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Randstad 2040 
 
Hoofdpunten  
Bij Randstad 2040 was sprake van een 
interactief proces met onder meer breed 
opgezette werkconferenties. In ontwerp-
ateliers zijn alternatieven (in de ateliers 
modellen genoemd) ontwikkeld door des-
kundigen vanuit diverse invalshoeken. In 
de ‘Kabinetsvisie’ is getracht het beste van 
de modellen te bundelen.  
 
Deze modellen (alternatieven genoemd in 
het MER) zijn onderling vergeleken door 
invullen van de 9-cellen van de duurzaam-
heidsmatrix. De scores zijn gecheckt op 
basis van een second opinion van een 
groep deskundigen. Ook is gebruik ge-
maakt van de persistente problemen van 
het MNP als evaluatie-instrument. 
 
De kabinetsvisie is de basis van de uitein-
delijke Structuurvisie Randstad 2040. 
 

Case in detail 
Waar gaat het over?  
Het opstellen van een structuurvisie, een 
toekomstvisie voor de Randstad tot 2040.  
 
Hoe is het proces gegaan? 
Het proces is vorm gegeven rondom ont-
werpateliers. Deskundigen met zeer di-
verse achtergronden hieraan deel.  
 

 

 
Allereerst zijn er enkele verkenningen uit-
gevoerd rondom de thema’s “groen en 
water”, “netwerken” en “verstedelijking”.  
Op basis van de uitkomsten van deze ver-
kenningen en discussies erover zijn drie 
(integrale) modellen gemaakt volgens de 
principes: ruimte maken (Kuststad), ruimte 
vergroten (Wereldstad) en ruimte volgen 
(Buitenstad).  
 
In elk van deze modellen is dezelfde indi-
catieve opgave van het ruimtegebruik voor 
2040 verwerkt. Ieder model bevat een 
eigen visie op de structuur van de net-
werken (spin, ladder, archipel). 



 

Wereldstad gaat vooral over de locatie en 
de mate van concentratie van 
verstedelijking die haalbaar en wenselijk is;  
Buitenstad onderzoekt de voor- en nadelen 
van een spreiding van verstedelijking over 
de flanken van de Randstad; 
Kuststad onderzoekt de rol van de kust als 
opvang voor de verstedelijkingsdruk. 
In diverse stappen van het proces zijn 
werkconferenties georganiseerd om 
meningen van stakeholders te peilen. 
 
Hoe is het milieueffectrapport uitgevoerd?  
Om de vergelijking van de modellen uit te 
voeren is in het MER gebruik gemaakt van 
de duurzaamheidsmatrix (people, planet, 
profit, hier en nu, elders en later), die voor 
dit MER specifieker is ingevuld met criteria 
per cel. 
 

Duurzaamheidsmatrix 

 people  planet  profit 
Hier en nu    
Later    
Daar     

 
De beoordeling is veelal in kwalitatieve 
termen gegeven in de vorm van een gemo-
tiveerd deskundigenoordeel. In een zoge-
noemde ‘Kabinetsvisie’ is getracht het 
beste van de modellen te bundelen. De 
kabinetsvisie is de basis van de Structuur-
visie Randstad 2040. 
 
 

Wat is de hoofdboodschap uit het MER? 
De hoofdconclusies uit het MER zijn dat het 
model Wereldstad (concentratie van verste-
delijking onder meer door transformatie 
van stedelijk gebied) het beste uit de ver-
gelijking van alternatieven naar voren 
komt, de Kabinetsvisie komt op een tweede 
plaats.  
De Kabinetsvisie is echter flexibeler in het 
licht van mogelijk toekomstige onvoorziene 
ontwikkelingen en sluit beter aan bij de 
woonwensen van de Nederlanders, omdat 
er minder hoogbouw wordt gerealiseerd. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  In deze reeks verschijnen ook regelmatig andere cases, handreikingen en factsheets. De informatie in 
deze reeks is bedoeld als algemene handreiking voor de praktijk, maar bevat nadrukkelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. U kunt hier 
geen rechten aan ontlenen. 

http://www.commissiemer.nl/

