voorzieningen van groot belang is. Dat geldt met name voor 
sociaal-culturele voorzieningen. Voor andere voorzieningen zal vaker de 
schaal van de agglomeraties gelden, en is de lokatie van gerelateerde 
instellingen meer bepalend. Dit geldt in het bijzonder voor de universi-
teiten van Leiden en Delft. Dit beleid ten aanzien van lokatiekeuzen zal 
gestalte krijgen in overleg met de betrokken provincies, gemeenten en 
instellingen. Evenals voor het meer algemene beleid voor de stedelijke 
knooppunten geldt hier dat ontwikkelingen in andere dan de (agglome-
raties van de) drie grote steden niet zullen worden tegengewerkt. 

Binnen het arbeidsmarkt" en scholingsbeleid zal de aandacht in het 
bijzonder gericht blijven op de grote concentratie van langdurig werklozen 
in de grote steden van de Randstad. 

Naast een beleid gericht op de arbeidsmarkt kan ook het milieubeleid 
bijdragen aan de versterking van de positie van de Randstad, gezien 
vanuit internationaal perspectief. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht 
aan een beperking van de milieubelasting in Rijnmond en het Amster-
dam-Noordzeekanaalgebied. Met de betrokken overheden zal in overleg 
worden getreden om te komen tot een plan van aanpak van de milieube-
lasting met het oog op de kwaliteit van de bestaande en nog te ontwikkelen 
woon-, werk- en recreatie-omgeving. 

Dit plan zal door de betrokken provincies en het rijk gezamenlijk 
moeten worden opgesteld, gebaseerd op het ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld 
door zonering) en het milieubeleid. 

Voor het vestigingsklimaat zijn internationale railverbindingen van groot 
belang. Als besloten wordt tot deelname aan het Westeuropese net van 
hogesnelheidsspoorlijnen zal het rijk zich inzetten voor het aansluiten van 
de Randstad op dit net. Hierbij is zowel de relatie met Brussel, Parijs en 
Londen aan de orde (aansluiting op het reeds bestaande net van hoge-
snelheidslijnen), als de mogelijke snelle railverbinding met het Ruhrgebied 
en Zuid-Duitsland. Eventuele realisatie van deze lijnen zal door herschikking 
van middelen moeten plaatsvinden, omdat hiervoor geen extra rijksmid-
delen beschikbaar zijn. 

Uitgangspunt voor de keuze van tracé's voor de mogelijke aansluiting 
op het bestaande hogesnelheidsnet is dat er in ieder geval in Amsterdam 
en Rotterdam stations zullen komen. Daarnaast heeft een halte op de 
luchthaven Schiphol een voorkeur. De verdere afweging van de verbindiny 
tussen Amsterdam en Parijs komt aan de orde in de planologische 
kernbeslissing en de tracénota voor deze hogesnelheidslijn. Uitwerking 
van de te verbeteren (snelle) relatie van de Randstad met het Ruhrgebied 
en Zuid-Duitsland is aan de orde in de dit jaar uit te brengen herziening 
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer. 
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Voor het versterken van de positie van de Randstad is de bereikbaarheid 
een essentiële voorwaarde. Conform het Bereikbaarheidsplan Randstad 
vragen binnen het concept van de hoofdtransportassen (zie par. 4.7) de 
wegverbindingen binnen de Randstad dan ook bijzondere aandacht. Ten 
behoeve van het doorgaande zakelijke wegverkeer en goederenvervoer 
binnen de Randstad overweegt de regering de kwaliteit van de bestaande 
infrastructuur zodanig te verbeteren dat dit doorgaande verkeer zo min 
mogelijk wordt gehinderd door het overige verkeer, met name het 
(inter)stadsgewestelijke woon-werkverkeer. 

Daarbij kan eraan worden gedacht om slechts de grootste concentraties 
van bedrijvigheid zoals Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht op deze zogenaamde «Doorstroomroute» aan te sluiten. Via aan-
passingen van de bestaande weginfrastructuur en elektronische instrumen-
tatie zal deze doorgaande route worden gecreëerd. Door elektronische tol 
kan de prijs voor de gebruiker van de route worden afgestemd op de 
geboden hoge kwaliteit. 

Veelal zal een herindeling van het dwarsprofiel eventueel te samen met 
reeds voorgenomen wegverbredingen nodig zijn, opdat afzonderlijke 
banen voor het doorgaande en het niet-doorgaande verkeer kunnen 
worden geconstrueerd. 

Een en ander zal in de dit jaar uit te brengen herziening van het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer nader worden afgewogen en 
uitgewerkt, waarbij ook de noodzakelijk geachte prioriteitstelling binnen 
het beschikbare budget zal plaatsvinden. 

Voor het openbaar vervoer in de Randstad zullen naast de eerder 
genoemde maatregelen in het kader van de dagelijkse leefomgeving, de 
stedelijke knooppunten en de Stedenring de volgende stappen worden 
gezet: 

De regering zal in overleg treden met andere overheden, de Nederlandse 
Spoorwegen en openbaar vervoerbedrijven om de kwaliteit van het 
(inter)stadsgewestelijk openbaar vervoersysteem tussen en binnen de 
stadsgewesten van de Randstad te bevorderen. Hierbij zal aan een 
onderlinge integratie van de openbaar vervoerssystemen tussen de 
stadsgewesten Den Haag en Rotterdam in het bijzonder aandacht worden 
besteed. Bij de besluitvorming overgrote bouwplaatsen in de Randstad 
wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat in ernstige mate rekening 
wordt gehouden met de aansluiting van die bouwplaatsen op voorzieningen 
voor openbaar vervoer. 

Om te komen tot een goede samenhang van het beleid voor de drie 
grote steden en het aanbrengen van een zekere taakverdeling neemt het 
rijk het initiatief om met de betrokken provincies en gemeenten een 
gezamenlijke uitwerking van het ontwikkelingsperspectief op te stellen 
voor het westelijk deel van de Randstad. 

Deze nadere uitwerking zou wat het rijk betreft gericht moeten zijn op 
een aantal elementen. Het gaat om: de ontwikkeling van hoogwaardige 
woon-, werk-, recreatie- en voorzieningenmilieus en om de versterking 
van de functionele samenhang tussen Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag enerzijds, en tussen deze drie steden, Schiphol, het Rotterdamse 
haven- en industriegebied en het Groene Hart anderzijds. 

Daarnaast zal het rijk ook het initiatief nemen om samen met de 
betrokken provincies en gemeenten een gezamenlijke uitwerking van het 
ontwikkelingsperspectief voor het Groene Hart op te stellen, mede in 
relatie tot de aan de Randstad grenzende grote wateren. 

Deze nadere uitwerking zou, uitgaande van het bestaande selectieve 
woningbouwbeleid en aanvullend op de Randstadgroenstructuur en het 
bufferzonebeleid, wat het rijk betreft gericht moeten zijn op een aantal 
punten. De eerste betreft toeristisch-recreatieve voorzieningen, met name 
doorgaande vaarroutes tussen IJsselmeer en Delta. Daarop sluit aan de 
verbetering van de kwaliteit en mogelijk vergroting van het wateroppervlak 
in de «Blauwe Kamer» (noordelijk deel van het Groene Hart). Met name 
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D O O R S T R O O M R O U T E 
via bestaande infrastructuur 

De autosnelwegen in de Randstad lopen vol als gevolg van de toene-
mende automobiliteit. Het doorgaande zakelijke wegverkeer het openbaar 
vervoer (bussen) en goederenvervoer zal hierdoor steeds meer worden 
gehinderd. Economisch gezien is dit onwenselijk. 

Een oplossing hiervoor zou kunnen worden gevonden door aparte 
rijbanen voor deze verkeerssoorten op bestaande en te verbreden 
autosnelwegen te creëren. De toestroom van ander verkeer dan het 
zakelijk wegverkeer, het openbaar vervoer en het goederenvervoer 
(voornamelijk woon-werkverkeer) kan worden beperkt door het aantal op-
en afritten te beperken en door elektronische tolheffing en/of andere 
vormen van elektronische instrumentarium. Woon-werk verplaatsingen 
vinden immers veelal plaats over relatief korte afstanden en woon-werk-
verkeer is betrekkelijk gevoelig voor het prijsmechanisme. Het beoogde 
systeem van aparte rijbanen wordt hier de Doorstroomroute genoemd. 

Deze route onderscheidt zich van de conventionele autosnelweg door 
een grotere mate van betrouwbaarheid en een relatief hoge tol, die 
elektronisch wordt geheven. 

Bij de realisatie ervan zal moeten worden aangesloten bij het bestaande 
beleid voor de verbetering van de aanwezige weginfrastructuur in de 
Randstad. Het gaat dus niet om de aanleg van (weer) een nieuwe weg. 
Het gaat primair om de verbetering van de bestaande weg-infrastructuur 
op die trajecten die de voorkeur hebben van het zakelijk verkeer en het 
(internationale) goederenvervoer. 

Blijkens vooruitberekeningen zijn dit de verbindingen tussen Rotterdam 
en Den Haag, tussen Den Haag en Amsterdam (via Schiphol) en tussen 
Amsterdam en Utrecht. Daarbij kan eraan worden gedacht om slechts de 
grootste concentraties van bedrijvigheid zoals Amsterdam, Schiphol, Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht over op- en afritten voor de Doorstroomroute 
te laten beschikken. Speciale aandacht en uitwerking verdient de afwik-
keling van het verkeer op deze doorgaande route bij de «ingangen» van 
de grote steden. Eén en ander zal in de dit jaar uit te brengen herziening 
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer nader worden afgewogen en 
uitgewerkt. 
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bij Amsterdam kan gedacht worden aan een goede doorgaande vaarver-
binding. 

De nadere uitwerking zal ook betrekking moeten hebben op behoud en 
versterking van bestaande natuurwaarden en natuurontwikkeling in de 
vorm van kerngebieden en verbindingszones, op een duurzaam landbouw-
kundig gebruik en op de instandhouding van landschappelijke openheid. 
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4.9. Nederland-Waterland 

Water is zeer kenmerkend voor Nederland. Een relatief groot deel 
van ons land bestaat uit water. 

Nederland is een land met veel water, maar ook een land waar 
schoon water schaars dreigt te worden. Schoon water is van groot 
belang voor de watervoorziening, de landbouw, de visserij, de natuur, 
de recreatie en de industrie. Behalve de vervuiling uit eigen land is er 
vervuiling vanuit het buitenland via de grote rivieren. 

Een belangrijk deel van ons land ligt onder de zeespiegel. Bescherming 
tegen overstromingen is dus van essentieel belang. De versnelde 
stijging van de zeespiegel dwingt tot blijvende aandacht voor de 
(zee)waterkeringen en het vasthouden van de zandige kust en zal 
leiden tot veranderingen in de zoet-zoutwaterbalans. 

Er zijn mogelijkheden om Nederland-Waterland verder te ontwikkelen 
en die ook economisch te benutten; mogelijkheden op het terrein van 
natuurontwikkeling en mogelijkheden om het water beter als toeris-
tisch recreatief produkt te benutten. Een goede kwaliteit van het 
water is daarvoor essentieel. 

Nederland-Waterland is een ontwikkelingsperspectief gericht op het 
benutten van de mogelijkheden die «nat Nederland» biedt. 

Verandering in kwaliteit 
Een belangrijk deel van de ruimte in Nederland bestaat uit water. Veel 

van het karakteristieke van ons land houdt nauw verband met dat water. 
De totale wateroppervlakte in Nederland zal in 2015 niet veel anders 

zijn dan nu: ongeveer 4000 km2, dat is ongeveer 10% van ons land. 
De vraag naar kwaliteit zal echter toenemen. Wanneer in de toekomst 

meer kwaliteit van de omgeving wordt gevraagd dan heeft dat voor een 
belangrijk deel betrekking op de «natte» kwaliteiten van ons land. Daarbij 
gaat het om kwaliteitsvragen op het gebied van recreatie en toerisme, 
van natuur- en waterkwaliteit en van transport. 

De behoefte aan voorzieningen voor waterrecreatie en toerisme neemt 
toe. Deze groei zal overigens niet erg hoog zijn: ongeveer een half 
procent per jaar tot 2000. Belangrijker dan de omvang van de vraag is de 
verwachting dat deze zich vooral zal richten op kwalitatief hoogwaardige 
voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Niet alleen voor de binnenlandse, 
maar ook voor de buitenlandse consument wordt het water als toeristisch 
produkt steeds belangrijker. Vooral uit de Bondsrepubliek stijgt de 
belangstelling nog fors. 

Voor de toekomst mag een verdere groei worden verwacht van de 
watersport in de vier grootschalige gebieden (Delta, Friese Meren, 
IJsselmeer en het stroomgebied van de Maas), in samenhang met 
ontwikkelingen op het gebied van de verblijfs- en dagrecreatie. Een 
kwaliteitsverbetering kan samengaan met het in binnen- en buitenland 
aanprijzen van deze gebieden als één watertoeristisch «produkt». In het 
Groene Hart, zal de ontwikkeling van de watersport vooral van kwalitatieve 
aard zijn. 

Nederland telt een groot aantal waterrijke natuurgebieden, die ook 
internationaal van grote betekenis zijn. De daar aanwezige natuurkwaliteit 
vormt een goede basis voor verdere natuurontwikkeling. Daarbij zijn niet 
alleen de mogelijkheden in het watergebied zelf van belang, maar ook de 
overgangen van water en land en de directe omgeving van het water. 

Een afzonderlijk punt van aandacht vormt de Voordelta die zich thans 
voor de kust van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden spontaan 
ontwikkelt. De kustzone wordt ondieper, en er ontstaan geulen en 
zandplaten. Daardoor kan zich hier op (middel)lange termijn spontaan 
een milieu ontwikkelen dat vergelijkbaar is met dat van de Waddenzee. 
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Naast de natuurkwaliteit wordt ook de kwaliteit van het water zelf 
steeds belangrijker. Dat geldt voor zowel het oppervlakte- als het grond-
water. Oppervlaktewater is erg kwetsbaar bij (grensoverschrijdende) 
calamiteiten. Daarom heeft het grondwater van de hogere zandgronden 
een strategische functie. De behoefte aan schoon drink- en industriewater 
zal de komende tientallen jaren nog verder toenemen. Het huidige 
verbruik bedraagt ongeveer 1500 miljoen m3 per jaar; in 2015 zal dat zijn 
opgelopen tot minimaal 2000 miljoen m3 per jaar. 

Het water als transportroute tenslotte speelt voor de toekomstige 
ontwikkeling van ons land in menig opzicht een belangrijke rol. Voor het 
functioneren van de Rotterdamse haven en de vaarverbindingen naar 
Duitsland en België is dat zonder meer duidelijk. 

De op ons afkomende veranderingen zijn zeker niet allemaal positief 
van aard. De grote rivieren zijn ernstig vervuild. Voor de Noordzee geldt 
hetzelfde. Een schone Rijn in het jaar 2000 zou een zeer wezenlijke 
verbetering zijn. Een werkelijke oplossing van deze problemen zal echter 
pas zijn bereikt wanneer ook de Maas en de Schelde schoon zijn. 

Zelfs als het oppervlaktewater schoner wordt, hoeft dat niet te betekenen 
dat het grondwater ook zuiverder wordt. De achteruitgang van de 
kwaliteit van het grondwater is in algemene zin al aan de orde gekomen in 
paragraaf 3.8. 

Een steeds intensiever gebruik van de ruimte zal de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater verder kunnen aantasten. De druk op het 
natte landelijke gebied om stedelijke functies te herbergen zal toenemen. 
Natuurgebieden dreigen geïsoleerd en versnipperd te raken. Ten slotte zal 
de versnelde stijging van de zeespiegel een verandering brengen in de 
zoet-zoutwaterbalans, in onder andere de duinen en in de veenweidege-
bieden. 

De Nederlandse Delta, gevoed door Rijn, Maas en Schelde, is internati-
onaal gezien een uniek gebied dat kansen biedt voor verdere ontwikkeling. 
Dat geldt in het bijzonder voor het gebied van de Stedenring Centraal 
Nederland ten aanzien van het rivierengebied en voor de Randstad met 
het Groene Hart met Blauwe Kamer en met de omliggende grote wateren. 
Maar ook voor Noord-, Zuidoost, en Zuidwest-Nederland zijn er vele 
mogelijkheden om «Nederland-Waterland» verder te ontwikkelen; 
mogelijkheden op het terrein van natuurontwikkeling en mogelijkheden 
om het water beter als toeristisch, recreatief produkt te benutten. Een 
goede kwaliteit van het water is daarvoor echter essentieel. 

Perspectief en beleid voor Nederland- Waterland 

«Nat Nederland» is op een aantal plaatsen opgenomen in het bestaand 
beleid, zoals ook blijkt uit de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Deels 
gaat het hier om facetbeleid, zoals bijvoorbeeld het beleid voor de 
Waddenzee, voor de Oosterschelde en voor de open ruimte. Voor een 
deel is het beleid sectoraal, neergelegd in het structuurschema Natuur-
en Landschapsbehoud en het structuurschema Openluchtrecreatie, in de 
Tweede nota over de Waterhuishouding en in het Rijkswaterkwaliteitsplan. 
Dit beleid wordt voortgezet. 

Nederland ligt voor een belangrijk deel beneden de zeespiegel. De 
bescherming van land en leefmilieu tegen overstroming en wateroverlast 
is en blijft van essentieel belang. Er moet blijvend ruimte worden gereser-
veerd voor de van tijd tot tijd noodzakelijke aanpassing van de (zee)water-
keringen en bemalingsinstallaties, en voor een flexibele verdediging van 
de zandige kust. In verband met dit laatste zal bebouwing daar achterwege 
moeten blijven. De versnelde zeespiegelrijzing betekent dat geleidelijk 
rekening moet worden gehouden met een relatief snellere bodemdaling 
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van de laaggelegen, bemaalde gebieden met invloeden op het wateraf-
voersysteem en met een snellere toename van zoute kwel. Dat laatste 
betekent dat er meer water nodig is voor doorspoeling. Dat kan vooral in 
laag gelegen, klinkgevoelig of kwelrijke poldergebieden de komende jaren 
al aanleiding geven tot een ander gebruik van de grond. 

Zowel nationaal als internationaal is het beleid gericht op het tegengaan 
van vervuiling van het water. Via het milieubeleid, het landbouwbeleid in 
brede zin en het waterkwaliteitsbeleid zullen de beleidsinspanningen op 
dit punt met kracht worden voortgezet. 

In aanvulling op het bestaande beleid acht de regering het nodig een 
ontwikkelingsperspectief Xe ontwikkelen voor Nederland-Waterland. Dit 
perspectief spitst zich toe op drie punten: 

- het versterken van de samenhang tussen de functies watervoorziening, 
natuur, toerisme, recreatie en transport 

- het tot stand brengen van een betere samenhang tussen de grote 
wateren 

- het vergroten van de aandacht voor natuurontwikkeling, naast 
natuurbehoud. 

Het vergroten van de aandacht voor natuurontwikkeling, naast natuur-
behoud, zal verder invulling krijgen in het Natuurbeleidsplan. 

Met dit perspectief streeft de regering naar het versterken van de 
kwaliteiten van Nederland-Waterland via twee assen. De ene as loopt van 
Zuidwest-Friesland naar het Deltagebied. De andere as loopt van oost 
naar west via het Rivierengebied. 

Bij de toepassing van het perspectief voor Nederland-Waterland is de 
aandacht van het rijk dan ook in het bijzonder op de volgende gebieden 
gericht: 

- de grote wateren (IJsselmeer/Markermeer/Randmeren en Deltage-
bied) 

- de natte gebieden in Friesland, Noordwest-Overijssel en West-Ne-
derland 

- het Rivierengebied. 

Voor het IJsselmeer, de Randmeren en de Deltawateren is het beleid 
gericht op behoud van de kenmerkende rust en openheid; deze zijn van 
essentiële betekenis voor de verdere ontwikkeling van deze gebieden. Dit 
betekent terughoudendheid ten aanzien van rustverstorende functies en 
ten aanzien van het toevoegen van zeer grootschalige elementen. In deze 
grote wateren kan versterking van de natuurwaarden samengaan met 
verdere ontwikkeling van de waterrecreatie en toerisme. Voor de directe 
omgeving van de Randstad geldt dat met name voor het IJ- en Gooimeer 
en het Haringvliet. Daarvoor zal wel de milieukwaliteit van Gooi- en 
Umeer moeten worden verbeterd. In de zoete grote wateren is het beleid 
ook gericht op het instandhouden van een strategische (drink)watervoor-
raad. Gezien de kwetsbaarheid van het oppervlaktewater bij (grensover-
schrijdende) calamiteiten zullen ook grondwatervoorraden van goede 
kwaliteit een strategische betekenis moeten krijgen. Paragraaf 10 van dit 
hoofdstuk gaat hierop in. 

De ontwikkelingskansen van de natte gebieden in Noordwest-Overijssel, 
Friesland en West-Nederland spitsen zich merendeels toe op versterking 
van de natuurfunctie, waar mogelijk gecombineerd met het verbeteren 
van de agrarische structuur en met het benutten van toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden. 

Tot de natte gebieden behoren zowel watergebieden als veenweidege-
bieden. 

Nederland kent van het Noordoosten naar het Zuidwesten een keten 
van meer of minder omvangrijke watergebieden en verbindingsschakels. 
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Het merengebied van Friesland en Overijssel, het IJsselmeer en de 
Randmeren, de plassen in het Groene Hart, de Biesbosch en de Zuidhol-
landse en Zeeuwse wateren. 

De verschillende watergebieden op deze as hebben ieder hun eigen 
specifieke kwaliteiten en eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Deze 
ontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de aanwezigheid 
van een stedelijke omgeving. 

De veenweidegebieden van Friesland, Noordwest-Overijssel en 
West-Nederland vormen een kenmerkende kwaliteit van het Nederlandse 
landschap. Belangen van landbouw, toerisme/recreatie, natuuren 
waterkwaliteit zijn in deze gebieden nauw met elkaar verbonden. Juist 
deze verweving van functies geeft deze gebieden een bijzondere kwaliteit. 
Een goede onderlinge afstemming van functies is de basis voor hun 
verdere ontwikkelingsmogelijkheden. 

Een belangrijke plaats neemt daarbij de Blauwe Kamer van het Groene 
Hart in. Daarop is in de paragraaf 8 van dit hoofdstuk al ingegaan. In 
paragraaf 6 is reeds aandacht besteed aan het verbeteren van de 
toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Zuidwest-Friesland. 

In het Rivierengebied hebben de grote rivieren een belangrijke scheep-
vaartfunctie, terwijl de uiterwaarden goede mogelijkheden hebben als 
natuur- en recreatiegebieden, in combinatie met de landbouwkundige 
ontwikkeling van het binnendijkse gebied. Dat laatste geldt vooral voor de 
Waal, de Maas, de IJssel en de Lek; een betere waterkwaliteit is daarvoor 
een voorwaarde. 

De Waal is en blijft allereerst een internationale transportroute. 
Recreatie-ontwikkeling is maar in zeer beperkte mate mogelijk. Wel kan 
langs de Waal een zwaarder accent worden gelegd op natuurontwikkeling. 
Voor het rivierengebied is het daarbij van belang dat, naast natuurgebieden, 
ook ecologische verbindingen tot stand worden gebracht. Dat geldt voor 
de uiterwaarden en voor te ontwikkelen of te vergroten kerngebieden. 
Daarbij kan worden gedacht aan de Biesbosch, het gebied bij Fort Sint 
Andries en de Gelderse Poort. 

Voor de uiterwaarden van Maas en IJssel zal versterking van zowel 
natuurontwikkeling als van recreatie-ontwikkeling worden nagestreefd. 
Daarbij blijft de huidige functie als scheepvaartweg gehandhaafd. 

Zicht op uitvoering 

Voor het beleid voor Nederland-Waterland kan voor een belangrijk deel 
gebruik worden gemaakt van bestaande middelen. Wel zullen zij met een 
wat bijgestelde doelstelling en soms ook met bepaalde prioriteiten 
moeten worden gebruikt. Dat geldt vooral voor de natuurontwikkeling en 
de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. 

De gevolgen van de zeespiegelrijzing zullen nader onderzocht moeten 
worden. De Kustbeleidsnota en de Derde nota over de waterhuishouding 
zullen hiervoor een aanzet geven. 

Een strategie gericht op de versterking van de positie van Nederland-
Waterland zal naar het oordeel van het rijk ook een goed aanknopingspunt 
bieden voor particuliere initiatieven. Zij kan er toe bijdragen dat investe-
ringen ook daar worden ingezet waar dat aansluit bij het beleid van de 
overheid. Een voorwaarde voor het welslagen is een krachtige voortzetting 
van het internationale en nationale milieubeleid. Zonder een dergelijk 
ondersteunend milieubeleid heeft een beleid voor Nederland-Waterland 
onvoldoende draagvlak. Zo zal de kwaliteit van het water van de grote 
rivieren nog aanzienlijk moeten verbeteren. Hiervoor zullen nationaal en 
internationaal initiatieven worden genomen. Het vergroten van de 
aandacht voor natuurontwikkeling naast natuurbehoud zal verdere 
invulling krijgen in het Natuurbeleidsplan. Voorts zal de planologische 
doorwerking van de Beleidsvisie recreatietoervaart in Nederland bevorderd 
worden. 
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RIVIERENGEBIED 

Het rivierengebied is onderdeel van de centrale open ruimte binnen de 
stedenring. In de kommen van het rivierengebied is behoefte aan verdere 
schaalvergroting en intensivering, terwijl in de uiterwaarden extensivering 
kan optreden. Vooral langs de Waal dienen zich mogelijkheden aan om 
de natuurlijke dynamiek van de rivier meer tot uiting te laten komen. 
Daarmee kunnen de oorspronkelijke ooibossen en meer open vegetaties 
van het stroomdal weer terugkeren. Ontkleiingen en ontzandingen kunnen 
hierbij de plaatselijke weerstand van het winterbed voor waterafvoer 
verminderen zodat op andere plaatsen opgaande begroeiing zich kan 
ontwikkelen. Ook zullen enkele grotere natuurkernen (verder) tot ontwik-
keling worden gebracht waarbij kan worden gedacht aan lokaties als de 
Gelderse Poort, de omgeving van Fort Sint Andries en de Biesbosch. 
Deze kernen kunnen essentiële schakels gaan vormen in een ecologische 
as in de Oost-West-richting. Vooral waar het stroomdal smaller is zoals 
langs de IJssel en delen van de Maas zullen ook de ecologische relaties 
met de hoger gelegen gebieden kunnen worden ontwikkeld. Vooral langs 
de rivieren speelt ook de recreatie een belangrijke rol. In West-Nederland 
zijn de relaties met de Delta en het Groene Hart (ook voor de recreatie) 
van belang. 
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Maatregelen met betrekking tot het benutten van de kwaliteiten van 
Nederland-Waterland zijn voor een deel reeds opgenomen in voorgaande 
paragrafen. Dat geldt ten aanzien van Zuidwest-Friesland in paragraaf 4.6 
en ten aanzien van het Groene Hart in paragraaf 4.8. De toeristisch-recre-
atieve ontwikkelingsmogelijkheden van de Maasvallei (inclusief het 
gebied van de Maasplassen) zijn aan de orde in paragraaf 4.10. 

Wat de grote wateren betreft zal voor het Markermeergebied, in 
samenwerking met de betrokken provincies, een interim-beheersplan 
worden opgesteld, met het oog op het veiligstellen en verbeteren van de 
huidige toeristisch-recreatieve en ecologische kwaliteiten van het gebied 
en met het oog op het fysiek openhouden van de mogelijkheden tot 
inpoldering binnen het gebied. De relaties van het Markermeer met zijn 
omgeving (IJmeer, stedelijk gebied, IJsselmeer, Oostvaarders- en 
Lepelaarsplassen) zijn daarbij van groot belang. 

Binnen het geheel van het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren 
kunnen de potenties van het IJmeer en het Gooimeer worden benut voor 
natuurontwikkeling, en voor toerisme en recreatie, met name in relatie tot 
Amsterdam als stad aan het water. Noodzakelijk daarvoor is dat de 
milieu-kwaliteit van het IJ-, Gooi- en Eemmeer wordt verbeterd. Daartoe 
dienen de volgende maatregelen: 

- Op korte termijn zal de vervuiling van het IJmeer, voorzover samen-
hangend met het gif op de brandplaats aan de Diemerzeedijk worden 
gestopt. Deze lokatie zal bij voorrang worden gesaneerd. 

- Sanering van de waterkwaliteit van het Gooimeer zal met prioriteit 
ter hand worden genomen door een combinatie van bron- en effectgerichte 
maatregelen langs IJmeer, Gooimeer en Eemmeer. Het scheppen van 
condities voor moerassen met een waterzuiverende funktie kan hier deel 
van uitmaken. 

Voor de Voordelta zal de regering, in samenwerking met de betrokken 
andere overheden, een integraal beleidsplan opstellen. Dit plan is gericht 
op het veilig stellen van de natuurlijke ontwikkeling in relatie tot de 
kustbescherming. Aangegeven zal worden in hoeverre andere functies als 
toerisme en recreatie, energie-opslagsystemen en visserij inpasbaar zijn 
in de voorgestane ontwikkeling van dit gebied. 

Voor het Rivierengebied zal de regering het initiatief nemen om met de 
betrokken provincies en andere overheden het ontwikkelingsperspectief 
voor het Rivierengebied gezamenlijk uit te werken. Deze nadere uitwerking 
zou, wat het rijk betreft, gericht moeten zijn op: 

- natuur- en recreatie-ontwikkeling in de uiterwaarden, mede bezien in 
relatie tot het rivierbeheer en de agrarische ontwikkeling in de komgebie-
den. 

- de mogelijke funktieverdeling tussen de grote rivieren, op het gebied 
van de scheepvaart, de recreatie, de natuurontwikkeling en de delfstof-
winning met inachtneming van de algemene betekenis van deze rivieren 
voor de scheepvaart en de waterafvoer. 

- de versterking van de samenhang tussen de rivieren en de aan de 
rivieren gelegen steden. 

Bevorderd zal worden dat de uiterwaarden die regelmatig onderlopen, 
onder de uit te breiden «Bergboerenregeling» worden gebracht, voorzover 
dit in het kader van het EG-beleid mogelijk is. 
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4.10. Behoud en vernieuwing in het landelijk gebied 

Veranderingen in het landelijk gebied worden gedomineerd door 
veranderingen in de landbouw. Veranderingen die betrekking hebben 
op economie en technologie, maar ook veranderingen in opvattingen 
over produktkwaliteit en milieukwaliteit in het algemeen. Dat alles zal 
een grotere differentiatie aan agrarische bedrijven tot gevolg hebben. 

Veranderingen in de landbouw openen nieuwe mogelijkheden die de 
ruimtelijke kwaliteit kunnen vergroten, maar ook bedreigen. Voor de 
diverse landschapstypen werkt dat zeer verschillend uit. 

In de zeekleigebieden en in de veenkoloniale gebieden zullen 
veranderingen in de landbouw over het algemeen passen in de huidige 
ruimtelijke structuur. In de veenweidegebieden hangen de agrarische 
bedrijfsvoering en de waarden van het cultuurlandschap nauw samen. 
Het bieden van ontwikkelingskansen aan de landbouw, het versterken 
van de ecologische infrastructuur en de instandhouding van het open, 
waterrijke landschap zal hier vaak, maar niet altijd samen kunnen 
gaan. In het Rivierengebied is een verdergaande landbouwkundige 
ontwikkeling mogelijk. Voor de buitendijkse gebieden vormt een 
overgang naar een verdere natuurlijke ontwikkeling een aantrekkelijk 
perspectief. Op de hogere (zand)gronden doen zich de belangrijkste 
fricties tussen landbouwkundige ontwikkelingen, de bestaande 
ruimtelijke structuur en de beheersing van de kwaliteit van bodem, 
lucht, grond- en oppervlaktewater voor. In de kustzone tenslotte is het 
de natuur die onder druk blijft staan. 

Bovenstaande veranderingen geven geen aanleiding het zonerings-
beleid uit de Nota en Structuurschets landelijke gebieden te veranderen. 
Integendeel. Juist met dit beleid kunnen kwaliteiten van het landelijk 
gebied worden behouden en wordt ook ruimte voor vernieuwing 
geboden. Toespitsing van beleid is echter nodig om op bepaalde 
plaatsen betere condities te scheppen voor groeipotenties van de 
landbouw, om op bepaalde plaatsen kansen te bieden voor natuuront-
wikkeling, om de verscheidenheid aan landschappen en mogelijk ook 
om strategische voorraden grond- en oppervlaktewater in stand te 
houden of tot stand te brengen. Het gaat daarbij al naar gelang de 
situatie om vernieuwing, aanpassing of handhaving van de ruimtelijke 
structuur. 

Veranderingen in het landelijk gebied 

De Nederlandse landbouw heeft de afgelopen tientallen jaren een 
enorme groei doorgemaakt. Er is een krachtige bedrijfstak ontstaan die 
van grote economische betekenis is voor ons land. Er zijn nog steeds 
kansen voor verdere ontwikkeling, maar er komen ook grenzen in zicht, 
zowel economische als ecologische. Zo kan de produktiviteit van de 
landbouw als geheel de komende decennia naar schatting nog met 
ongeveer 2% per jaar groeien, terwijl de afzetmogelijkheden slechts met 
0,5% toenemen en uitbreiding van bijvoorbeeld de intensieve veehouderij 
op grond van de mestoverschotten nu is geblokkeerd. In het kader van de 
EG worden maatregelen genomen om de verdere groei van bepaalde 
gereguleerde teelten af te remmen. 

Het beeld van de agrarische bedrijfstak geeft een toenemende verschei-
denheid te zien. Er zijn bedrijven die zich sterker zullen specialiseren en 
optimaal gebruik zullen maken van moderne technologie. Er blijven echter 
ook kansen bestaan vóór bedrijven met anderssoortige doelstellingen en 
voor bedrijven die zich richten op deelmarkten. Er zullen meer bedrijven 
komen die gebonden zijn aan bedrijfsgebouwen, terwijl van andere 
bedrijven juist de grondgebondenheid zal toenemen. 
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In paragraaf 9 van hoofdstuk 3 is meer in het algemeen aangegeven 
welke veranderingen in het landelijk gebied te verwachten zijn en hoe 
deze veranderingsprocessen te geleiden. Veranderingen in de landbouw 
houden kansen in om de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te 
verbeteren. Ze houden echter ook bedreigingen in. Zonder goede geleiding 
van de veranderingen in de landbouw dreigt niet alleen het risico van 
landschappelijke nivellering en vervuiling, maar ook een afname van de 
duurzaamheid en doelmatigheid van het landelijk gebied als productiemi~ 
lieu. Of geleiding met het oog op het behoud dan wel het vergroten van 
de ruimtelijke kwaliteit nodig is, hangt af van de aard van de veranderingen 
in het grondgebruik en de ruimtelijke en milieuhygiënische effecten. Die 
veranderingen lopen in de verschillende landschapstypen van ons land 
uiteen. Van de op dit moment waarschijnlijk geachte ontwikkelingen per 
landschapstype wordt in dit hoofdstuk een globale schets gegeven. In 
aansluiting hierop wordt waar nodig een meer toegespitst beleid gefor-
muleerd. 

De zeekleigebieden en de veenkoloniale gebieden zijn van oudsher echt 
grootschalige agrarische gebieden. Natuurwaarden komen in deze 
gebieden verspreid voor. 

De veranderingen in het agrarisch grondgebruik worden vooral bepaald 
door de akkerbouw met een, internationaal gezien, in verhouding klein-
schalige bedrijfsstructuur. Door de intensieve teeltwijze komen in 
verhouding steeds meer plantenziekten voor, waardoor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen hoog is. Ook wordt er veel kunstmest 
gebruikt. Deze problemen kunnen kleiner worden als rassen worden 
geteeld die beter tegen ziekten bestand zijn, als de bedrijfshygiëne beter 
wordt en het grondgebruik extensiever. 

Op de langere termijn kan «geïntegreerde» landbouw mogelijk een 
oplossing brengen. Bij deze benadering van de akkerbouw worden voor 
de teelt van gewassen minder meststoffen en gewasbeschermingsmidde-
len gebruikt met aanvaarding van eventueel lagere opbrengsten per 
hectare. Deze vorm van landbouw vraagt van de akkerbouwer naast 
inzicht in de problemen van de «gewone» akkerbouw een aanvullende 
bijzondere vakbekwaamheid. 

Geïntegreerde landbouw zal dan ook op korte termijn nog niet op grote 
schaal worden toegepast. Eerder zal geprobeerd worden de oppervlakte 
van het bedrijf te vergroten. Ook is denkbaar dat een deel van het bedrijf 
van tijd tot tijd braak blijft liggen, of dat in plaats van (gereguleerde) 
overschotprodukten tuinbouwprodukten worden verbouwd. 

De veranderingen in de landbouw zullen over het algemeen passen in 
de huidige structuur van de gebieden. Een geleidelijke ontwikkeling van 
natuur- en boselementen, passend bij de grofmazige structuur van deze 
gebieden, is denkbaar. Ook voorzieningen ter verbetering van de water-
toevoer kunnen soms samengaan met natuurontwikkeling. 

De verschillen tussen de Zeeuwse en de Noord-Nederlandse akkerbouw-
gebieden zullen ook in de toekomst blijven. In het Noorden is aanvullend 
hier en daar ontwikkeling van bosbouw denkbaar. In Zeeland kan gedacht 
worden aan het overschakelen van akkerbouw op fruit- of groenteteelt. 
Hier speelt ook het toerisme een grotere rol. 

Het waterrijke en open landschap van de veenweidegebieden is 
kenmerkend voor ons land. Hier staan landbouw en natuurwaarden in een 
bijzondere verhouding tot elkaar. De aanwezige natuurwaarden (weidevo-
gels, verlandings- en slootkantgemeenschappen en levensgemeenschap-
pen in het water) zijn gevormd onder invloed van de wijze van ontginning, 
van het waterhuishoudkundig beheer en van de aard van de agrarische 
bedrijfsvoering. 

Het grootste deel van het veenweidegebied is in gebruik voor de 
rundveehouderij. De veranderingen in het grondgebruik zullen daarbij 
vooral bepaald worden door de wijze waarop in ruwvoer wordt voorzien 
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bij een kleiner wordende melkveestapel. Bedrijven die in dit opzicht niet 
voor zichzelf kunnen zorgen zullen anders reageren op een verdere 
inkrimping van de veestapel dan bedrijven die wel in hun eigen ruwvoer 
voorzien. Bij dit laatste is een zekere extensivering te verwachten, waarbij 
bijvoorbeeld schapen of vleesvee worden geweid. Ook kunnen veehouders 
besluiten het strooien van kunstmest, vooral stikstof, te beperken of 
gronden te gebruiken voor reservaatvorming of beheerlandbouw. Doordat 
het aantal stuks vee per hectare daalt neemt ook de dierlijke bemesting af. 

De verschillen tussen veenweidegebieden zijn groot, zowel wat de 
mate van ontwatering als wat de verkaveling en de hoeveelheid vee per 
hectare betreft. 

De agrarische bedrijfsvoering en de waarden van het cultuurlandschap 
hangen nauw samen. Het zoeken naar evenwicht daartussen is dan ook 
een zaak van zorgvuldige ruimtelijke afweging en een daarmee verbonden 
inrichting en beheer. Het bieden van ontwikkelingskansen aan de landbouw, 
het versterken van de ecologische infrastructuur en het instandhouden 
van het open, waterrijke landschap zal vaak, maar niet altijd samen 
kunnen gaan. 

Het is denkbaar dat de bestaande ecologische structuur wordt versterkt 
door een meer op scheiding gerichte aanpak, bijvoorbeeld door het 
uitbreiden van moerasgebieden en het opnieuw op gang brengen van 
veenvorming. Ook is het mogelijk in deze gebieden waterrecreatie en 
•toerisme en recreatief medegebruik verder te ontwikkelen. Evenals van 
sommige landbouwontwikkelingen kan van deze veranderingen in het 
grondgebruik een bedreiging uitgaan voor de karakteristieke openheid 
van het veenweidegebied. Een andere bedreiging vormt de kwaliteit van 
het water. De kwaliteit van het water dat zomers wordt ingelaten is 
meestal zo slecht dat natuurlijke waarden en soms de landbouw worden 
bedreigd. Door de verwachte toename van zoute kwel kunnen deze 
problemen in bepaalde gebieden nog groter worden. 

Het Rivierengebied wordt overwegend gekenmerkt door openheid en 
grootschaligheid. In het stroomgebied van de grote rivieren speelt op 
langere termijn het probleem dat, door de natuurlijke productiebelemme-
ringen in de buitendijkse gebieden - de uiterwaarden - een achterstand 
zal ontstaan met gebieden waar efficiënter en goedkoper kan worden 
geproduceerd. 

Voor deze gronden vormt een geleidelijke overgang naar een verdere 
natuurlijke ontwikkeling een aantrekkelijk perspectief. Zo kan een meer 
natuurlijk rivier-ecosysteem een kans krijgen. Een dergelijk proces kan 
worden gesteund door de ontwikkeling van enkele grotere natuurkernen, 
met onderlinge verbindingen. Zo'n andere benadering van de uiterwaarden 
biedt ook mogelijkheden voor recreatief medegebruik. De binnendijkse 
gronden, in de kleizone van het Rivierengebied, lenen zich meer voor een 
verdere landbouwkundige ontwikkeling. 

Op de hogere (zand)gronden zijn vooral fricties zichtbaar tussen 
landbouwkundige ontwikkelingen en de landschappelijke structuur. De 
plaatselijk nog aanwezige karakteristieke kleinschaligheid en hoge 
natuurwaarden zijn nauw verbonden met landschapselementen die hun 
vroegere directe nut voor het landbouwbedrijf nu grotehdeels hebben 
verloren. 

De zandgebieden worden doorsneden door fijnvertakte beken, die al 
dan niet gereguleerd zijn en grote verschillen vertonen in de mate van 
vervuiling. De landbouwgebieden op het zand hebben 's zomers vaak te 
lijden van droogte. Op zich kan aanvoer van gebiedsvreemd water 
daarvoor een oplossing zijn. Dit heeft echter meestal nadelen voor de 
waterkwaliteit in de beken en sloten, en vergroot zo de toch al aanwezige 
milieuproblemen. 

Een plaatselijk fijnvertakt netwerk van onverharde wegen, tesamen met 
een vooral in de nog zeer kleinschalige delen hoge belevingswaarde van 
het landschap maakt deze gebieden vaak zeer geschikt voor verblijfsre-
creatie en recreatief medegebruik. 
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De hogere zandgronden hebben in principe goede mogelijkheden om 
snel op een veranderende vraag in te spelen. Een verdergaande land-
bouwkundige ontwikkeling is daar zeer wel denkbaar. Wel zal rekening 
moeten worden gehouden met andere funkties en kwaliteiten. De 
produktiebeperking in de melkveehouderij zal ook in deze gebieden zijn 
invloed hebben. 

De intensieve veehouderij is vooral geconcentreerd op de zandgronden. 
De mestregelgeving heeft de uitbreiding van de intensieve veehouderij 
aan banden gelegd. Als echter, door technologische maatregelen, de 
mestproblematiek beheersbaar is geworden kan mogelijk weer uitbreiding 
plaatsvinden. Wel zijn er nog veel onzekerheden over het effect van deze 
maatregelen en over hun economische haalbaarheid. 

Uit de reeds van start gegane proefprojecten kan blijken dat er, 
technisch of economisch, onvoldoende mogelijkheden zijn voor grootscha-
lige mestverwerking. De situatie moet dan opnieuw worden bezien, 
waarbij ingrijpende maatregelen voor de intensieve veehouderij nodig 
kunnen zijn. 

De voortdurende schaalvergroting van kleinschalige landschappen 
vormt niet alleen een bedreiging voor de ruimtelijke verscheidenheid 
maar ook van de kwaliteit in ecologisch en recreatief opzicht. 

De mogelijkheid om relatief snel van teelt te veranderen kan leiden tot 
aan bedrijfsgebouwen gebonden teelten. Dat kan het landelijke karakter 
van de zandgebieden bedreigen. Een zorgvuldige geleiding van dat 
proces is dan ook noodzakelijk. 

Natuurgebieden en bossen worden bedreigd door versnippering en 
milieuvervuiling. Een verdere natuurontwikkeling is daar alleen mogelijk 
als deze aantastingen worden tegengegaan. Soms is de milieubelasting 
zo hoog dat zelfs voor het in stand houden van de natuurwaarden al grote 
inspanning nodig is. 

De kustzone, - de duinkust, de strandwallen en de binnenduinzone -
heeft haar eigen problemen. Er vindt hier een toenemende toeristisch-
recreatieve ontwikkeling plaats. De natuurwaarden van de duinen en de 
bossen in de binnenduinrand zijn zodanig, dat een goede geleiding van de 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling wenselijk is. 

In de kustzone bestaat ook een spanning tussen de kwaliteit van het in 
de duinen geïnfiltreerde water en het behoud en de ontwikkeling van 
natuurwaarden. Vanuit het traditionele produktiegebied voor bollen en 
siergewassen -de geestgronden- heeft zich een ontwikkeling voorgedaan 
waarvan de invloed zich uitstrekt tot buiten de directe kustzone. Dit leidt 
in bepaalde gevallen tot inpassingsproblemen. Het rijk neemt thans geen 
initiatief voor beleidsontwikkeling op dit terrein. Mogelijke initiatieven van 
provinciale of particuliere zijde voor een projektmatige aanpak worden 
door het rijk afgewacht. 

In het voorgaande is uitgegaan van ontwikkelingen die op dit moment 
redelijk zeker lijken. Er moet echter rekening worden gehouden met 
onzekerheden. Veranderingen in de technologie of de economie kunnen 
leiden tot ontwikkelingen met grote gevolgen voor het gebruik van de 
ruimte. Ook ontwikkelingen in het milieu (verzuring, zeespiegelrijzing) 
kunnen onverwachte ruimtelijke effecten hebben. Hierdoor kunnen 
nieuwe kansen, maar ook nieuwe bedreigingen ontstaan. 

Perspectief en beleid voor behoud en vernieuwing in het landelijk gebied 

De geschetste veranderingen laten zien dat zich fricties kunnen 
voordoen tussen de ruimtelijke structuur van gebieden en hun functies. 
Dat is op zich niets nieuws. In de Structuurschets landelijke gebieden zijn 
daarvoor oplossingsrichtingen aangegeven in vorm van een zonering, die 
er op is gericht de sterkere en de zwakkere functies op elkaar af te 
stemmen, door middel van verweving of scheiding van functies. Er is dan 
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ook geen aanleiding om dit beginsel te verlaten. Het bestaande beleid 
voor het landelijk gebied zoals dat is neergelegd in de Structuurschets 
landelijke gebieden, (met inbegrip van het open-ruimtebeleid en het 
bufferzonebeleid uit de Structuurschets stedelijke gebieden) en in de drie 
«groene structuurschema's» blijft gehandhaafd. 

Het perspectief voor het landelijk gebied bouwt voort op het zonerings-
beleid. 

Gelet op de te verwachten veranderingen kan met bestaand beleid 
worden volstaan voor gebieden met hoofdfunctie landbouw (zone A) en 
hoofdfunctie natuur (zone D). 

Toespitsing van beleid is noodzakelijk voor de gebieden met elkaar 
afwisselende functies in grotere ruimtelijke eenheden (zone B) en in 
kleinere ruimtelijke eenheden (zone C). 

De toespitsing heeft betrekking op: 
- Aanpassing van ruimtelijke structuren voor delen van het veenweide-

gebied met het oog op de versterking van de agrarische, ecologische en 
toeristisch-recreatieve kwaliteiten. 

- Vernieuwing van ruimtelijke structuren voor delen van het zandgebied 
met het oog op nieuwe landbouwontwikkelingen en kansrijke natuuront-
wikkeling. 

- Handhaving van ruimtelijke structuren voor delen van het veenweide-
gebied en ook voor delen van het zandgebied. 

Een bijzondere plaats in het perspectief neemt de watervoorziening in. 
Daarin past het zorgvuldiger omgaan met gebiedseigen water, vooral in 
die gebieden waarin nu nog geen water van elders wordt aangevoerd. De 
noodzaak dient zich aan gebieden aan te wijzen waar strategische 
watervoorraden moeten worden veilig gesteld. 

In de veenweidegebieden, grotendeels samenvallend met zone B, spitst 
het beleid zich toe op de kenmerkende eigenschappen: waterrijkdom, 
openheid, en een stevige agrarische basis, mede vanuit een oogpunt van 
natuur- en landschapsbeheer. Het gaat hierbij om het Groene Hart, en de 
veenweidegebieden van Noord-Holland, Noordwest-Overijssel en 
Friesland. 

In bepaalde delen van deze gebieden kan een aanzienlijke extensivering 
van het agrarisch grondgebruik optreden. In samenhang daarmee 
ontstaan nieuwe mogelijkheden voor recreatief medegebruik en voor 
behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, onder meer 
door weidevogel" en slootkantbeheer, binnen de agrarische bedrijfsvoering. 

Daarnaast is, in het kader van de ontwikkeling van ecologische netwerken, 
uitbreiding van moerasgebieden en verbetering van de waterkwaliteit 
gewenst. Ten slotte kan ook de waterrecreatie en -toerisme in deze 
gebieden verder worden ontwikkeld. 

Dit beleid versterkt de functie en structuur van de veenweidegebieden. 
In alle gevallen zal daarbij het toekomstperspectief voor de landbouw als 
drager van deze gebieden, een nadrukkelijke rol spelen. 

In de hogere zandgronden, grotendeels samenvallend met zone C, is 
het beeld meer gedifferentieerd. 

In delen van de hogere zandgronden is de schaal van het landschap 
nog fijnmazig. Dat is van groot belang voor de verscheidenheid op 
nationaal niveau. Veel bestaande natuurgebieden en grote landschapseen-
heden bevinden zich hier. Karakteristiek is niet alleen de kleinschaligheid 
die wordt gevormd door de vele houtwallen, maar ook het veelvuldig 
voorkomen van bossen en bosjes en het fijnvertakte bekenpatroon. Die 
kleinschalige structuur is erg waardevol. Het beleid is er op gericht om in 
deze gebieden een ecologisch houdbare en duurzaam beheerbare situatie 
te handhaven of te scheppen waarbij het Rijk grote waarde toekent aan 
de kleinschalige structuur. Dat komt ook de recreatieve aantrekkelijkheid 
ten goede. 
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In die gebieden waar nog sprake is van meer of minder gave land-
schappelijke structuren zal gestreefd worden naar instandhouding van de 
bestaande ruimtelijke structuren en samenhang tussen de verschillende 
funkties. Waar samenhangen uit het verleden al verdwenen zijn of naar 
verwachting zullen verdwijnen, zal naar een nieuwe ruimtelijke structuur 
moeten worden gestreefd die ook andere dan landbouwkundige waarden 
een duurzame plaats geven, zoals natuur, bos, openluchtrecreatie en 
watervoorziening. 

In beide gevallen zullen ecologische en (geo-)hydrologische processen 
een belangrijke rol spelen. 

Voor delen van de zandgronden is het denkbaar dat veranderingen in 
de landbouw leiden tot innovatie, schaalvergroting en zelfs uitbreiding. 
Als door intensivering in deze gebieden nauwelijks meer sprake blijkt te 
zijn van verweving, is een aktief inrichtingsbeleid, gericht op vernieuwing 
van de ruimtelijke structuur, op zijn plaats. Dit inrichtingsbeleid dient op 
evenwichtige wijze tegemoet te komen aan zowel de belangen van de 
landbouw als aan de nieuwe natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. 
Daarbij dienen de bestaande elementen in de landschappelijke hoofdstruc-
tuur zo veel mogelijk ingepast te worden. Kwetsbare functies zullen hier 
moeten worden gebundeld in een meer robuuste landschappelijke 
structuur. Daarbij zijn zowel ecologische ontwikkelingsmogelijkheden en 
duurzame instandhouding van belang als ook de kwaliteit van het grond-
en oppervlaktewater. 

De kwaliteit van de lucht op de zandgronden laat te wensen over. 
Daarom wordt de uitstoot van ammoniak hier teruggedrongen. Ook de 
recreatieve aantrekkelijkheid moet worden vergroot. In Oost-Brabant, 
Noord-Limburg en de Gelderse Vallei is dit beleid gericht op vernieuwing 
van de ruimtelijke structuur nu reeds aan de orde. 

Zicht op uitvoering 

Het beleid voor behoud en vernieuwing van het landelijk gebied steunt 
grotendeels op bestaand instrumentarium. Wel zal er sprake zijn van een 
meer gerichte en gecoördineerde inzet en soms mogelijk van uitbreiding 
van het toepassingsgebied van bestaande instrumenten. De beleidsaan-
duiding vernieuwing, aanpassing of handhaving op het ontwikkelingsper-
spectief geeft richting aan de keuze van instrumenten. Daarbij gaat het 
om globale aanduidingen. Er kunnen zich immers situaties voordoen 
waarbij een anders gerichte aanpak de voorkeur verdient. Soms kan 
inrichting nodig zijn om handhaving van een ruimtelijke structuur mogelijk 
te maken. Bij de feitelijke uitwerking van het beleid zullen derhalve 
streekplannen een belangrijke rol spelen. Voorts zijn de (indien nodig 
herziene) Structuurschets voor de landelijke gebieden, de groene 
structuurschema's en het meerjarenplan bosbouw hierbij van belang. 

Deze bieden geschikte aanknopingspunten bij de uitwerking, bijvoor-
beeld voor de wijze waarop landinrichtingsprojekten worden aangevat. In 
het Natuurbeleidsplan, de Visie landschapsbouw en de Structuurnota 
landbouw zal op deelaspecten nader worden ingegaan. In het licht van 
het voorgaande wil het rijk zich in haar aanvullend beleid richten op de 
volgende gebieden: 

De Hollands-Utrechtse en Friese veenweidegebieden 

Voor de veenweidegebieden in het algemeen blijft het beleid gericht op 
de instandhouding van het open, waterrijke karakter en het duurzaam 
agrarisch gebruik en op het behoud en zo mogelijk versterking van de 
ecologische infrastructuur en van de (water)recreatie. In het noordelijke 
deel van het Friese veenweidegebied en van het Hollands- Utrechtse 
veenweidegebied wordt handhaving van de ruimtelijke structuur voorge-
staan. Het gaat hierbij om overwegend extensieve gebieden. 
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AANEENGESLOTEN LANDSCHAPPEN 
MET EEN NAT OPEN KARAKTER 

AANEENGESLOTEN LANDSCHAPPEN 
MET EEN KLEISCHALIG KARAKTER 

Bevorderd zal worden dat gebieden met blijvend suboptimale produc-
tie-omstandigheden onder de uit te breiden «Bergboerenregeling» 
worden gebracht voorzover dit in het kader van het EG-beleid mogelijk is. 
Daarnaast wordt hier een ruime toepassing van de Relatienota voorgestaan. 
Thans is hiervoor de eerste fase van de Relatienota beschikbaar. Over het 
openstellen van de tweede fase zal nog een expliciete beslissing moeten 
worden genomen. Overigens betekent een accent op handhaving, gelet 
op het globale karakter van zo'n uitspraak, niet dat in dergelijke gebieden 
zich nu geen veranderingen meer mogen voordoen waar regionaal gezien 
een andere agrarische ontwikkeling, of natuurontwikkeling meer voor de 
hand liggen. Inrichtingsmaatregelen zijn in dit verband niet uit te sluiten. 

Voor het zuidelijke Hollands- Utrechtse veenweidegebied en het 
zuidelijk deel van het Friese veenweidegebied geldt dat aanpassing van 
de ruimtelijke structuur wordt voorgestaan. Daartoe wordt het landinrich-
tingsinstrumentarium ingezet. De aanpassing kan gericht zijn op vergroting 
van (gedeeltelijk) extensievere bedrijven maar ook op het bieden van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor meer intensieve bedrijven. In beide 
gevallen kan versterking van de ecologische structuur aan de orde zijn. 
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M I D D E N B R A B A N T / D E PEEL 

In Oost-Brabant en Noord-Limburg is vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur aan de orde. Door het aanleggen van meer robuuste groen-
structuren (die bestaande kleinere natuurlijke elementen kunnen omvatten) 
kan een stabiele en ecologisch waardevollere structuur worden geschapen 
die als drager kan funktioneren voor de toekomstige ontwikkelingen van 
de landbouw. Deze structuur kan ook een goede basis vormen voor het 
scheppen van condities voor de inpassing van voorzieningen voor 
mestopslag en mestverwerking. 

Voor Midden-Brabant en de Noordelijke Maasvallei (het gebied tussen 
Eindhoven, Tilburg en 's-Hertogenbosch) kan aan een heel ander perspec-
tief worden gedacht. Midden-Brabant neemt een belangrijke plaats in 
binnen de stedenring. Het gebied heeft belangrijke ecologische en 
landschappelijke kwaliteiten die het waard zijn om behouden te worden. 
De recreatieve potenties van dit gebied tussen belangrijke stedelijke 
centra zijn groot. 

In het deel dat grenst aan België kan worden gedacht aan sterke 
extensivering van het grondgebruik door bos- en natuurontwikkeling met 
het oog op de kwaliteit van het grondwater en de beken. 

In de Noordelijke Maasvallei kan worden gedacht aan versterking van 
de relatie tussen de hoge zandgronden en de rivier in ecologische en 
landschappelijke zin en verbetering van de toeristisch recreatieve 
infrastructuur langs de rivier. 
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Oost-Brabant/Noord-Limburg, de Gelderse Vallei en Midden-Brabant. 

In Oost-Brabant, Noord-ümburg en de Gelderse Vallei voldoet de 
ruimtelijke structuur niet langer aan de eisen die daaraan worden gesteld 
vanwege de huidige en toekomstige funktievervulling. 

Een vernieuwing van de ruimtelijke structuur biedt betere condities 
voor een blijvende agrarische functie, mits daarbij problemen van 
milieuhygiënische aard worden opgelost. Naast de bestaande maatregelen 
gericht op vermindering van de belasting van bodem, grond- en opper-
vlaktewater blijft de prioriteit, welke voor de vermindering van de ammo-
niakuitstoot geldt, in het licht van de vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur van groot belang. Daardoor zullen ook deze gebieden aan de 
algemene milieukwaliteitseisen kunnen voldoen. In gebieden met inten-
sieve veehouderij, worden ruimtelijke voorwaarden geschapen voor 
mestopslag en -verwerking waarbij tevens een verantwoorde lozing van 
het afvalwater (met zijn hoge zoutbelasting) mogelijk moet zijn. De 
vernieuwing van de structuur is daarnaast gericht op versterking van de 
landschappelijke en ecologische structuur van het gebied en het vergroten 
van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid. Om te komen tot de 
beoogde vernieuwing van de ruimtelijke structuur in Oost-Brabant/Noord-
Limburg, mede in samenhang met het omringende gebied, zal overleg 
worden gevoerd met de betrokken provincies en andere overheden over 
de mogelijkheid van een gezamenlijke uitwerking van het ontwikkelings-
perspectief voor het totale gebied van Midden-Brabant, Oost-Brabant en 
de noordelijke Maasvallei. 

Deze nadere uitwerking zou wat het rijk betreft, gericht moeten zijn op: 
- het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor een blijvende 

agrarische funktie met name in de Peel, waaronder het treffen van 
voorzieningen voor de regulering van afvalstromen 

- het behoud van het kleinschalige landschap en de grote mate van 
verweving van funkties in Midden-Brabant en de noordelijke Maasvallei 

- de versterking van de ecologische en de toeristisch-recreatieve 
infrastructuur in het gehele gebied. In het bijzonder wordt aansluiting 
gezocht bij het bestaande bekenstelsel 

- de versterking van de overgang hoog-laag op de grens van de Peel 
en de Maasvallei 

- recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van de Maasvallei en het 
gebied van de Maasplassen. 

Op basis van de nadere uitwerking van het ontwikkelingsperspectief 
kan voor Midden-Brabant worden besloten tot een toespitsing van beleid 
gericht op handhaving van de ruimtelijke structuur. Dit gebied neemt een 
belangrijke plaats in binnen de Stedenring Centraal-Nederland en heeft 
door zijn kleinschaligheid en het voorkomen van bossen en natuurgebieden 
een belangrijke ecologische en recreatief-toeristische functie. Indien dit 
het geval is zal het daarvoor geschikte instrumentarium worden ingezet, 
waaronder mogelijk de regelingen voor onderhoudsvergoedingen en het 
bufferzone-instrumentarium. 

Daarnaast heeft dit betrekking op instrumenten gericht op onderhoud 
van landschapselementen en verbetering van de milieukwaliteit. De 
verbetering van de milieukwaliteit heeft vooral betrekking op gebieden 
waar de kwaliteit onvoldoende is voor bepaalde te vervullen functies, 
waaronder die van natuur en landschap. 

Kleinschalige landschappen van Noord-Drenthe, Twente en de Achterhoek. 

Uit nationaal oogpunt zijn deze gebieden van strategische betekenis 
gezien de landschappelijke karakteristiek (zeer kleinschalig, grote mate 
van verweving van functies), de recreatieve waarden en de ecologische 
betekenis. 
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Voor deze gebieden is zowel een beleid denkbaar dat is gericht op 
handhaving van de ruimtelijke structuur (met name met het oog op 
landschappelijke karakteristiek) als een beleid gericht op aanpassing van 
de structuur (met name met het oog op natuurontwikkeling op aanzienlijke 
schaal). 

Deze gebieden worden thans aangemerkt als studiegebied. Nadere 
besluitvorming zal mede op basis van het Natuurbeleidsplan en het te 
voeren overleg met de andere overheden plaats vinden in de regeringsbe-
slissing van deze nota. 

Gebieden met strategische watervoorraden 

Er zal een verkennende studie worden ondernomen naar de mogelijkhe-
den tot en de ruimtelijke consequenties van de aanwijzing van strategische 
watervoorraden. Gedacht wordt aan het Drents Plateau, de Veluwe, de 
Heuvelrug, delen van de Kempen, Twente, de Achterhoek, Zuid-Limburg, 
Midden-Brabant, de Peelhorst, het IJsselmeer en het Zoommeer. 

Naast een inventarisatie van daartoe geschikte gebieden zal de studie 
zich tevens richten op een verkenning van de afstemmingseisen ten 
aanzien van naast- en bovengelegen gebieden. 

4 .11 . Een ondersteunend milieubeleid 

Om de veranderingen op weg naar de 21" eeuw tegemoet te kunnen 
treden, zal niet alleen in de sfeer van de dagelijkse leefomgeving maar 
ook voor het ontwikkelingsperspectief van Nederland in zijn internatio 
nale omgeving, naast een ruimtelijk beleid ook een actief milieubeleid 
nodig zijn. Beide beleidsterreinen kunnen elkaar wederzijds steunen. In 
aanvulling op het algemene milieubeleid zou daarbij ook gebiedsgericht 
milieubeleid een rol kunnen spelen. 

Veranderingen en perspectief ten aanzien van een ondersteunend 
milieubeleid 

Voor het in stand houden en ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit in 
stedelijke en landelijke gebieden is een schoon en gezond milieu van het 
grootste belang. 

Veranderingen in de richting van meer produktie en meer consumptie 
leiden niet vanzelf tot een leefbare samenleving. Voor veranderingen met 
betrekking tot de mobiliteit geldt hetzelfde. Om bij alle veranderingen ook 
in de 21e eeuw voor een leefbaar Nederland te zorgen is naast een 
ruimtelijk beleid een actief milieubeleid van de overheid nodig. Een actief 
beleid dat zowel op sanering als op preventie is gericht. 

In ons land zal een milieukwaliteit aanwezig moeten zijn die de gezond-
heid en het welbevinden van mensen en het voortbestaan van dieren en 
planten in algemene zin waarborgt. 

Om dit te bereiken kan een per gebied een verschillende beleidsinspan-
ning nodig zijn. Is immers de aanwezige kwaliteit in een bepaald gebied 
slechter dan de gewenste algemene milieukwaliteit, dan moet door 
sanering alsnog de algemene kwaliteit in dit gebied gehaald worden met 
behulp van een gecoördineerde inzet van instrumenten. 

Voor een aantal gebieden zal de algemene kwaliteit niet voldoende zijn 
om ze optimaal te doen functioneren; deze gebieden vereisen derhalve 
een bijzondere milieukwaliteit, omdat betere of andere omstandigheden 
nodig zijn, dan met de algemene milieukwaliteit bereikt kan worden. Zo'n 
beleid, gericht op het bereiken van een bijzondere kwaliteit, is per 
definitie gericht op specifieke gebieden en kan zowel op sanering als op 
preventie betrekking hebben. 

In het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan wordt nagegaan of 
voor bepaalde gebieden ten opzichte van het huidige beleid extra 
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sanerings- of preventie-inspanningen nodig zijn om de beoogde bijzondere 
kwaliteit met het oog op de huidige of toekomstige funkties te realiseren. 

Ruimtelijke ordening en milieubeleid moeten elkaar wederzijds onder-
steunen. Het ruimtelijk beleid in deze Vierde nota en het milieubeleid 
zoals dat in het Nationale Milieubeleidsplan zal worden geformuleerd 
sluiten dan ook op elkaar aan. Daarbij springen drie relaties tussen beide 
beleidsterreinen in het oog: 
- De milieukwaliteit dient in het algemeen zodanig te zijn, dat verschillende 
vormen van ruimtegebruik mogelijk zijn. Milieubeleid kan in die zin 
mogelijkheden scheppen of vergroten voor ruimtelijk beleid. Waar dat 
niet lukt worden de ruimtelijke mogelijkheden van een gebied beperkt 
door het gebrek aan milieukwaliteit 

- Het milieubeleid stelt grenzen aan bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen 
waarvan negatieve effecten voor het milieu kunnen worden verwacht. Het 
milieubeleid geeft bepaalde randvoorwaarden aan voor het ruimtelijk 
beleid. Het milieubeleid steunt hier op het ruimtelijk beleid. 

- De ruimtelijke beleidsopties in de Vierde nota over de ruimtelijke 
ordening vragen om bepaalde milieuhygiënische kwaliteiten voor het land 
als geheel en voor bepaalde gebieden in het bijzonder. De ruimtelijke 
ordening steunt hier op het milieubeleid 

In de Vierde nota komt de eerste relatie tot uitdrukking in de aanduiding 
van een schoon milieu als één van de vijf basisvoorwaarden die ruimtelijk 
gezien van belang zijn voor een goede dagelijkse leefomgeving. Burgers 
en overheid moeten ervoor zorgen dat de bestaande vervuiling in steden, 
dorpen en het landelijk gebied wordt teruggedrongen en nieuwe vormen 
van vervuiling worden voorkomen. In dat verband wordt bijzondere 
aandacht gevraagd voor het terugdringen van de vervuiling van de 
openbare ruimten in en om de stad (zie paragraaf 3.6). 

De tweede relatie komt in de deze nota vooral tot uitdrukking in het 
beleid dat is gericht op het tijdig inspelen op veranderingen ten aanzien 
van de dagelijkse leefomgeving: het voorsorteren op de 21e eeuw. Bij de 
geleiding van de mobiliteitsontwikkeling, het zorgvuldig omgaan met 
grondstoffen en afval en veranderingen in het landelijk gebied wordt 
ruimtelijk beleid voorgesteld dat mede ten dienste staat van het milieube-
leid. Bij de geleiding van de mobiliteit gaat het niet alleen om algemeen 
beleid voor de dagelijkse leefomgeving, maar ook om gebiedsgericht 
beleid in het kader van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief. Vooral in 
de Randstad vraagt de sterk groeiende automobiliteit om een geïntegreerde 
aanpak via hetverkeers- en vervoersbeleid, milieubeleid en ruimtelijk 
beleid. Ook bij het voorzien in de ruimtelijke voorwaarden voor mestopslag, 
mestverwerking en lozing van afvalwater voor de intensieve veehouderij 
in de Peel en in de Gelderse vallei staat de ruimtelijke ordening mede in 
dienst van het milieubeleid. Dat milieubeleid grenzen stelt aan ruimtelijke 
ontwikkelingen blijkt in het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief ook uit het 
voor de luchthavens Schiphol, Maastricht en Eelde geformuleerde beleid. 

Voor het welslagen van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief is met 
name de derde relatie van belang. Versnelde sanering naar het niveau van 
de nagestreefde algemene milieukwaliteit en mogelijk ook extra sanerings-
of preventie-inspanningen voor het bereiken van een bijzondere milieu-
kwaliteit is voor een beperkt aantal gebieden nodig om de in deze nota 
aangegeven functies te kunnen vervullen. 

Zicht op uitvoering 

Het voeren van een internationaal en nationaal milieubeleid behoort tot 
de primaire verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Het uitvoeren van 
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een algemeen milieubeleid voor een bepaald gebied behoort tot de 
primaire verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten. Slechts in 
uitzonderingsgevallen, zoals destijds bij de sanering van de luchtveront-
reiniging in Rijnmond en nu de integrale zonering rond het DSM-gebied 
in Zuid-Limburg, kan er aanleiding zijn als rijk verantwoordelijkheid te 
nemen. 

Een extra beleidsinspanning van rijkswege is dan gerechtvaardigd 
wanneer: 

- het algemeen milieubeleid en het provinciaal en gemeentelijk beleid 
ontoereikend zijn om de gewenste functie te handhaven of te realiseren 

- het rijk voor zo'n gebied een speciale beheer- of beleidsverantwoor-
delijkheid draagt. 

In het kader van de Vierde Nota beperkt de regering zich tot het 
selecteren van enkele onderwerpen waarvoor een geintegreerde gebieds-
gerichte benadering via ruimtelijk en milieubeleid nodig is. Een dergelijke 
geïntegreerde benadering zal door rijk, provincie, gemeenten en particu-
lieren moeten worden gedragen. 

Deze onderwerpen en de daarbij behorende maatregelen in het kader 
van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief zijn: 

- stedelijke knooppunten: met het oog op een goed woon- en produc-
tiemilieu zal bij de sanering van verontreinigde bodems de prioriteitsstelling 
-bij een gelijke milieu-urgentie - mede worden bepaald door de ligging 
van die lokaties in stedelijk knooppunten. 

- Randstad: mede ten behoeve van een internationaal aantrekkelijk 
stedelijk vestigingsklimaat zal de regering in overleg treden met de 
betrokken overheden over het verbeteren van de woon-, werk- en 
recreatie-omgeving, in samenhang met beperken van de milieubelasting, 
in Rijnmond en het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. 

- Nederland-Waterland: om de potenties van IJ- en Gooimeer voor de 
natuurontwikkeling, en voor toerisme en recreatie te benutten zal de 
brandplaats aan de Diemerzeedijk bij voorrang worden gesaneerd en de 
sanering van de waterkwaliteit van het Gooimeer met prioriteit ter hand 
worden genomen. 

- behoud en vernieuwing in het landelijk gebied: de vernieuwing van 
de ruimtelijke structuur in de Peel en in de Gelderse Vallei wordt mede 
door milieuhygiënische maatregelen, waaronder het treffen van voorzie-
ningen voor de regulering van afvalstromen, ondersteund. De prioriteit 
welke voor de vermindering van de ammoniak-uitstoot geldt is daarbij van 
groot belang om ook in deze gebieden aan de algemene milieukwaliteits-
eisen te kunnen voldoen. 

Uit nader onderzoek en bestuurlijk overleg kan blijken dat voor een 
beperkt aantal andere gebieden, die van belang zijn voor het ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief, een gebiedsgerichte benadering via een 
geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid nodig is. Dit betreft alleereerst de 
gebieden die mogelijk zullen worden aangewezen als gebieden met 
strategische watervoorraden. In de tweede plaats betreft dit de gebieden, 
waarvoor in samenwerking met de betreffende andere overheden een 
nadere uitwerking van het ontwikkelingsperspectief wordt voorgesteld. 

4.12. De integratie van de ruimtelijke hoofdstructuur en het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 

In de voorgaande paragrafen zijn de verschillende onderdelen van het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief geschetst, in woord en beeld. 

Die beelden zijn bijeen gebracht op één kaart: het ruimtelijk ontwikke-
lingsperspectief. 

Daarnaast is het bestaande beleid, zoals dat in de kaart van de ruimtelijke 
hoofdstructuur is opgenomen, tesamen met het nieuwe beleid uit het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief op een kaart gezet: de integratiekaart 
Vierde nota. 
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HOOFDSTUK 5 Nederland in 2015. Daar wordt 
nu aan gewerkt 

5 . 1 . De bijdrage van de rijksoverheid en die van anderen. 

Maatschappelijke en economische veranderingen binnen en buiten 
Nederland vragen om een toekomstgericht beleid van de overheid. Dit 
beleid zal meer dan voorheen georiënteerd zijn op de bijdrage die de 
marktsector aan de ruimtelijke organisatie van ons land levert. 

Zowel particulieren als de overheid hebben veel geïnvesteerd in 
stedelijke en in landelijke gebieden. De vervangingswaarde van de 
bestaande gebouwde omgeving in ons land werd in 1985 geschat op 
1340 miljard gulden. Het ruimtelijk beleid is er op gericht de bestaande 
investeringen zo goed mogelijk te benutten en daarop beleidsmatig aan 
te sluiten wanneer nieuwe ontwikkelingen dat vereisen. Daarom heeft de 
nota weliswaar 2015 als planhorizon, maar zal iedere vijf jaar worden 
nagegaan of bijstelling van onderdelen uit het in de nota geformuleerde 
beleid nodig is. 

Een ruimtelijk beleid dat wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen moet 
gedragen worden door degenen die bij die ontwikkelingen zijn betrokken. 
Zowel de markt als de overheid hebben behoefte aan meer doelmatigheid 
en aan een betere afstemming van deelbeslissingen. Daarom is samen-
werking tussen overheid en de particuliere sector, en tussen de overheden 
onderling nodig. Naast ieders eigen verantwoordelijkheden bestaat er een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit van ons 
land. Deze verantwoordelijkheid geldt het benutten van kansen voor 
economische ontwikkeling, en het tegengaan van ontwikkelingen die 
bestaande kwaliteiten aantasten. 

Private en publieke investeringen bepalen in belangrijke mate de 
kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het investeringsbeleid 
van de rijksoverheid is erop gericht om het bestaande ook in de toekomst 
goed te kunnen gebruiken, en om nieuwe publieke en private investeringen 
zo goed mogelijk af te stemmen, op elkaar en op de toekomst. De in deze 
nota geschetste perspectieven, het veranderingsperspectief voor de 
dagelijkse leefomgeving en het ontwikkelingsperspectief voor Nederland 
in internationaal verband bieden hiertoe een kader. 

De bijdrage van de rijksoverheid aan de toekomstige ontwikkeling van 
ons land is zowel van ondersteunende als van initiërende aard. Bij het 
veilig stellen van basiswaarden en bij het «voorsorteren» op veranderingen 
in de dagelijkse leefomgeving beperkt het rijk zich tot ondersteunende 
maatregelen. 

Een initiërend rijksbeleid acht de regering nodig om bepaalde onderdelen 
van het ruimtelijke ontwikkelingsperspectief te realiseren en daarmee de 
positie van Nederland en de landsdelen te verbeteren. 

In dit beleidsvoornemen geeft de regering aan wat haar beleidsvisie is 
en wat zij wil bijdragen aan de realisering daarvan. De fase van inspraak, 
overleg en advisering die is opgenomen in de procedure van de planolo-
gische kernbeslissing, biedt de regering nu de gelegenheid te inventariseren 
welk draagvlak voor haar beleid voorhanden is. Op basis daarvan kan ook 
worden vastgesteld welke bijdrage anderen, samen met de rijksoverheid, 
bereid zijn te leveren aan de toekomstige ruimtelijke organisatie van ons 
land. 
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5.2. Ondersteunend en initiërend rijksbeleid 

De rol van de rijksoverheid bij de ruimtelijke organisatie van Nederland 
kan niet los worden gezien van veranderende opvattingen over de rol van 
de overheid in het algemeen. Deze veranderingen gelden de rol van de 
rijksoverheid in relatie tot de functie van de markt, en in relatie tot de rol 
van provincies en gemeenten. 

In deze nota komt dat tot uitdrukking door een grotere nadruk op de rol 
van de marktsector bij de ruimtelijke organisatie van ons land en door de 
nadrukkelijke aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van provincies 
en gemeenten bij beslissingen over de ruimtelijke structuur. Beide sluiten 
goed aan op het decentrale planningstelsel in de ruimtelijk ordening en 
op de dereguleringsdoelstelling van de recente wijzigingen van de Wet en 
het Besluit op de ruimtelijke ordening. 

Het rijksbeleid inzake de dagelijkse leefomgeving is gericht op het 
steun bieden aan bepaalde ontwikkelingen in de marktsector, en het 
daarbij ondersteunen van het beleid van de lagere overheden. De 
rijksoverheid richt zich daarbij speciaal op die elementen van de ruimtelijke 
organisatie, waarin de markt of de lagere overheden niet zelf kunnen 
voorzien. In hoofdstuk 3 is aangegeven op welke ruimtelijke basiswaarden 
en op welke aspecten van het veranderingsperspectief voor de dagelijkse 
leefomgeving de regering haar ondersteunend beleid wil richten. 

Treedt de rijksoverheid in algemene zin wat terug ten opzichte van de 
marktsector en de lagere overheden, op een aantal punten zal zij juist 
initiërend, stimulerend en ondernemend actief moeten blijven. Het gaat 
dan om onderdelen van de ruimtelijke organisatie die van nationaal 
belang zijn. In hoofdstuk 4 is aangegeven voor welke elementen van het 
ruimtelijke ontwikkelingsperspectief voor Nederland de regering een 
initiërend rijksbeleid wil voeren, in aansluiting op de ruimtelijke hoofd-
structuur van het land als geheel, en inspelend op de kwaliteiten van de 
afzonderlijke landsdelen. 

Uitgaande van de aard van de veranderingen en van de ontwikkelingen 
die zij wil stimuleren of juist wil voorkomen, zal de rijksoverheid haar 
instrumentarium doelgericht en selectief inzetten. In sommige gevallen 
zal kunnen worden volstaan met onderzoek, ideevorming en voorlichting, 
in andere gevallen gaat het om het bevorderen van samenwerking, om 
regelgeving, om het richten van bestaande geldstromen, of om aanvullende 
financiële en andere maatregelen. In enkele gevallen zal het rijk zelf het 
initiatief nemen voor het tot stand komen van projecten. 

In een samenvattend overzicht is aangegeven wat de overwegende 
aard van de in de hoofdstukken 3 en 4 genoemde maatregelen is. 

De meeste voorgestelde maatregelen komen neer op wijziging of 
aanvulling van de prioriteit binnen het bestaande beleid. Daarin onder-
scheiden de maatregelen in de hoofdstukken 3 en 4 zich niet van elkaar. 
Sprekende voorbeelden daarvan zijn het sterker accent op de aanpassing 
van de bestaande gebouwenvoorraad, de inzet van instrumenten zoals 
landinrichting in verband met ontwikkelingen in het landelijk gebied, en 
de bundeling van grootschalige publieke voorzieningen in knooppunten. 

De instrumenten in de hoofdstukken 3 en 4 onderscheiden zich wel, 
waar het gaat om bestuurlijke samenwerking en om onderzoeken 
experimenten. 

Voornemens voor bestuurlijke samenwerking zijn vooral te vinden in 
hoofdstuk 4, over het ruimtelijke ontwikkelingsperspectief. Onderzoek en 
experimenten worden vooral voorgesteld voor het beleid voor de dagelijkse 
leefomgeving, waaraan hoofdstuk 3 is gewijd. 

In deze nota doet de regering uitspraken over de maatregelen in relatie 
tot het voorgestane ruimtelijke beleid. Ook wordt aangegeven of het 
uitgestippelde beleid met het bestaande (sector)instrumentarium kan 
worden uitgevoerd, of dat nieuwe of aangepaste instrumenten zullen 
worden opgenomen in nog uit te brengen sectornota's. De sectornota's 
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vormen in het algemeen de meest geschikte kaders voor besluiten over 
sectorinstrumenten. De Vierde nota bevat echter wel richtinggevende 
uitspraken, waaraan sectornota's en meerjarenplannen door de Rijkspla-
nologische Commissie ook zullen worden getoetst. 

Deze beleidsuitspraken vormen ook een toetsingskader voor de 
Rijksplanologische Commissie bij het beoordelen van streekplannen en 
andere plannen van lagere overheden. De rijksoverheid zal haar financiële 
bijdrage aan projecten van lagere overheden of van het particulier 
initiatief mede beoordelen in het licht van de beleidsuitspraken in deze 
nota. 

5.3. Juridische, financiële en bestuurlijke middelen 

Juridische, financiële en bestuurlijke middelen vormen de kern van het 
ruimtelijk beleidsinstrumentarium van de rijksoverheid. Andere middelen 
leveren daaraan waardevolle toevoegingen. Dat geldt onder andere voor 
onderzoek, ideevorming en voorlichting. Op elk daarvan wordt later in dit 
hoofdstuk nog ingegaan. 

Anders dan bij de financiële en bestuurlijke middelen is voor de 
regelgeving geen nieuw beleid noodzakelijk. De recente aanpassingen 
van de Wet en het Besluit op de ruimtelijke ordening, de Landinrichtingswet, 
de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, de in voorbereiding zijnde Wet 
op de Openluchtrecreatie en de lopende herziening van de Woningwet 
bieden voldoende mogelijkheden om het voorgestane beleid te onder-
steunen. Wel zijn er enkele wetten die op termijn aanpassing behoeven, 
omdat hun ruimtelijke consequenties onvoldoende zijn afgestemd op 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals die in deze nota zijn beschreven. 
Voorbeelden zijn de regeling van de winkelsluitingstijden, de voltooiing 
van de milieuhygiënische wetgeving en de Wet op de waterhuishouding. 

Ruimtelijk beleid en investeringen 

Nederland is niet af. Voor het bij de tijd houden van de gebouwde 
omgeving, voor het inspelen op veranderingen zullen altijd investeringen 
nodig zijn. Niet altijd is het nodig dezelfde soort investeringen te doen als 
in het verleden, niet altijd zal de verhouding tussen investeringen en 
andere uitgaven van de overheid hetzelfde blijven. Wat blijft is de 
noodzaak, zowel voor de overheid als voor de particuliere sector, om te 
investeren in ons land en het niveau van de investeringen op de behoefte 
af te stemmen. 

Overwegende karakteristiek 

maatregel 

bestuurlijk technisch- onderzoek/ 
van aard financieel voorbeeld-

van aard projecten 

Het wonen 
1.3 Lokatiecriteria 
1.3 Grondkostensubsidies 

Steden in beweging 
2.2 Onderhoud gebouwde omgeving 
2.3 Monumentenzorg 
2.5 Naoorlogse woonwijken 

De openbare ruimte 
3.2 Openbare ruimten 

De geleiding van de mobiliteitsontwikkeling 
4.1 Locatiecriteria 
4.2 Bereikbaarheidsprofiel 

Zorgvuldig omgaan met grondstoffen en afval 
5.2 Regionale voorbeeldplannen 
5.3 Gebiedsvreemd water + retentie 
5.3 Helofytentilters 
5.4 Afvalverwerking 

Veranderingen in het landelijk gebied 
6.1 Voorbeeldplannen buitengebied 
6.2 Openbaar vervoer in weinig verstedelijkte 

gebieden 
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Overwegende karakteristiek bestuurlijk technisch- onderzoek/ 
van aard financieel voorbeeld 

maatregel van aard projecten 

Stedelijke knooppunten 
1.1 Aanwijzing stedelijke knooppunten 
1.2 Bundeling voorzieningen 
1.5 Verkeers- en vervoersvoorzieningen 
1.6 Bodemsanering 

Regio 's op eigen kracht 
2.1 Benutting VOW 
2.2 Zoomweg 
2.3 Nadere uitwerking Maastricht/Heerlen-

Aken-Luik 
2.5 Nadere uitwerking Groningen-Assen-

Drachten- Leeuwarden 
2.6 Benutting internationale verbindingen 

Noorden 
2.7 Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen 

Noorden 
2.8 Inland-terminals 

Stedenring Centraal-Nederland 
3.1 Aanwijzing hoofdtransportassen 
3.1 Beperken woon/werkverkeer op hoofdtrans-

portassen 
3 2 Ontsluiting Schiphol 
3.2 Capaciteit Schiphol 
3.2 Spoorverb Rotterdam 
3.3 Intensivering schaalvergroting binnen-

scheepvaart naar Duitsland 
3.3 Knelpunten Rotterdamse haven- en 

industriegeb. 
3.4 Verkeers- en vervoersvoorzieningen op 

hoofdtransportassen 
3.5 Intercity-plus 

Randstad 
4.2 Herstructureringsprojecten 
4.3 Internationale voorzieningen 
4.4 Milieubeleid ANZKG en Rijnmond 
4.5 Hogesnelheidslijn 
4.5 «Doorstroomroute» 
4.5 (Inter)stadsgewestelijk Openbaar vervoer 
4.6 Nadere uitwerking westelijk deel Randstad 
4.7 Nadere uitwerking Groene Hart 

Nederland-waterland 
5.2 Milieubeleid IJ-, Gooi-, en Eemmeer 
5.3 Beleidsplan Voordelta 
5.4 Nadere uitwerking rivierengebied 
5.4 Bergboerenregeling in rivierengebied 

Behoud en vernieuwing in het landelijk gebied 
6.1 Bergboerenregeling en landinrichting in 

veenweidegebieden 
6.2 Nadere uitwerking Midden/Oost-Brabant/ 

Noord-Limburg 
6.2 Landinrichting en milieusanering in 

O-Brabant, N-Limburg en Gelderse Vallei 
6.2 Onderhoudsvergoeding en bufferzonebe-

leid in M-Brabant 
6.4 Strategische drinkwatervoorraden 
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Particulieren en overheid investeren direct en indirect vele miljarden in 
de ruimtelijke structuur van ons land, en geven eveneens miljarden uit 
aan het onderhoud en beheer ervan, zoals uit de tabel blijkt: 

TABEL: Ruimtelijk relevante investeringen in de gebouwde omgeving in 1985. 

Investeringen Investeringen 
(in mrd. gulden) (in % van het totaal be-

drag) 

woningen 20,1 50,1% 
bedrijfsgebouwen 9,4 23,4% 
grond-, weg- en waterbouw 8,0 20,0% 
overheidsgebouwen 1,7 4,4% 
scholen 0,9 2,1% 

40,1 100 % 

investeringen bedrijfsleven 30,8 76,9% 

investeringen overheid 9,2 23,1% 

40,1 100 % 

Bron: Axon, 1987 

Sinds de jaren zeventig lopen de overheidsinvesteringen in de gebouwde 
omgeving terug. Verwacht mag worden dat bij ongewijzigd beleid het 
niveau van ruimtelijk relevante investeringen tussen nu en 2015 verder zal 
daien. De voornaamste oorzaak daarvan is de afname van de groei van de 
bevolking, waardoor de vraag naar bijvoorbeeld woningen en scholen 
daalt. Het positieve effect van de te verwachten economische groei zal de 
negatieve gevolgen van de demografische ontwikkelingen niet kunnen 
opheffen. 

De leeftijd van de gebouwde omgeving is een goede maatstaf voor de 
functionele kwaliteit. Hoe hoger de leeftijd van een gebouw, hoe groter 
de kans dat het niet meer voldoet aan de veranderende eisen voor de 
funktie waarvoor het gebouwd was. Ook de kans dat het gebouw voor 
andere funkties geschikt is neemt in de tijd af. 

De gemiddelde ouderdom van de gebouwde omgeving is afgenomen 
van ongeveer 45 jaar in 1950, tot ongeveer 30 jaar in 1985. Dit is een 
aanwijzing, dat de gebouwde omgeving gemiddeld sterk aan functionele 
kwaliteit heeft gewonnen. 

Uitgaande van het midden en van het lage lange termijnscenario var, 
het Centraal Planbureau, mag worden verwacht dat de gemiddelde 
leeftijd van die investeringen in 2015 weer zal zijn gestegen tot boven de 
35 jaar. Dat betekent dat de gebruiksmogelijkheden van de gebouwde 
omgeving slechter zullen worden. Het is niet ondenkbaar dat daarmee 
een voorwaarde voor de realisatie van de aangenomen economische 
groei wegvalt en dat we daarmee in een vervalspiraal terechtkomen, die 
Nederland achterop zal brengen ten opzichte van andere landen. 

Naast de functionele kwaliteit heeft de gebouwde omgeving ook een 
bouwtechnische kwaliteit. Berekend is dat de reeds aanwezige bouwtech-
nische kwaliteitsachterstand verder zal toenemen wanneer de huidige 
trend van de onderhoudsinspanningen zich zou voortzetten. Om in de 
toekomst grote inhaaloperaties, zoals nu bij de woningverbetering en de 
milieusanering, te voorkomen zal veel aandacht nodig zijn voor het door 
particulieren en overheid te verrichten onderhoud. 

Tussen nu en 2015 zullen er verschuivingen optreden in de uitgaven. 
Dat geldt voor investeringen en voor onderhoudsuitgaven. Deze verschui-
vingen zullen zich zowel voordoen voor het landelijk gebied als voor het 
stedelijk gebied. 
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Hoe het uitgavenpatroon zich tussen nu en 201 5 zal ontwikkelen valt 
uiteraard niet precies te zeggen. Onderstaand diagram geeft de verwachting 
weer in termen van procentuele verschuivingen op het totaal aan uitgaven. 

Diagram 14 Verschuiving in uitgavenpatroon 1988-2015 

1 Functionele verjonging 
2 Uitbreiding en inhaal kwaliteitsachterstand 
3 Onderhoud en beheer 

2015 

Bron: Rijksplanologische Dienst 1988 

In dit uitgavenpatroon nemen de uitgaven voor functionele verjonging 
procentueel gezien geleidelijk toe. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
herstructurering van steden en van het landelijk gebied, en om infrastruc-
turele voorzieningen, vooral in en om de steden. Ook onderhoud en 
beheer zullen in verhouding meer middelen vragen dan nu het geval is. 
Uitgaven voor uitbreiding en het inhalen van achterstanden zullen, 
procentueel gezien, geleidelijk afnemen. 

Financiële prioriteitsstelling en ruimtelijk beleid 

De invloed van het ruimtelijk beleid op de financiële prioriteiten in de 
rijksbegroting is slechts zelden rechtstreeks. Als het gaat om begrotings-
posten en projecten blijven de uitspraken beperkt tot gevallen waarin het 
ruimtelijk beleid zelf instrumenteel aan de orde is (voorbeeldplannen, 
bufferzones), of waarin de beleidsvisie niet duidelijk te maken is zonder 
naar het ruimtelijk belang te verwijzen (bijvoorbeeld hoofdtransportassen). 
Bij het richten van geldstromen worden prioriteiten aangegeven. Daarbij 
is het van belang dat: 

- een coördinatie van de prioriteitsstelling tussen de sectoren tot een 
grotere effectiviteit kan leiden 

- een afstemming met de particuliere investeringen het effekt nog eens 
kan vergroten 

- de baten op termijn van investeringen beter kan worden vergeleken 
met alternatieve aanwendingen. 

De prioriteitsstelling zal vooral gericht moeten zijn op de meerjaren-
plannen, om zo te kunnen doorwerken in de rijksbegroting. 

Uitwerking van het beleid uit deze nota zal dan ook voor een groot deel 
geschieden in een aantal sectornota's, en binnen de voorbereiding van de 
rijksbegroting. Op korte termijn zullen dergelijke nota's worden gepubli-
ceerd op het terrein van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (de 
herziening van het structuurschema Verkeer en Vervoer), van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (de nota Volkshuisvesting 
in de jaren negentig en het Nationaal Milieubeleidsplan) en van Landbouw 
en Visserij (het Natuurbeleidsplan, de Structuurnota Landbouw en de 
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Visie Landschapsbouw). Zowel de onderbouwing als de consequenties 
voor de meerjarenplannen zullen daar voor het betreffende beleidsterrein 
worden aangegeven. 

De Vierde nota vormt voor de meerjarenplannen een ruimtelijk toet-
singskader. De beleidsuitspraken in de voorgaande hoofdstukken geven 
mede richting aan het in de meerjarenplannen te concretiseren sectorbe-
leid. Bij investeringsbeslissingen zal de rijksoverheid zich vooral richten 
op die elementen uit het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief en uit het 
veranderingsperspectief voor de dagelijkse leefomgeving, waarin via de 
markt niet wordt voorzien. Ook zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan overheidsuitgaven waarvan een aanzienlijk versterkend effect uitgaat 
op particuliere investeringen. Dit houdt de volgende prioriteitsstelling in: 

- het bij voorrang wegnemen van knelpunten in de hoofdtransportassen 
en het nemen van andere infrastructurele maatregelen ter geleiding van 
de mobiliteit, onder meer voor 

• achterlandverbindingen van Schiphol en de Rotterdamse haven 
• overige verbindingen tussen de knooppunten die deel uit maken van 

de stedenring 
• verbindingen van de knooppunten buiten de stedenring in relatie tot 

het economisch kerngebied 
• overige infrastructuur in de Randstad met het oog op de mobiliteits-

geleiding. 
- het versterken van de internationale allure in de drie grote steden, 

onder meer door de herinrichtingsprojecten, door bundeling van internatio-
nale voorzieningen en door een versterking van de kwaliteiten van het 
Groene Hart. 

- het versterken van de centrumfunctie van de stedelijke knooppunten, 
onder meer door verbetering van de verzorgingsstructuur en het produk-
tiemilieu. 

- het versterken van het toeristisch-recreatief element en de natuur-
ontwikkeling van Nederland als waterland, onder meer door inrichtings-, 
onderhouds- en beheersmaatregelen in het Hollandse en Friese merenge-
bied en in het Rivierengebied door een adequaat beheer van de grote 
wateren. 

- het handhaven en vernieuwen van het landelijk gebied, onder meer 
door inrichtingsmaatregelen in delen van het veenweide- en het zandgebied 
en door een adequaat stelsel van onderhouds- en beheersregelingen met 
het oog op verweving van funkties in het landelijk gebied. 

- het blijven zorgen voor de volkshuisvesting van de lagere inkomens-
groepen 

- het zo spoedig mogelijk wegwerken van de kwaliteitsachterstand van 
het bestaand stedelijk gebied door het continueren van het stadsvernieu-
wingsbeleid. 

- Het zo spoedig mogelijk terugdringen van de bestaande vervuiling en 
het voorkomen van nieuwe vormen van milieuvervuiling. 

Uitgangspunt van het beleid is dat het rijk niet alléén staat in dit 
«investeringsprogramma». Het beleid is zo geformuleerd, dat er uitge-
sproken mogelijkheden liggen voor een aanzienlijk aandeel van het 
particulier initiatief in de investeringen. Op dit moment is nog niet aan te 
geven hoe de investeringsstromen zich als gevolg van deze prioriteits-
stelling zullen wijzigen. Zo spoedig mogelijk zal het kabinet hierover 
nadere indicaties geven. Per departement zullen daarbij de gevolgen van 
deze prioriteitsstelling worden aangegeven. 

De Rijksplanologische Commissie zal bij haar advisering over meerja-
renplannen aandacht besteden aan de verwerking van de genoemde 
hoofdpunten, en aan de invloed van de meerjarenplannen op de investe-
ringen. 

Samenwerking tussen overheden 

Samenwerking tussen overheden vormt al sinds jaar en dag de basis 
van het ruimtelijk beleid in ons land. In het kader van het ruimtelijk beleid 
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is reeds veel ervaring opgedaan met territoriale samenwerking tussen 
overheden. Zo hebben gemeenten, provincies en rijk, op basis van eigen 
verantwoordelijkheden, een gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
genomen voor de Waddenzee en de Oosterschelde. 

In toenemende mate komen ook vormen van funktionele samenwerking 
tot stand. Voorbeelden daarvan zijn de Randstadgroenstructuur en het 
Bereikbaarheidsplan voor de Randstad. 

Functionele samenwerking sluit goed aan op de gedachten achter het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief. Sterke punten versterken, kansen 
benutten vragen om een doelgerichte aanpak. De noodzaak tot functionele 
samenwerking komt veelal voort uit vraagstukken die spelen op de schaal 
van een stadsgewest, en soms op regionale schaal. Dat laatste geldt 
bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een internationaal concurrerend 
vestigingsmilieu. 

Functionele samenwerking vraagt bovendien om bestuurlijk maatwerk. 
De ervaring leert dat aandacht nodig is voor een gemeenschappelijke 
strategie, intermediaire kaders als streekplan en structuurplan, concrete 
afspraken, een conflictregeling en goede voorlichting van de betrokken 
burgers en het particulier initiatief. In sommige gevallen vergroot het 
inschakelen van deskundigen van buiten de overheid de kans op succesvolle 
samenwerking. 

De beslissing over de samenwerkingsvorm die in het concrete geval de 
voorkeur verdient zal in het algemeen worden overgelaten aan de lagere 
overheden. Samenwerkingsregelingen zullen worden getoetst aan de 
afstemmingsrichtlijn van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De 
rijksoverheid zal zich wel, in het belang van een goede ruimtelijke 
ordening, richten op het verzamelen van ervaringen opgedaan met 
functionele samenwerking en op het voorlichten van andere overheden 
over de mogelijkheden, voordelen en beperkingen van bepaalde samen-
werkingsvormen. 

Op één punt wil de rijksoverheid reeds nu in overleg treden met andere 
overheden om de mogelijkheden te verkennen voor functionele samen-
werking. Dit betreft enkele nadere uitwerkingen van het ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief zoals dat in deze nota is aangegeven. 

De regering stelt zich voor om, indien de betrokken overheden, evenals 
het rijk het belang inzien van zo'n nadere uitwerking, haar medewerking 
daaraan te verlenen, en tot nadere afspraken te komen. 

Bij de onderwerpen die voor zo'n nadere uitwerking in aanmerking 
komen gaat het steeds om regio's waar meer dan één provincie of meer 
dan één land bij betrokken zijn. 

De gedachte achter de nadere uitwerkingen is het versterken van met 
name genoemde sterke punten van zo'n regio. De met de betrokken 
provinciale en gemeentelijke overheden te maken afspraken hebben 
betrekking op het uitwerken van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
op regionaal niveau, en op de doorwerking daarvan in regionale en lokale 
plannen. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij bestaande overleg-
structuren. 

De uitwerking zal beperkt blijven tot die punten waarop in het beleid, 
met een redelijke kans op succes, voortgebouwd kan worden. De afspraken 
over nadere uitwerkingen hebben dus een selectief karakter. Zij zijn 
eenmalig en hebben nadrukkelijk niet het karaktervan een nieuwe 
planfiguur. De bij een nadere uitwerking betrokken overheden gaan een 
inspanningsverplichting aan om die nadere uitwerking gezamenlijk op te 
stellen. Daarbij kunnen afspraken worden gemaakt over de te behandelen 
onderwerpen, de termijn waarbinnen de nadere uitwerking gereed moet 
zijn, en de personele en financiële middelen die de betrokken partijen 
voor de opstelling beschikbaar stellen. 

Medewerking van het rijk aan de nadere uitwerking houdt niet in dat 
extra rijksmiddelen voor de uitvoering hiervan beschikbaar komen. Ook 
hier geldt, dat de eventuele realisering van projecten wat het rijk betreft 
door herschikking van bestaande middelen moet plaatsvinden. 
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OVERZICHT NADERE U I T W E R K I N G 

1 - Groningen - Assen - Drachten - Leeuwarden 
2 - Maastricht I Heerlen - Aken - Luik 
3-het westeli|k deel van de Randstad 
4-het Groene Hart met Blauwe Kamer 
5-het Rivierengebied 
6 - Midden - en Oost - Brabant en Noord - Limburg 

Voor een aantal onderwerpen die voor een nadere uitwerking in 
aanmerking komen heeft de regering in deze nota al aangegeven welke 
beleidsfilosofie haar voor ogen staat, en op welke elementen de nadere 
uitwerking gericht zou moeten worden. In het bestuurlijk overleg over dit 
beleidsvoornemen wil de regering eerst het standpunt van de betrokken 
overheden horen, alvorens over deze nadere uitwerkingen van de Vierde 
nota in de regeringsbeslissing meer concrete uitspraken te doen. 

Onderwerpen die voor een nadere uitwerking in aanmerking komen 
zijn: 

- Groningen-Assen- Drachten "Leeuwarden 
- de driehoek Maastricht/Heerlen-Aken-Luik 
- het westelijk deel van de Randstad 
- het Groene Hart met Blauwe Kamer 
- het Rivierengebied 
- Oost-Brabant/Noord-Limburg en Midden-Brabant. 
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Samenwerking tussen overheid en de particuliere sector 

Evenmin als de samenwerking tussen overheden een nieuw verschijnsel 
is, is dat het geval met de samenwerking tussen de overheid en de 
particuliere sector. Nu meer dan in het verleden het belang van de 
marktsector voor de ruimtelijke inrichting van ons land wordt onderkend, 
groeit wel de behoefte aan goede afspraken tussen overheid en particuliere 
sector, ook bij de uitvoering van beleid. Op het terrein van de ruimtelijke 
ordening doen zich daartoe tal van mogelijkheden voor. Men denke aan 
de herstructurering van bepaalde stadsdelen en aan het verwerkelijken 
van bepaalde veranderingen in het landelijk gebied. 

De wil om tot samenwerking te komen groeit, en het klimaat daarvoor 
verbetert. Diverse vormen van publiek-private samenwerking (PPS) 
komen tot stand. Succesvolle pps-verbanden worden gekenmerkt door: 

- het gezamenlijk werken aan de realisering van een onderling over-
eengekomen doelstelling 

- een door partijen hiervoor speciaal opgezet organisatorisch raamwerk 
- behoud van de eigen identiteit van partijen 
- identificatie van elk der partijen met de eigen doelstellingen 
- inbreng van middelen en een duidelijke risico-verdeling over elk der 

partijen en een daarmee overeenkomstige verdeling van opbrengsten. 
- een duidelijke fasering van het project. 

De kans op succes is groter naarmate de kosten, risico's en baten 
gelijkmatiger verdeeld zijn, en naarmate deze eenvoudiger zijn toe te 
delen aan de publieke en de private partijen. Men denke wat dit laatste 
betreft aan woningbouw en bedrijfshuisvesting. 

De samenwerking dient dus afgestemd te zijn op de kenmerken en de 
belangen van de betrokken partijen en op het karakter, de schaal en de 
fasering van het pps-project. Samenwerkingsvormen vragen dus ook hier 
om maatwerk, zowel wat betreft de deelnemende partijen en het project 
zelf, als wat betreft de fase waarin het project zich bevindt. 

Veelal zullen het gemeenten en provincies zijn die met de particuliere 
sector samenwerkingsovereenkomsten sluiten. De taak van de rijksoverheid 
blijft in die gevallen beperkt tot: 

- het scheppen van gunstige voorwaarden om daarmee particuliere 
investeringen te bevorderen. 

- het wegnemen van belemmeringen in bestaande regelgeving 
- het meedenken over geschikte organisatie- en financieringsvormen 
- onderzoek en kennisoverdracht. 

In de hoofdstukken 3 en 4 zijn tal van zaken genoemd of aangeduid die 
naar de mening van de regering voor PPS in aanmerking komen. Daartoe 
behoren in ieder geval de voorbeeldprojecten ter verbetering van de 
stedebouwkundige structuur van naoorlogse woonwijken. 

De regering wil zich ook hier in het algemeen beperken tot het verzamelen 
van opgedane ervaringen en het geven van voorlichting aan betrokken 
partijen. 

Ten aanzien van enkele in de Vierde nota genoemde elementen van het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wil de rijksoverheid verder gaan. Het 
gaat daarbij om projecten waarvan de realisering van nationaal belang is, 
waarbij een aantal overheden en particuliere organisaties betrokken is, en 
waarbij zowel publieke als private financiering een rol speelt. Voor deze 
projecten zal de rijksoverheid het overleg openen met de betrokken 
overheden en particuliere instellingen. 

Voor publiek-private samenwerking komen vooral in aanmerking: 
- enkele grote herstructureringsprojecten in Amsterdam, Rotterdam en 

Den Haag ter verbetering van het internationaal concurrerend stedelijk 
vestigingsmilieu; 
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- de verbetering van de bestaande weginfrastructuur in de Randstad 
gericht op de realisering van snelle doorgaande «Doorstroomroute» waar 
het zakelijk verkeer ruim baan krijgt en waarlangs bij de afslagen moge-
lijkheden voor bedrijfsvestiging ontstaan; 

- projekten in het kader van de visie op het Groene Hart met Blauwe 
Kamer en op het Rivierengebied, zodat onder ander kansen ontstaan voor 
toeristisch-recreatieve ontwikkelingen; 

- projekten in het kader van de voorziene aanpak van de Peel en van de 
versterking van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten 
van Midden-Brabant en de Maasvallei (inclusief de Maasplassen). 

Uit globale verkenningen is gebleken dat elk van deze projecten 
mogelijkheden biedt voor een vorm van publiek-private samenwerking. 
Zowel de mogelijkheden daartoe als de belemmeringen die uit de weg 
geruimd moeten worden, lopen echter sterk uiteen. 

Ook de vorm waarin de publiek-private samenwerking gegoten kan 
worden, verschilt per project. 

5.4. Onderzoek, ideevorming en voorlichting 

Onderzoek 

Voor de ontwikkeling van het in deze nota geformuleerde ruimtelijk 
beleid is gebruik gemaakt van de resultaten van een groot aantal onder-
zoekingen, verricht hetzij door de rijksoverheid zelf of door anderen. 
Voorzover deze onderzoekingen nog niet zijn gepubliceerd, zal dit 
binnenkort gebeuren. 

De regering acht het noodzakelijk dat, naast het ruimtelijk onderzoek in 
het algemeen, onderzoek wordt gedaan, gericht op de verdere uitwerking 
en concrete vormgeving van het in deze nota gepresenteerde beleid. De 
regering ziet dit nadere onderzoek slechts ten dele als haar eigen taak. 
Zoals al meermalen in deze nota is aangegeven, beschouwt zij de 
uitwerking van het beleid als een zaak waarin anderen een belangrijke rol 
moeten spelen. Waar het gaat om onderzoek denkt de regering daarbij 
met name aan de universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. 

De regering onderkent vijf thema's die in het bijzonder voor nader 
onderzoek in aanmerking komen: 

- Ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen in Europees verband 
Onderzocht zal worden wat de ruimtelijke gevolgen voor ons land zijn 

van het verdwijnen van de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap 
in 1992. Ontwikkelingen in de buurlanden beïnvloeden direct de ontwik-
kelingskansen van ons land. Het volgen en het interpreteren van deze 
ontwikkelingen is vooral van belang voor de uitwerking van het beleid 
voor Nederland als transport" en distributieland (§ 4.7) en voor de 
afzonderlijke grensregio's (§ 4.6). Onderzoek naar de mogelijke aansluiting 
van het Noorden op internationale goederen- en informatiestromen valt 
ook binnen dit kader. 

Afzonderlijke aandacht verdient de ontwikkeling van een internationaal 
concurrerend stedelijk vestigingsmilieu in de Randstad (§ 4.8). Die 
ontwikkeling bestrijkt een breed veld van vestigingsfactoren. Het gaat 
daarbij niet alleen om hoogwaardige bedrijfslokaties, maar ook om woon-
en recreatiemilieus, topvoorzieningen en verbindingen, zowel binnen de 
Randstad als met het achterland. In dit kader is vergelijkend onderzoek 
met buitenlandse steden van belang. 

- Regionaal-economische ontwikkelingen 
Met de aanwijzing van stedelijke knooppunten wordt mede regionaal-

economische complexvorming beoogt. Inzicht in de veranderingen in de 
regionaal-economische structuur is van belang bij het zoeken naar 
specifieke aanknopingspunten voor complexvorming. Onderzoek naar de 
ontwikkelingskansen voor goederendistributiecentra en inland-terminals 
(§ 4.6 en 4.7) past binnen dit kader. 
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- Stedelijke vernieuwing 
Om steden, zowel grotere als kleinere, «in de markt» te krijgen of te 

houden, moeten bewegingen in die markt voortdurend gevolgd worden. 
Welke veranderingen in de bevolkingsstructuur en in de produktie- en 
verzorgingsstructuur komen op ons af? Hoe kan daar met een aantrekkelijk 
en efficiënt ingerichte woon- en werkomgeving op worden ingespeeld? 
Ook de basiswaarden zijn hierbij aan de orde. Onderzoek naar de moge-
lijkheden om het onderhoud van de gebouwde omgeving te bevorderen 
past binnen dit kader (paragraaf 3.5). 

- Veranderingen in het grondgebruik in het landelijk gebied 
De veranderingen in met name het agrarisch grondgebruik kunnen 

ingrijpende gevolgen hebben voor de gebruiks- en belevingswaarde van 
het landelijk gebied. Zowel voor de dagelijkse leefomgeving als van het 
nationale beeld zijn lijnen uitgezet om met deze (deels onzekere) verande-
ringen om te gaan (§ 3.9 en 4.10). Het blijven volgen en interpreteren van 
deze veranderingen is vooral van belang voor het beleid in het veenwei-
degebied en in het zandgebied. 

- De kwaliteit van het water 
Het thema Nederland-Waterland benadrukt de toeristisch-recreatieve 

mogelijkheden en de kansen voor natuurontwikkeling in ons land. Het 
benadrukt ook de bedreigingen van de kwaliteit van ons water (§ 3.8 en 
4.9). De rol van het oppervlaktewater moet steeds worden bezien in 
samenhang met de randvoorwaarden vanuit waterbeheer en (drink)water-
voorziening. Het onderzoek naar strategische (drink)watervoorraden (§ 
4.10), de mogelijkheden om gebiedsvreemd water te weren en het 
gebruik van moerrassystemen (§ 3.8) passen binnen dit kader. 

Het rijk zal, gecoördineerd in de onderzoekprogramma's van de 
verschillende departementen, de komende jaren bijzondere aandacht aan 
deze vijf thema's besteden. De regering nodigt andere overheden, 
universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, en het bedrijfsle-
ven, uit om hetzelfde te doen en waar mogelijk tot samenwerking te 
komen. Teneinde tot afstemming bij de programmering te komen beveelt 
de regering samenwerking in het kader van het Programmeringsoverleg 
Ruimtelijk Onderzoek aan. 

Ideevorming 

Hiervoor is al aangegeven dat naast de inzet van het eigen instrumenta-
rium vooral het verkrijgen van de medewerking van anderen van belang is 
voor het welslagen van het voorgestane beleid. Dat stelt eisen aan de 
totstandkoming en aan de inhoud van het beleid. Essentieel is of het 
gepresenteerde perspectief kan rekenen op een breed draagvlak: Slaat 
het idee aan, loopt men er warm voor, is men bereid er wat mee te doen? 

Getrouw aan dit uitgangspunt is bij de voorbereiding van deze nota 
gekozen voor een open planningsproces, waarin ook de te volgen 
procedure van de planologische kernbeslissing past. Ook is bij de 
opstelling van deze nota bijzondere aandacht besteed aan ideevorming 
en aan de presentatie van deze ideeën, speciaal waar dit het ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief betreft. 

Ook bij de geleiding van veranderingsprocessen in de dagelijkse 
leefomgeving is ideevorming van wezenlijk belang. Door voorbeeldplannen 
financieel te ondersteunen wil de regering bevorderen dat nieuwe ideeën 
en daarop gebaseerde plannen tot stand komen. 

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moet er 
sprake zijn van voorbeeldplannen voor nieuwe, complexe of onzekere 
situaties. De voorbeeldplannen moeten een bijdrage leveren aan behoud 
of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor de juridische vormgeving 
zal zoveel mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij de recent 
gewijzigde Wet en het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
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De plannen moeten betrekking hebben op een of een aantal in deze 
nota vermelde veranderingsperspectieven. In het bijzonder wordt daarbij 
gedacht aan: 

- voorbeeldplannen voor na-oorlogse wijken 
- plannen voor de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte 

met name de routes, de algemene ontmoetingsplaatsen en de verbindingen 
tussen groene ruimten in en om de stad. 

- regionale plannen voor het zorgvuldig omgaan met energie, water en 
afval 

- «casco-planning» voor het landelijk gebied. 

De regering heeft het plan, voor het stimuleren van voorbeeldplannen 
een organisatievorm te gebruiken die op enige afstand staat van de 
rijksoverheid zelf en die recht doet aan het decentrale karakter van de 
ruimtelijke ordening. 

Instrumentele voorlichting 

Ook in het ruimtelijk beleid zal sprake zijn van een terugtredende 
overheid. Veel meer dan in het verleden wordt de eigen verantwoordelijk-
heid van lagere overheden en de marktsector benadrukt. Deze opstelling 
van het rijk houdt in dat de financiële en bestuurlijke beleidsinstrumenten 
qua omvang en aantal bescheiden zullen zijn. In dat perspectief neemt 
het belang van voorlichting als beleidsinstrument relatief toe. Dat geldt in 
dit verband voor het verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen uit de 
Vierde nota. 

De nadruk in de voorlichtingscampagne zal liggen op de veranderings-
processen die Nederland de komende decennia zal doormaken. Getracht 
zal worden de burgers niet alleen te interesseren voor deze verande-
ringen, maar hen ermee ook actief te laten omgaan. Het benutten van de 
kansen die deze ontwikkeling biedt, zal worden gestimuleerd. 

De voorlichting als beleidsinstrument verschilt per onderwerp. Bij de 
«dagelijkse leefomgeving» vormt het terugdringen van het niet-zakelijke 
autoverkeer een belangrijk punt. Er zal in dit verband een experiment van 
start gaan, gericht op gedragsverandering via voorlichting. Het experiment 
past in de integratie van de beleidsnota verkeer en milieu, de evaluatienota 
zure regen en het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad. 

De voorlichting over het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief richt zich in 
het bijzonder op de volgende drie punten: 

- De versterking van stedelijke knooppunten. 
Het hierop gerichte beleid zal ondersteund worden door een intensieve 

voorlichtingscampagne. Het is van groot belang dat de instellingen die 
het aangaat in binnen- en buitenland, over kennis beschikken inzake de 
potenties van deze knooppunten. De voorlichting over deze knooppunten 
wordt gezamenlijk met de betrokken steden ontwikkeld. 

- De ontwikkeling van een internationaal concurrerend stedelijk 
ves tigingsm ilieu. 

Om bekendheid te geven aan de kwaliteiten van het internationale 
vestigingsmilieu van de steden, ook in samenhang met het Groene Hart, 
zal het Ministerie van Economische Zaken bij de (coördinatie van de) 
gebruikelijke activiteiten gericht op de buitenlandse investeerder, ook aan 
dit aspect aandacht geven. 

- Nederland-Waterland. 
Via voorlichting worden samen met betrokken organisaties de toeristische 

mogelijkheden van Nederland-Waterland in binnen- en buitenland onder 
de aandacht gebracht. 
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5.5. De Vierde nota en bestaand ruimtelijk beleid 

In hoofdstuk 1 van deze nota heeft de regering aangekondigd dat de 
Vierde nota de Derde nota in haar geheel vervangt. De Derde nota 
bestond uit de Oriënteringsnota, de Verstedelijkingsnota en de Nota 
landelijke gebieden. 

Het beleid dat is neergelegd in de Structuurschets voor de stedelijke 
gebieden en in de Structuurschets voor de landelijke gebieden blijft 
gehandhaafd. De beleidsuitspraken in deze nota geven op dit moment 
geen aanleiding tot wijziging van deze schetsen. 

Ook voor andere planologische kernbeslissingen, waaronder de 
structuurschema's, geldt in algemene zin dat de beleidsuitspraken in deze 
nota op dit moment geen aanleiding geven tot wijziging. 

Een uitzondering hierop vormt het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer, waarvan de herziening inmiddels in een vergevorderd stadium 
van voorbereiding is. 

Op termijn kan het in deze nota uiteengezette beleid en de eerder 
genoemde nota's, die in voorbereiding zijn bij het Ministerie van Landbouw 
en Visserij aanleiding geven tot herziening van de «Groene» structuur-
schema's, mede in relatie tot de structuurschets landelijke gebieden. 

TABEL: Overzicht planologische kernbeslissingen (stand van zaken per 1 februari 1988) 

Planologische kernbeslissing Jaar van vaststel-
ling 

Derde nota over de ruimtelijke ordening 
Oriënteringsnota (deel 1) 1979 
Verstedelijkingsnota (deel 2) 1979 
Nota Landelijke Gebieden (deel 3) 1983 

Structuurschets Stedelijke Gebieden 1985 
Structuurschets voor de Landelijke Gebieden 1 983 

Structuurschema Buisleidingen 
1985 

Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen 
Tweede Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening 1985 
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 1981 
Structuurschema Militaire Terreinen 1985 
Structuurschema Landinrichting 1986 
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud 1986 
Structuurschema Openluchtrecreatie 1986 
Structuurschema Vaarwegen 
Structuurschema Verkeer en Vervoer 1981 
Structuurschema Zeehavens 1984 

Nota Waddenzee 1980 
Nota Waddenzee, partiële herziening 1985 
Nota Markerwaard 
Vestigingsplaatsen voor kerncentrales 

5.6. De vereenvoudiging van het ruimtelijk planningstelsel 

Eén van de instrumenten om het groeipotentieel van ons land en van 
de landsdelen te benutten is het vereenvoudigen en versnellen van de 
procedures in de ruimtelijke ordening. In de onlangs gewijzigde Wet op 
de ruimtelijke ordening zijn de voorwaarden geregeld om tot versnelling 
van procedures te komen. Het is gewenst dat in de praktijk van deze 
mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. 

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd in de Vierde nota inzicht 
te geven in de noodzakelijke vereenvoudiging van het stelsel ruimtelijke 
plannen. Het stelsel op zich, met indicatieve plannen op rijks-, provinciaal 
en gemeentelijk niveau en het gemeentelijke bestemmingsplan dat 
burgers en overheden bindt, blijkt in de praktijk goed te voldoen. De 
recente wijziging van de Wet en het Besluit op de ruimtelijke ordening 
heeft, onder meer door het vastleggen van de procedure van de planolo-
gische kernbeslissing in de wet, zowel de juridische basis van het stelsel 
als de invloed van het parlement versterkt. 
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De regering deelt het standpunt van de Tweede Kamer dat het nuttig 
en wenselijk is het stelsel van ruimtelijke plannen te vereenvoudigen. In 
deze nota zijn de mogelijkheden tot vereenvoudiging bezien binnen het 
kader van de thans geldende Wet op de ruimtelijke ordening. Bij zo'n 
vereenvoudiging gaat het om het geheel van nota's, structuurschetsen, 
structuurschema's en pkb's over concrete beleidsbeslissingen. 

Allereerst de nota's. De vereenvoudiging van het stelsel van ruimtelijke 
plannen is met het verschijnen van deze eendelige Vierde nota in gang 
gezet. Deze nota vervangt de uit drie delen bestaande Derde nota over de 
ruimtelijke ordening (Oriënteringsnota, Verstedelijkingsnota en Nota 
landelijke gebieden). 

Voor de beide structuurschetsen geldt dat het daarin vastgelegd beleid 
van kracht blijft. 

Vereenvoudiging van het stelsel kan hier worden gezocht in het 
handhaven van de huidige schetsen, waarbij echter wel de inhoud wordt 
versoberd. Ook zou besloten kunnen worden de beide structuurschetsen 
te integreren in één schets. De meest vergaande vereenvoudiging zou 
kunnen worden bereikt door het beleid zoals dat in de schetsen is 
vastgelegd nu op te nemen in de Vierde nota zelf. 

Het handhaven van de bestaande twee structuurschetsen naast de 
Vierde nota doet naar het oordeel van de regering onvoldoende recht aan 
het streven naar een eenvoudiger stelsel van ruimtelijke plannen. Het 
selectieve karakter van de Vierde nota en de noodzaak bestaand beleid 
zoals dat in de schetsen is vastgelegd te handhaven, verzetten zich echter 
tegen het op dit moment integreren van het beleid uit de beide schetsen 
in de Vierde nota. 

De regering kiest daarom nu voor het integreren van de beide 
structuurschetsen. Een dergelijke keuze doet recht aan het karaktervan 
de Vierde nota waarin, ook op verzoek van de Tweede Kamer, stad en 
land gezamenlijk worden behandeld en biedt de mogelijkheid bestaand 
beleid te handhaven zonder daarmee de Vierde nota te belasten. 

De regering heeft het voornemen om bij de regeringsbeslissing over 
deze nota, de geïntegreerde schets aan de Tweede en Eerste Kamer aan 
te bieden. Na de parlementaire behandeling van deze nota zal deze 
schets worden geïntegreerd met de planologische kernbeslissing van de 
Vierde nota. 

Ook voor de structuurschema's geldt dat het beleid dat daarin is 
neergelegd van kracht blijft, tenzij in deze nota anders is vermeld. 

De noodzakelijke vereenvoudiging van het planningsstelsel richt zich 
ook op de structuurschema's. Een dergelijke vereenvoudiging kan hier 
worden bereikt door de inhoud van de structuurschema's te versoberen 
en beleidsgerichter te maken. Hieraan zal bij het herzien van schema's de 
nodige aandacht worden besteed. 

Een vereenvoudiging kan ook worden bereikt door het aantal structuur-
schema's te verminderen. Daarbij kan worden gedacht aan het laten 
vervallen, en aan het bundelen van schema's. 

In de regeringsbeslissing over deze nota zal de regering aangeven op 
welke wijze het aantal structuurschema's zal worden verminderd. 

Een belangrijk uitgangspunt bij het beoordelen van de mogelijkheden 
om structuurschema's te laten vervallen is dat de duidelijkheid, met name 
voor andere overheden en maatschappelijke organisaties, daarmee 
gediend moet zijn. 

Een structuurschema zou bijvoorbeeld ook kunnen vervallen door het 
op te splitsen in onderwerpen die in andere structuurschema's kunnen 
worden ondergebracht. Een dergelijke keuze heeft echter alleen zin als 
die opsplitsing zou leiden tot grotere duidelijkheid voor degenen die het 
structuurschema in de praktijk gebruiken. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20490, nrs. 1-2 161 



Het bundelen van structuurschema's levert een bijdrage aan de 
vereenvoudiging van het planningstelsel. Ook voor bundeling geldt dat de 
duidelijkheid voor andere overheden en maatschappelijke organisaties 
geen geweld mag worden aangedaan. 

Op een aantal terreinen lijkt een nadere analyse van de mogelijkheden 
om tot bundeling van schema's te komen gewenst. Daarbij valt te denken 
aan de infrastructuurschema's en de drie «groene» structuurschema's. 

Het doel van een bundeling is het bereiken van een duidelijke beleids-
matige samenhang van onderwerpen. Die samenhang zal sterk worden 
bepaald door uitgangspunten die men kiest. Gaat men op het terrein van 
de infrastructuur bijvoorbeeld uit van de uitwisselbaarheid van transport-
systemen dan ligt bundeling van het structuurschema Verkeer en Vervoer 
met het structuurschema Vaarwegen voor de hand. Als men daarentegen 
kiest voor een ketenbenadering, dan leidt dat veeleer tot bundeling van 
het structuurschema Zeehavens of het structuurschema Burgerluchtvaart^ 
terreinen met het structuurschema Verkeer en Vervoer. 

Bij een analyse van de mogelijkheden om de groene structuurschema's 
te bundelen zal de ontwikkeling van de sectorplanning op dat beleidsterrein 
een belangrijk criterium zijn. Met het verschijnen van de aangekondigde 
structuurnota Landbouw, de Visie Landschapsbouw en het Natuurbeleids-
plan zal er bijvoorbeeld alle aanleiding zijn de positie van de groene 
structuurschema's opnieuw te bezien. 

Een element dat een rol kan spelen bij de analyse van mogelijkheden 
om tot bundeling te komen is de ministeriële verantwoordelijkheid. Vooral 
op het gebied van de infrastructuur kan dat van belang zijn, omdat 
verschillende departementen verantwoordelijk zijn voor onderdelen van 
het infrastructuurbeleid. 

Naast de hiervoor genoemde elementen spelen ook andere factoren 
een rol. De fasering van de diverse schema's verschilt nogal. Sommige 
structuurschema's zijn aan herziening toe of worden reeds herzien, bij 
andere schema's bestaat die herzieningsbehoefte op dit moment in het 
geheel niet. 

Een factor die in de beoordeling van de mogelijkheden tot bundeling 
ook een rol speelt is het feit dat een aantal schema's zoals het structuur-
schema Landinrichting en het structuurschema Drink- en Industriewater-
voorzieningen inmiddels een wettelijke basis heeft gekregen. Geen van 
beide factoren behoeven echter van doorslaggevend belang te zijn bij de 
beoordeling van bundelingsmogelijkheden. Beide spelen echter wel mee, 
en zouden kunnen leiden tot fasering van de bundeling. 

Op grond van de bovenstaande overwegingen zal een analyse worden 
gemaakt van de mogelijkheden om het aantal structuurschema's te 
verminderen. Zoals eerder is aangegeven zal de regering bij de presentatie 
van de regeringsbeslissing over deze nota de resultaten van de analyse 
presenteren en aan de hand daarvan concrete beslissingen nemen over 
de structuurschema's. 

De vermindering van het aantal structuurschema's zal mede worden 
bereikt door een integratie van de structuurschema's op het terrein van 
het transport. Daarbij zal er naar worden gestreefd de structuurschema's 
Verkeer en vervoer. Vaarwegen, Zeehavens en, eventueel, Buisleidingen 
samen te voegen. 

De mogelijkheid ten slotte om concrete beleidsbeslissingen vast te 
leggen in een planologische kernbeslissing (zoals bijvoorbeeld voor de 
Waddenzee) is tot nu terughoudend gebruikt. 

De regering heeft het voornemen ook in de toekomst deze mogelijkheid 
alleen te benutten wanneer het gaat om grote projecten van nationaal 
belang. 
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Vierde nota over de ruimtelijke ordening 

Planologische kernbeslissing 

I. Inleiding 

• Nederland bereidt zich voor op de 21 e eeuw. In de Vierde nota over 
de ruimtelijke ordening geeft de regering aan welke bijdrage zij daaraan 
via het ruimtelijk beleid wil leveren. 

In deze Planologische kernbeslissing (PKB) zijn de voornemens van de 
regering ten aanzien van de richting van het beleid en de maatregelen uit 
de Vierde nota samengevat. 

• Als planhorizon wordt in deze nota het jaar 201 5 gehanteerd. Om 
maatschappelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid goed op elkaar te 
laten aansluiten zal de regering elke vijf jaar aangeven of bepaalde 
onderdelen van het in deze nota geformuleerde beleid bijstelling behoeven 
en zo ja in welke richting. 

• Voorzover deze voornemens beslissingen van wezenlijk belang 
bevatten als bedoeld in het Besluit op de ruimtelijke ordening art. 3, lid 2, 
zijn deze in een geel vlak aangegeven. 

• Beleidsuitspraken worden alleen gedaan in relatie tot maatschappe-
lijke economische en technologische ontwikkelingen die om wijziging 
respectievelijk aanvulling van bestaand beleid vragen. In deze nota wordt 
het bestaande beleid niet telkens opnieuw bevestigd. Alleen als het 
bestaande beleid direct betrekking heeft op nieuwe ontwikkelingen wordt 
daarnaar verwezen. 

• De Nota doet algemene uitspraken over maatregelen. Concretisering 
daarvan zal plaatsvinden in sectornota's. Ten aanzien van de sectornota's 
en de daar uit te werken maatregelen fungeert de Vierde nota wat betreft 
de ruimtelijke aspecten als 'paraplu'-nota. 

• Voorzover de beleidsuitspraken aanleiding geven tot financiële 
consequenties voor de rijksoverheid, zullen deze dienen te worden 
opgevangen binnen de beschikbare financiële middelen. 

Hierbij geldt als regel dat een eventuele verhoging van uitgaven op een 
beleidsterrein zal worden gecompenseerd binnen de begroting waarvan 
het desbetreffende beleidsterrein deel uitmaakt. 

• De financiële meerjarenramingen bieden voor een eerstvolgende 
periode van vijf jaar het budgettaire kader. De nota bevat evenwel een 
verkenning van beleid voor een tijdsbestek dat de periode van de financiële 
meerjarenramingen overtreft. De beleidsuitspraken zullen ook op termijn 
niet mogen leiden tot hogere lasten voor de overheid. Om die reden is 
realisatie van het beleid zoals in de beleidsuitspraken geformuleerd, niet 
aan termijnen gebonden. Voorts wordt benadrukt dat veel van het 
gewenste beleid alleen tot stand kan worden gebracht door middel van 
financiering en medefinanciering door de particuliere sector, en niet 
slechts door middel van overheidsfinanciering. 

• Aan de beleidsuitspraken liggen veronderstellingen ten grondslag 
ondermeer van economische groei en welvaartsontwikkeling. Het 
moment waarop en de mate waarin de beleidsuitspraken gerealiseerd 
zullen worden zijn afhankelijk van de feitelijke economische groei en 
welvaartsontwikkeling, maar beïnvloeden deze ook zelf weer. 
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• De uitspraken in de PKB kunnen niet los worden gezien van de 
context waarin zij in de Nota zelf zijn geformuleerd. Voor de argumentatie 
en onderbouwing van het beleid wordt verwezen naar de Nota zelf. In 
deze PKB zijn wijzigingen respectievelijk aanvullingen van bestaand 
rijksbeleid aangeduid door een cursivering van de beleidsuitspraken. 

• In de Nota en ook in deze PKB wordt onderscheid gemaakt tussen 
beleid ten aanzien van de dagelijkse leefomgeving en ten aanzien van het 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor ons land als geheel. 

I I . Beleidskeuzes ten aanzien van de dagelijkse leefomgeving 

• Ten behoeve van het behoud en de versterking van de kwaliteit van 
de dagelijkse leefomgeving zal een beleid worden gevoerd dat gericht is 
op: 

- het veiligstellen van bepaalde basiswaarden in onze samenleving, die 
ruimtelijk gezien van belang zijn. 

- het tijdig tegemoet treden van ontwikkelingen die de dagelijkse 
leefomgeving van de Nederlanders - vaak ingrijpend - zullen veranderen; 
met andere woorden «voorsorteren» op de 21 e eeuw. 

• De burgers zelf en daarop aansluitend de gemeenten en de provincies 
dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leefomgeving. 
Het beleid van de rijksoverheid beperkt zich hier tot het aangeven van 
perspectieven en ondersteunende maatregelen. 

• Bij het veiligstellen van basiswaarden moeten burgers en overheid 
er voor zorgen dat: 

- de gebouwde omgeving en de openbare ruimte niet in verval raken 
- steden, dorpen en het landelijk gebied niet vervuilen 
- sociale onveiligheid het gebruik van de ruimte niet belemmert 
- bepaalde groepen in onze samenleving niet onvrijwillig ruimtelijk 

geïsoleerd raken 
- steden, dorpen en landschappen niet eenvormig en daarmee 

onherkenbaar worden. 

• Maatschappelijke, economische en technologische veranderingen 
dwingen voor zes aspecten voor de dagelijkse leefomgeving tot voorsor-
teren op de 21 e eeuw, te weten: 

- het wonen 
- steden in beweging 
- de openbare ruimte 
- de geleiding van de mobiliteitsontwikkeiing 
- het zorgvuldig omgaan met grondstoffen en ofval 
- veranderingen in het landelijk gebied. 
Aangezien deze verschillende aspecten van de dagelijkse leefomgeving 

in de praktijk met elkaar verbonden zijn moeten beleidsuitspraken over de 
dagelijkse leefomgeving in hun onderlinge samenhang worden bezien. 

• Voor deze zes aspecten geeft de regering hierna aan welk verande-
ringsperspectief ze voorstaat en welke beleidsuitspraken ze dienaangaande 
in deze Nota meent te moeten doen. Hoewel deze geen beslispunten 
inhouden is voor elk onderwerp ook de aard van het vraagstuk ter 
toelichting opgenomen. 
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V E R A N D E R I N G E N IN DE DAGELIJKSE L E E F O M G E V I N G 

Aard van het vraagstuk Perspect ie f 

Tussen nu en 201 5 zal de vraag naar woningen de 
nodige wijzigingen ondergaan. 
Deze wijzigingen hebben zowel gevolgen voor nog 
nieuw te bouwen woningen als voor de bestaande 
woningvoorraad. 
In de periode tot 2015 blijft de behoefte aan uitbreiding 
van de woningvoorraad nog aanzienlijk, zij het afnemend 
op langere termijn. Daarmee komt het accent geleidelijk 
meer te liggen op de aanpassing en het beheer van de 
dan bestaande voorraad. Beheerders, beleggers, en 
bouwers kunnen op deze wijze inspelen op de verande-
ringen in de vraag. Ook het realiseren van een adequate 
doorstroming is bij de afstemming van vraag en aanbod 
van groot belang. Indien niet voldoende op de verande-
ringen in de vraag wordt ingespeeld kunnen negatieve 
effecten optreden zoals: 
• leegstand, ondoelmatig gebruik, aantasting van de 

kwaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen 
• kostbaar extra ruimtebeslag voor nieuwbouw elders 

met risico's van suburbanisatie en nog meer mobiliteit 
• kapitaalvernietiging voor particulieren en overheid. 

Het perspectief is gericht op het scheppen van een 
nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod op de woning-
markt bij voorkeur op de schaal van het stadsgewest 

Daarbij spelen een rol: 
• de vraag naar andere typen woningen 
• de vraag naar meer kwaliteit van woning en woon-

omgeving 
• een grotere vraag naar koopwoningen 
• een grotere rol voor de markt, een kleinere voor de 

overheid 

Het perspectief bestaat uit drie elementen: 

• het scheppen van gunstige voorwaarden voor de 
ontwikkeling van een goede kwaliteit van woning en 
woonomgeving en voor nieuwbouw op gewenste 
lokaties 

• het stellen van randvoorwaarden aan ontwikkelingen 
op ongewenste lokaties 

• een volkshuisvestingsbeleid van de overheid waarbij 
de nadruk zal liggen op het deel van de woningvraag 
dat niet door de markt wordt gedekt. 

Bij de besluitvorming over nieuwbouwlokaties speelt de 
bijdrage die geleverd kan worden aan de geleiding van 
de niobiliteitsontwikkeling (zie dagelijkse leefomgeving 
4) een belangrijke rol. 
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HET W O N E N DALO 1 

Beleidsuitspraken 

1.1 • Vraag en aanbod zullen in belangrijke mate door de 
particuliere sector in evenwicht moeten worden 
gebracht 

• De verantwoordelijkheid van het rijk ligt in het 
bijzonder bij de volkshuisvesting van de lagere 
inkomensgroepen 

• Via publiek-private samenwerking zullen aantrekkelij-
ke woonmilieus moeten worden ontwikkeld 

• Het verdient aanbeveling per stadsgewest in streek-
plankader een veranderingsprofiel voor de woning-
marktontwikkeling op te stellen 

• Voor zover de rijksoverheid via regelgeving en 
subsidiëring is betrokken bij de woningbouw zal het 
beleid gericht blijven op de realisatie van tenminste 
een basiskwaliteit van woning en woonomgeving. 
Andere overheden en woningeigenaren houden de 
mogelijkheid om een hogere kwaliteit tot stand te 
brengen. 

1.2 • De problemen in naoorlogse woonwijken zullen 
door gemeenten en woningbeheerders moeten 
worden aangepakt via maatregelen ter verbetering 
van de woonomgeving, door woningverbetering en 
door aanpassing van de huren. Deze maatregelen 
kunnen afzonderlijk dan wel in combinatie worden 
genomen. Door het rijk gesteunde voorbeeldplannen 
kunnen hierbij mogelijk een rol spelen (zie dagelijkse 
leefomgeving 2). 

1.3 • Het beleid blijft gericht op bundeling van de verste-
delijking. Bij de besluitvorming over grote bouwplaat-
sen blijven de in de Structuurschets Stedelijke 
Gebieden opgenomen lokatiekriteria van kracht. 
Bij de toetsing aan deze kriteria wordt vastgehouden 
aan het uitgangspunt dat in ernstige mate rekening 
wordt gehouden met de aansluiting op openbaar 
vervoersvoorzieningen (zie ook dagelijkse leefomge-
ving 4). 

• Geschikte lokaties voor sociale en vrije sectorwoning-
bouw in en aansluitend op de centrale steden in de 
stadsgewesten zullen in een gunstige concurrentie-
positie worden gebracht. Dit zal het uitgangspunt 
zijn bij de toedeling van de grondkostensubsidies. 

In de nota «Volkshuisvesting in de jaren negentig» zal 
een nadere visie en bijbehorend instrumentarium 
worden gegeven omtrent de bovengenoemde punten. 
Vooral de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
het rijk en andere overheden, tussen maatschappelijke 
organisaties en de marktsector zal daarin aandacht 
krijgen. 
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V E R A N D E R I N G E N IN DE DAGELIJKSE L E E F O M G E V I N G 

Aard van het vraagstuk Perspect ie f 

De vraag naar nieuwe gebouwen op aantrekkelijke en 
doelmatig ingerichte lokaties zal door economische en 
technologische ontwikkelingen toenemen. Ook schaal-
vergrotingsprocessen dwingen tot stedelijke vernieuwing. 
Naast kantoren en andere bedrijfshuisvesting zal ook 
een vraag ontstaan naar grotere en duurdere woningen 
op hoogwaardige lokaties. Dit verschilt van stad tot stad 
en van stadsdeel tot stadsdeel. 
De noodzaak tot voortdurende uitbreiding van het 
stedelijk gebied neemt op langere termijn af; de 
mogelijkheden eveneens. Het bestaand stedelijk gebied 
wordt daardoor steeds belangrijker: een toenemend 
deel van de vraag naar lokaties met kwaliteit zal zich 
daarop richten. 
Steden, zowel grotere als kleinere, en stadsdelen die in 
die nieuwe marktsituatie niet zelf een aantrekkelijk en 
efficiënt ingerichte woon- en werkomgeving aanbieden 
lopen de kans de boot te missen. Daarbij komt dat door 
het uitblijven van stedelijke vernieuwing kwaliteiten in 
het landelijk gebied kunnen worden bedreigd. 

Het perspectief is gericht op het scheppen van ruimte 
voor stedelijke vernieuwing en georiënteerd op de 
schaal van de stad als geheel respectievelijk het 
stadsgewest. 

Het veranderingsperspectief maakt onderscheid tussen 
consolidatie- , stagnatie- en expansiegebieden. 

• In consolidatiegebieden is het ruimtelijk beleid 
gericht op handhaving van de bestaande ruimtelijke 
structuur. Hie, kan de gebouwenvoorraad via goed 
onderhoud en zorgvuldig beheer bij de tijd worden 
gehouden. Het kan hierbij zowel gaan om bepaalde 
woongebieden, om kantoor- en bedrijfsgebieden als 
om voorzieningencentra. 

• Stagnatiegebieden vragen er om via ingrijpende 
vernieuwing opnieuw tot leven te worden gebracht. 
Het gaat hierbij onder andere om een deel van de 
naoorlogse woonwijken en van de bestaande 
bedrijfsterreinen. 

• Bij gebieden met veel dynamiek (expansiegebieden) 
kan vaak worden volstaan met aanpassing van 
ruimtelijke structuren, respectievelijk het wegnemen 
van factoren die vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur in de weg staan. Het gaat hierbij ondermeer 
om binnensteden en stadsranden. 
De ontwikkeling van de binnensteden dient zodanig 
te zijn dat het mobiliteitsvraagstuk niet wordt 
verzwaard. Dit houdt in afstemming van woon-werk-
locaties en aandacht voor het mobiliteitsprofiel van 
bedrijven en voorzieningen (zie dagelijkse leefomge-
ving 4). 
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STEDEN IN BEWEGING DALO 2 

Beleidsuitspraken 

2.1 Het beleid is er op gericht vernieuwing en aanpassing 
van de ruimtelijke structuur tot stand te brengen 
door particulier initiatief en overheidsactiviteiten 
gezamenlijk 

2.2 De mogelijkheden voor het bevorderen van onderhoud 
van de gebouwde omgeving zullen worden onder-
zocht. 

2.3 Bij de inzet van het financiële en het op bescherming 
gerichte instrumentarium voor monumentenzorg zal 
prioriteit worden gegeven aan de (centrale steden 
van de) stadsgewesten en plaatsen daarbuiten met 
een toeristische speerpuntfunctie 

2.4 Het tempo en de intensiteit van de stadsvernieuwing 
zijn er op gericht de kwaliteitsachterstand van het 
bestaand stedelijk gebied (van voor 1971) zo 
spoedig mogelijk weg te werken. Daarbij wordt 
vooralsnog het accent gelegd op de oudere stadsde-
len. Op termijn zullen de stadvernieuwingsfondsen 
door gemeenten ook steeds meer worden ingezet 
voor de gehele bebouwde kom. Ook de middelen 
voor de uitbreiding van de bestaande woningvoorraad, 
zoals de subsidieregeling voor grote bouwplaatsen, 
zullen voor een deel worden ingezet in bestaand 
stedelijk gebied. 

2.5 Om gemeenten te stimuleren te komen tot creatieve 
oplossingen voor het verhogen van de stedebouw-
kundige kwaliteit van naoorlogse woonwijken zal het 
rijk het tot stand brengen van enkele voorbeeldpro-
jecten bevorderen. 
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V E R A N D E R I N G E N IN DE DAGELIJKSE L E E F O M G E V I N G 

Aard van het vraagstuk Perspect ie f 

Via de openbare ruimte komen verbindingen tussen 
menselijke activiteiten tot stand. De openbare ruimte 
fungeert voorts als ontmoetingsplaats voor de bewoners 
van steden en dorpen. De openbare ruimte bepaalt in 
belangrijke mate de leefbaarheid en de herkenbaarheid 
van onze dagelijkse leefomgeving. 
De kwaliteit van de openbare ruimte in en om de steden 
wordt bedreigd door verval, vervuiling en onveiligheid. 
Steeds meer auto's leggen beslag op de openbare 
ruimte. 
Als de vraag naar een betere openbare ruimte niet leidt 
tot een verhoging van de kwaliteit van die ruimte lopen 
steden en dorpen het risico uiteen te vallen, dreigen 
verbindingsroutes onbruikbaar en onherkenbaar te 
worden en ontmoetingsplaatsen hun funktie te verliezen. 

Het perspectief is gericht op het verhogen van de 
ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. 
Veranderingen ten aanzien van de openbare ruimte 
spelen op diverse schaalniveaus: van het directe 
grensvlak tussen privaat en publiek domein tot en met 
de groene verbindingszones tussen stad en landelijk 
gebied. 
Met name wordt meer gevraagd van: 
• de verbindingen tussen openbare ruimten 
• ontmoetingsplaatsen 
• de samenhang tussen gebieden binnen en buiten de 

stad. 

Bij de verbindingen gaat het daarbij vooral om herken-
baarheid door een goede ruimtelijke vormgeving. 
Ontmoetingsplaatsen vragen om een weloverwogen 
situering en inrichting voor zeer uiteenlopend gebruik. 
Samenhang speelt niet alleen bij openbare ruimten in de 
stad maar ook tussen stad en omliggend landelijk 
gebied. Het gaat om groene longen vanuit het landelijk 
gebied de stad in en recreatieve verbindingszones 
vanuit de stad het landelijk gebied in. 
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DE OPENBARE RUIMTE DALO 3 

3.1 • De zorg voor de openbare ruimte ligt primair bij de 
gemeentebesturen. Meer dan tot nu toe wordt 
bevorderd dat de particuliere sector bijdraagt 
wanneer publieke en private belangen direct samen-
gaan. 

• Het rijk ondersteunt aanpassingen van de openbare 
ruimte met bestaande instrumenten (zoals die er zijn 
voor landinrichting, openluchtrecreatie en bufferzo-
nes) en met de stadsvernieuwingsfondsen. 

3.2 Het rijk zal de totstandkoming bevorderen van 
voorbeeldprojecten voor onderhoud en vormgeving 
van de openbare ruimte. 
Dit geldt in het bijzonder voor projekten die gericht 
zijn op verbetering van de samenhang tussen de 
openbare ruimten in en aan de rand van de stad en 
voor projecten die gericht zijn op de ontwikkeling 
van openbare ruimten als algemene ontmoetings-
plaatsen. 
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V E R A N D E R I N G E N IN DE DAGELIJKSE LEEFOMGEVING 

Aard van het vraagstuk Perspect ie f 

Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn essentiële voorwaar-
den voor het functioneren van steden en stadsgewesten. 
De sterk groeiende automobiliteit bedreigt dat functio-
neren ernstig in de sterk verstedelijkte delen van ons 
land en in toenemende mate ook in het matig verstede-
lijkte deel van Nederland. Grote delen van de dagelijkse 
leefomgeving zullen in de toekomst niet goed meer 
kunnen functioneren indien de geleiding van de mobili-
teitsontwikkeling achterwege blijft. 

Het perspectief voor de sterk en matig verstedelijkte 
gebieden is gericht op het geleiden van de mobiliteits-
ontwikkeling op stedelijk en stadsgewestelijk niveau. 
Uitgangspunten bij die geleiding zijn het waarborgen 
van de bereikbaarheid voor het goederenvervoer en het 
zakelijk personenverkeer en het beperken van het 
woonwerkverkeer per auto en andere niet-zakelijke 
automobiliteit. 

Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak via verkeers-
en vervoersbeleid, milieubeleid en ruimtelijk beleid. 
Het perspectief steunt op drie pijlers 
• het voeren van een lokatiebeleid ten aanzien van 

woningen, werkgebieden en voorzieningen in relatie 
tot infrastructuur. 

• het tot stand brengen en in stand houden van een 
hoogwaardig openbaar vervoer. 

• het beïnvloeden van verkeersstromen en het parkeren. 
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DE GELEIDING V A N DE M O B I L I T E I T S O N T W I KKELING DALO 4 

Beleidsuitspraken 

4.1 Het beleid blijft gericht op bundeling van de verste-
delijking. Bij de besluitvorming overgrote bouwplaat-
sen blijven de in de Structuurschets Stedelijke 
Gebieden opgenomen lokatiekriteria van kracht. 
Bij de toetsing aan deze kriteria wordt vastgehouden 
aan het uitgangspunt dat in ernstige mate rekening 
wordt gehouden met de aansluiting op openbaar 
vervoers voorzieningen. 

4.2 Om de vestiging van bedrijven en voorzieningen met 
een bepaald mobiliteitsprofiel op lokaties met een 
bijbehorende ontsluiting voor fiets, auto en openbaar 
vervoer (bereikbaarheidsprofiel) te bevorderen zal 
het rijk in overleg treden met de provincies en de 
gemeenten. 
De resultaten van het overleg zullen worden vastge-
legd in afspraken over een versterkte inzet van het 
ruimte/ijk ordeningsinstrumentarium en het milieu-in-
strumentarium en over de adequate verkeers- en 
vervoersvoorzieningen. 
In aansluiting daarop zal voor het (inter)stadsgewes-
telijk openbaar vervoer een aanzienlijke kwaliteitsver-
betering worden gerealiseerd, waarbij tevens extra 
aandacht aan voor- en natransportvoorzieningen zal 
worden besteed. 

4.3 • De gemeenten zullen in staat worden gesteld om de 
regulering van het parkeren met een fiscaal regime 
te doen geschieden. In overleg met gemeenten en 
provincies worden afspraken gemaakt over extra 
inspanningen gericht op het uitbreiden van het 
betaald parkeren. 

• De regering streeft naar beïnvloeding van het 
autoverkeer naar plaats en tijd door middel van 
elektronische tol. 

In de dit jaar uit te brengen herziening van het Struc-
tuurschema Verkeer en Vervoer zullen, mede voortbou-
wend op het Bereikbaarheidsplan Randstad, bovenstaan-
de beleidsuitspraken nader worden uitgewerkt. 
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V E R A N D E R I N G E N IN DE DAGELIJKSE LEEFOMGEVING 

Aard van het vraagstuk Perspect ie f 

Economische groei en een hoger besteedbaar inkomen 
leiden tot meer produktie en meer consumptie. 
De medaille heeft echter ook een keerzijde. Meer 
produktie en meer consumptie kunnen ook meer 
grondstofgebruik, meer energiegebruik, meer afvalstro-
men betekenen. Grondstoffen dreigen schaarste 
worden. Er ontstaat een tekort aan schoon grond- en 
oppervlaktewater. Ons land is daarvan afhankelijk voor 
zijn watervoorziening. Energie is kostbaar. Afvalverwer-
king vraagt steeds meer ruimte. Dat alles maakt ons 
land kwetsbaar. 
Verspilling en vervuiling tasten de kwaliteit van de 
ruimte aan en verkleinen ook de mogelijkheden om de 
schaarse ruimte in ons land voor meer dan één doel te 
gebruiken. 

Het perspectief is gericht op het zorgvuldig omgaan met 
grondstoffen, energie en afval in relatie tot de aanwezige 
ruimtelijke kwaliteiten. Het perspectief is gebaseerd op 
een regionale aanpak, op meer aandacht voor het 
gebruik van eigen bronnen en op het beperken en het 
hergebruik van afval: 

• Een regionale aanpak doet recht aan de (verschillen 
in) ruimtelijke kwaliteiten van de afzonderlijke delen 
van ons land. Daarbij zijn, afhankelijk van de regionale 
situatie, zowel een meer gespreide als een meer 
geconcentreerde aanpak mogelijk. 

• Gebruik van eigen bronnen en hergebruik van afval 
maken een regio ook ruimtelijk minder afhankelijk 
van ontwikkelingen elders. 

• Hergebruik van afval verkleint het ruimtebeslag en 
vergroot de mogelijkheden voor meervoudig ruimte-
gebruik. 

Voor niet verwerkbaar afval en afval dat slechts groot-
schalig verwerkt kan worden blijft een bovenregionale 
aanpak wenselijk. 
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Z O R G V U L D I G O M G A A N M E T G R O N D S T O F F E N EN AFVAL DALO 5 

Beleidsuitspraken 

5.1 • Provinciale besturen wordt gevraagd samen met 
gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven vorm te 
geven aan de regionale aanpak. 

5.2 • Het rijk zal de totstandkoming bevorderen van 
regionale voorbeeldplannen die in ruimtelijke zin 
oplossingen zoeken voor het zorgvuldig omgaan met 
grond- en oppervlaktewater, energie en afval. Wat 
betreft het omgaan met energie en afval staan het 
gebruik van eigen energie bronnen en het beperken, 
respectievelijk het opnieuw gebruiken van afval 
hierbij centraal. 

5.3 • De toevoer van «gebiedsvreemd» water met vervui-
lende invloeden zal worden beperkt door landinrich-
tings- en waterstaatswerken. Tevens zal in dit kader 
worden bevorderd dat schoon water per gebied 
langer wordt vastgehouden. 

• Onderzocht zal worden of het gebruik van 
moerassystemen (helofytenfilters) voor waterzui-
vering mogelijk is en in hoeverre dit kan samengaan 
met natuurontwikkeling en recreatie. 

5.4 • Het rijk zal onderzoeken hoe Nederland minder 
afhankelijk kan worden van het buitenland voor 
stort en verwerking van afval. Tesamen met 
gemeenten, provincies en bedrijfsleven zal worden 
vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn en hoe 
deze ruimtelijk het best kunnen worden ingepast. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 7 - 1 9 8 8 , 20 490 , nrs. 1-2 175 



V E R A N D E R I N G E N IN DE DAGELIJKSE L E E F O M G E V I N G 

Aard van het vraagstuk Perspect ie f 

Veranderingen in het grondgebruik van het landelijk 
gebied houden in belangrijke mate verband met 
ontwikkelingen in de agrarische sector. 
De Nederlanders zullen geleidelijk behoefte krijgen aan 
een hogere kwaliteit van funkties als recreatie en 
natuurontwikkeling. De vraag naar meer kwaliteit heeft 
ook betrekking op de verscheidenheid van het landschap. 
De veranderingen in het landelijk gebied zijn met veel 
onzekerheden omgeven. Wanneer en op welke plaats ze 
zich zullen voordoen valt niet altijd met zekerheid te 
zeggen. Wel is duidelijk dat de samenhang van funkties 
in het landelijk gebied, de aard van de veranderingspro-
cessen en de zorg voor een goede kwaliteit van lucht, 
bodem, grond-en oppervlaktewater dwingen tot een 
zorgvuldige ruimtelijke inpassing en onderlinge afstem-
ming van de verschillende functies. 
Indien door veranderingen in de landbouw de bestaande 
ruimtelijke structuur onder druk komt te staan dreigen 
heel wezenlijke funkties verloren te gaan. Ook kan dan 
een nivellering van het landschap optreden en kan 
onvoldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen 
de agrarische sector ontstaan. 

Een extra probleem vormt het afnemen van de bereik-
baarheid van voorzieningen en daarmee de leefbaarheid 
in delen van het landelijk gebied. Bij een afnemende en 
vergrijzende bevolking kan in een aantal gebieden 
onderverzorging ontstaan. Aan de bereikbaarheid van 
verzorgingscentra zal extra aandacht moeten worden 
besteed om te voorkomen dat deze gebieden in een 
negatieve bevolkingsspiraal komen. 

Het perspectief is gericht op het geleiden van verande-
ringen in het landelijk gebied, met het doel de ruimtelijke 
kwaliteit te behouden of te verhogen. 

Daarbij is een regionale aanpak nodig gezien morfologi-
sche en geohydrologische verschillen, de verschillen 
wat betreft de aard van de veranderingen in de landbouw 
en de verschillen in mogelijkheden voor verweving dan 
wel scheiding van funkties. 

Bij het geleiden van veranderingen in het landelijk 
gebied wordt onderscheid gemaakt tussen beleid 
gericht op aktieve handhaving, aktieve aanpassing en 
aktieve vernieuwing van de ruimtelijke structuur. 

• Aktieve handhaving is van belang in gebieden waar 
bij intensivering van de landbouwproduktie de 
huidige ruimtelijke structuur onder druk komt te 
staan en verweving van funkties en schaal van het 
landschap behouden dienen te blijven. 

• Aktieve aanpassing is van belang in gebieden waar, 
door wijzigingen van de ruimtelijke structuur op 
beperkte schaal, het benutten van kansen voor 
natuurontwikkeling en landschapsbouw en het 
scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor verande-
ringen binnen de landbouw mogelijk is. 

• Aktieve vernieuwing is van belang in gebieden waar 
verbetering van de inrichting voor landbouwkundige 
doeleinden of inrichting voor andere functies (bijv. 
natuurontwikkeling) vraagt om het scheppen van 
nieuwe, vaak robuuste ruimtelijke structuren. 

In die delen van het landelijk gebied waar onderverzorging 
dreigt te ontstaan zal via het openbaar vervoer getracht 
worden de bereikbaarheid van verzorgingscentra veilig 
te stellen. 
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V E R A N D E R I N G E N IN HET LANDELIJK GEBIED DALO 6 

Beleidsuitspraken 

6.1 • Binnen de nationale ruimtelijke hoofdstructuur is het 
de taak van de provinciale en gemeentelijke besturen 
om aan te geven waar zij aktieve handhaving, 
aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur voorstaan. 

• Gemeenten wordt gevraagd in structuur- en bestem-
mingsplannen de kenmerkende karakteristieken en 
kwaliteiten vast te leggen, te anticiperen op de 
toekomst en waar nodig ruimte te laten voor nieuwe 
ontwikkelingen (casco-planning). 
Ter ondersteuning hiervan zal de rijksoverheid 
financiële steun verlenen aan het ontwikkelen van 
voorbeeldplannen, aansluitend op de (gewijzigde) 
Wet op de ruimtelijke ordening. 

6.2 • Voor wat betreft de bereikbaarheid van voorzieningen 
zal het rijk in die delen van het landelijk gebied waar 
onderverzorging dreigt streven naar een openbaar 
vervoersaanbod dat is toegesneden op de vraag naar 
openbaar vervoer. Het aanbod wordt bepaald aan de 
hand van het (te herziene) normeringssysteem 
streekvervoer (NVS). Voor die gebieden en plaatsen 
waar de minimum norm van dit systeem niet wordt 
gehaald zal het rijk blijven zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om aan de vraag te kunnen voldoen. 
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I I I . Beleidskeuzes ten aanzien van het ruimtelijk ontwikke 
lingsperspectief 

• De veranderende positie van Nederland in internationaal 
verband geeft aanleiding tot het formuleren van een ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief voor ons land. Via het nationale ruimtelijk 
beleid worden voor het land als geheel en voor afzonderlijke 
landsdelen beleidsuitspraken gedaan. Deze uitspraken sluiten 
voorzover ze de economische dimensie betreffen, aan op het 
algemeen en regionaal sociaal economisch beleid. 

• Nederland wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid 
aan landschapstypen en een grote mate van afwisseling tussen 
stedelijk en landelijk gebied, en tussen land en water. Het bestaand 
beleid is gericht op het behoud daarvan. Het ruimtelijk ontwikke-
lingsperspectief bouwt voort op deze kwaliteiten van de bestaande 
ruimtelijke hoofdstructuur op nationaal niveau, en op de kwaliteiten 
van de afzonderlijke landsdelen. 

• Uitgangspunten van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
zijn het door middel van ruimtelijk beleid: 

- versterken van sterke punten in economisch en ruimtelijk 
opzicht en het benutten van ontwikkelingskansen van ons land 

- vergroten van de ruimtelijke verscheidenheid 
- benutten en versterken van de eigen kwaliteiten van de 

verschillende landsdelen (waaronder hun economische potenties). 

• Voor het realiseren van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
draagt de rijksoverheid zelf de eerste verantwoordelijkheid. De 
regering wil haar beleid waar dat mogelijk en nuttig is samen met 
de particuliere sector en met andere overheden vormgeven en 
uitvoeren. 

• De volgende elementen maken deel uit van het ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief: 

- het versterken van stedelijke knooppunten 
- regio's op eigen kracht 
- Stedenring Centraal-Nederland 
~ de Randstad 
- Nederland Waterland 
- behoud en vernieuwing in het landelijk gebied 
~ een ondersteunend milieubeleid. 

• Voor genoemde elementen geeft de regering hierna het 
ontwikkelingsperspectief en de betreffende beleidsuitspraken aan. 
Per element is een beleidskaart toegevoegd. Beleidsuitspraken die 
betrekking hebben op het ondersteunend milieubeleid zijn opgeno-
men als onderdeel van de overige elementen van het ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief. 

Hoewel ze geen beslispunten inhouden is ook hier voor elk 
onderwerp de aard van het vraagstuk ter toelichting opgenomen. 
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ELEMENTEN V A N HET RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Aard van het vraagstuk Perspect ief 

Veranderingen in de productie- en voorzieningenstruc-
tuur worden gekenmerkt door schaalvergroting en door 
specialisatie. Deze processen doen zich in alle sectoren 
van de economie voor en bieden daar kansen voor 
verdere ontwikkeling. Specialisatie in de industrie en 
distributiesector bieden daarenboven extn kansen voor 
de ontwikkeling van de dienstensector in ons land als 
geheel en in de afzonderlijke landsdelen. Daarvoor is 
ondermeer een aantrekkelijk voorzieningenklimaat in 
steden van belang. 
Bij onvoldoende afstemming van lokatiebeslissingen 
dreigt echter juist verschraling van het regionale 
voorzieningenniveau en worden de ontwikkelingskansen 
op nationaal en regionaal niveau gemist. 
Een aantal steden in ons land ligt gunstig in het infra-
structuurnetwerk, huisvest kansrijke bedrijfssectoren, en 
heeft reeds een (redelijk) hoog voorzieningenniveau 
- ook commercieel - met bijbehorend draagvlak. 
Zij vervullen een centrumfunctie voor de regio en 
hebben goede uitgangspunten om nationaal en interna-
tionaal in de concurrentie van steden mee te komen. 

Draagvlakvereisten en beperkte overheidsmiddelen 
geven aanleiding tot selectie van een beperkt aantal 
steden die in het geheel van steden een veelzijdige en 
centrale rol vervullen. 
Bij de inzet van middelen voor grootschalige publieke 
voorzieningen krijgen die steden de voorkeur, die: 
• goed zijn aangesloten op het systeem van (inter)nati-

onale verbindingen 
• een redelijk kansrijke bedrijfsstructuur hebben 
• een hoog voorzieningenniveau herbergen, waaronder 

universitair en hoger beroepsonderwijs 

Het ontwikkelingsperspectief is gericht op het versterken 
van de centrumpositie voor dienstverlening van een 
beperkt aantal stedelijke knooppunten in hun regionaal 
verband. Deze stedelijke knooppunten zijn op de kaart 
aangegeven. Het aanwijzen van stedelijke knooppunten 
betekent overigens niet, dat ontwikkelingen in andere 
steden zullen worden tegengewerkt 
De versterking heeft wat het Rijk betreft betrekking op: 
• bundeling van voorzieningen 
• telecommunicatie 
• goede bereikbaarheid 

De steden respectievelijk de desbetreffende stadsgewes-
ten hebben een goed economisch klimaat (aantrekke-
lijke bedrijfslokaties) en een goed woon- en leefklimaat 
nodig, waarvoor de gemeentelijke overheden de 
verantwoordelijkheid dragen. 
Met het bundelen van de overheidsvoorzieningen wordt 
een positief effect op de marktsector nagestreefd. 

. 

stedelijke knooppunten 
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STEDELIJKE K N O O P P U N T E N ROP 1 

Beleidsuitspraken 

1 1 Op grond van het ontwikkelingsperspectief worden 
als stedelijk knooppunt aangewezen: Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Ensche-
de/Hengelo, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven en 
Maastricht/Heerlen. 

In aansluiting op hetgeen particulieren en lagere 
overheden bijdragen richt het rijk zich op de volgende 
maatregelen voor de versterking van de stedelijke 
knooppunten: 

1.2 Daar waar de regering invloed heeft op de lokatie 
van grootschalige publieke voorzieningen met een 
landsdelige verzorgingsfunctie voor gezondheidszorg 
en cultuur zal zij waar dat mogelijk en nuttig is kiezen 
voor vestiging in één van de stedelijke knooppunten. 

• Voor de lokatie van hogere onderwijs- en onderzoeks-
instellingen wordt voortzetting van het bestaande 
beleid, gericht op handhaving van concentratie in 
onder meer de stedelijke knooppunten, voorgestaan. 

1.3 De betreffende provinciale besturen zal worden 
verzocht dezelfde voorkeur voor stedelijke knooppun-
ten in acht te nemen. 

1.4 • Voor de PTT vormt het al dan niet stedelijk knooppunt 
zijn een afwegingscriterium bij beslissingen over het 
versneld aanleggen van een digitaal telecommunica-
tienet op basis van glasvezelverbindingen, en bij de 
beoordeling van gelijkwaardige aanvragen door 
gemeentebesturen om bedrijfsterreinen op zakelijk 
verantwoorde wijze uit te rusten met bijzondere 
telecommunicatieve voorzieningen. 

• De voorbereiding van telematica-voorzieningen in de 
stedelijke knooppunten buiten de westelijke provincies 
kan mede worden gefinancierd in het kader van het 
regionaal economisch beleid. 

1.5» De regering zal waar nodig bijdragen aan de verbete-
ring van de verkeers- en vervoersvoorzieningen in 
stedelijke knooppunten. Hierover worden nadere 
uitspraken gedaan in de dit jaar uit te brengen 
herziening van het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer. 

1.6» Bij de sanering van verontreinigde bodems in het 
kader van de Interimwet Bodemsanering, zal de 
prioriteitstelling bij een gelijke milieu-urgentie mede 
worden bepaald door de ligging van die lokaties in 
stedelijke knooppunten. 
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ELEMENTEN V A N HET RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Aard van het vraagstuk Perspect ief 

Naast de versterking van de stedelijke knooppunten als 
dienstverleningscentra op het hoogste niveau zijn er in 
alle regio's mogelijkheden om economische kansen te 
benutten door gebruik te maken van de eigen kwaliteiten. 

Het economische belang van landsgrenzen neemt af. 
Hierdoor worden de ontwikkelingskansen van de 
landsdelen buiten Centraal-Nederland in toenemende 
mate bepaald door de aansluitingsmogelijkheden op de 
buitenlandse economische concentraties. Deze zijn voor 
Noord- en Oost-Nederland, voor Zuidoost-Nederland en 
voor Zuidwest-Nederland verschillend. 
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Bestanddelen van het perspectief voor «Regio's op 
eigen kracht» zijn: 

• de ontwikkelingskansen van de betrokken landsdelen 
in internationaal verband 

• de karakteristieke kenmerken en kwaliteiten van 
Nederland als geheel en het daarop gebaseerde 
bestaande ruimtelijke rijksbeleid als opgenomen in 
de kaart van de ruimtelijke hoofdstructuur 

• de eigen kwaliteiten van de afzonderlijke landsdelen 
op het punt van ligging en infrastructuur, scholing en 
arbeidsmarkt, bedrijvigheid, regionaal-economische 
kansen en ruimtelijke verscheidenheid. 

Het perspectief is gericht op het zoeken naar een op de 
desbetreffende regio toegesneden evenwicht tussen het 
benutten van eigen kwaliteiten, een oriëntatie op het 
economische kerngebied van Nederland en het aansluiten 
op ontwikkelingen in aanliggende grensregio's en 
economische kerngebieden buiten onze landsgrenzen 

Het beleid is in het bijzonder gericht op: 

• het versterken van de stedelijke knooppunten 
• verbetering van (inter)nationale verbindingen 
• het benutten van kansen in de sectoren landbouw, 

industrie, toerisme, recreatie en natuur 
• het benutten van mogelijkheden tot grensoverschrij-

dende samenwerking. 
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stedelijke knooppunten 

intercity plus 
hoofdtransportas water 
hoofdtransportas weg 
hoofdtransportas (nader Ie bepalen) 
natuur-enlof toeristische-
recreatieve ontwikkelingszone 
mogelijke uitwerking 

Maastricht/Heerlen - Aken - Luik 
Groningen - Assen - Drachten - Leeuwarden 
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REGIO 'S OP EIGEN K R A C H T ROP 2 

Beleidsuitspraken 

Het beleid is deels opgenomen in andere delen van het 
ontwikkelingsperspectief. Dit betreft: 

• het versterken van stedelijke knooppunten (zie ook 
«ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 1») 

• verbetering van (inter)nationale verbindingen (zie 
ook «ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 3») 

• het benutten van kansen in de sectoren landbouw, 
toerisme, recreatie en natuur (zie ook «ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief 5 en 6») 

In aansluiting op het bestaande beleid, met name het 
regionaal economisch beleid, het beleid voor de 
stedelijke gebieden (stadsgewesten en concentratieker-
nen), het beleid voor de landelijke gebieden en het 
verkeers- en vervoerbeleid en rekening houdend met 
bestaande kaders voor grensoverschrijdende samenwer 
king zijn voor de regio's de volgende maatregelen 
voorzien: 

Zuidwest-Nederland 

2.1 Als tot de aanleg van de vaste oeververbinding 
Westerschelde op basis van private financiering 
wordt besloten zal de regering, in samenwerking met 
de provincie Zeeland en in aansluiting op de Bene-
lux-Structuurschets voor het Westerscheldebekken, 
nagaan of deze verbinding kan worden benut voor 
een verdere ontwikkeling van vooral de aan zeehavens 
gerelateerde industriële activiteiten in Zeeland, dit 
mede in relatie tot de Belgische havengebieden. 

2.2 De internationale verbinding van de Randstad en 
Zuidwest-Nederland met het Belgisch/Franse 
achterland (incl. Kanaaltunnel) wordt versterkt 
(aanleg Zoom weg). 

Zuidoost- Nederland 

2.3 Indien het provinciaal bestuur van Limburg, evenals 
het rijk het belang inziet van een nadere uitwerking 
van het ontwikkelingsperspectief voor het gebied 
Maastricht/Heerlen-AkenLuik, zal het rijk daaraan 
medewerking verlenen. 
Over die uitwerking zal dan ook overleg gevoerd 
moeten worden met de betrokken autoriteiten in de 
Bondsrepubliek Duitsland en België. 
Deze nadere uitwerking zou uitgaande van de 
internationale ligging van het gebied wat het rijk 
betreft gericht moeten zijn op: 

• de ontwikkelingsmogelijkheden van het stedelijk 
knooppunt Maastricht/Heerlen, mede in relatie tot 
Aken en Luik. 

• de versterking van de functionele samenhang tussen 
Maastricht, Heerlen en Sittard/Geleen. 

• afstemming van de infrastructuren over de grens. 

• verbetering van de toeristisch-recreatieve voorzienin-
gen. 

• de benutting van de ontwikkelingskansen van de 
luchthaven Maastricht, als de oost-westbaan wordt 
aangelegd. 

Oost-Nederland 

2.4 Voor Oost-Nederland ligt het accent, in aansluiting 
op het bestaande beleid, op de versterking van het 
stedelijk knooppunt Enschede/Hengelo met de 
maatregelen als aangegeven in «ruimtelijk ontwikke-
lingsperspectief 1». 

Noord- Nederland 

2.5 Indien de betrokken provinciale besturen, evenals 
het rijk het belang inzien van een nadere uitwerking 
van het ontwikkelingsperspectief voor Groningen• 
Assen-Drachten-Leeuwarden, zal het rijk daaraan 
zijn medewerking verlenen. 
Deze nadere uitwerking zou wat het rijk betreft 
gericht moeten zijn op: 

• de ontwikkelingsmogelijkheden van het stedelijk 
knooppunt Groningen 

• een functionele taakverdeling tussen het stadsge 
west Groningen en het stadgewest Leeuwarden 
enerzijds en de versterking van de functionele 
samenhang tussen Drachten, Assen en Groningen 
anderzijds 

• de benutting van de verscheidenheid aan vestigings-
en woonmilieus in het gebied Groningen-Assen-
Drachten, zonder de kwaliteiten van het gebied als 
geheel aan te tasten. 

• de benutting van de ontwikkelingskansen van de 
luchthaven Eelde, als de start- en landingsbaan 
wordt verlengd. 

2.6 In overleg met de betrokken provincies zal gezocht 
worden naar mogelijkheden om de economische 
ontwikkelingskansen te benutten die samenhangen 
met de aansluiting van het Noorden op (potentiële) 
internationale verbindingen met Noord-Duitsland en 
Skandinavië. Bijzondere aandacht gaat uit naar de 
aansluiting op de zogenaamde Emslandlinie. 

2.7 Voor het Friese merengebied en Noordwest-Overijssel 
zal, in samenwerking met de betrokken provincies, 
gezocht worden naar mogelijkheden om de toeris-
tisch-recreatieve potenties en de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in en tussen deze gebieden te 
benutten. Daarbij wordt een haalbaarheidsstudie 
overwogen naar de mogelijkheden van een doorgaan-
de recreatieve vaarroute tussen Kuinre en Lemmer. 

Landsdelen buiten Centraal-Nederland in het algemeen 

2.8 De regering zal, in de dit jaar uit te brengen herziening 
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer, een 
integrale visie ontwikkelen op goederendistributiecen 
tra en inland-terminals in Nederland in nationaal en 
internationaal perspectief. 

Daarbij zal worden bezien in hoeverre initiatieven van 
lagere overheden en bedrijfsleven kunnen worden 
gestimuleerd, zodat het effect op landsdelen buiten 
Centraal-Nederland zo gunstig mogelijk zal zijn. 
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ELEMENTEN V A N HET RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Aard van het vraagstuk Perspect ief 

Het economisch kerngebied van Nederland is geleidelijk 
groter geworden. Het omvat niet meer alleen de 
Randstad maar ook grote delen van Gelderland en 
Noord-Brabant. Het kerngebied is qua economische 
activiteiten sterk internationaal georiënteerd. De kracht 
van het gebied is gelegen in zijn centrale ligging, in de 
aanwezigheid van de Rotterdamse haven en de lucht-
haven Schiphol, de aanwezigheid van goede achterland-
verbindingen over de weg, het water en per spoor, en 
een grote mate aan economische én ruimtelijke verschei-
denheid binnen het gebied. Internationale ontwikkelingen 
bieden mogelijkheden tot versterking van de positie van 
het gebied. Die kansen zijn echter niet onbedreigd. 
Stagnerend verkeer, aantasting van het milieu en 
aantasting van de ruimtelijke verscheidenheid zijn 
verstorende factoren. 

Het economisch kerngebied van Nederland omvat de 
Randstad en grote delen van Gelderland en Noord-Bra 
bant 
Het perspectief voor dit gebied wordt aangeduid als 
«Stedenring Centraal-Nederland» en is gericht op: 

• het benutten van de nationale en internationale 
potenties van het economisch kerngebied vooral met 
het oog op de betekenis van Nederland als transport-
en distributieland en de ontwikkelingskansen van de 
industrie en diensten. 

• het versterken van de samenhang tussen de steden 
op de ring en de samenhang binnen de Centrale 
Open Ruimte binnen de ring, uitgaande van de 
ruimtelijke verscheidenheid van het gebied. 

De hoofdelementen van dit ontwikkelingsperspectief 
zijn: 

• het instandhouden en verbeteren van de bereikbaar-
heid van de mainports Schiphol en de Rotterdamse 
haven en de internationale verbindingen. De hoofd-
transportassen voor het (goederen)vervoer via weg, 
rail en water zijn op de kaarten bij ontwikkelingsper-
spectief 2 en 3 aangegeven. 

• het ontwikkelen van de op de ring gelegen steden, in 
samenhang met elkaar, met de stedelijke knooppunten 
als voortrekker. 

• het actief versterken van de ruimtelijke verscheidem 
heid, zowel door kwaliteitsverbetering van de 
Centrale Open Ruimte (natuur-, recreatie- en 
landschappelijke ontwikkeling, in samenhang met de 
landbouw) als door het aanbieden van een verschei-
denheid aan woonmilieus. 

stedelijke knooppunten 

hoofdtransportweg 

intercity - plus 

hoofdtiansport rail 

hoofdtransportas water 

Schiphol,Rotterdamse haven 
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STEDENRIIMG CENTRAAL NEDERLAN D R O P 3 

Beleidsuitspraken 

3.1 Ter ondersteuning van de internationale distributie-
functie is het gewenst een aantal hoofdtransportassen 
voor het (goederenjvervoer via weg, rail en water te 
onderscheiden. Op deze hoofdtransportassen dient 
het (internationale) doorgaande verkeer zo min 
mogelijk gehinderd te worden door het overige 
verkeer. Om het totale concept van Nederland als 
transport" en distributieland gestalte te kunnen 
geven kunnen in de dit jaar uit te brengen herziening 
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer 
hoofdtransportassen voor het (goederenjvervoer via 
weg, rail en water aan de in deze Nota aangegeven 
verbindingen worden toegevoegd. 

3.2 De positie van de luchthaven Schiphol zal worden 
versterkt door de volgende maatregelen: 

• De ontsluiting van Schiphol zal worden verbeterd. 
• Met het oog op een betere benutting van bedrijfslo-

katies aan de Westkant van Amsterdam (waaronder 
het westelijk havengebied) zal, in combinatie met de 
verbetering van de aansluiting op de A4, de Westrand-
weg worden aangelegd. 

• Binnen de gestelde milieuhygiënische voorwaarden 
dient een maximale benutting van de afhandelings-
capaciteit voor vliegtuigen, passagiers en vracht van 
de luchthaven Schiphol ruimtelijk mogelijk te blijven. 
In ruimtelijke plannen dient daarmee rekening te 
worden gehouden en dient de eventuele aanleg van 
een vijfde baan niet onmogelijk te worden gemaakt. 

• Als besloten wordt tot aansluiting van Nederland op 
het Westeuropese net van hogesnelheidspoorlijnen 
dan verdient een station op Schiphol een sterke 
voorkeur. 

3.3 De positie van het Rotterdamse haven- en industrie-
gebied zal worden versterkt door de volgende 
maatregelen: 

• In het vaarwegenbeleid en het beleid met betrekking 
tot het goederenvervoer per spoor wordt prioriteit 
gegeven aan de volgende hoofdtransportassen: de 
Waal en de Schelde-Rijnverbinding respectievelijk 
de spoorlijnen Rotterdam-Breda-Venlo en Rotter-
dam-Utrecht-Arnhem. 

• De goederenspoorlijn Rotterdam-Breda-Venlo zal 
worden verbeterd. 
Met de Bondsrepubliek Duitsland wordt overleg 
gevoerd over eenzelfde verbetering van het aanslui-
tende spoorwegnet. 

• Het Rijk zal een bijdrage leveren aan het scheppen 
van mogelijkheden tot intensivering en schaalver-
groting van de binnenscheepvaart op de verbinding 
naar het Duitse achterland (waaronder de zesbaks-
duwvaart) 

• Na overleg met de gemeente Rotterdam zal worden 
bepaald in hoeverre het Rijk een bijdrage zal leveren 

aan de oplossing van in het haven- en industriegebied 
gelegen ruimtelijke knelpunten. 

3.4 • De hoofdtransportassen voor het wegverkeer 
vormen niet alleen een ondersteuning van de 
internationale distributiefunctie, maar ook van de 
onderlinge samenhang binnen de Stedenring en de 
samenhang met de stedelijke knooppunten buiten de 
Stedenring. 
Na overleg met de betrokken provincies zal in de 
regeringsbeslissing over deze nota een definitieve 
keuze worden gemaakt uit de twee mogelijke 
hoofdtransportassen voor het wegverkeer tussen de 
Stedenring en het stedelijk knooppunt Groningen. 

• De regering zal in overleg treden met de provinciale 
besturen om waar dat mogelijk en gewenst is door 
middel van ruimtelijk beleid nieuwe bestemmingen 
tegen te gaan die aanzienlijk woon-werkverkeer op 
deze hoofdtransportassen voor het wegverkeer 
genereren. Gezien de gewenste ontwikkeling van de 
Stedenring dient dit ruimtelijk beleid zich toe te 
spitsen op de door de Centrale Open Ruimte lopende 
hoofdtransportassen. 

• Daarnaast zullen, waar dat nodig is, verkeers- en 
vervoersmaatregelen met prioriteit op deze hoofd-
transportassen worden ingezet. Gedacht wordt 
aan: 
• het realiseren van ontbrekende schakels 
• capaciteitsvergroting door verbreding en/of 

optimalisatie van de bestaande weg. 
Uitwerking van deze verkeers- en vervoersmaatrege-
len zal plaatsvinden in de dit jaar uit te brengen 
herziening van het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer op basis van de verwachte vervoersstromen 
op de hoofdtransportassen. 

3.5 Om de samenhang in de Stedenring en de samenhang 
met de stedelijke knooppunten elders in Nederland 
en met het buitenland te versterken wordt gestreefd 
naar de totstandkoming van een netwerk van snelle 
spoorverbindingen tussen de stedelijke knooppunten 
en met belangrijke centra in de aangrenzende landen 
(de mogelijke intercity-plus en hogesnelheidstrein). 
Aan deze verbindingen zal prioriteit worden gegeven 
bij het opheffen van knelpunten in het spoorwegnet. 
Een en ander zal in de dit jaar uit te brengen herziening 
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer worden 
uitgewerkt. 

Het beleid voor de Stedenring Centraal-Nederland is 
tevens gericht op het versterken van de kwaliteiten van 
het landelijk gebied binnen de Stedenring: De maatre-
gelen daarvoor zijn opgenomen onder ruimtelijk ontwik-
kelingsperspectief 5 en 6. 
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ELEMENTEN V A N HET RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Aard van het vraagstuk Perspect ief 

Op Europese en wereldschaal is er sprake van een 
toenemende concurrent ie tussen steden. De Randstad 
heeft de mogel i jkheden om die concurrent ie aan te 
gaan. Voor een internat ionaal concurrerend stedeli jk 
vest ig ingsmi l ieu l iggen de beste aanknopingspunten in 
de agglomerat ies van Ams te rdam, Rot terdam en Den 
Haag 

De Randstad is niet alleen een gebied met kansen. 
Nergens anders in Neder land wonen zoveel mensen, 
werken zoveel mensen, zijn zoveel mensen werkloos en 
wi l len zoveel mensen zich verplaatsen. Nergens anders 
staan de leefbaarheid van de steden, de verplaatsings-
mogel i jkheden en de kwal i te i t van het landeli jk gebied 
zo onder druk. 

De Randstad is een combinat ie van grote en middelgrote 
s tadsgewesten rond een groen en relatief open midden-
gebied die de Randstad haar unieke karakter geeft. 
Verdere verstedel i jk ing bedreigt de geledingsfunkt ie van 
dit Groene Hart. Detoer is t isch-recreat ieve mogel i jkheden 
van dit gebied kunnen een bi jdrage leveren aan de 
vergrot ing van de concurrent iekracht van het internat io-
nale stedeli jke vest ig ingsmi l ieu. 

Het perspect ief is ger icht op: 
• het ontwikkelen van een internat ionaal stedeli jk 

vest ig ingsmi l ieu 
• de verbeter ing van de bereikbaarheid 
• het handhaven en versterken van de ruimtel i jke 

verscheidenheid van de steden en de open ru imten. 

Elementen van het perspect ief zi jn: 
• Het verbeteren van het internat ionaal concurrerend 

stedeli jk vest ig ingsmi l ieu in de Randstad ten 
behoeve van de internat ionale zakelijke dienstver le-
ning met een sterk accent op Ams te rdam, Rot terdam 
en Den Haag en de samenhang tussen deze steden. 

• Het in aansluit ing op de in ontwikkel ing zijnde 
Randstadgroenstructuur benutten van de ontwikke-
l ingsmogel i jkheden van het Groene Hart voor de 
landbouw, de natuur, het toer isme en de openlucht -
recreat ie, mede ten dienste van het internat ionale 
vest ig ingsmi l ieu in de Randstad. 

• Vei l igstel len van de bereikbaarheid van de vier grote 
s teden, de beide mainports Schiphol en Rotterdamse 
haven en de andere grote bedr i j fsconcentrat ies. 

• Het voortzet ten van een arbeidsmarkt" en huisves-
t ingsbele id voor soc iaal -economisch zwakke 
groepen in de grote steden. 

Het verstedel i jk ingsbeleid, zoals dat is geformuleerd in 
de Structuurschets Stedel i jke Gebieden blijft gehand-
haafd en word t op een aantal punten (waaronder het 
Groene Hart) nader geconcret iseerd. 

internationaal stedelijk vestigings milieu 

— - hogesnelheidslijn (indicatief) 

— Ooorstroomroute 

mogelijke uitwerking 

\.,4 
, 1 westelijkdeel van de randstad 

I 1 
I 2. I groene hart 
I l 
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Beleidsuitspraken 

4.1 • Om de bestuurlijke samenhang in de Randstad te 
vergroten wordt, waar nodig, gestreefd naar adequate 
overlegstructuren, waarin het rijk en de andere 
betrokken overheden participeren. Hierbij zal 
rekening worden gehouden met bestaande overleg-
kaders, zoals die tussen het rijk en de grote steden 
het zogenaamde Agenda-overleg. 

4,2» De beperkte kansen voor het realiseren van hoog-
waardige woon-, werk-, recreatie- en voorzieningen-
milieus met internationale allure moeten worden 
benut. Het gaat bij voorkeur om geïntegreerde 
projecten, die ook uit toeristisch-recreatief oogpunt 
aantrekkelijk zijn. Mogelijkheden daartoe worden 
gezien in enkele omvangrijke herstructureringsprojec-
ten die gelegen zijn in of aansluitend op de binnenstad 
van Amsterdam (U-centraal en het oostelijk haven-
gebied), van Rotterdam (Waterstad en de Kop van 
Zuid) en van Den Haag (het gebied Spuikwartier, 
Centraal Station, Utrechtse Baan). 
Het rijk zal onder de voorwaarde dat de particuliere 
sector voor een groot deel in de kosten zal bijdragen, 
realisering van deze projecten bevorderen door: 

Het aanmerken van deze locaties als herstructure-
ringsprojecten van nationaal belang. 
Het gecoördineerd inzetten van rijksmiddelen 
waarbij hoge prioriteit zal worden gegeven aan de 
essentieel geachte voorwaarden voor het tot 
stand komen van het internationaal concurrerend 
vestigingsmilieu. 

afstemming van procedures en gecoördineerde 
besluitvorming voor deze gebiedsgerichte 
aanpak. 
het in overleg met de betrokken provincies en 
gemeenten versterken van de samenhang tussen 
deze projecten. 

4.3 • Bij beslissingen over voorzieningen van internationale 
betekenis op het gebied van onderwijs en cultuur zal 
de regering in overleg met de daarbij betrokken 
provincies, gemeenten en instellingen waar dat 
mogelijk en nuttig is prioriteit geven aan genoemde 
drie steden. 

4.4 • Mede ten behoeve van een internationaal aantrekkelijk 
vestigingsklimaat zal de regering in overleg treden 
met de betrokken overheden over het opstellen van 
een plan van aanpak voor de beperking van de 
milieubelasting in Rijnmond en het Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied. 
Dit plan zal door de betrokken provincies en het rijk 
gezamenlijk moeten worden opgesteld, gebaseerd 
op het ruimtelijk beleid en het milieubeleid. 

4.5 • Als de regering besluit deel te nemen aan het 
Westeuropese net van hoge snelheidslijnen zal zij 
zich inzetten voor de aansluiting van de Randstad op 
dit net. Hierbij is zowel de relatie met Brussel, Parijs 
en Londen aan de orde (aansluiting op het reeds 
bestaande net van hoge snelheidslijnen) als de 
mogelijke snelle railverbinding met het Ruhrgebied 
en Zuid-Duitsland. Uitgangspunt voor de keuze van 
tracés voor de mogelijke aansluiting op het bestaande 
hoge snelheidsnet is, dat er in ieder geval stations 
zullen komen in Amsterdam en Rotterdam. Een halte 
op Schiphol heeft sterke voorkeur. De verdere 
afweging zal wat betreft de lijn Amsterdam-Parijs 
plaatsvinden in de planologische kernbeslissing en 
de tracénota voor deze hogesnelheidslijn. 
Uitwerking van de te verbeteren (snelle) relatie van 
de Randstad met het Ruhrgebied en Zuid-Duitsland 
is aan de orde in de dit jaar uit te brengen herziening 
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer. 

• Conform het Bereikbaarheidsplan Randstad vragen 
binnen het concept van de hoofdtransportassen de 
wegverbindingen binnen de Randstad bijzondere 
aandacht. Ten behoeve van het doorgaande 
zakelijke wegverkeer en goederenvervoer binnen 
de Randstad overweegt de regering de kwaliteit 
van de bestaande infrastructuur zodanig te 
verbeteren dat dit doorgaande verkeer zo min 
mogelijk wordt gehinderd door het overige verkeer, 
met name het (interjstadsgewestelijke woon-werk-
verkeer. 

Daarbij kan eraan worden gedacht om slechts de 
grootste concentraties van bedrijvigheid zoals 
Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht op deze zogenaamde «Doorstroomroute» 
aan te sluiten. Elektronische instrumentatie zal op 
deze route een rol spelen. Eén en ander zal in de 
dit jaar uit te brengen herziening van het Structuur-
schema Verkeer en Vervoer nader worden afgewo-
gen en uitgewerkt. 

• Voor het openbaar vervoer in de Randstad zullen 
naast de eerder genoemde maatregelen in het kader 
van de dagelijkse leefomgeving, de stedelijke 
knooppunten en de Stedenring de volgende stappen 
worden gezet: 

De regering zal in overleg treden met andere 
overheden, de Nederlandse Spoorwegen en 
openbaar vervoerbedrijven om de kwaliteit van 
het (interjstadsgewestelijk openbaar vervoersys-
teem tussen en binnen de stadsgewesten van de 
Randstad te bevorderen. Hierbij zal aan een 
onderlinge integratie van de openbaar vervoersys-
temen tussen de stadsgewesten Den Haag en 
Rotterdam in het bijzonder aandacht worden 
besteed. 
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ELEMENTEN V A N HET RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Aard van het vraagstuk Perspect ief 

Water is zeer kenmerkend voor Nederland. Een relatief 
groot deel van Nederland bestaat uit water. 
Nederland is een land met veel water, maar ook een 
land waar schoon water schaars dreigt te worden. 
Schoon water is van groot belang voor de (drink)water-
voorziening, de natuur, de recreatie, de landbouw, de 
visserij en de industrie. Behalve met de vervuiling uit 
eigen land is er de vervuiling vanuit het buitenland via 
de grote rivieren. 
Een belangrijk deel van ons land ligt onder de zeespiegel. 
Bescherming tegen overstromingen is dus van essentieel 
belang. De versnelde stijging van de zeespiegel dwingt 
tot blijvende aandacht voor de (zee)waterkerinc en en 
het vasthouden van de zandige kust en zal leiden tot 
veranderingen in de zoet-zoutwaterbalans. 

Het perspectief voor Nederland-Waterland is gericht op: 
• het versterken van de samenhang tussen de functies 

watervoorziening, natuur, toerisme, recreatie en 
transport. 

• het tot stand brengen van een betere samenhang 
tussen de grote wateren 

• het vergroten van de aandacht voor natuurontwikke-
ling, naast natuurbehoud. 

Zowel nationaal als internationaal is het beleid gericht 
op het tegengaan van vervuiling van het water. Via het 
milieubeleid, het landbouwbeleid en het waterkwaliteits-
beleid zullen de beleidsinspanningen hiervoor met 
kracht worden voortgezet. 
Voor drie gebieden wordt het perspectief geconcreti-
seerd: 
• de grote wateren (Usselmeer/Markermeer/Randme-

ren en Deltagebied) 
• de «natte» gebieden in Friesland en West-Nederland 
• het Rivierengebied. 

Met dit perspect ief streeft de regering naar het versterken 
van de kwal i tei ten van Neder land-Water land via twee 
assen. De ene as loopt van Zuidwest-Fr iesland naar het 
Del tagebied. De andere as loopt van oost naar west via 
het r iv ierengebied. 

interimbeheersplan 
Markermeergebied 

sanering waterkwaliteit 
Umeer, Gooimeer, Eemmeer 

integraal beleidsplan 
Voordelta 

mogelijke uitwerking 
rivierengebied 
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A A R D V A N HET VRAAGSTUK R O P 5 

Beleidsuitspraken 

Het beleid met betrekking tot de verbetering van de 
toeristisch-recreatieve potenties van Zuidwest-Friesland 
is opgenomen onder «Noord-Nederland» in ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief 2. De toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden van het Groene Hart en van 
de Maasvallei (incl. het gebied van de Maasplassen) zijn 
aan de orde in respectievelijk ruimtelijk ontwikkelingsper-
spectief 4 en 6. 

5.1 • Voor het Markermeergebied zal de regering in 
samenwerking met de betrokken provinciale overhe-
den een interim'beheersplan opstellen met het oog 
op het veiligstellen en verbeteren van de huidige 
toeristisch-recreatieve en ecologische kwaliteiten 
van het gebied en met het oog op het fysiek open-
houden van de mogelijkheden tot inpoldering binnen 
het gebied. 

5.2 • Binnen het geheel van IJsselmeer, Markermeer en 
Randmeren kunnen de potenties van het IJ- en 
Gooimeer worden benut voor de natuurontwikkeling, 
toerisme en recreatie, met name in relatie tot 
Amsterdam als stad aan het water. Noodzakelijk 
daarvoor is dat de milieukwaliteit van IJ-meer(kust), 
Gooimeer en Eemmeer wordt verbeterd. Daartoe 
dienen de volgende maatregelen: 

. Op korte termijn zal de vervuiling van het Umeer, 
voorzover samenhangend met het gif op de 
brandplaats aan de Diemerzeedijk, worden 
gestopt. 
Deze lokatie zal bij voorrang worden gesaneerd. 

• Sanering van de waterkwaliteit van het Gooimeer 
zal met prioriteit ter hand worden genomen door 
een combinatie van bron- en effectgerichte 
maatregelen langs Umeer, Gooimeer m Eemmeer. 

5.3 • De regering zal in samenwerking met de daarbij 
betrokken overheden een integraal beleidsplan voor 
de Voordelta opstellen. 
Dit plan is gericht op het veilig stellen van de 
natuurlijke ontwikkeling in relatie tot de kustbescher-
ming. Aangegeven zal worden in hoeverre andere 
funkties als toerisme en recreatie, energie-opslag-
systemen en visserij inpasbaar zijn in de voorgestane 
ontwikkeling van dit gebied. 

5 4 • De regering neemt het initiatief tot het met de 
betrokken provincies en andere overheden opstellen 
van een gezamenlijke uitwerking van het ontwikke-
lingsperspectief voor het Rivierengebied. 
Deze nadere uitwerking ZOJ, wat het rijk betreft 
gericht moeten zijn op: 

• natuur- en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in 
de uiterwaarden, mede bezien in relatie tot het 
rivierbeheer en de agrarische ontwikkeling in de 
komgebieden. 

• de mogelijke funktieverdeling tussen de grote 
rivieren, op het gebied van de scheepvaart, het 
toerisme, de recreatie, de natuurontwikkeling en de 
delfstofwinning met in achtneming van de algemene 
betekenis van deze rivieren voor de scheepvaart en 
de waterafvoer. 

• de versterking van de samenhang tussen de 
rivieren en de aan de rivieren gelegen steden. 

Bevorderd zal worden dat uiterwaarden die regelmatig 
onderlopen onder de uit te breiden «Bergboerenre-
geling» worden gebracht voorzover dit in het kader 
van het EG-beleid mogelijk is. 
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ELEMENTEN V A N HET RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Aard van het vraagstuk Perspect ief 

Verander ingen in het landeli jk gebied worden gedomi -
neerd door verander ingen in de landbouw. Verander ingen 
die betrekking hebben op economie en technolog ie , 
maar ook verander ingen in opvat t ingen over produktkwa-
liteit en mi l ieukwal i te i t in het a lgemeen. Dat alles zal 
een grotere di f ferent iat ie aan agrarische bedri jven tot 
gevolg hebben. 

Verander ingen in de landbouw openen nieuwe mogel i jk-
heden maar kunnen ook de ruimtel i jke kwal i te i t bedrei-
gen. Voor de diverse landschapstypen werkt dat zeer 
verschi l lend uit. 

In de zeekleigebieden en in de veenkoloniale gebieden 
zullen verander ingen in de landbouw over het a lgemeen 
passen in de huidige ruimtel i jke structuur. In de veen-
weidegebieden hangen de agrarische bedr i j fsvoer ing en 
de waarden van het cu l tuur landschap nauw samen. Het 
bieden van ontwikkel ingskansen aan de landbouw, het 
versterken van de ecologische inf rastructuur en de 
instandhouding van het open, waterr i jke landschap zal 
hier vaak, maar niet alt i jd samen kunnen gr.nn. In het 
r iv ierengebied is een verdergaande landbouwkundige 
ontwikkel ing mogel i jk. Voor de bui tendi jkse gebieden 
vo rmt een overgang naar een verder natuurl i jke ontwik-
keling een aantrekkeli jk perspect ief. Op de hogere 
(zand)gronden doen zich de belangri jkste fr ict ies tussen 
landbouwkund ige ontwikke l ingen, de bestaande 
ruimtel i jke structuur en de beheersing van de kwal i te i t 
van bodem, lucht, g rond- en opperv laktewater voor. In 
de kustzone blijft de natuur onder druk staan. 

f « -

Het perspect ief bouwt voor t op het zoner ingsbeleid. 
Voor gebieden met hoofd funkt ie landbouw (zone A) en 
hoofdfunkt ie natuur (zone D) kan met het bestaand 
beleid wo .den vo ' .taan. 
Voor de gebieden met ^.ikaar afwisselende funkt ies in 
grotere ruimtel i jke eenheden (zone B) en in kleinere 
ruimtel i jke eenheden (zone C) is toespi ts ing van beleid 
noodzakeli jk. 

De toespi ts ing ' 3eft betrekking op: 

Aanpassing van ruimtelijke structuren voor delen van 
het veenweidegeDied met het oog op de versterking van 
de agrar ische, ecologische en toer ist isch-recreat ieve 
kwal i te i ten. 

Vernieuwing van ruimtelijke structuren voor delen van 
het zandgebied met het oog op nieuwe landbouwont -
wikkel ingen en kansrijke natuurontwikke l ing. 

Handhaving van ruimtelijke structuren voor delen van 
het veenweidegebied en ook voor delen van het zandge-
bied. 

Gebieden waarop deze toespi ts ing betrekking heeft zijn 
op de kaart aangegeven. 

Enkele zeer kleinschal ige, ecologisch en recreatief 
waardevol le zandgebieden met een sterke mate van 
verweving zijn aangemerkt als studiegebied waarover in 
de regeringsbesl issing over deze nota nadere besluitvor-
ming zal plaatsvinden. 
Een bi jzondere plaats in het perspect ief neemt de 
watervoorz iening in. De noodzaak dient zich aan 
gebieden aan te wi jzen waar strategische watervoorraden 
veil ig gesteld moeten worden . 

/ A vernieuwing van de ruimtelijke structuur 

~\ aanpassing van de ruimtelijke structuur 

< ^ handhaving van de ruimtelijke structuur 

< > mogelijke handhaving van de ruimtelijke structuur 

O studie gebied 

mogelijke uitwerking midden Brabant - De Peel 
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BEHOUD EN V E R N I E U W I N G IN HET LANDE LIJK GEBIED ROP 6 

Beleidsuitspraken 

Maatregelen worden getroffen voor de volgende 
gebieden: 

6.1 De Hollandse en Friese veenweidegebieden 

• Voor de veenweidegebieden in het algemeen is het 
beleid gericht op het in stand houden van het open, 
waterrijke karakter, op een duurzaam agrarisch 
gebruik en op het behoud en waar mogelijk versterk;ng 
van de ecologische infrastructuur. 

• in de veenweidegebieden waar mede door de minder 
gunstige productieomstandigheden sprake zal zijn 
van een extensief landbouwgebruik en daarmee van 
kansen voor een grote mate van verweving tussen 
landbouw en natuur, wordt handhaving van de 
ruimtelijke structuur voorgestaan. Dit betreft het 
noordelijk deel van het Friese veenweidegebied en 
het noordelijk deel van het Hollands-Utrechtse 
veenweidegebied. 
Bevorderd zal worden dat gebieden met blijvend 
suboptimale productie-omstandigheden onder de uit 
te breiden «Bergboerenregeling» worden gebracht 
voorzover dit in het kader van het EG-beleid mogelijk 
is. 

• Voor het zuidelijk deel van het Friese veenweidegebied 
en het zuidelijk deel van het Hollands-Utrechtse 
veenweidegebied geldt dat een aanpassing van de 
ruimtelijke structuur wordt voorgestaan. Daartoe 
wordt door het rijk het landinrichtingsinstrumentarium 
ingezet. 

6.2 Oost-Brabant/Noord Limburg, de Gelderse Valleien 
Midden-Brabant 

» In Oost-Brabant/Noord-Limburg en de Gelderse 
Vallei wordt een vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur voorgestaan. De feitelijke vernieuwing 
wordt door het rijk ondersteund met landinrichting 
en met ruimtelijke en met milieuhygiënische maatre-
gelen. 
De prioriteit welke voor de vermindering van de 
ammoniakuitstoot geldt is in het licht van de vernieu-
wing van de ruimtelijke structuur van groot belang 
ten einde ook in deze gebieden aan de algemene 
milieukwaliteitseisen te kunnen voldoen. In gebieden 
met intensieve veehouderij, worden de ruimtelijke 
voorwaarden geschapen voor mestopslag en 
verwerking waarbij tevens een verantwoorde lozing 

van het afvalwater mogelijk moet zijn. 

• Om te komen tot de beoogde vernieuwing van de 
ruimtelijke structuur in Oost-Brabant/Noord-Limburg, 
mede in samenhang met het omringende gebied, zal 
overleg worden gevoerd met de betrokken provincies 
en andere overheden over de mogelijkheid van een 
gezamenlijke uitwerking van het ontwiL^eli. igsper-

spectief voor het totale gebied van Midden-Brabant, 
Oost-Brabant en de noordelijke Maasvallei. 
Deze nadere uitwerking zou wat het rijk betreft, 
gericht moeten zijn op: 
. het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor 

een blijvende agrarische funktie met name in de 
Peel, waaronder het treffen van voorzieningen 
voor de regulering van afvalstromen, 
het behoud van het kleinschalige landschap en de 
grote mate van verweving van funkties in Midden 
Brabant en de noordelijke Maasvallei 

• de versterking van de ecologische en de toeris-
tisch-recreatieve infrastructuur in het gehele 
gebied. In het bijzonder wordt aansluiting 
gezocht bij het bestaande bekenstelsel. 
de versterking van de overgang hoog-laag op de 
grens van de Peel en de Maasvallei. 

. recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van de 
Maasvallei en het gebied van de Maasplassen 

• Op basis van de nadere uitwerking van het ontwikke-
lingsperspectief kan voor Midden-Brabant worden 
besloten tot een toespitsing van beleid gericht op 
handhaving van de ruimtelijke structuur. Indien dit 
het geval is zal het daartoe geëigend instrumentarium 
worden ingezet, waaronder mogelijk de regelingen 
voor onderhoudsvergoedingen en het bufferzone-in-
strumentarium. 

6.3 Noord-Drenthe, Twente, en de Achterhoek 

Uit nationaal oogpunt zijn deze gebieden van 
strategische betekenis gezien de landschappelijke 
karakteristiek (zeer kleinschalig, grote mate van 
verweving van functies), de recreatieve waarden en 
de ecologische betekenis. 
Voor deze gebieden is zowel een beleid denkbaar dat 
is gericht op handhaving van de ruimtelijke structuur 
(met name met het oog op landschappelijke karakte-
ristiek) als een beleid gericht op aanpassing van de 
structuur (met name met het oog op natuurontwikke-
ling op aanzienlijke schaal). 
Deze gebieden worden thans aangemerkt als 
studiegebied. Nadere besluitvorming zal in de 
regeringsbeslissing van deze nota plaatsvinden. 

6.4 Gebieden met strategische watervoorraden 

• De mogelijkheden tot en de ruimtelijke consequenties 
van een aanwijzing van gebieden met strategische 
watervoorraden zal worden onderzocht. 
Gedacht wordt aan het Drents Plateau, de Ve/uwe, 
de Heuvelrug, delen van de Kempen, Twente, de 
Achterhoek, Zuid Limburg, Midden-Brabant, de 
Pee/horst, het IJsselmeer en het Zoommeer. 
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IV. Beleidsuitspraken gericht op uitvoering van het beleid 

• Voor de maatregelen ter realisering van het veranderingsper-
spectief voor de dagelijkse leefomgeving en het ruimtelijk ontwikke-
lingsperspectief wordt verwezen naar de beleidsuitspraken die 
hiervoor zijn opgenomen. 

• Het voorgestane beleid kan in belangrijke mate met bestaande 
juridische, financiële en bestuurlijke instrumenten gerealiseerd 
worden. Maatregelen die betrekking hebben op wijziging respectie-
velijk aanvulling van bestaand rijksbeleid zijn voor een aantal 
terreinen voorzien. In het voorafgaande overzicht van beleidsuitspra-
ken zijn deze cursief gedrukt. 

• Gezien de opvattingen van de regering over de verhouding 
tussen overheid en particuliere sector en de verhouding tussen de 
rijksoverheid en andere overheden wordt het ruimtelijk beleid van 
het rijk in het bijzonder gericht op 

• die ontwikkelingen waarin de markt niet voorziet 
• die ontwikkelingen die door een initiërend en stimulerend 

optreden van de rijksoverheid een multiplier-effect hebben op 
particuliere investeringen. 

• Meerjarenprogramma's zullen speciaal worden bezien op hun 
bijdrage aan toekomstige behoeften en op het stimulerend effect 
dat daarvan op investeringen van de particuliere sector kan uitgaan. 

• Samenwerking tussen de overheid en het particulier initiatief 
en tussen overheden onderling wordt noodzakelijk geacht om tot 
uitvoering van het in deze Nota geschetste beleid te komen. 
Daarvoor zal 

• via stimulerende maatregelen, respectievelijk het wegnemen 
van beperkende factoren worden bevorderd dat publiek-private 
samenwerkingsvormen toepassing vinden voor daarvoor geschikte 
projekten 

• meer in het algemeen het tot stand komen van funktionele 
samenwerking tussen overheden worden bevorderd, meestal op 
stadsgewestelijke en soms op regionale schaal 

• het tot stand komen van voorbeeldplannen financieel worden 
ondersteund voor een aantal bij het beleid voor de dagelijkse 
leefomgeving genoemde onderwerpen. 

• Voor de planologische kernbeslissingen die momenteel van 
kracht zijn geldt het volgende: 

• de Derde nota over de ruimtelijke ordening, bestaande uit de 
Oriënteringsnota, de Verstedelijkingsnota en de Nota landelijke 
gebieden vervalt. 

• het beleid zoals dat is geformuleerd in de Structuurschets 
stedelijke gebieden en de Structuurschets landelijke gebieden 
wordt gehandhaafd. 

• Voor andere pkb's, waaronder de Structuurschema's geeft 
deze Nota geen aanleiding tot bijstelling van beleid. Uitzondering 
hierop kunnen vormen de Structuurschema's Verkeer en Vervoer, 
Landinrichting, Openluchtrecreatie en Natuur- en Landschapsbe-
houd. 

• het Structuurschema Verkeer en Vervoer: een herziening 
verkeert inmiddels in een vergevorderd stadium van voorbereiding. 

• Structuurschema's Landinrichting, Openluchtrecreatie en 
Natuur- en Landschapsbehoud: voor een eventuele herziening 
hiervan wil de regering eerst de discussie over deze nota en de in 
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voorbereiding zijnde sectornota's op het terrein van landbouw en 
van natuur afwachten alvorens te beslissen over eventuele bijstel-
lingen. 

• Een gefaseerde vereenvoudiging van het ruimtelijk planning-
stelsel wordt nuttig en wenselijk geacht. 

Daarvoor wordt met deze Vierde nota de eerste stap gezet. De 
Vierde nota over de ruimtelijke ordening vervangt in zijn geheel de 
uit drie delen bestaande Derde nota, te weten de Oriënteringsnota, 
de Verstedelijkingsnota en de Nota landelijke gebieden. 

De Structuurschetsen voor de stedelijke en landelijke gebieden 
zullen bij de regeringsbeslissing over deze nota worden geïntegreerd. 
Na de parlementaire behandeling van de Vierde nota zal de geïnte-
greerde Structuurschets worden geïntegreerd met de Planologische 
kernbeslissing van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening. Wat 
betreft de structuurschema's zal in de regeringsbeslissing over deze 
nota worden aangegeven op welke wijze vermindering van het 
aantal schema's zal worden gerealiseerd. De vermindering van het 
aantal structuurschema's zal mede worden bereikt door een 
integratie van de structuurschema's op het terrein van het transport. 
Daarbij zal er naar worden gestreefd de structuurschema's Verkeer 
en vervoer, Vaarwegen, Zeehavens en, eventueel, Buisleidingen 
samen te voegen. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
R. F. M. Lubbers 

De Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, 
E. H. T. M. Nijpels 
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Inspraakwijzer 

Betrokkenheid 

In het voorgaande staat te lezen dat maatschappelijke veranderingen 
ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het gebruik van de ruimte in 
Nederland. En dat onze samenleving zich hierop moet voorbereiden. 

Veel aandacht wordt in de nota danook besteed aan de betrokkenheid 
van andere overheden, burgers en bedrijfsleven bij deze veranderingen. 
Die betrokkenheid wordt nu al geactiveerd. De regering geeft een ieder 
de gelegenheid om zijn visie op het voorgenomen beleid, zoals dit 
hiervoor is beschreven, te geven. In hoofdstuk 1 van de Vierde nota is de 
procedure beschreven die de nota doorloopt. 

Inspraakdocument 

Het uitgangspunt voor de inspraak is de tekst van het beleidsvoornemen 
over de Vierde nota. 

De Vierde nota eindigt met de «planologische kernbeslissing» (pkb), 
waarin zijn samengebracht: 

- de aard van de vraagstukken die in de nota zijn beschreven 
- de visie van de regering op hun oplossing 
- de maatregelen die daarbij zijn voorzien 
Deze planologische kernbeslissing is ook opgenomen in «de populaire 

uitgave van de Vierde nota». 

Natuurlijk kunt U reageren op een manier die U zelf wenst. Uit ervaring 
is echter gebleken dat met reacties waarin voorstellen voor tekstwijzigingen 
van dit pkb-hoofdstuk worden aangegeven het gemakkelijkst kan worden 
gewerkt. Ook een samenvatting van Uw standpunten kan de toegankelijk-
heid van de reactie bevorderen. 

Discussie 

Er zijn verschillende manieren om te reageren. 
U kunt zelf een brief schrijven, maar ook met elkaar over de Vierde nota 

discussieren en gezamenlijk een reactie opstellen. 
Een groot aantal instellingen en instituten zoals Kamers van Koophandel, 

milieufederaties, landbouworganisaties, gemeenten zullen dergelijke 
discussies organiseren. 

Indien U dat wenst kunt U informeren naar de mogelijkheden om U aan 
te sluiten en zo gezamenlijk een reactie op te stellen. 

Inspraaktermijn en adres 

Gedurende vier maanden wordt de gelegenheid geboden om een 
schriftelijke reactie op te stellen. Daarmee heeft de regering gekozen voor 
de maximale inspraaktermijn die de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
toelaat. Tot 17 juli 1988 kunt U Uw reactie zenden naar 

Centraal Punt Inspraak 
Postbus 97611 
2509 GA 's-GRAVENHAGE. 

Wat gebeurt er met de reacties? 

Vanuit het Centraal Punt Inspraak worden de ingezonden reacties 
onder diegenen die met het opstellen van het beleid te maken hebben 
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verspreid. Uiteraard krijgen de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en de ambtenaren van een groot aantal 
departementen de ingezonden reacties. Ook de Tweede Kamer krijgt 
afschriften - in gebundelde vorm - toegestuurd. Tevens zal het adviesor-
gaan van de Minister van VROM op het gebied van de ruimtelijke ordening 
- de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening - de reacties bij zijn 
advies over de Vierde nota betrekken. 

Daarnaast maakt het Centraal Punt Inspraak een samenvatting van de 
inspraakresultaten. In het rapport «Hoofdlijnen uit de inspraak» zal tot 
uitdrukking komen hoe de meeste insprekers over bepaalde opvattingen 
uit de Vierde nota denken. 

Dit rapport wordt opgesteld voor geïnteresseerden die niet de tijd 
hebben om alle reacties afzonderlijk te bestuderen, maar wel globaal 
kennis van de inhoud willen nemen. 

Ook dit rapport wordt op grote schaal verspreid (bijvoorbeeld onder de 
insprekers zelf), en is voor een ieder te zijner tijd bij de Staatsuitgeverij 
verkrijgbaar. 
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INTEGRATIEKAART VIERDE NOTA 

RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 
. 

stadsgewest, respectievelijk concentratiekern in het noorden 

industriegebied 

open ruimte, respectievelijk 
open ruimte tussen stadsgewesten 

hoofdverbinding (weg respectievelijk spoorlijn) 

grote rivieren en andere hoofdvaarwegen 

® 
W^77/ 
'///// 

stedelijk knooppunt 

internationaal stedelijk vestigingsmilieu 

stedenring centraal Nederland 

i grote wateren met zeer hoge natuurwaarde, 
respectievelijk overige grote wateren 

gebieden met hoofdfunctie natuur 

hogere gebieden, multifunctioneel, grotere 
respectievelijk kleinere ruimtelijke eenheden 

lagere gebieden, multifunctioneel, grotere 
respectievelijk kleinere ruimtelijke eenheden 

gebieden met hoofdfunctie landbouw 

* c 

mamport 

hoofdtransportas weg, 
respectievelijk idem, nader te bepalen 
hoofdtransportas 
rail/intercity-plus/hogesnelheidstrein (indicatief) 
hoofdtransportas water 

natuur en of toeristisch-recreatieve ontwikkelingszone 

A y \ vernieuwing respectievelijk aanpassing respectievelijk 
I I \ / handhaving van de ruimtelijke structuur in het landelijk gebied 
/ \ 

< > handhaving van de ruimtelijke structuur (mogelijk) 

O studiegebied 



41 /44 

1 Openbare ruimte 2 Vernieuwd bedrijfsterrein 3 Moderne landbouw 

m 

4 Vernieuwd wonen 

Verscheidenheid en samenhang: 
een staalkaart van de dagelijkse 
leefomgeving in 2015 

Vierde nota over de ruimtelijke ordening, 
deel A , beleidsvoornemen 
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5 Verbeterde bereikbaarheid 6 Verweving in de stadsrand 7 Waterzuivering, natuur, recreatie 
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