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BRIEF') VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE
ZAKEN EN VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELlJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 december 1996

Hierbij zenden wij u het antwerp (deel 1) van de Partiele Herziening van
de PI<B Nationaal Ruimtelijk Beleid.

Binnen het beleidskader van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening
Extra (VINEX), dat in hoofdzaak gehandhaafd blijll, worden in de
herziening maatregelen voorgesteld voor de verstedelijking in de
periode 2005-2010 en wordt op enkele punten aanvullend beleid
voorgesteld. Hierover is overleg gevoerd met de besturen van de
provincies en de Kaderwetgebieden.

Dit antwerp Ideel 1) zal de procedure van de planologische
kernbeslissing, zoals is aangegeven in artil<el 2a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, doorlopen. In de planning wordt ervan uitgegaan
dat'ln november 1997 deel 3 kan worden uitgebracht, met inbegrip van
uitvoeringsafspraken; behandeling in deze kabinetsperiode is dan nog
mogelijk.

') Deze brief is gedrul<t onder
kamcrstuknummEn 25180, nr. 1

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,

W. I<ok

Margaretha de Boer
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1.

Inleiding

In 1993 is de Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid
IPKB-NRB) neergelegd in de Vierde nota ruimtelijke ordening Extra
(VINEX). Hierin zijn de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid uitgezet voor
de periode tot 2015. Deze hoofdlijnen blijven ongewijzigd.
Voor het onderdeel verstedelijking zijn de hoofdlijnen uitgewerkt tot
concrete maatregelen voar de eerste heJft van die periode, de periode
tot het jaar 2005, Op dit deel van de PKB zijn uitvoeringsconvenanten
gebaseerd die door het rijk zijn gesloten met provincies en BON-regia's.
De partiels herziening van de PKB, waarvan dee! 1 voar u ligt, heeft
betrekking op de verstedelijking in de periode 2005-2010. Enkele
hoofdJijnen van het verstedelijkingsbeleid zijn daarbij in algemene zin
aangevuld. De Nota van Toelichting, behorende bij de PKB, bevat
vervolgens een weergave van de achtergronden en de overwegingen
die tot de wijzigingen hebben geleid.
De partiels herziening is tot stand gekomen na Qverleg met de
provincies en de zevan BON-regia's. De samenwerking met de regionale
overheden heeft zich tot nu toe vooral gericht op de opgave en op het
ruimtelijk inrichtingsbeeld. Bij 'inrichtingsbeeld' gaat het in dit stadium
om een beeld dat nastrevenswaardig is, maar waarvan nog niet
vaststaat of het oak kan worden gerealiseerd. Daarvoor moet eerst
inzkht worden verkregen in financiele consequenties voor het r1jk en de
andere betrokken overheden en moeten partijen zich tegenover elkaar
vastleggen op de te leveren 'verstedelijkingsprestatie'.

In deer 1 van de PKB-herziening, waar het hier om gaat, spreekt het
kabinet zich uit. Hierover vindt verder bestuurlijk overleg plaats en wordt
individuen en groepen uit de samenleving de gelegenheid gegeven hun
zienswijze kenbaar te maken,
Daarvan wordt verslag gedaan in dee I 2 van de PKB-herziening.
Is er eenmaal duidelijkheid over wat en nastrevenswaardig en uitvoerbaar is, dan wordt dat neergelegd in dee I 3 van de PKB-herziening.
Tegelijk met het opstellen van deel 3 is het de bedoeling om opnieuw
uitvoeringsafspraken te maken met de provincies en BON-regio's, am zo
een voortgaande stedelijke ontwikkeling zander hapering te waarborgen.
Deel 3 wordt door het kabinet ter goedkeuring aangeboden aan het
parlement. Na parlementaire goedkeuring en verwerking van eventueel
aangebrachte wijzigingen voigt deel 4, de goedgekeurde PKB-herziening.
Het vigerende ruimtelijk beleid in beschreven in de PKB-NRB. Dit beleid
blijft voor het grootste deel van kracht. De partiele herziening betreft
aanvullende teksten in de hoofdstukken II tot en met V van de PKB-NRB.
Een uitzondering hierop vormen de uitspraken over de verstedelijking na
2005 (in het landsdeel West) in de huidige PKB- NRB. Deze uitspraken
vervallen.
Hierna worden de wijzigingen op de vigerende PKB weergegeven.
De vigerende tekst zelf wordt niet herhaald, maar ter verduidelijking is
de context van de betreffende passage aangegeven. De (gehandhaafde)
context is normaal afgedrukt en de aanvullingen zijn vet gedrukt.
De aanvulllngen in de partiele herziening betreffen:
Aanvullingen op de PKB-NRB:
onderwerp

plaats in PKB-NRB

Open ruimten

Hoofdstuk II. Uitgangspunten van
beleid, 2. Ruimtelijke Hoofdstructuur

Bundeling

Hoofdstuk II. Uitgangspunten van
beleid, 2. Ruimtelijke Hoofdstructuur.
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Bufferzones

Hoofdstuk II. Uitgangspunten van
beleid, 2. Ruimtelijke Hoofdstructuur

Cultuurhistorische waarden

Hoofdstuk III. Beleidskeuzen voor de
Dagelijkse Leefomgeving

Recreatieve groenvoorzieningen

Hoofdstuk III. Beleidskeuzen voor de
Dagelijkse Leefomgeving, 1. Stedelijk
gebied.

Herstructurering bedrijfsterreinen Hoofdstuk III. Beleidskeuzen voor de
Dagelijkse Leefomgeving, 1. Stedelijk
gebied

Multimodale bereikbaarheid
van bedrijfsterreinen

Hoofdstuk III. Beleidskeuzen voor de
Dagelijkse Leefomgeving,
2. Geleiding van de Mobiliteit

Groene Hart

Hoofdstuk IV. Beleidskeuzen voor het
Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief,
4. Randstad

Verstedelijkingsopgave
2005-2010

Hoofdstuk V. Regionale
Beleidsuitspraken, bij de
verschillende landsdelen onder
paragraaf fig.

leksten van de PKB-NRB die vervallen:
Verstedelijkingsuitspraken na 2005 Hoofdstuk V. Regionale
Beleidsuitspraken, landsdeel West,
paragraaf f.
Sommige beslissingen in deze PKB zijn van zodanig gewicht voor de
richting van het ruimtelijk beleid, dat bij wijziging ervan de PKBprocedure moet worden doorlopen. Deze beslissingen van wezenlijk
belang, als bedoeld in art 3. tweede lid, van het Besluit op de ruimtelijke
ordening 1985 zijn in een gee I vlak aangegeven. Ook de op de kaarten in
de PKB-herziening aangegeven beleidsinformatie wordt aangemerkt als
beslissing van wezenlijk belang.

De rijksoverheid zal bij haar beleid de beslissingen in deze PKB als
uitgangspunt nemen. Provincies en gemeenten wordt gevraagd in hun
beleid rekening te houden met de inhoud van deze PKB; het rijk zal de
PKB-herziening gebruiken als basis voor de beoordeling van het beleid
van die andere overheden.
De aanwijzing van een aantal bufferzones (op de PKB-Bufferzonekaarten)
is een concrete beleidsbeslissing en wordt derhalve aangemerkt als een
besluit in de zin van artikel 1:3 van de Aigemene wet bestuursrecht.
Voor het overige bevat de PKB-herziening naar het oordeel van het
kabinet geen besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Aigemene wet
bestuursrecht.
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2.

Aanvullingen op "11. Uitgangspunten van Beleid"

In hoofdstuk 11.2 Ruimtelijke Hoofdstructuur wordt onder d. de tekst over
de open ruimten aangevuld met de vetgedrukte tekst. Met inbegrip van
de vetgedrukte aanvulling luidt de tekst onder d. als voigt:

"d. In deze open ruimten geldt sen restrictief beJeid. Oit betakent het
volgende.
d.l: In de op de Regiokaarten lals"restrictief beleid rijk")
aangegeven en in Hoofdstuk V omschreven gedeelten van de
open ruimten mag In beginsel geen uitbreiding van ruimtebeslag
door verstedelijklng plaatsvinden buiten in streekplannen rond
kernen aan te geven bebouwingscontouren.
d.2: Voor de overige gebieden binnan de open ruimten vraagt het
kabinet de provincials besturen in hun streekplannen sen
zodanige invulling te gaven aan het restrictief beleid dat de
toename van het ruimtebeslag in deze gebieden wordt
geconcentreerd op de stadsgewesten en zo nodig op regionale
opvangkernen. Ook deze gebieden zijn lals "restrictief beleid
provlncie") op de Reglokaart aangegeven en in Hoofdstuk V
omschreven. De vormgeving van het "restrictief beleid provincie"
is vrij. Als daarvoor anders dan d.m.v. bebouwingscontouren in
streekplannen wordt gekozen, dient deze op dezelfde wijze als bij
de contourbenadering, duidelijk toetsbaar en handhaafbaar te
worden gemotiveerd en vastgelegd.
Door middel van deze stringente invul!ing van het bundelingsbeleid
moet worden gestreefd naar beperklng van de aantasting van de
ecologische en landschappelijke waarden, naar vermijding van
onnodige mobiliteit en naar versterking van het stedelijk draagvlak."

In hoofdstuk 11.2 Ruimtelijke Hoofdstructuur wordt onder f. de tekst van
het derde gedachtestreepje aangevuld met de vetgedrukte tekst. Met
inbegrip van de vetgedrukte aanvulling luidt de tekst onder f. als voigt:

"f. Het Kabinet streeft naar een zodanige ruimtelijke ontwikkeling dat
de (dageIUkse) functionele relaties op het gebied van wonen, werken
en verzorging zich op de schaal van het stadsgewest kunnen
afspelen. Door middel van bundeling wordt beoogd:
het stedelijk draagvlak te ondersteunen;
de groei van de mobiliteit te beperken;
woningen, werkgelegenheid en voorzieningen op zodanige
afstand van elkaar te situeren en met een zodanige inrichting van
locaties dat de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer
optimaal is;
verdere verstedelijking van het landelijk gebied te beperken."
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In hoofdstuk 11.2 Ruimtelijke Hoofdstructuur wordt onder i. de tekst over
de bufferzones aangevuld met de vetgedrukte tekst. Met inbegrip van de
vetgedrukte aanvulling luidt de tekst onder i. als voigt:

"i. Om te voorkomen dat stadsgewesten aaneengroeien en om open

ruimten tussen de stadsgewesten te handhaven c.q. te ontwikkelen,
zijn en worden bufferzones aangewezen. Bufferzones zijn goed
ingerichte open ruimten tussen stadsgewesten waarin enerzijds door
zorgvuldige bestemming, inrichting en beheer en door strategische
grondaankopen door de rijksQverheid een duurzaam agrarisch
grondgebruik en in del en een inrichting voar dagrecreatie, bas en
natuur wordt nagestreefd en anderzijds geen verder fuimtebeslag
voar verstedelijking mag plaatsvinden, anders dan binnen de

bebouwingscontouren van stedelijke enclaves en geen nieuwvestiging van glastuinbouw mag plaatsvinden buiten de vigerende
planologische capaciteit. Niet-substantiele bebouwing die gekoppeld
is aan het gebruik van de genoemde landelijke gebiedsfuncties is
toegestaan. Ook de realisering van nieuwe landgoederen is
toegestaan, mits deze een duidelijke verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied tot gevolg hebben.
De aanwijzing van de bufferzones Blaricum-Huizen-Oostermeent,
Utrecht-Hilversum. Amstelland-Vechtstreek, Amsterdam-Haarlem,
Den Haag-Leiden-Zoetermeer, Midden Delfland en Oost-IJsselmonde
is een concrete beleidsbeslissing, en is daarmee een besluit in de zin
van artikel 1:3 van de Aigemene wet bestuursrecht. De grenzen zijn
op de PKB-Bufferzonekaarten aangegeven. Aileen binnen die grenzen
is het bufferzonebeleid van toepassing. Wijziging van de begrenzing
kan plaats vinden door middel van een besluit van de minister van
VROM, gehoord de RPC. Van dit besluit doet de minister mededeling
aan de Tweede Kamer.

De grenzen van de nog aan te wijzen bufferzones Maastricht-Sittardl
Geleen, Sittard/Geleen-Heerlen en Amsterdam-Purmerend zijn indicatief
op de PKB-Regiokaarten aangegeven. De aanwijzing (inclusief
definitieve begrenzing) vindt plaats bij besluit van de minister van
VROM gehoord de RPC. Van dit besluit doet de minister mededeling
aan de Tweede Kamer. Dit besluit van de minister is een concrete
beleidsbeslissing en is daarmee een besluit in de zin van artikel 1:3 van
de Aigemene wet bestuursrecht.
Om de geledende functie van bufferzones te hand haven of te versterken,
is het beleid gericht op een inrichting die aan deze functie recht doet en
-indien nodig- op aankoop van gronden en opstallen door het Bureau
beheer landbouwgranden. Voar de inrichting van bufferzones worden
instrumenten in het kader van de landinrichting, de planningprocedure
openluchtrecreatie en instrumenten voar aankaop en beheer van
natuurgebieden en voor de stichting of uitbreiding van
staatsboswachterijen ingezet.
In de Randstad wordt een Randstadgroenstructuur ontwikkeld."
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PKB-Bufferzonekaart Amsterdam - Haarlem
Westzaan

Oostzaan
Westzaner-Overtoom

Hembrug

-

HAARLEM~-~~~~==~~:::::"""'-~H~al~fw;;;e;gg~

-

Amstelveen

Oosteinde
o~!==;J'
2km
-

grens bufferzones

- - -

grens nog nader vast te leggen
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PKB-Bufferzonekaart Amstelland - Vechtstreek

Amstelveen
~

-

t:.

;0".'

Nederhorst den Berg

Overmeer

Vreeland

__ grens buflerzones

_ _ _ grens nog nader vasIle leggen
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PKB-Bufferzonekaart Blaricum - Huizen/Oostermeent

Almere-Haven

Huizen

Eemdijk

Bunschot

O~-~=~~km
-

grens bufferzones
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PKB-Bufferzonekaart Utrecht - Hilversum

Vreeland

Loenen

Oud-Zuilen

Vleuten

Zeist

o~-I,==::;l~ km

De Meern
grens bufferzones
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PKB-Bufferzonekaart Den Haag - Leiden - Zoetermeer

Katwijk aan Zee

Warmond
Rijnsburg

Va kenburg

/oegstgeest

j

Rijksdorp

Leiden

\

Scheveningen

Stompwijk

r-....---'iSi'1leFlthuizen

__~~=~z:oetermeer

""''''''1:=_.d.~

~

Nootdorp

-

grens bufferzones

grens nag nader vast Ie leggen
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PKB-Bufferzonekaart Midden Delfland

Wateringen

Poeldijk

Pijna€ker

Kwintsheul

Honselersdijk

Naaldwijk

\

Maasdijk

Schiedam
Vlaardingen
Rozenburg

Zwartewaal

Heenvliet

Hoogvliet

grens bufferzones
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PKB-Bufferzonekaart Oost-IJsselmonde

Krimpen

aId IJssel

I

,

ROTTERDAM
Krimpen aId Lek

Lekkerkerk
Nieuw-Lekkerland

Ridderkerk

.

Alblasserdam

I

~~-~

Papendrecht

Heinenoord

Puttershoek.......

z~recht
~
Dorare€n

Mijnsheerenland
Dubbeldam
Westmaas

Maasdam

•

I

,
-

's-Gravendeel

\

#

grens bufferzones
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3.

Aanvullingen op "111. Beleidskeuzen voor de Dagelijkse
Leefomgeving"

In hoofdsluk III. Beleidskeuzen voor de Dagelijkse Leefomgeving wordl
onder c. de leksl bij hel vijfde gedachleslreepje aangevuld en een leksl
als zesde gedachleslreepje loegevoegd. Mel inbegrip van de
aanvullende vetgedrukte lekslen luidl de leksl onder c. als volgl:

"c. Bij het veiligstellen van basiswaarden moeten burgers en overheid
voor lOweI het sledelijk als hel landelijk gebied er lOrg voor
dragen dat:
- de gebouwde omgeving en de open bare ruimte niet in verval
raken
- steden, dorpen en landelijk gebied niet vervuilen
- bepaalde groepen in de sleden en op hel platteland niel
onvrijwillig ruimtelijk ge"lsoleerd raken
- steden, dorpen en landschappen niet eenvormig worden en dat
de historisch gegroeide situatie, inclusief archeologische waarden,
niet onherkenbaar wordt en dat deze in geval van verstoring ten
minste gedocumenteerd wordt. Daarom dient vanaf het begin van
het ruimtelijk planvormingsproces de historische ontwikkeling en
de cultuurhistorie in de vorm van bebouwing, archeologie en
cultuurlandschap in de afweging te worden betrokken. In het
algemeen dient architectonische en stedebouwkundige kwaliteit
te worden nagestreefd.
- er voldoende recreatieve groenvoorzieningen beschikbaar en
bereikbaar zijn."

In hoofdstuk 111.1 Sledelijk Gebied wordl de teksl over de openbare
ruimte achter de laatste zin "Het gaat bij dat laatste om groene longen
vanuit het landelijk gebied de stad in en recreatieve verbindingszones
vanuit de slad het landelijk gebied in", aangevuld met:

"

De stedelijke structuur en de groene structuur dienen in
samenhang te worden gepland en ontwikkeld."

In hoofdsluk 111.1 Sledelijk Gebied wordt beleidsuitspraak 1.1 aangevuld.
Het gaat daarbij om een aanvulling van het vierde gedachtestreepje over
de bedrijfsterreinen in stedelijk gebied. Met inbegrip van de aanvullende
vetgedrukle tekslen luidl de leksl bij het vierde gedachleslreepje als
volgl:

het herinrichten van buiten gebruik geraakte bedrijfsterreinen,
kazerneterreinen en spoorwegemplacementen. Er zal onderzocht
worden hoe de knelpunten bij de herstructurering van dergelijke
terreinen opgelost kunnen worden. Voor wat betreft verouderde
spooremplacementen zal gebruik worden gemaakt van de
resultaten van het plan van aanpak goederenemplacementen
(PAGE), waarover naar verwachting in de eerste helft van 1997
wordt gerapporteerd;"
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In hoofdstllk 111.2 Geleiding van de Mobiliteit wordt een beleidsllitspraak
2.9 toegevoegd. De aanvulling betreft de multimodale bereikbaarheid
van bedrijfsterreinen, en is vetgedrukt weergegeven. De tekst is dan als
voigt:

"2.9 Voor het goederenvervoer wordt gestreefd naar bevordering
van de multimodale bereikbaarheid van bedrijfsterreinen.
Dit houdt in dat bij de planning van dergelijke terreinen, naast
een goede bereikbaarheid over de weg, oak de mogelijkheden
voar goederenvervoer per spoor, water en buisleiding worden

bezien. Het 9aat dan om het gebruik en de realisatie van
zogenaamde multimodale locaties (mimimaal ont510ten via tW8e
modaliteiten) en terreinen in de directe nabijheid van die

multimodale locaties."
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4.

Aanvullingen op "IV. Beleidskeuzen voor het Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief"

Het ontwikkelingsperspectief en de beleidsuitspraken voor de Randstad
(lV.4) worden uitgebreid met teksten over het Groene Hart.
Deze aanvullingen zijn vetgedrukt aangegeven. In het tekstblok
"Het perspectief is gericht op: .. ", is bij het tweede gedachtestreepje de
zinsnede "ten behoeve van de internationale zakelijke dienstverlening'
komen te vervallen.
De complete tekst voor het ontwikkelingsperspectief wordt:
"Ontwikkelingsperspectief
Op Europese en wereldschaal is er sprake van een toenemende concurrentie tussen steden. De Randstad heeft de mogelijkheden am die
concurrentie aan te gaan. Voor een internationaal concurrerend grootstedelijk vestigingsmilieu liggen de beste aanknopingspunten in de
stedelijke gebieden van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
De Randstad is een combinatie van grote en middelgrote stadsgewesten
in een ring met bufferzones tussen de stadsgewesten rond een groen
en relatief open middengebied dat de Randstad haar unieke karakter
geeft. Verdere verstedelijking bedreigt de geledingsfunctie van dit
Groene Hart. De toeristisch-recreatieve mogelijkheden van dit gebied
kunnen een bijdrage leveren aan de vergroting van de concurrentiekracht van het internationale grootstedelijke vestigingsmilieu.
De combinatie van Randstadring en Groene Hart is uniek en van grate
betekenis voor het ruimtelijk-economisch functioneren van de
Randstad. De stedelijke concentratie op de ring en het landelijke
karakter met agrarische, natuur en recreatieve functies van het Groene
Hart resulteren tesamen in een grootstedelijk vestigingsklimaat met
rust ruimte en groen op korte afstand.

Het perspectief is gericht op:
het behouden, c.q. verder ontwikkelen van de hierboven
beschreven structuur van de Randstad
het verbeteren van het internationaal cancurrerend grootstedelijk
vestigingsmilieu in de Randstad met een sterk accent op
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de samenhang tussen
deze steden en Utrecht als nationaal centrum
het scheppen van voldoende ruimte voor bedrijvigheid, zowel
kwantitatief als kwalitatief
het in aansluiting op de in ontwikkeling zijnde Randstadgroenstructuur benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van
het Groene Hart vaor landbouw, natuur, toerisme en openluchtrecreatie, mede ten dienste van internationale vestigingsmilieu in
de Randstad
het handhaven en verder ontwikkelen van het Groene Hart als
een open en groen middengebied in de Randstad, teneinde te
zorgen voor voldoende aantrekkelijke mogelijkheden voor natuur
en recreatie op korte afstand van de grote steden
het veiligstellen van de bereikbaarheid van de vier grate steden,
de beide mainports Schiphol en Rotterdamse haven en de andere
grate bedrijfsconcentraties
het voortzetten van een arbeidsmarkt- en huisvestigingsbeleid
voor sociaal-economisch zwakke groepen in de grate steden."

20

Beleidsuitspraak 4.4. wordt toegevoegd:

"4.4 Voor het Groene Hart gelden de volgende beleidsuitspraken:
het in de PKB in de onderdelen 11.2 onder c. en d. 1. beschreven

beleid voar de open ruimte wordt binnen de op de regiokaart
West aangegeven begrenzing van het Groene Hart zodanig
ingevuJd dat nieuw ruimtebeslag buiten de bebouwingscontouren
voar verstedelijking in het Groene Hart in principe niet mogelijk
is. Een uitzondering geldt voar niet~substantiEHebebouwing die
gekoppeld is aan het gebruik van de genoemde landelijke
gebiedsfuncties. Oak de realisering van nieuwe landgoederen is

toegestaan, mits deze een duidelijke verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied tot gevolg hebben.
Nieuwvestiging van glastuinbouw is, buiten de vigerende

planologische capaciteit, uitgesloten;
bundeling van stedelijke functies in de Randstad wordt
voorgestaan ten einde het open karakter van het Groene Hart te
behouden en compartimentering te voorkomen;
de leefbaarheid voor de bewoners van het Groene Hart dient
gewaarborgd te blijven;
een duurzame agrarische productie en een duurzaam beheer
worden nagestreefd;
binnen de bebouwingscontouren wordt een voldoende en
gevarieerd aanbod van bedrijfsterreinen voorgestaan om won en
en werken in het Groene Hart enigszins met elkaar in balans te
houden en het gebied leelbaar te houden;
Tevens blijft het beleid gericht op het voorkomen van nieuwe
doorsnijdingen van het Groene Hart, zoals reeds in de PKB VINEX is
opgenomen in de "Regionale beleidsuitspraken", paragraaf m. over
het Groene Hart.

Naast het restrictieve beleid wordt ook een stimuleringsbeleid gevoerd
in het Groene Hart. Het huidige stimuleringsbeleid voor het Groene
Hart is vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte, het rijksbullerzonebeleid en de Nadere Uitwerking van de VINEX voor het
Groene Hart. De projecten uit dit stimuleringsbeleid zijn gericht op het
realiseren van grote groengebieden en uitloopgebieden, op het
verbeteren van de samenhang tussen de hiervoor genoemde gebieden,
en op het verbeteren van de toegankelijkheid van het Groene Hart.
Dit huidige stimuleringsbeleid wordt voortvarend voortgezet."
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5.

Aanvullingen op "V. Regionale Beleidsuitspraken"

5.1.

landsdeel Noord

In hoofdstuk v'l. Groningen, Friesland, en Drenthe wordt een nieuwe
paragraa! 'n. verstedelijkingsopgave 2005-2010' toegevoegd. De tekst
van deze nieuwe paragraaf is als voigt:
" De verstedelijkingsopgave voor de noordelijke provincies in de
periode 2005-2010 is weergegeven in de hierna volgende tabe!.

---------,_._-------_._- -_._--_ _ _ _ _.. ~

.....

---_._-~--

-----_ ..

woningen (x 1.000)
bedrijfsterrein {hal
kantoren (10.000 m 1 b.v.o.)
op_9_av_e_ _':~.n_d_b_'e_e_dt:.::.e_ _o:c~~_av_e_ _
b_an_d_b:~_ed_t_e_ _ opgave

5

Groningen
Friesland
Drenthe

7
6

0·8
3·11
4-8

98
98
110

98·158
98·210
110·182

15
15
10

Het rijk gaat ervan uit dat de provinciale en gemeentelijke overheden in
hun plannen tenminste voldoende ruimte opnemen om de opgave voor
wonen respectievelijk werken te accommoderen, en binnen de
uitgangspunten van het nationaal ruimtelijk beleid voldoende ruimte
reserveren voor ontwikkelingen in de verstedelijkingsvraag zoals
aangegeven in de bandbreedte. Vanuit de doelstelling zuinig ruimte~
gebruik is het rijk van oordeel dat de maxima Ie ruimtereservering niet
mag uitgaan boven de aangegeven bandbreedte. In het geval de
verstedelijkingsvraag voor het wonen zich ontwikkelt onder het niveau
van de opgave, is de basis voor (onderdelen van) de plannen niet meer
aanwezig. In dat geval dienen provincies en gemeenten bij de bepaling
van de prioriteitsvolgorde van (de onderdelen van) de plannen die wei
aan de orde blijven, uit de gaan van de uitgangspunten van het
nationaal ruimtelijk beleid.
De opgave is de basis voor de uitvoeringsafspraken. Daar de
economische prognoses in de loop der tijd kunnen
veranderen, zal in het jaar 2000 een herijking van de uitvoeringsafspraken plaatsvinden.
bevolkings~ en
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5.2.

Landsdeel Oost

In hoofdstuk V.2. Overijssel en Gelderland wordt een nieuwe paragraaf
·k. verstedelijkingsopgave 2005·2010' toegevoegd. De tekst van deze
paragraaf is als voigt:
" De verstedelijkingsopgave voor de provincies Overijssel, Gelderland
en de BON~regio's Arnhem-Nijmegen en Twente in de periode 2005
2010 is weergegeven in de hierna volgende tabel.
M

~

,---.--.. ..
~

woningen Ix 1.000)
opgave
bandbreedte

~~-----.

__ .. _ - - - - .~,

Twente

6

Arnhem"Nijmegen

10

Overijssel (zander Twentel

9

Gelderland (zander KAN)

17

bedrijfsterrein {hal
..

opgave

166
153"
110
207

3-10
6-13
6-11
11-22
..

kantoren (10.000

__

bandbreedte

_._------~,-,--_.-.

_----','._.-

opgave

m~

166-223
153-190"
110-163
207-280

._... _ -

b.v.oJ

-,,_...

.----~----_._._---.-

~._-----

15

23
10
22

') ExcJusief multimodaal transportcentrum Valburg

Het rijk gaat ervan uit dat de provincies, BON~regio's en gemeenten in
hun plannen tenminste voldoende ruimte opnemen om de opgave voor
wonen respectievelijk werken te accommoderen, en binnen de
uitgangspunten van het nationaal ruimtelijk beleid voldoende ruimte
reserveren voor ontwikl<elingen in de verstedelijkingsvraag zoals
aangegeven in de bandbreedte. Vanuit de doelstelling zuinig ruimte~
gebruik is het rijk van oordeel dat de maxima Ie ruimtereservering niet
mag uitgaan boven de aangegeven bandbreedte, In het geval de
verstedelijkingsvraag voor het wonen zich ontwikkelt onder het niveau
van de opgave, is de basis voor (onderdelen van) de plannen niet meer
aanwezig. In dat geval dienen provincies en gemeenten bij de bepaling
van de prioriteitsvolgorde van (de onderdelen van) de plannen die wei
aan de orde blijven, uit de gaan van de uitgangspunten van het
nationaal ruimtelijk beleid,
Het rijk concludeert dat voor de BON~regio Arnhem~Nijmegenvan de
1.040 ha voorgesteld groen, 470 ha bij het groenproject Over-Betuwe
voldoet aan de criteria van de Strategische Groenprojecten
(grootschalig met geledende en structurerende werking op nationaal of
zelfs bovennationaal niveau, ruimtelijk gekoppeld aan de verstede~
Iijkingsopgave 2005-2010). Hierbij hoort circa 47 ha longeveer 27 km)
verbindingen. Met de BON~regio wil het rijk overleggen over de
precieze inhoud en uitvoerbaarheid van een mogelijk Strategisch
Groenproject.
De opgave is de basis voor de uitvoeringsafspral<en. Daar de
bevoll<ings~ en economische prognoses in de loop der tijd kunnen
veranderen, zal in het jaar 2000 een herijking van de uitvoerings~
afspraken plaatsvinden.

25

PKB-Regiokaart West

-,
o
0
I

I
j.

,
\

/

0

,

//

/

/

I

/
/

.........

stadsgewesten

grens Groene Hart

gebiedsuilwerking I studie

bufferzone

bedrijlsterreinontwikkeling Hoeksche Waard
hoofdlransportas wag
hoofdlransportas rail (personan)

_ werkgebied Randstadgroenstructuur

o

hoofdtransportas rail (goederen)

mogelijke uilbreiding strategisch groenprojecl
handhaving ruimtelijke hoofdslrucluur
aanpassing ruimlelijke hoofdstrucluUf

reslriclief beleid rijk

f:,
c::J

restriclief beleid provincia

c::::::::J

ROM-gabied

1"-""-

aandachlsgebied leefbaarheid plalleland

hooldlransportas water

c=J
r==J

*o
_

26

vernieuwing ruimtelijke hooldslrucluur
nadere uilwerking

5.3.

Landsdeel West

In hoofdstuk V.3. Noord·Holiand, Zuid·Holiand, Utrecht en Flevoland
wordt een nieuwe paragraaf 'q. verstedelijkingsopgave 2005·2010'
toegevoegd.
De uitspraken over de verstedelijksrichtingen na 2005 in paragraaf f.
stadsgewesten vervallen. Op de PKB-kaart vervallen de aanduidingen
voor de alternatieve ontwikkelingsrichtingen na 2005.
De tekst van de njeuwe paragraaf q. is als voigt:
"q. verstedelijkingsopgave 2005·2010
De verstedelijkingsopgave voor de provincies en BON~regio's in de
Randstad in de peri ode 2005-2010 is weergegeven in de hierna
volgende tabel. Voor het Groene Hart wordt de beschikbare
uitbreidingsruimte binnen de bebouwingscontouren 2005 geschat op
ca. 4.000 woningen en ca. 95 ha bedrijventerreinen.
woningen {x 1.000)
opgave
bandbreedte
._............ _-----

23
21

Regio Amsterdam
Regio Rotterdam
Haaglanden
Regio Utrecht
Noord·HoJland zonder ROA
Zuid-Holland zonder SRR en Haaglanden
Utrecht zonder BRU
FJevoland

12

11-38
11·29
0-17
7·17
5-19
9-24

6
17

10-20

11

14
11

6·9

bedriifsterrein (hal
opgave
bandbreedte

kantoren {10.000 m' b.v.o.1
opgave ... ..
. ~

251
210
135
168
128
153
65
100

251-368
210-327
135-209
168-246
128-187
153-223
65-95
100·155

~_

~
.
~
_
.
_
-

--

86
61
51
45

22
22
13
10

Het rijk gaat ervan uit dat de provincies, BON~regio's en gemeenten in
hun plannen tenminste voldoende ruimte opnemen om de opgave voor
wonen respectievelijk werken te accommoderen, en binnen de
uitgangspunten van het nationaal ruimtelijk beleid voldoende ruimte
reserveren voor ontwikkelingen in de verstedelijkingsvraag zoals
aangegeven in de bandbreedte. Vanuit de doelstelling zuinig
ruimtegebruik is het rijk van oordeel dat de maximale ruimte~
reservering niet mag uitgaan boven de aangegeven bandbreedte. In het
geval de verstedelijkingsvraag voor het wonen zich ontwikkelt onder
het niveau van de opgave, is de basis voor (onderdelen van) de plannen
niet meer aanwezig. In dat geval dienen provincies en gemeenten bij de
bepaling van de prioriteitsvolgorde van (de onderdelen van) de plannen
die wei aan de orde blijven, uit de gaan van de uitgangspunten van het
nationaal ruimtelijk beleid.
Het rijk concludeert dat voor het realiseren van de opgave voor
bedrijfsterreinen in de Regio Rotterdam, bedrijfsterreinontwikkeling in
de Hoeksche Waard noodzakelijk is.
Het rijk concludeert tevens dat voor de zuidvleugel van de 2.590 ha
voorgesteld groen, 1.030 ha voldoet aan de criteria van Strategische
Groenprojecten. Voor de Noordvleugel concludeert het rijk dat van de
2.150 ha voorgesteld groen 1.250 ha voldoet aan de criteria van
Strategische Groenprojecten (grootschalig met geledende en
structurerende werking op nationaal of zelts bovennationaal niveau,
ruimtelijk gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave 2005·2010). Hierbij
hoort circa 340 ha 1170 km) verbindingen. Met de Randstad wi! het Rijk
overleggen over de precieze inhoud en uitvoerbaarheid van deze
mogelijke Strategische Groenprojecten. Voor zover deze mogelijke
Strategische Groenprojecten zijn gelegen binnen de grenzen van de
gebiedsuitwerkingen, zal de precieze locatie worden bezien in samen~
hang met deze gebiedsuitwerldngen.
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De opgave is de basis voor de uitvoeringsafspraken. Daar de
bevolkings· en economische prognoses in de loop der tijd kunnen
veranderen, zal in het jaar 2000 een herijking van de uitvoeringsafspraken plaatsvinden.
Voor drie gebieden in de Randstad is, vanwege de complexiteit van de
ruimtelijke vraagstukken, op zowel middellange als lange termijn, een
integrale gebiedsuitwerking gewenst. Het gaat om:
het gebied tussen Den Haag en Rotterdam
het gebied van de driehoek leiden-Haarlem-Amsterdam
de Hoeksche Waard
Verder dient een studie te worden ondernomen naar de ontwikkelingsmogelijkheden van Almere op lange termijn Ina 20101. waarbij ook de
ontsluitingsproblematiek van Zuidelijk Flevoland dient te worden
betrokken.
Het rijk vraagt de Randstadoverheden het voortouw te nemen voor
deze drie gebiedsuitwerkingen en voor de studie met betrekking tot
Almere; in aile gevallen in samenwerking met het rijk.
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5.4.

Landsdeel Zuid

In haafdstuk V.4. Naord-Brabant, Zeeland en Limburg wardt een nieuwe
paragraaf p. verstedelijkingsapgave 2005-2010 taegevaegd. De tekst van
deze paragraaf is a!s voIgt:
"De verstedelijkingsopgave voar de provincies Noord~Brabant, Zeeland
en Limburg en de BON-regia Eindhoven in de peri ode 2005-2010 is
weergegeven in de hierna volgende tabel.
woningen (x 1.OOO)

bedrijfsterrein (hal

opgave

opgave

bandbreedte

-------.

-------.~~-------------------------.-~

Bon-regia Eindhoven-Helmond
Noord-Brabant {zander Eindhoven-Helmondl

27

Zeeland
Limburg

3
11

10

6-14
16·37
0-6
4-19

__

187
413
61
306"

kantoren (10.000

bandbreedte

._~----.

opgave

-._-----

187-250
413·561
61-81
306·411"

m~

b.v,a.l

---

21
43
7
27

--_.-.--~~.-.-----------_-._-

Exclusief additionele ruimtevraag t.g.v. logistieke spin-off in Venia en Born

Het rijk 9aat ervan uit dat de provincies, BON~regio en gemeenten in
hun plannen tenminste voldoende ruimte opnemen om de opgave voor
wonen respectievelijk werken te accommoderen, en binnen de
uitgangspunten van het nationaal ruimtelijk beleid voldoende ruimte
reserveren voor ontwikkelingen in de verstedelijkingsvraag zoals
aangegeven in de bandbreedte. Vanuit de doelstelling zuinig ruimte
gebruik is het rijk van oordeel dat de maximale ruimtereservering niet
mag uitgaan boven de aangegeven bandbreedte. In het geval de
verstedelijkingsvraag voor het won en zich ontwikkelt onder het niveau
van de opgave, is de basis voor (onderdelen van) de plannen niet meer
aanwezig. In dat geval dienen provincies en gemeenten bij de bepaling
van de prioriteitsvolgorde van (de onderdelen van) de plannen die wei
aan de orde blijven, uit de gaan van de uitgangspunten van het
nationaal ruimtelijk beleid.
M

De opgave is de basis voor de uitvoeringsafspraken. Daar de
economische prognoses in de loop der tijd kunnen
veranderen, zal in het jaar 2000 een herijking voor de uitvoerings~
afspraken plaatsvinden.
bevolkings~ en
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6.

Vervallen teksten in "V, Regionale Beleidsuitspraken"

In hoofdstllk V.3. Noord-Holland, Zliid-Holiand, Utrecht en Flevoland
vervallen de teksten over de alternatieve ontwikkelingsrichtingen na
2005. Het betreft de volgende teksten:
"Voor de periode na 2005 blijven voor de opvang van de wonJngbehoefte in het Amsterdamse stadsgewest, naast verdere herstructurering en verdichting, de volgende alternatieve ontwikkeJJngsrichtingen
open:
- verdere ontwikkeling Almere
- Nieuw-Oost II
- Haarlemmermeer
Bij de afweging van verstedeJijkJngsalternatieven voor de peri ode na
2005 wordt een zwaar gewicht toegekend aan behoud van ontwikkeling
van de ecologische verbindingszones in en rond het IJmeer."
"Voor de periode na 2005 blijven voor de opvang van de woningbehoefte in het Rotterdamse stadsgewest de volgende ontwikkelingsrichtingen open:
- Barendrecht/Smitshoek
- Pijnacker-West in het Tussengebied Den Haag-Rotterdam.
Locaties binnen deze ontwikl<elingsricht'lngen zullen in een later stadium
moeten worden afgewogen, mede gelet op de werkgeJegenheid en
in samenhang met de lange termijn keuzen voor het stadsgewest
Den Haag. De aanduiding van Pijnacker-West als een alternatieve
ontwikl<elingrichting voor de verstedelijking na 2005 betekent dat tot
het moment van definitieve besluitvorming over verstedelijking de
glastuinbouw in dit gebied zich voJwaardig moet kunnen blijven
ontwikkelen, zowel door nieuwvestiging als door uitbreiding, zulks
binnen de ruimte op grond van het vigerende streekpJan."
"Voor de periode na 2005 blijven voor de opvang van de woningbehoefte in het Haagse stadsgewest naast de doorloop van Ypenbllrg de
volgende alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden open:
- Kustlocatie
- Pijnacker-Oost in het Tlissengebied Den Haag-Rotterdam
- Zoetermeer-Oost
Locaties binnen deze ontwikkelingsrichtingen zullen in een later stadium
moeten worden afgewogen, mede gelet op de werkgelegenheid en in
samenhang met de lange termijn keuzen voor het stadsgewest
Rotterdam, De aanduiding van Pijnacker-Oost als een alternatieve
ontwikkelingrichting voor de verstedelijking na 2005 betekent dat tot
het moment van definitieve besluitvorming over verstedelijking de
glastuinbouw in dit gebied zich volwaardig moet kunnen blijven
ontwJkkelen zowel door nieuwvestiging als door uitbreiding, zulks
binnen de ruimte op grond van het vigerende streekplan,"
"Voor de periode na 2005 blijven voor de opvang van de woningbehoefte in het Utrechtse stadsgewest - naast een verdere doorgroei
van Utrecht/Vlellten-De Meern tot 25.000 30.000 woningen, afhankelijk
van de uiteindelijke omvang van glas en groenstructuur - de volgende
alternatieve ontwikkelingrichtingen open:
- Houten (waaronder Schalkwijk)
- Nieuwegein (waaronder Rijnenburg)."
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1.

INLEIDING OP DE NOTA VAN TOELICHTING

De hooldlijnen van het nationaal ruimtelijk beleid, neergelegd voor de
peri ode tot 2015 in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra
(VINEXl. het Structuurschema Groene Ruimte en het Structuurschema
Verkeer en Vervoer blijven ongewijzigd. Oat geldt lowe I voar het
nationaal ruimtelijk beleid in het algemeen als voar het verstedelingsbeleid dat daar een belangrijk onderdeel van uit maakt. De parW~le
herziening van de PKB-NRB voegt concrete maatregelen toe voar het
verstedelijkingsbeleid in de periode 2005-2010. Voor de partiele
herziening van de PKB is aen (milieu-)effectrapportage uitgevoerd,
betreflende de Leidse en de Rotterdamse regio. Het (Milieu-)
Eflectrapport is als bijlage bij deze PKB uitgegeven. In albeelding 1.1
is het praces aangegeven van het tot stand kamen van deeI 1 van de
partiele herziening van de PKB en het (Milieu-) Eflectrapport.
afbeefding 1. 1 Procedureschema
STARTNQTlTIE (M)ER

medio '95

Jan. '96

RICHTllJNEN

IMlER

mei '96

(M)EA· rappen

nov. '97

juni '97

dec. '96

Inspraak I advies
Toelsingadvies Cle m.e.r.

Ev..... (MeR

BeSluullijk

ovetleg

Zienswljze I advies
Bestu1.lfliJk

PLAN VAN AANPAK PKB

ovetleg

PKB DEEL 1

PKB DEEL 2

PKB DEEL 3

De noodzaak van herziening
De vraag is gerechtvaardigd, of het nu ai, nu de uitvoering van de
maatregelen voor de peri ode tot 2005 nog maar net op gang is
gekomen, nodig is om uitspraken te doen over de periode tot 2010.
Is het daar niet te vroeg voor?
Er is veel tijd gemoeid met planvoorbereiding op aile schaalniveaus,
met het goed in beeld brengen van milieu- en andere relevante effecten,
met vaststellings- en goedkeuringsprocedures inclusief een zorgvuldige
weging van ingebrachte bezwaren en ten slotte met de fysieke
uitvoering. Daarom is het niet prematuur om nu al te starten met een
herziening van de PKB die zich richt op de periode 2005-2010.
Omdat zich in de periode tot de daadwerkelijke uitvoering de nodige
wijzigingen in bijvoorbeeld de opgave kunnen voordoen, is evenwel een
herijkingsmoment in het jaar 2000 algesproken.
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Een tweede vraag die eveneens voor de hand ligt, is of het gelijk blijven
van de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid, en daarbinnen van het
stedelijke inrichtingsbeleid, zonder enige nuance geldt. Is er, in
antwoord op voortgaande maatschappelijke ontwikkellngen, geen
sprake van andere accenten? Oat laatste is inderdaad het geval.
In de eerste plaats is er aanleiding om de ruimtebehoefte voor won en,
werken, groen en de direct hieraan gerelateerde infrastructuur meer
integraal te benaderen. In de tweede plaats is het accent op zorgvuldig
ruimtegebruik versterkt. Hoofdstuk 2 komt daar op terug.
De opbouw van de Nota van Toelichting
In deze Nota van Toelichting op de Partiele Herziening PKB-NRB wordt
allereerst ingegaan op ontwikkelingen die het stedelijke inrichtingsbeleid
voor de periode 2005-2010 mede bepalen. Daarbij wordt ook ingegaan
op de vraag in hoeverre de maatregelen uit de PKB-herziening in het
licht van mogelijke ontwikkelingen na 2010, houdbaar zijn. Dat slaat een
brug naar de voorbereiding van nieuw lange-termijnbeleid die door een
volgend kabinet ter hand zal moeten worden genomen.
Vanaf hoofdstuk 3 worden de concrete wijzigingen van de PKB
toegelicht. Eerst wordt de verstedelijkingsopgave weergegeven, gevolgd
door een toelichting op de uitgangspunten van het nationaal ruimtelijk
beleid, toegespitst op de verstedelijking. In hoofdstuk 5 wordt de
ontwikkeling van de verstedelijking voor de periode 2005-2010 per
landsdeel beschreven en worden regionale beleidsuitspraken toegelicht.
Hoofdstuk 6 gaat ten slotte in op de uitvoering en de handhaving van
het beleid.
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2.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

In de afgelopen jaren hebben ziGh versGhillende ontwikkelingen
vQorgedaan die van invloed (kunnen) zijn op het stedelijke
inriGhtingsbeleid voor de jaren 2005-2010. In dit hoofdstuk passeren die
ontwikkelingen de revue. Aan de andere kant is het gewenst om het
stedelijke inrichtingsbeleid te kunnen toetsen aan mogelijke
ontwikkelingen die op de langere termijn, dus na 2010, spelen. Oak deze
ontwikkelingen worden hieronder besproken.

2.1.

Versterkte accenten

In de inleiding op de Nota van ToeliGhting is al gezegd dat er aanleiding
is om de ruimtebehoefte voar verschilJende functies meer integraal te
benaderen en dat het accent op zorgvuldig ruimtegebruik is versterkt.
In de partiele herziening van de PKB kornt deze accentversterking tot
uiting. Op onderdelen zal dit in het traject van dee! 1 naar deer 3 van de
PKB verder moeten worden geconcretiseerd.
Eenzelfde accentversterking kornt oak tot uiting in de nota "Randstad en
Groene Hart: de Groene Wereldstad". Deze nota besGhrijft hoe door een
bewust en consistent beleid in de Randstad een vlechtwerk van
stedelijke en landelijke elementen tot stand kan komen. De nota
vraagt daarbij aandacht voor de infrastructuur, de groenstructuur, de
bestuurlijke structuur en de vitaliteit van de steden. De PKB~herziening
sluit hierbij nauw aan.

2.1.1.

Integraliteit

In de VINEX is de aandaGht bij het stedelijk ruimtegebruik relatief sterk
gericht op het wonen. De behoefte aan ruimte voor werken wordt niet
gekwantificeerd. De behoefte aan groen die met de verstedelijking
samengaat evenmin. Groen krijgt bovendien geen zelfstandige
behandeling; er wordt deels verwezen naar het parallel met de VINEX
uitgebrachte Structuurschema Groene Ruimte.
Bij de PKB~herziening is van het begin af de rulmtebehoefte voor deze
drie categorieen gelijkwaardig behandeld, evenals de direct hieraan
gerelateerde infrastructuur. Voor het werken vindt die opwaardering
haar motivering in het 'werk, werk en nog eens werk' uit het programma
van het kabinet. Een andere motivering hiervoor wordt gevonden in de
kabinetsnota "Ruimte vaor Regio's", waarin wordt gewezen op discrepanties tussen verwachte vraag en voarzien aanbod van bedrijfsJocaties
van uiteenlapende aard. Vaar het groen ligt de mativering in het
groeiend besef dat groen essentieel is voor de kwaliteit van de leefomgeving in de steeds drukkere steden.

2.1.2.

Zorgvuldig ruimtegebruik

Oak het accent op zorgvuldig ruimtegebruik is versterkt. De voorraad
ruirnte buiten de steden is immers eindig. Zorgvuldig ruimtegebruik is
evenzeer in het belang van de steden zelf. Een ongebreidelde
uitwaaiering holt de steden uit. Hierdoor brokkelt het draagvlak van
vaorzieningen af, kamen gebouwen leeg te staan en concentreren zich
socia Ie problemen in verpauperde stadsdelen.
Het is essentieel om deze negatieve ontwlkkelingsspiraal te voarkomen
en am de steden v'ltaaJ te houden met een bloeiende ecanomie en een
sociaal ge'integreerde bevoJking.

2.2.

Opvang eigen groei

De vigerende PKB gaat uit van het principe dat elke regia zijn autoname
ontwikkeling opvangt. Oat principe, met de beleidsconclusies die eraan
moeten worden verbonden, wardt door de regionaJe overheden in de
Randstad en in Noord-Brabant en Gelderland gedeeld. Dat ligt anders
ten aanzien van het Noorden. Een nadere analyse van de graei-
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verschillen binnen Nederland heeft echter geen aanleiding gegeven om
dat uitgangspunt bij de herziening van de PI<B los te laten.

2.2.1.

De Randstad in relatie tot Noord-Brabant en Gelderland

Bij de start van de voorberelding van de PKB-herziening bestond de
indruk dat het verschil in demografisch en economisch groeitempo
tussen de Randstad enerzijds en Noord-Brabant en Gelderland
anderzijds het gevolg was van 'overloop'. Niet aileen van bewoners die
het leefklimaat van Noord-Brabant of Gelderland boven de Randstad
verkozen, maar meer en meer ook van bedrijven. In het bijzonder de
Zuidvleugel van de Randstad onderscheidt zich daarbij in ongunstig
opzicht.
Onderzoek heeft intussen laten zien dat overloop slechts in beperkte
mate aan het verschil in groeitempo bijdraagt, Vertrek van bevolking en
bedrijven vanuit de Randstad naar Noord-Brabant en Gelderland heeft,
afgezet tegen de Randstad als geheel, geen grote omvang,
Voor bevolking gaat het om een saldo van circa duizend personen per
jaar; voor werkgelegenheid om een saldo van circa 1.700 arbeidsplaatsen. Van een substantiele verhuisstroom tussen deze beide
gebieden is dus geen sprake. Van meer invloed is de ontwikkeling
van gevestigde bedrijven, de oprichting van nieuwe bedrijven en de
vestiging van buitenlandse bedrijven in Nederland, AI deze ontwlkkeIingen geven in Noord-Brabant en Gelderland een positiever beeld te
zien dan in de Randstad,
Het beeld verandert enlgszins als binnen de Randstad de Zuidvleugel
apart wordt bekeken. Deze heeft binnen de Randstad de kleinste
economische groel en de kleinste bevolkingsgroei. Bovendien wordt de
overloop van werkgelegenheid vrijwel volledig door dit deel van de
Randstad veroorzaakt. Afgezet tegen dit kleinere gebied is de overloop
van meer betekenis en is er voor de Zuidvleugel dus toch reden tot zorg.
De oplossing voor dit probleem ligt echter niet in het inperken van
vestigingsmogelijkheden in Noord-Brabant en Gelderland. Een
oplossing kan aileen maar liggen in maatregelen die het
vestigingsklimaat in de Randstad zelf, en in het bijzonder in de
Zuidvleugel, pDsitief be'lnvloeden. De inzet van de regerlng is dan ook
am de voorwaarden te creeren voor een blijvende concentratie van
bedrijven en bevolklng in de Randstad. Met andere woorden: de 'pushfactoren' die mensen of bedrljven aanzetten tot vertrek ult de Randstad,
moeten worden weggenomen. Voorop staat daarbij dat er in de Randstad voor een sterkere groei van de bedrijvigheid genoeg kwalitatief
hoogwaardige ruimte moet zijn.
2.2.2.

De Randstad in relatie tot het Noorden

De regionale besturen in het Noorden zijn van mening dat het
uitgangspunt van autonome ontwikkeling als zodanig onjuist is,
Zij voeren als argument aan, dat dit uitgangspunt in het Noorden tot
achterblijvende welvaart leidt, terwijl in de Randstad een schaarste aan
ruimte ontstaat. Het Noorden bepleit een actief overloopbeleid dat
werkgelegenheid, en in het verlengde daarvan ook bevolking, overhevelt
van de Randstad naar Noord-Nederland.
De regering is voor deze redenering zeker niet ongevoelig. Zij deelt de
zorg met betrekking tot de onderontwikkeling van het Noorden en de
20rg over de hoge ruimtedruk in het Westen. Tegelijk zijn onverminderd
de argumenten van kracht die bij de voorbereiding van de VINEX
hebben geleid tot het beeindigen van pogingen am verschuiving van
bevolking en bedrijvigheid in deze richting te bewerkstelligen.
Het rendement van dergelijke pogingen bleek, gerekend over een
langere periode, te gering, terwijl de risico's voor de steden in de
Randstad aanzienlijk zijn.
Los van deze inhoudelijke overwegingen, heeft de regering met deze
PKB-herziening niet de bedoeling am fundamenteel niellw beleid te
introdllceren, waardoor er dllS geen ruimte is om tot een andere
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afweging te komen dan eerder is gemaakt in het kader van de VINEX en
van de nota's "Regio's zonder Grenzen" en "Ruimte voor Regio's".
De regering is wei van mening dat bij de voorbereiding van nieuw
beleid voor de lange termjjn de discussie over de verhouding tllssen
de landsdelen opnieuw ten principale moet worden gevoerd.

2.3.

Verschillen in verstedelijkingsgraad

Uit het voorgaande komt een driedeling van Nederland naar voren naar
verstedelijkingsgraad: het relatief weinig verstedelijkte gebied van het
Noorden, met verwante gebieden als de I<op van Noord-Holland, het
Noordoosten en Noordwesten van Overijssel en Zeeland. Daar
tegenover staat het sterk verstedelijkte gebied van de Randstad. Een
tussenpositie wordtingenomen door het gebled van Noord-Brabant,
Gelderland, Limburg en -binnen Overijssel- de IJsselvallei en Twente.
Deze driedeling heeft zijn doorwerking in het stedelijke inrichtingsbeleid.

2.3.1.

Weinig verstedelijkte gebieden

In de weinig verstedelijkte gebieden blijft het klassieke stadsgewest het
dominerende beleidsconcept. Concentratie in stadsgewestelijl< verband
is essentieel. Aileen dan kan de beperkte 'massa' aan stedelijke groei zo
worden ingezet dat een maximale ondersteuning ontstaat van het
draagvlak van hoogwaardige voorzieningen. Zou de groei worden
versnipperd, dan wordt het niveau van de voorzieningen onmiddellijk
bedreigd. Ook het landschap is gebaat bij een geconcentreerde
stedelijke graei. De openheid van grate delen van het weinig verstedelijkte gebied maakt dit landschap namelijk bijzonder kwetsbaar.
Stadsgewesten in de weinig verstedelijkte gebieden liggen ver uiteen,
waardoor de voorzieningen in die stadsgewesten niet het hele gebied
kunnen bestrijken. Oat maakt dat, anders dan in de rest van Nederland,
in de weinig verstedelijkte gebieden aanvullende concentratiekernen
nodig zijn om tot een goede dekking in het voorzieningenpatroon te
komen.

2.3.2.

Sterk verstedelijkte gebieden

In de sterk verstedelijkte gebieden zal op termijn de werkzaamheid van
de compacte stad als centraal beleidsconcept in de ruimtelijke ordening
ten einde lopen. Stadsgewesten gaan elkaar qua invloedssfeer meer en
meer overlappen en er beginnen zich binnen de beide 'vleugels' van de
Randstad eenheden af te tekenen die meerdere stadsgewesten omvatten.
In de nota "Randstad en Groene Hart: de Groene Wereldstad" worden
drie 'gebiedsuitwerkingen' voorgesteld, met als bedoeling om op dit
schaalniveau nieuwe concepten te ontwikkelen. Ideeen van de
Randstadoverheden over vervoerssystemen die het stadsgewestelijke
niveau overstijgen, louden daarin kunnen worden meegenomen.
Ook ten aanzien van het groen onderscheiden de sterk verstedelijkte
gebieden zich. Elders kan medegebruik van het buitengebied een groot
deel van de behoefte aan openluchtrecreatie dekken. In de sterk
verstedelijkte gebieden moeten de groenstructuren met de verstedelijking meegroeien om een kwalitatief hoogwaardig leef-, werk- en
vestigingsmilieu veilig te kunnen stellen.
Ten slotte onderscheiden de sterk verstedelijkte gebieden zich doordat
de typische problemen van de grote steden zich hier veel sterker
man ifesteren. Daarom moet het beleid dat zich richt op het doorbreken
van de negatieve spiraal waarin grate steden dreigen te kamen, zich
meer op het sterk verstedelijkte gebied richten dan op de gebieden
daarbuiten.
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2.3.3.

De tussenzone in transformatie

De brede zone tussen het sterk verstedelijkte gebied en de weinig
verstedelijkte gebieden neemt niet aileen geografisch een overgangspositie in, maar ook ten aanzien van de hierboven beschreven
inrichtings- en functioneringskenmerken. Het is een gebied dat zich
transformeert van weinig naar sterk verstedelijkt. Het tempo waarin zich
die transformatie voltrekt, bepaalt het te voeren beleid. Zo zijn er in deze
gebieden nog duidelijk op zichzelf staande stadsgewesten te vinden.
Er zijn echter oak stadsgewesten die reeds met elkaar beginnen te
vergroeien, zoals Twente, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven-Helmond en
Zuid-Limburg.
Recreatief medegebruik van het buitengebied is in deze gebieden nag
de regel, zeker door het verhoudingsgewijs hoge aandeel aan natuurgebieden. Er begint zich echter ook een noodzaak te manifesteren om
'strategische groenprojecten' nieuw te ontwikkelen als complement van
de voortschrijdende verstedelijking. Hetzelfde geldt voor vervoerssystemen die het stadsgewestelijke niveau overstijgen.
In de betrekkelijk korte periode waarop de PKB-herziening zich richt, zijn
de effecten van dit alles nog bescheiden. Voor de langere termijn
kunnen dergelijke ontwikkelingen versterkt doorzetten als de naar
verhouding hoge autonome economische en demografische groei in dit
gebied langdurig aanhoudt.
2.4.

Ontwikkelingen op lange termijn

In de periode na 2010 (dus na de periode waarop deze PKB-herziening
betrekking heeft) kunnen zich ontwikkelingen voordoen die afwijken van
de nu uitgezette beleidslijnen. Het gaat daarbij zowel om autonome
ontwikkelingen in de samenleving waarop het beleid een gepast
antwoord moet geven, als am mogelijke andere inzichten binnen het
beleid zelf. Beide ontwikkelingen kunnen ertoe leiden, dat keuzen die nu
worden gemaakt, uitgaande van de huidige inzichten en uitgangspunten, in een ander licht komen te staan.
De kans dat zich ontwikkelingen voordoen die, achteraf bezien, tot
andere conc!usies kunnen leiden, spitst zich toe op het verloop van de
bevolkingsomvang, de bevolkingsverdeling over Nederland en de
bijbehorende ontwikkeling van de ruimtelijk-economische dynamiek.
Bij de bevolkingsomvang moet zowel naar een lager als een hoger
scenario worden gekeken ten opzichte van het groeitempo waarvan nu
wordt uitgegaan. Bij een lager scenario is het denkbaar dat een dee I van
de woningen die overeenkomstig de PKB-herziening tussen 2005 en
2010 moeten worden gebouwd, achteral overtollig blijkt. De kans dat
zich deze ontwikkeling voordoet is echter klein omdat de woningbehoefte naijlt op bevolkingsomvang. Bovendien gaat er een dempende
werking uit van de nog verder dalende gemiddelde woningbezetting.
Ten slotte tekent een dergelijke ontwikkeling zich ruim van tevoren af
waardoor een adequate reactie mogelijk is. Rond 2000 wordt een
'herijking' van de uitvoeringsafspraken uitgevoerd die mede daarvoor is
bedoeld.
Bij een hoger scenario geldt eveneens dat de herijking de mogelijkheid
tot bijstelling biedt. Binnen de geformuleerde uitgangspunten spitsen de
effecten van zo'n hoger scenario zich met name toe op gebrek aan
ruimte in de Randstad. Omdat een eventuele bevolkingsgroei ook een
groei van de beroepsbevolking veroorzaakt, moet in dit scenario ook de
ruimtelijke accommodatie voor bedrijvigheid nader worden bekeken.
Mogelijke oplossingen voor het ruimtevraagstuk Iiggen dan ofwei in de
sfeer van de bevolkingsverdeling over het land (overloop), ofwei in de
sfeer van een herformulering van uitgangspunten voor de Randstad
waardoor meer ruimte voor verdere verstedelijking ontstaat
(concentratie) .
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2.4.1.

Over/oop

Overloop die zich op Noord-Brabant of Gelderland zou richten, heef! niet
direct terugslag op beslissingen die op dit moment moeten worden
genomen. Wat in deze provincies hoe dan oak aan de orde is, is de
eerder beschreven transformatie naar een vorm van verstedeJijking die
verwant is met die van de Randstad. Oat kan een aanleiding vormen om
soortgelijke concepten te hanteren: geleding, daar waar aaneengroeien
van stadsgewesten optreedt, verbetering van vervoerssystemen op
stadsgewestelijk en regionaal niveau en ontwikkeling van strategische
groenprojecten als complement van de verstedelijking. In zulke
concepten moet oak een ruimtelijk-economische uitwerking worden
gegeven aan corridors.
Voor Noord-Brabant en Gelderland wordt een aanzet hiertoe al in deze
PKB-herziening gemaakt. Deze aanzet is eenvoudig verder uit te bouwen
op het moment dat het nodig of wenseljjk ls. Tot veranderingen van het
nu ingezette beleid leidt dat op voorhand niet.
Overloop komt als mogelijke oplossing overigens niet aileen aan de
orde wanneer de behoefte aan ruimte voor verstedelijking groter blijkt
dan nu voorzien. Het kan ook opnieuw op de agenda komen wanneer
het beleid niet slaagt am de Randstad, met name de Zuidvleugel en
Flevoland, extra economische impuJsen te geven, terwijl tegelijk het
hoge auto nome groeitempo van Noord-Brabant en Gelderland
aanhoud!.
Zo er op dit moment al sprake is van overloop naar Noord-Brabant en
Gelderland; van overloop naar Noord-Nederland is momenteel geen
sprake. Duidelijk is dat wanneer die overloop een oplossing zOu moeten
bieden voor gebrek aan ruimte in de Randstad, dat hiervoor een forse
beleidsinspanning nodig is. Voor de vaststelnng van het beleid op
langere termijn kan de discussle hierover opnieuw worden geopend.
Voor het nu ingezette beleid heef! dat geen gevolgen.

2.4.2.

Concentratie

De tegenpool van een overloop-scenario is een concentratie-scenario.
Daarbij wordt uitgegaan van blijvende opvang in de Randstad, ook als
de groei zo sterk zOU zijn dat al snel na 2010 de rulmte binnen de
beleidsuitgangspunten uitgeput raakt. Dat betekent dat die uitgangspunten dan moeten worden bijgesteld om zo nieuwe ruimte te
scheppen.
Oat kan nog op verschillende manieren. Allereerst door vast te houden
aan concentratie van stedelijke ontwikkeling 'op de ring', door de ring
sterker te lntensiveren. Het is ook mogenjk om de 'binnenflank' en de
'buitenflank' van de ring op te dikken. Een derde mogelijkheid is een
terugkeer naar in~ en uitstralingsmodellen uit de jaren '60 en '70.
Met de 'ring' wordt hier gedoeld op de min of meer aaneenges!oten
bestaande bebouwing per stadsgewest, aaneengeregen door de
spoorlijnen en de autowegen Dordrecht-Rotterdam-Den Haag-LeidenHaa rl e m/Sch iph 0 I-Am sterd am-G ooilAI me re-Utrecht-Am e rsfoo rt.
De 'buitenflank' is de overgangszone van de ring naar de grootschalige
open ruimten buiten de ring: Delta, Noordzee, lJsselmeer en dergelijke.
De 'binnenflank' is de overgangszone van de ring naar het Groene Hart.
Intensivering van de ring
Voor de variant 'op de ring' gaat het om stadsuitleg die gebruik maakt
van bestaande niet-stedelijke functies die op de rlng nog te vinden zijn.
In dit voorstel tot herziening van de PKB~NRB is dat niet aan de orde.
De variant 'binnenflank' kan in conflict komen met het Groene Hart of
met grootschalige groenprojecten die in de afgelopen decennia in deze
zone zijn ontwikkeld, danwel nog ontwikkeld zullen worden. Maar ook
wat dat betreft wordt in de PKB-herziening geen enkel voorste! gedaan
dat concreet tot dit conflict !eidt.
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De variant 'buitenflank' legt beslag op delen van de grote open ruimten
aan de buitenkant van de Randstad. In deze Pl<B-herziening wordt in een
geval een locatie in de buitenf!ank geaccepteerd:
bedrijfsterreinontwikkeling Hoeksche Waard. Voor het overige worden
buitenflanklocaties naar de verdere toekomst verwezen.
Bestaand stedelijk gebied
Bij benutting van de mogelijkheden binnen het bestaande stedelijke
gebied kan spanning optreden met de kwaliteit van de stedelijke
leefomgeving die wordt gevraagd door vooral meer welgestelde
inwoners en hoogwaardige bedrijven. Als intensivering deze doe 1groepen 'de stad uitjaagt' dan wordt het tegengestelde bereikt van wat
wordt beoogd. De PKB·herziening besteedt hier veel aandacht aan.
'Gemakkelijke' oplossingen als het bebouwen van stedelijk green of het
verder verdringen van bedrijvigheid door wonen, moeten worden
voorkomen. Het intensiveringsbeleid moet zich concentreren op het
omzetten van laagwaardig in hoogwaardig ruimtegebruik. Daarbij moet
creatief gebruik worden gemaakt van mogelijkheden tot ondergronds
bouwen, overkluizen van infrastructuur, herontwikkelen van verlaten
terreinen en leegstaande gebouwen en dergelijke.

2.4.3.

Conclusie terugblik vanuit de lange termijn

Uit het voorgaande blijkt, dat de voorgestelde PKB·herziening voldoende
flexibel is om tijdig in te spelen op niet te voorziene ontwikkelingen.
Noch de berekeningen die zijn gehanteerd ten aanzien van het verloop
van de bevolkingsomvang en de behoefte aan bedrijfsterreinen, noch de
stelling die wordt ingenomen ten aanzien van overloop, noch de keuzen
die worden gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling in de Randstad op
de 'ring', de 'binnenflank' of de 'buitenflank', staan ruimtelijke mogelijk·
heden voor de toekomst in de weg. Evenmin leiden deze keuzen tot
investeringen in nieuw stedelijk gebied, infrastructuur of groen, die later
alsnog minder zinvol louden zijn. Oat laatste geldt ook voor het
'klassieke' stadsgewestelijke openbaar vervoer. Er worden in de
Randstad geen nieuwe uit!eglocaties in de stedelijke periferie voorgesteld, dus ook geen nieuwe openbaar-vervoerlijnen ter ontsluiting
daarvan. Het gaat in de Randstad in aile gevallen om verdere benutting
van reeds bestaande 'VINEX-locaties' waarvoor de infrastructuur al
verzekerd is.
Veel uitgebreider dan hierboven is gebeurd, komt de ontwikkeling op
lange termijn aan de orde in scenario's die ambte!ijk zullen worden
gepresenteerd waaronder de nota "Nederland 2030, Verkenningen
Ruimtelijke Perspectieven", die in 1997 za! verschijnen. Deze verken~
ningen zijn bedoeld als ambtelijke voorbereiding van nieuw beleid voor
de lange termijn.
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3.

VERSTEDELlJKINGSOPGAVE 2005-2010

Het rijk kiest voor het maken van verstedelijkingsafspraken voor een
opgave die uitgaat van de gemiddeld verwachte groei van de behoefte
aan woningen, bedrijfsterrein en kantoorvloeroppervlakte. In de periode
2005-2010 gaat het am een behoefte van 226.000 woningen, 3.119
hectare bedrijfsterrein en 5,2 miljoen m? bruto kantoorvloeroppervlakte.
Op basis van scenario's met een lager respectievelijk een hoger groei~
tempo is een bandbreedte aangegeven. AfhankeJijk van de gekozen
locaties van wonen en werken past hierbij een groen- en infrastructuur.
Naast de kwantitatieve opgave is er voor wonen en werken een
kwalitatieve opgave. Deze is gericht op het realiseren van een duurzame
voorraad van woningen en bedrijfsterreinen. De nieuw te ontwikkelen
woonlocaties moeten hun waarde blijven behouden in veranderende
omstandigheden. Veer bedrijfsterreinen en kantoren geldt dat het aanbod aan ruimte afgestemd moet zijn op de productiestructuur van de
regio.
3.1.

Wonen

Uitgangspunt voor de berekening van de woningbehoeftecijfers is de
middenvariant van de bevolkingsprognose van het CBS (1993).
De bandbreedte voo, het wonen is gebaseerd op de hoge en lage
variant van deze prognose. De toename van de woningbehoefte wordt
veroorzaakt door demografische en sociaal-culturele processen, zoals
individualisering, vergrijzing en immigratie.
Tussen landsdelen binnen Nederland hebben zich in de afgelopen
peri ode geen grote verschuivingen voorgedaan. Wei tussen de stadsgewesten en het directe om meland, waarbij de stadsgewesten een
relatieve bevolkingsafname kenden. Hoewel het aandeel van Gelderland
en Noord-Brabant voor zowel bevolking als werkgelegenheid liGht
toeneemt, concludeert de "Overloopstudie'" dat deze groei in hoofdzaak
wordt veroorzaakt door auto nome ontwikkelingen in deze landsdelen
zelf. Bedrijfsverplaatsingen vanuit de Randstad naar GeJderland en
Noord~Brabant leveren daar slechts een geringe bijdrage aan.
3.2.

Werken

De opgave voor bedrijfsterreinen en kantoren is gebaseerd op het CPBscenario "European Renaissance" (gematigd scenario). Oit scenario is
geregionaliseerd en vertaald in ruimtebehoefte. De bandbreedte voor
bedrijfsterreinen is afgeleid van het "Balanced Growth-scenario". In de
Randstad en het Noorden is de bandbreedte bepaald door ,ekening te
houden met een extra buffervoorraad. De ondergrens van de band~
breedte voor bedrijfsterreinen (de opgave) geeft het minimale niveau
aan waarop de provincies en regio's hun bedrijfslocatiepJanning moeten
baseren. De feitelijke entwikkeling en realisering van bedrijfslocaties is
uiteraard afhankelijk van de feiteJijke economische ontwikkeJing.
Voor de vraag naar kantoorvloeroppervlakte is sr geen aanleiding om
een bandbreedte aan te geven, omdat deze vraag in de hoge en de lage
groeiscenario's slechts weinig verschil te zien geeft.

1 "Overfoop van bevolking en werkgelegenheid Randstad-Gelderland/NoordBrabant", STEPRO, Utrecht, september
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3.3.

Groen en infrastructuur

De groenstructuur moet voldoende aanvulling vormen voor de stedelijke
gebieden, zeker waar meerdere stadsgewesten aaneengroeien.
Het Groen heeft een structurerende en geledende functie en biedt
ruimte voor recreatie.
Er bestaat onderscheid tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk groen,
deze categorieen zijn niet uitwisselbaar. Door beide vormen in vol~
doende omvang goed op elkaar te laten aansluiten met routestructuren
en verbindingszones, ontstaat een kwalitatief hoogwaardige Groene
leefomgeving, hetgeen van belang is voor het economisch functioneren
ervan. Bij het plannen van de nieuwe woon- en werklocaties moet
worden aangesloten bij de bestaande groenstructuur.
Voorts wordt onderscheid gemaakt tussen regionaal en strategisch
Groen. Regionaal Groen heeft een structurerende werking op
stadsgewestelijk niveau. Strategisch Groen is op nationaal niveau, of
zelfs op bovennationaal niveau, van structurerende en geledende
betekenis. Het rijk vlndt het van belang am in de peri ode 2005-2010
strategische groenprojecten toe te voegen of uit te breiden, mits dit
financieel haalbaar is.
Bij de infrastructuuropgave gaat het er om woon- en werklocaties te
kiezen die een bijdrage leveren aan de beperking van de groei van de
automobiliteit. Bij de keuze van locaties zal zoveel mogelijk worden
aangesloten op de bestaande infrastructuur.
3.4.

Verschillen tussen landsdelen

De verstedelijkingsopgave is niet gelijkmat'lg over het land verdeeld.
In grate lijnen voigt de nieuwe verstedelijkingsopgave de bestaande
situatie in Nederland, met een concentratie in West-Nederland.
Wat betreft het wonen zal de helft van de totale wonlngbehoefte van
226.000 woningen in de Randstadprovincies gebouwd moeten worden.
Bijna drieentwinflg procent in de zuidelijke provincies, achttien procent
in de oostelijke provincies en acht procent in het Noorden.
Oak de vraag naar kantoren manifesteert zich sterk in de Randstad.
Het gaat daarbij om zestig procent van de totale Nederlandse behoefte.
Wat betreft kantoren neemt Zuid-Nederland, na de Randstad het
grootste deel voor zijn rekenlng gevolgd door Oost-Nederland (achttien
respectievelijk veertien procent). In Noord-Nederland is de behoefte aan
kantoren acht procent van het Nederlandse totaal.
Voor de planning van bedrijfsterreinen is een uitwerking van de
opgavecljfers gemaakt op het niveau van COROP-gebieden'. Het is de
bedoeling dat de opgave en het locatieaanbod op dit niveau met elkaar
in evenwicht worden gebracht. De behoefte aan bedrijfsterreinen is in
vergelijking met de vraag naar woningen en kantoren sterker
geconcentreerd In Zuid-Nederland, aihoewel de absolute behoefte nag
steeds het grootst is in de Randstad Inegenendertig procent). In ZuidNederland gaat het om een aandeel van eenendertig procent. In OostNederland en Noord-Nederland gaat het om respectievelijk twintig en
tien procent.

"Ontwikkeling van vraag en aanbocl van
bedrijfslokaties tot 2015", Buck Consultants
International en het Nederlands
Economisch Instituut, Nijmegen/Rotterdam,
maart 1966
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Tabel3.1 Opgave verstedelijking 2005-2010
woningen ()( 1.000)

opgave

bandbreedte

bedrijfsterrein (haJ'
bandbreedte

kantoren {lO.OOO m' b.v.o.)

Bon-regia's

23
21
11
14
10
10

R.O. Arnstercli:lm
S.R. Rotterdam
Haaglan<len
B.R. Utrecht
SRE Eindhoven
Arnhem"Nijrnegen
Regia Twente

6

Provincies (exclusief BON·regio's)
Groningen
Friesland

Dnmthe
Overijssel
Gelclerland

Utrecht

0-17
7-17
6-14
6-13
3·10

0·8

7

3-11

6
9
17
6

6-11
11·22

4-8
6·9
5-19
9-24

3

0·6

27
11

16-37
4·19
10-20

17

Nederland

1")-29

5

11
12

Noord·Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevolancl

11-38

226

251
210
135
168
187
153'}

251-368
210-327
135-209
168-246
187·250
153-190'

166

166-223

98
98
110
110
207
65
128
153
61
413
306"
100

98-158
98-210
110-182
110-163

3.119

86
61
51
45
21
23
15

65-95
128·187
153-223
61·81
413-561
306-411'
100-155

15
15
10
10
22
13
22
22
7
43
27
10

3.119-4.519

518

207-280

" De opgave VOOI· bedrijfsterreinen is exclusief de rllimtevraag VON haventerreinen.
opgave kantoren is geen boJndbreedte aangegeven vanwege de geringe verschillen in de verschillende scenario's.
" Exclusief multimociaal transportcentl"lIm Valburg .
., Excilisief additionele ruimtevraa~J t.g.v. logistieke spin·off in Venlo en Born.

"Vaar de
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3.5.

De opgave

Tijdens de voorbereiding van de PI<B-herziening heett het rijk een
document opgesteld waarin de uitgangspunten van het verstedelijkingsbereld en het direct daaraan gerelateerde beleid voar de open ruimten
zijn samengevat. In dat document is oak de verstedelijkingsopgave
neergelegd voar wonen, werken, groen en infrastructuur. Aan de
besturen van provincies en BON-regia's is gevraagd voorstellen te
doen voar de uitvoering van deze opgave. Voor het overgrote dee I
zijn de regionale overheden erin geslaagd om binnen de gestelde
beleidsuitgangspunten aan deze vraag te voldoen.
!n een aanta! gevallen is een beleidsmatige aanpassing aangebracht op
de opgavecijfers voar wonen en werken, in overleg met de betrokken
regionale overheden. Dit betreft
ruimte voor een ecanomische impu!s voor de Zuidvleuge! van de
Randstad en voor Flevoland;
ruimte vaar het gegeven dat het bij de bedrijvigheid in het Naarden
om activiteiten gaat die relatief veel ruimte nodig hebben;
een versterking van de bundeling in de BON-regia's van de Randstad
ten kaste van de opgavecijfers voar de rest van de Randstadpravincies.
In enkele gevallen, geconcentreerd in de Randstad, zagen de regianale
besturen geen mogelijkheid valledig aan de opgave te voldoen anders
dan door een zekere mate van strijdigheid of op zijn minst spanning met
de uitgangspunten te accepteren. Over deze gevallen is nader overleg
gevoerd, in twee ervan aan de hand van beschikbare conceptuitkomsten van een (milieu-)effectrapportage: waan- en werklocaties
voor de Leidse regio en havenafgeleide werklacaties in het zuidelijk deel
van de Rotterdamse regia (zie oak paragraaf 5.3.4. van deze Nota van
Toelichting). Beide rapportages zijn uitgevoerd valgens de formele
procedure van de milieu-effectrapportage, maar zijn breder opgezet
doardat oak economische, financiele en mabiliteitseffecten in de
beschouwing zijn betrokken. De effect-rapportages worden tegelijk met
dit eerste deel van de PI<B-herziening gepubliceerd. De conclusies die
het rijk heeft getrokken uit het overleg over de problematische gevallen,
met gebruikmaking van de effectrapportages, zUn in deze PI<Bherziening opgenomen.
De opgavecijfers voor wonen en werken zijn aangegeven vaor de zeven
BON-regio's en de twaalf provincies (exciusief de BON-regio's) in tabel
3.1. Het rijk gaat ervan uit dat de provincies, BON-regio's en gemeenten
in hun plannen tenminste vo!doende ruimte opnemen om de opgave
voor wonen respectievelijk werken te accommoderen, en binnen de
uitgangspunten van het nationaal ruimtelijk beleid voldoende ruimte
reserveren voor ontwikkelingen in de verstedelijkingsvraag zoals aangegeven in de bandbreedte. Vanuit de doelstelling zuinig ruimtegebruik
is het rljk van oordeel dat de maxima Ie ruimtereservering niet mag
ujtgaan boven de aangegeven bandbreedte. In het geval de verstedelijkingsvraag vaal' het wonen zich ontwikkelt onder het niveau van de
opgave, is de basis voor (onderdelen van) de plannen niet meer
aanwezjg. In dat geval dienen provincies en gemeenten bij de bepaling
van de prioriteitsvolgorde van (de onderdelen van) de plannen die wei
aan de orde blijven, uit de gaan van de uitgangspunten van het
nationaal ruimtelijk beleid.
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AAN DE SlAD

OP AFSTAND VAN DE SlAD

4.

NATIONAAL RUIMTELlJK BELEID

In de PI<S formuleert het rijk de uitgangspunten van het nationaal
ruimtelijk beleid en van het verstedelijkingsbeleid als onderdeel
daarvan. In andere rijksnota's zijn specifieke aanvullingen gegeven op de
in de PI<S vastgelegde rijksuitgangspunten. Het totaal van rijksnota's
geeft het kader voor het verstedelijkingsbeleid aan. Het rijk w'li zich bij
de formulering van dit beleid echter beperken tot de opgave en de
rijksuitgangspunten. Het fijk wi! geen locatle5 en richtingen in de PKB
vastleggen. Dit stelt eisen aan de formulering van het nationaal ruimtelijk beleid, Het beleid moet eenduidig zijn, zodat goede doorwerking
mogelijk is in het beleid van andere overheden. Voor een aantal onderwerpen is de tekst in de PKB daarom aangevuJd. Die onderwerpen
worden hieronder toegelicht.
4.1.

Bundelingsbeleid

Het bundelingsbeleid houdt in dat in gebieden met een grate bevolkingsomvang de groei van de behoefte aan huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen wordt opgevangen in stadsgewesten zelf.
De verstedelijkingsvraag in het lIandelijkel gebied wordt dus naar
de stadsgewesten afgeleid. Oak buiten de stadsgewesten geldt het
bundelingsbeleid, In dat kader voorziet een aanta! stedelijke centra
of kernen in een opvangtaak, die door de provincies in het streekplan
worden aangewezen.
4.1.1.

Doelstellingen van het bundelingsbeleid

Het bundelingsbeleid heeft verschillende daelstellingen. In de eerste
plaats wordt hierdoor het ruimtebeslag voor nieuw stedelijk gebied
beperkt en blijft de kwaliteit van het bestaande stedelijke gebied op peil.
Daarnaast zorgt het beperken van het stedelijk ruimtebeslag voor het
behoud van waardevolle landelijke gebieden en voor een afwisseling
van stedelijk en landelijk gebied. In de derde plaats wordt met het
bouwen in bestaand stedelijk gebied het draagvlak van voorzieningen en
voor openbaar vervoer versterkt. Ten slotte komt het investeren in
bestaand stedelijk gebied ten goede aan het aanzien van de bebouwing
en de buitenruimte; het kan sociale veiligheid bevorderen en sociale
segregratie tegengaan.
Het rijk streelt bij bundeling ten behoeve van de bereikbaarheid per
fiets en openbaar vervoer niet aileen naar een goede situering van de
verschillende functies ten opzichte van elkaar, maar oak naar een
inrichting van locaties die mede op het gebruik van de fiets en het
openbaar vervoer is afgestemd. Dit leidt tot een PKB-wijziging op dit
punt 111.2 fl.
4.1.2.

Bunde/ing in stadsgewesten

Het beleid is erop gericht nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden en
verzorgingselementen zo dicht mogelijk bij en in grote en middelgrote
steden te lokaliseren. Dit uitgangspunt leidt tot twee locatiecriteria.
In de afgelopen periode is de voorkeursvolgorde voor nieuwe locaties
sterk benadrukt: eerst in de stad, dan aan de stad en pas als laatste
mogelijkheid op afstand van de stad, Het tweede locatiecriterium
benadrukt de financieel-economische uitvoerbaarheid: gedane
investeringen moeten zoveel mogelijk worden benut a!vorens uit te zien
naar nieuwe locaties waarbij ook nieuwe investeringen nodig zouden
zijn, In afbee!ding 4,1 zijn deze twee locatiecriteria tegen elkaar uitgezet.
De voorkeur van het rijk is daarbij gelegen bij locaties zover mogelijk
linksboven in de figuur: uitbreiding van bestaande (binnenstedelijke)
woon- en werklocaties en locaties aan de stad, ontsloten door bestaand
openbaar vervoer en gebruik makend van bestaande groenstructuren,
Ook in het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is deze voorkeur
in het stadsgewestelijk inrichtingsbeleid aangegeven.
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Intensivering van de bestaande stad zou bij voorkeur moeten passen in
een visie voor de lange termijn op het gehele stedelijke gebied. Plannen
of programma's die kunnen bijdragen aan een kwaliteitssprong voor de
stad als geheel of die structurele ruimtelijke problemen van de stad
kunnen helpen oplossen, verdienen bijzondere aandacht.
Mogelijkheden voor verdichting liggen in meervoudig ruimtegebruik.
Ruimte kan gevonden worden door stapeling {of overbouwingl of
ondergronds bouwen. Daarvoor moeten goede oplossingen worden
gevonden en er moet draagvlak voor zijn.
Binnen bestaand stedelijk gebied komen steeds weer nieuwe
veranderings- en herstructureringsprocessen op gang. Daarom
gaat het rijk er voor de periode 2005-2010 vanuit dat het stedelijk
gebied in het algemeen steeds opnieuw ruimte biedt voor
binnenstedelijke woningbouw. Uit de ingediende voorstellen van
de provineies en BON-regia's blijkt dat dit inderdaad het geval is.

4.1.3.

Infrastructuur

Het rijk streeft naar een situatie waarin iedere grote locatie gesitueerd is
aan een verbinding van hoogwaardige openbaar vervoer, waarbij zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuLlr. Dat is
efficient uit het oogpunt van benutting van de beschikbare middelen.
Belangrijker is nog dat aansluiting op bestaand hoogwaardig openbaar
vervoer niet aileen goede verbindingen oplevert met het centrum van
het stadsgewest maar oak optimale aansluiting geeft op het gehele
openbaar vervoersnetwerk. In het kader van deze PKB identificeert het
rijk infrastructuurprojecten, waarvan een directe relatie met de
verstedelijkingsopgave 2005-2010 verwaeht mag worden. Nieuwe
locaties waarvoor infrastructurele voorzieningen nodig en onvermijdelijk
zijn, zullen pas worden overwogen nadat de voorkeursopties 'bouwen in
het bestaande stedelijke gebied', 'benutten van restcapaciteit van reeds
geplande locaties' en 'nieuwe locaties in aansluiting op bestaande
openbaar vervoersvoorzieningen' geen goede oplossingen meer kunnen
bieden.

4.1.4.

Grenzen aan compacte verstedelijking

Compacte verstedelijking heeft belangrijke voordelen, maar kan
tegelijkertijd op gespannen voet staan met een goede kwaliteit van de
dagelijkse leefomgeving. Er zijn grenzen waarbij de kwaliteit van het
bestaande stedelijk gebied niet meer gebaat is bij verdere verdichting.
De randvoorwaarden voor verdichting hebben te maken met het behoud
van bedrijvigheid en groenvoorzieningen in de stad en het behoud van
een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling. Zo mag het streven naar
versterking van de woonfunctie niet leiden tot verdringing van de
bedrijvigheid. Er moet integendeel ruimte vrijkomen voor een toe name
van de werkgelegenheid. In een aantal steden Istadsdelenl ligt een
belangrijke opgave in het versterken van de groenstructuur, Het gaat
daarbij zowe! om het creeren van parken en plantsoenen in groenarme
wijken als het ontwikkelen van groene routes die deze plekken en het
buitengebied met elkaar verbinden.
Het bouwen van woningen binnen bestaand stedelijk gebied moet
leiden tot verbetering van de sociale opbouw van de steden. Om het
aandeel van huishoudens met een hoger inkomen in de stad te
vergroten, moeten meer woningen in de marktsector worden geboLlwd.
In sommige gevallen kan een toename van het aandeel woningen in de
marktsector lei den tot een verlaging van dichtheden van woningboLlwplannen.
Voor dergelijke uitvoeringsknelpunten, ook wei aangeduid met de
'paradox van de compacte stad', biedt het project Stad & Milieu een
oplossingsriehting. Volgens de Stad & Milieubenadering moeten
gemeenten het milieu vroegtijdig in het planproces integreren en
creatief gebruik maken van bestaande afstemmingsmogelijkheden.
Ais desondanks milieunormen en/of procedures een optimale
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totaalkwaliteit in de weg staan, kan in uitzonderingsgevallen afwijking
van die regels acceptabel zijn.
Het is de bedoeling am deze Stad & Milieubenadering (met name de
afwijking van de milieuregelsl in de wet vast te leggen en daarmee voor
aile gemeenten toegankelijk te maken, Daartoe wordt vanaf voorjaar
1997 gedurende enkele jaren in een aantal steden met deze benadering
geexperimenteerd.

4.1.5.

Doorwerking

In de uitvoeringsconvenanten over verstedelijking in de periode 19952005 heeft het bundelingsbeleid geleid tot afspraken over aantallen te
bouwen woningen binnen de stadsgewesten en binnen bestaand
stedelijk gebied. Oak in de herziene PKB zal het rijk het bundelingsbeleid
laten doorwerken in de uitvoeringsafspraken met provincies en BONregia's, door afspraken te maken over de aantallen te bouwen woningen
binnen de stadsgewesten en binnen het bestaand stedelijk gebied.
Doorwerking van het bundelingsbeleid zal eveneens plaats moeten
vinden naar de regionale en lokale ruimtelijke plannen. Het rijk hanteert
hierbij als referentiekader de huidige verdeling van wonen, werken en
voorzieningen over het gebied buiten en binnen de stadsgewesten en de
afspraken over bundeling zoals deze gemaakt zijn in de lopende
uitvoeringsconvenanten en gemaakt worden in de uitvoeringsafspraken
2005·2010.
4.2.

Beleid Open ruimten

Het rijk heeft in de VINEX drie soorten ·open ruimten' aangegeven.
Hiermee wil het rijk de afwisseling tussen stedelijke en landelijke
gebieden behouden danwel vergroten. Tevens dient het beleid ter
ondersteuning van het bundelings- en concentratiebeleid. Om de open
ruimten werkelijk 'open' te houden, worden beperkingen opgelegd aan
de groei van het stedelijk ruimtebeslag. Uit een evaluatie 3 is echter
gebleken dat er bij de doorwerking van dit beleid sterke verschillen
aanwezig zijn in de beperkingen die aan de verstedelijking worden
opgelegd. Het rijk acht deze verschillen in interpretatie van het openruimtebeleid niet wenselijk. Om de duidelijkheid te vergroten wordt in
deze toelichting het beleid voor de open ruimten nog eens weergegeven
en wordt een aanvu!lende tekst in de PKB-herziening opgenomen (l1.2).

" "Restrictief beleid, doorwerking in
provinciaal beleid, Evaluatie Vino!VINEX",
VROM-publicatie, Den Haag, juli 1995.
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Albee/ding 4.2 Open Ruimten

Restrictief beleid rijk
Restrictief beleid provincie

Bufferzones begrensd
Bufferzones nog niet begrensd
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4.2.1.

)

Bufferzones

In de PKB worden drie categorieen 'open ruimten' onderscheiden met
een bijbehorend restrictief beleld, De eerste categorie betrcft de
zogenoemde bufferzones. Oit zijn door het rljk aangewezen gebieden
tLJssen stadsgewesten. Voorbeelden zijn de bufferzones AmsterdamHaarlem (o.a. Spaarnwoude), Midden Delfland, Utrecht-Hilversum en
Amstelland-Vechtstreek, De aanwijzing van deze bufferzones is een
concrete beleidsbeslissing en is daarmee een besluit in de zin van artikel
1:3 van de Aigemene wet bestuursrecht. De grenzen van deze bufferzones zjjn op de PKB-Bufferzonekaarten aangegeven.
In deze door het rijk begrensde gebieden staat een kwalitatief hoogwaardige lnr1chting van het landelijk gebied centraaL Er worden
instrumenten ingezet om de groene functie te versterken, waardoor
dicht bij de stedelijke concentratiegebieden rust, ruimte en groen kan
worden gevonden. In het bufferzonebeleid wordt zoveel mogelijk een
koppeling gelegd met het inrichtings- en het beheersbeleid zoals dat in
het Structuurschema Groene Ruimte is verwoord. Voor de inrichting van
bufferzones kunnen instrumenten in het kader van de landinrichting en
instrumenten voor de aankoop en beheer van natuurgebieden en voor
de stichting van staatsboswachterijen worden ingezet. In de Randstad
wordt een Randstadgroenstuctuur ontwikkeld.
De vastgestelde grenzen van de bufferzones zijn door betrokken
provincies op streekplankaarten als bebouwingscontouren van het
stedelijk gebied overgenomen. In beginsel mag er geen uitbreiding van
verstedelijking plaatsvinden anders dan binnen d'ie bebouwingscontouren. Een uitzondering geldt voor niet-substantiele bebouwing die
gekoppeld is aan het gebruik van de genoemde landelijke gebiedsfuncties, Ook de realisering van nieuwe landgoederen 'IS toegestaan,
mits deze een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het
gebied tot gevolg hebben. Nieuwvestiging van glastuinbouw is, buiten
de vigerende planologische capaciteit, uitgesloten.
De grenzen van de nog aan te wijzen bufferzones (bijvoorbeeld
Amsterdam-Purmerendl zijn indicatief op de PKB-Regiokaarten
aangegeven. De aanwijzing (inclusief de deflnitieve begrenzing) vindt
plaats bij besluit van de minister van VROM gehoord de Rijksplanologische Commissie. De minister streeft ernaar dit besluit nog v66r
het verschijnen van dee I 3 van de PKB-herziening te nemen.

4.2.2.

Restrictiel be/eid rijk

De tweede categorie van de open ruimten draagt de PKB-aanduiding
'restrictief beleid rijk'. Oit zijn in de PKB aangewezen grate aaneengesloten open ruimten: het Groene Hart, delen van de Noord- en
Zuidhollandse Duinstrook, het Centraal Veluws Natuurgebied,
Waterland en de polders in Noord-Holland Schermer/PurmeriWormer.
Het rijk streeft in deze gebieden naar behoud en waar nodig versterking
van de waarden van het landelijk gebied, De kwaliteitsverbetering wordt
gestalte gegeven door het NU/ROM-beleid, het Koersenbeleid en het
HAV-beleid.
In beginsel mag in deze gebieden geen verdere uitbreiding van het
stedelijk ruimtebeslag plaatsvinden. Het rijk ziet er bij de doorwerking in
streek- en bestemmingsplannen op toe dat er geen uitbreiding van het
stedel'ljk ruimtebeslag meer plaatsvindt dan wei dat (in de streekplanperiode) naar deze situatie toe wordt gewerkt.
Het rijk zlet erop toe, dat het restrictief beleid rijk zijn doorwerking krijgt
door het aangeven van maximale bebouwingscontouren in streek- en
bestemmingsplannen. Buiten die contouren mag geen uitbreiding van
verstedelijking plaatsvlnden, terwijl iedere gemeenten vrij is om binnen
de contouren eigen ruimtelijke plannen ten uitvoer te brengen.
Ook mogen de contouren verlegd worden, mits de totale oppervlakte
van het gebied binnen de contouren maar gelijk blijft.
Deze zogenoemde contourbenadering heeft het voordeel dat duidelijk
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is waar wei en waar niet kan worden verstedelijkt, hetgeen de handhaafbaarheid van het beleid ten goede komt. Bovendien geeft het
beleid de vrijheid aan gemeenten om binnen de contouren eigen
ontwikkelingen tot stand te brengen.
In de praktijk blijkt dat de contourbenadering nog onvoldoende
doorwerking vindt. Aileen in delen van het Groene Hart en in Waterland
zijn bebouwingscontouren op de streekplankaarten getrokken. Voor de
overige gebieden zal de doorwerking van de contourbenadering in
streek- en bestemmingsplannen alsnog moeten plaatsvinden.

4.2.3.

Restrictief be/eid provincies

Ten slotte zijn er open ruimten die op de PKB-Regiokaarten zijn
aangeduid als 'restrictief beleid provincie'. Dit zijn, net als de 'rijks
restrictieve gebieden' grote aaneengesloten open ruimten. Voorbeelden
zijn delen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, de Eemsvallei,
de Gelderse Vallei, Mergelland en delen van Noord·Brabant en
Gelderland.
Ook hier streeft het rijk naar behoud en indien nodig versterking van
de waarden van het landelijk gebied en ook hier wordt de kwaliteitsverbetering gestalte gegeven door het NU/ROM·beleid, het
Koersenbeleid en het HAV·beleid. Uitbreiding van het stedelijk
ruimtebeslag mag er in beginsel niet plaats vinden.
Het verschil is, dat de provicies in de provinciaal-restrictieve gebieden
meer beleidsvrijheid hebben om binnen de arcering op de PKBRegiokaart de concrete grenzen van deze open ruimten in het streekplan
aan te geven, Een ander verschil is, dat binnen deze open ruimten de
mogelijkheid aanwezig is om enige uitbreiding van het stedelijk
ruimtebeslag te accepteren mits dit beperkt blijft tot zogenoemde
'regionale opvangkernen'.
Voor de doorwerking van de PKB-aanduiding 'restrictief beleid provincie'
in streekplannen geeft het rijk, net als bij de rijks-restrictieve gebieden,
de voorkeur aan de eerder genoemde contourbenadering. De provincies
zijn hier echter vrij in, mits het beleid duidelijk toetsbaar en handhaafbaar wordt gemotiveerd en vastgelegd.

4.2.4.

Aard van de restricties

Van een streekplan mag worden verwacht dat de invulling van het
restrictief beleid uit cijfermateriaal blijkt. In de praktijk levert dit
cijfermateriaal veel problem en op; er is een verschil in kwantitatieve
vertaling van het restrictief beleid per provincie. In sommige provincies
wordt incJerdaad toegewerkt naar een situatie waar in beginsel geen
verdere uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag plaats mag vinden,
terwijl andere provincies nog teveel tegemoet komen aan de
uitbreidingswensen van gemeenten. Dit laatste is niet wenselijk.
Niettemin ziet het rijk nog geen noodzaak om uniforme kengetallen voor
verstedelijking in restrictieve gebieden op te stellen. Om te toetsen of
het restrictief beleid toereikend in streekplannen worclt ingevuld, zal het
rijk vooralsnog van de plaatselijke situatie uitgaan. Daarbij zal de
provincie wei cluiclelijk moeten maken dat in de restrictieve gebieden
striktere normen gelden dan welke bijvoorbeeld voor het bunclelingsbeleid van kracht zijn. Duidelijk is ook dat het tegemoet komen aan de
'eigen woningbehoefte' geel1 toereikende invulling is om van het
restrictief beleid af te wijken. Voor kernen in het landelijk gebied zal
hier, zelfs bij een uitwerking van het (soepeler) bundelingsbeleid,
geen sprake van mogen zijn.
Voor de ontwikkeling van bedrijvigheid geldt eveneens dat ruimte
gezocht moet worden binnen de bebouwingscontouren van de kernen.
Bij de zogenoemde A-kernen is eventueel nog uitbreiding van de
contour mogelijk.
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4.2.5.

Relatie met het Structuurschema Groene Ruimte

Het Structuurschema Groene Ruimte biedt aanvullende bescherming
van de ecologisch- en landschappelijk messt waardevolle delen van de
open ruimten. De strekking van het structuurschema is dat in een aanta!
gebiedscategorieen geen activiteiten mogen p!aatsvinden die de
wezenlijke kenmerken van die gebieden aantasten. Aileen voar
activiteiten van zwaarwegend maatschappelijk be lang waarvan is
gebleken dat zij niet op een andere manier of elders kunnen plaatsvinden, kan een uitzondering worden gemaakt. In veel gevallen zullen
mitigerende en compenserende maatregelen moeten worden getroffen.
De betreffende gebiedscategorieen beslaan een aanzienlijk deel van de
open ruimte.
Zoals in het Structuurschema Groene Ruimte staat, zal het rijk de aanleg
van nieuwe landgoederen met bebossing bevorderen. Nieuwe landgoederen zijn boscomplexen (al dan niet met overige gronden) met
daarin een woonhuis van allure (met daarbinnen maximaal 2 a 3
wooneenheden) en waarop minimaal 5 hectare is bebost. Van het
boscomplex is minimaal negentig procent openbaar toegankelijk,
maximaal tien procent is bestemd voor privegebruik; het complex heeft
een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. De aanleg van dergelijke
landgoederen wordt als een groene ontwikkeling gezien. Ook in de open
ruimte is dit mogeJijk mits hierdoor sprake is van een duidelijke
kwaliteitsverbetering van het gebied. In sommige gebieden kunnen
nieuwe !andgoederen ten koste gaan van de natuur en landschappelijke
waarde. Het Structuurschema Groene Ruimte geeft aan welke gebieden
dat zijn. De aanleg van nieuwe landgoederen is hier ongewenst, tenzij
deze niet ten koste gaan van de feitelijke waarden.
In de "Balans Visie Stadslandschappen" worden zes experimenten voor
nieuwe buitenplaatsen aangekondigd. Nieuwe buitenplaatsen zijn
boscomplexen bestaande uit gebouwen (niet uitsluitend een woonfunctie) en een omringend park (naast bos ook andere vormen van
natuur). De experimenten met nieuwe buitenplaatsen hebben tot doel
de meerwaarde van de buitenplaatsen voor groene kwaliteit en hun
eventuele negatieve ruimtelijke gevolgen in beeld te brengen. Het gaat
om zes experimenten: twee in of aan de rand van de stadsgewesten,
twee aansluitend op strategische groenprojecten en twee in de
'aandachtsgebieden leefbaarheid platteland' uit de VINEX. De locaties
zullen nog nader worden geconcretiseerd. Een evaluatie van de
experimenten is voorzien in 1998. Op basis van de uitkomsten van
deze evaluatie zullen beleidsconclusies worden getrokken.

4.2.6.

RetaNe met de Huisvestingswet

In de huidige Huisvestingswet is aangegeven dat er een wisselwerking
bestaat tussen de ruimtelijke ordening en de woonruimteverdeling.
Een voorstel tot wijziging van de Huisvestingswet doorloopt momenteel
het wetgevingstraject. De verwachting is dat de herziening in 1997 in
werking kan treden. Meer dan voorheen zal de Huisvestingswet worden
gericht op de verwezenlijking van het bovengemeentelijk ruimtelijkeordeningsbeleid zoals dat op grand van de PKB in streekplannen ,al
worden neergelegd.
Dit houdt in dat gemeenten in de open ruimten waar een restrictief
beleid geldt in beginsel regionale en lokale bindingseisen mogen stellen.
De mogeJijkheid voor het stelJen van bindingseisen geldt aileen indien
uit het streekplan helder blijkt dat er sprake is van ruimtelijk restrictief
beleid en dat er geen uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag plaatsvindt, danwel dat in de streekplanperiode wordt toegewerkt naar deze
eindsituatie. Gemeenten buiten de in streekplannen aangeduide
restrictieve gebieden mogen geen barrieres voor woningzoekenden
van buiten de gemeente opwerpen.
Op deze wijze zal de groei van de woningvoorraad in de restrictieve
gebieden uiteindelijk beperkt zijn tot vervangende nieuwbouw, functieverandering en verdichting. Opvang van de uitbreidingsbehoefte dient
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plaats te vinden in de stadsgewesten of regionale opvangkernen.
De gewijzigde Huisvestingswet stelt aanvullende eisen aan de aard
van de restricties en de vormgeving hiervan in streekplannen.
4,3,

Cultuurhistorie

Ruimtelijke kwaliteit wordt bevorderd door uit te gaan van de
cultuurhistorische waarden in de gebouwde omgeving en in het
landelljk gebled. In de PKB wardt benadrukt dat steden, darpen en
landschappen niet eenvormig mogen worden en dat de historisch
gegroeide situatie, inclusief de archeologische waarden niet
onherkenbaar mogen worden.
Daarom moeten vanaf het begin in het planvormingsproces de
historische ontwikkeling en de cultuurhistorie worden betrokken.
Het is belangrijk hoe cultuurwaarden worden ge'integreerd in een
architectonisch, stedebouwkundig en/of landschappelijk ontwerp.
Het gaat hierbij om verantwoord behoud zodat deze waarden als
inspiratiebron kunnen blijven dienen bij de vormgeving van nieuwe
ontwikkelingen.

4.4.

Stedelijke structuur en groenstructuur

Verstedelijking en ontwikkeling van groenstructuren yond tot nu toe
plaats in twee kaders: de VINEX en het Structuurschema Groene Ruimte.
Slechts bij zes Strategische Groenprojecten, aile in de Randstand, was er
een duidelijke relatie met de verstedelijkingsopgave. De overige
Strategische Groenprojecten hebben een accent op natuur en zijn
minder direct gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave. Er was geen
sprake van een integrale benadering van de 'groene' en de 'rode'
opgave.
Huidige inzichten maken een integrale planningsaanpak van rood en
Groen wenselijk. De betekenis van Groen voor de verstedelijking is
immers groot. Groen draagt bij aan een wervend woon- en werkklimaat
hetgeen een belangrijke vestigingsfactor is voor bedrijvigheid.
De leefbaarheid wordt vergroot door de aanwezigheid van voldoende
groen. Daarnaast is de gel eden de en structurerende werking van het
Groen van Grote betekenis. Het Rijk hecht er daarom aan de
verstedelijking in samenhang te brengen met de groenontwikkeling.
Dat is reden voor een aanpassing van de PKB-tekst hierover.
Het beleid is erop gericht om de meest waardevolle elementen in het
landelijk gebied veilig te stellen en om ontwikkelingspotenties voor
groene functies te waarborgen en te ontwikkelen. Om die doelen te
bereiken is een optimaal functioneren van het landelijke gebied een
voorwaarde. De landbouw is in opperv!akte de grootste gebruiker van
de ruimte en kent ook haar eigen zelfstandig economisch belang.
Daar waar de economische betekenis van de landbouw terugloopt
kan een ontwikkeling van het betreffende gebied in samenhang met
andere activiteiten tot stand worden gebracht.
Een tweede voorwaarde voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen
is het realiseren van een Goede samenhang tussen verschillende
schaalniveaus waarop het groen be!angrijk is. Daarbij gaat het om drie
schaalniveaus: op 10kaal niveau binnen steden en dorpen, op regionaal
niveau en op nationaal strategisch niveau.
Groen op lokaal niveau is een verantwoordelijkheid van de lokale
overheden. Het betreft buurt-, blok- en wijkgroen dat een recreatieve
functie vervult en de belevingswaarde vanuit de woning en/of de
woonomgeving vergroot. Lokaal Groen draagt bij aan de stedelijke
kwaliteit.
Groen op regionaa! niveau is een verantwoordelijkheid voor regionale
en lokale overheden. Het betreft Groen dat veelal verder weg gelegen is
van de woning dan het lokale Groen. Het heeft een structurerende
functie op stadsgewestelijk niveau. Routestructuren en ook verbindingen
die van ecologische betekenis zijn, maken onderdeel uit van dit groen.
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Regionaal groen bevindt zich veelal op het snijpunt van stedelijke en
landelijke functies. Regiobesturen hebben aangegeven dat het niet in
aile gevallen mogelijk is om de uitvoeringskosten van het regionale
groen geheel of ten dele ten laste te brengen van de grondexp!oitatie.
Het rijk heeft de moge!ijkheid en wenselijkheid van ondersteunende
financiering onderzocht. In nader overleg zal het rijk tot een concretisering van de knelpunten trachten te komen. Bij een nadere afweglng
in het voorjaar van 1997 zal de financiele haalbaarheid van gedee!telijke
rijksondersteuning worden bezien.
Groen op strategisch niveau is een verantwoordelijkheid van het rijk.
Het betreft grootschalige groenprojecten die een geledende en
structurende werking hebben op nationaal of zeJfs bovennationaal
niveau. Daarnaast vervult het strategisch groen een functie voor
dagrecreatie en heel! het ecologische betekenis. Een gelijkopgaande
ontwikkeling van de verstedeJijking en groenstructuur is vanuit de optiek
van geleding en structurering dan oak aan de orde. Het rijk vindt het
belangrijk om in de peri ode 2005·2010 strategische groenprojecten toe
te voegen of uit te breiden, mits dit financieel haalbaar is. Uitbreiding IS
mogelijk door de aanleg van nieuw groen met een omvang van
tenminste duizend hectare of door het opschalen van reeds bestaande
grootschalige groenelementen.
Om een goede samenhang tussen de verschillende schaalnlveaus te
realiseren, is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de verschillende
vormen van groen van belang, evenals de verbindingen tussen de
verschillende schaaJnlveaus en tussen het groen en de stad,

4.5.

Multimodale bereikbaarheid van bedrijfsterreinen

De bereikbaarheidsproblematiek en de milieubelasting van het
goederenvervoer over de weg, staan hoog op de agenda. Het ligt in de
verwachting dat wanneer alternatieve vervoersmogelijkheden beschikbaar zijn, deze bijdragen tot een andere modal split in het goederenvervoer. Het rijk denkt in dit verband aan de reallsatle en het gebrllik
van zogenoemde multimodale locaties: locaties die door minimaal
twee modaliteiten ontsloten zijn. Ook gaat het om terreinen in de directe
nabijheid van die multi modale locaties. Tevens moeten bedrijfsterreinen
en overslagpunten van weg naar water, rail en/of buisleiding beter op
elkaar worden afgestemd.
Het rijk zal bezien op welke wijze bij de planning van bedrijfsterreinen
meer aandacht kan worden geschonken aan de nabijheid van alternatieve vervoersmogelijkheden en heeft aangekondigd in de nota
"Transport in Balans" dat in overJeg met de regionale overheden en
het bedrijfsleven wordt bekel<en hoe de bedrijfsterreinplanning in
Nederland betel' afgestemd kan worden op de doelstellingen vanllit
het goederenvervoerbeleid. Op dit moment wordt hieraan llitwerking
gegeven door de ministeries van Verkeer en Waterstaat Economische
Zaken en Volkshuisvesting, Rllimtelijke Ordening en Milieubeheer.
4.6.

Groene Hart

Het Groene Hart is een belangrijk onderdeel in het rllimtelijkeconomisch fllnctioneren van de Randstad. Het open gebied draagt bij
aan de concentratie van wonen en werken op de Randstadring, met
daarop stadsgewesten, die onderling ruimtelijk geleed zijn door bufferlones. Het Groene Hart biedt een tegenwlcht tegen ongewenste
suburbane verstedelijklng en draagt bij aan de ontwikkeling van een
grootstedelijk vestigingsklimaat en een hoogwaardig voorzieningenniveau van de steden op de ring. Daarnaast zorgt het Groene Hart voor
de nodige rust, rLdmte en groen op korte afstand van de staeL
Internationaal gezien is deze combinatie van hoog··stedelijke activiteiten
met een groot open middengebied op korte afstand, uniek, Een
dergelijke kwaliteit moet worden gekoesterd. EnerzijcJs door ongewenste
ontwikkeJingen tegen te gaan, anderzijds door het huidige stimuleringsbeleid voor de ontwikkeling van het Groene Hart voort te zeHen.
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4.6.1.

Nadere Uitwerking Groene Hart

De Nadere Uitwerking/ROM Groene Hart (1992) geeft een beeld van het
Groene Hart in verschillende zones. De buitenste zone betreft de
Randstadring. Aan de binnenkant van de ring bevindt zich een
recreatieve uitloopzone die t8vens dient aJs buffer tegen verdergaande
verstedelijking. Groene aders dringen tot diep in de Randstadring door
en verbinden het Groene Hart met groengebieden daarbuiten. In het
centrale deel van het Groene Hart zijn vier kerngebieden te onderscheiden met belangrijke natuurwaarden en recreatieve waarden:
Vechtplassen, de Venen, Hollandse Plassen en Krimpenerwaard/
Alblasserwaard. In deze kerngebieden is de landbouw de belangrijkste
grondgebruiker maar is oak sprake van een gedeeltelijke functieverandering naar natuur en recreatie. Tussen de recreatieve uitloopzone
en de centrale kerngebieden bevindt zich het veenweidegebied met een
gecombineerde ontwikkeling van landbouw, natuur en recreatie. Vanuit
het Groene Hart verbinden twee royale corridors, zowe! via een
eco!ogisch als een recreatief netwerk het IJsselmeer, de Delta en het
r1vierengebied met de kerngebieden in het Groene Hart. Deze zorgen
tevens voor een samenhang tussen de kerngebieden in het Groene Hart
zelf.

4.6.2.

Groene-Hartgesprekken

Het publieke debat over het Groene Hart ging de afgelopen jaren vooral
over de vraag of er nu wei of niet verstedelijking mocht plaatsvinden en
zo ja, in welke mate. In het najaar van 1995 zijn de GroeneHartgesprekken gevoerd. Daarin heeft het rijk ook aandacht gevraagd
voor de groene en historische kwaliteiten van het gebied. De gesprekken
hebben een groot aantal organisaties en individuen geprikke!d om
nieuwe ideeen te berde te brengen en hebben nieuwe coalities van
ge'lnteresseerde partijen tot stand gebracht. Uit de gesprekken en
adviezen is een aantal rode draden naar voren gekomen.
In de eerste pJaats is duidelijk geworden dat er brede steun is voor de
inzet van het kabinet om het Groene Hart open te houden, zij het dat de
mate waarin per organisatie en instantie verschilt. Men onderschrijft de
visie dat het Groene Hart onmisbaar is voor het unieke karakter van de
Randstad en daarom in samenhang met de Randstadring moet worden
bezien. Hoewel men begrip heeft voor het principe van restrictief beleid,
is er tevens zorg over de consequenties daarvan voor de leefbaarheid
van het gebied, in het bijzonder voor de 600.000 mensen die er wonen
en werken. Binnen de kaders van het restrictief beJeid moet worden
getracht om een voldoende en gevarieerd aanbod van bedrijfsterreinen
te realiseren om wonen en werken in het Groene Hart enigszins met
elkaar in balans te houden.
Ten slotte werd duidelijk dat het Groene Hart ook een versterking nodig
heeft van zijn groene functies. Dat kan door creatief gebruik te maken
van een combinatie van de elementen Jandbouw, natuur, water,
cultuurhistorie en recreatie.
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Afbeelding 4.4 Symbolische weergave impulsen Groene Hart
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4.6.3.

Groene Wereldstad

In de nota "Randstad en Groene Hart: de Groene Wereldstad" die op
prinsjesdag 1996 is uitgebracht zijn de beleidsmatige conclusies uit de
Groene-Hartgesprekken verwerkt. Die hebben geleid tot aanvullingen op
de PI<B, zowel in het Ontwikl<elingsperspectief voor de Randstad, als bij
de Regionale Beleidsuitspraken. De grenzen van het Groene Hart blijven
evenwel onveranderd en het restrictief beleid daarbinnen blijft onverkort

van kracht.
Reeds in de vigerende PKB is het beleid, gericht op het voorkomen
van nieuwe doorsnijdingen van het Groene Hart met infrastructuuf,
opgenomen (V.3 Regionale beleidsuitspraken voor Noord·Holland,
Zuid·Holiand, Utrecht en Flevoland). Voor de volledigheid wordt in
deze partiele herziening (nu onder het hoofdstuk Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief Randstad) nag eens op deze uitspraak
gewezen. De beleidsuitspraak geldt voar infrastructuurvoorzieningen die
zouden lelden tot volledig nieuwe trace's door het Groene Hart. In dat
licht kan ook de kabinetsbeslissing om voor de HSL~zuid te kiezen voor
een tunnel onder het Groene Hart worden geplaatst; hierbij is immers
geen sprake van een doorsnijding. De beleidsuitspraak heeft geen
betrekking op infrastructuurvoorzleningen die bedoeld zijn voor
bestaande {spoor-)wegtracE:!'s. Maatregelen zoals doelgroepstroken of
verdubbelingen, verbindingen en kortsluitingen in de vorm van boogjes
leiden immers ook niet tot nieuwe doorsnijdingen.
Het kabinet beraadt zich over een aanvullende groene impuls voor het
overgangsgebied van ring en Groene Hart. Daarbij gaat het 001< om
verbetering van de bereikbaarheid ten behoeve van recreatie. Verder
gaat het om het verbeteren van de bruikbaarheid in samenhang met
de landbouwgebieden en natuurgebieden. Een besluit over deze
impuls zal genomen worden begin 1997 in het kader van de begrotingsvoorbereiding 1998.
Het kabinet beraadt zich eveneens over de vraag of een nadere concretisering van de beleidsuitspraken IVA. over het Groene Hart 'In een
afwegingskader wenselijk en noodzakelijk is.
4.6.4.

Bestuurlijk Platform Groene Hart

De ministeries van VROM, LNV en V&W en de drie betrokken provincies
werken sinds 1992 gezamenlijk aan de uitvoering van het beleid in de
Stuurgroep Groene Hart. Deze Stuurgroep wordt opgevolgd door een
Bestuurlijk Platform Groene Hart. Naast de partijen vertegenwoordigd in
de Stuurgroep Groene Hart, worden het ministerie van El, de
gemeenten in Groene Hart en Randstadring, de waterschappen, 'groene
maatschappelijke organisaties' en het niet-agrarisch bedrijfsleven
uitgenodigd om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar het
Platform.
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AfbeeJding 5. 1 VerstedeJijkingsvoorstel noordeJijke provincies
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5.

VERSTEDELlJKING IN DE lANDSDElEN

In dit hoofdstuk wordt de partiele herziening van de PI<B-NRB voar de
peri ode 2005-2010 per landsdeel lIitgewerkt.
Achtereenvolgens worden de voJgende landsdeJen besproken:
,x,
Landsdeel Noord bestaande LIlt de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe.
Landsdeel Oost bestaande uit de provincies Overijssel en
Gelderland en de BON-regio's Twente en Arnhem-Nijmegen.
Landsdeel West bestaande uit de provincies Noord-Holland,
Zliid-Holiand, Utrecht en Flevoland en de BON-regia's
Regianaal Orgaan Amsterdam, Beraad Regio Utrecht,
Stadsregio Rotterdam en Haaglanden.
Landsdeel Zuid bestaande uit de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg en de BON-regio Eindhoven-Helmond.
Per landsdeel wordt eerst het verstedelijkingsvQorsteJ van de betrokken
besturen weergegeven in de tekst met een grijze band. Vervolgens
wordt de verstedelijkingsopgave voar het landsdeel besproken en wordt
aangegeven in hoeverre het voorstel van de betrokken besturen aansluiting vindt bij het ruimtelijk beleid van het rijk.
5.1.

landsdeel Noord

5.7.7.

Verstedelijkingsvoorstel noordelijke provincies

De noordelijke provincies hebben voldoende ruimte OIn legemoet
tc k0111en aan de ve1'stedelijkingsopgave. De provincies vragen
aandacht voor de werkge!egenheidsontwikkeling in het Noo1'den.
In dat kader v1'aagt men om het sterkel' inzetten op de plattelandsvernieuvving, het verbcte1'en van de bereikb,1arheid van het
Noorden en het blijven stil11.ulercn van de glasluinbouwontwikkeling in deze regio.
In het stadsgewest Groningen is e1' een woningbouwcapacitl'it van
ruim 4.000 woningen, waarv,lt1 1.000 op binnenstedelijke locatics.
Het Ciboga-terrein is de belangrijkste binnenstedclijke locatie.
De locatie kent bodenwel'Ontreiniging. Dc uitleglocaties zijn aangesloten op de Vinex-!oC<lties 1995-2005. Ook bij de ontwikkeling
van bedrijfsterreinen sluit lTwn aan op bestaande bedrijfsterreinen
(EeIT\sk8naal, Zuidoost).
Het stadsgewest heeft plannen voor transferia, nieuwe spoorwegstations en een openbaar vervoersysteem geb,lScerd op busve1'bindingen. De g1'oenprojecten Ol1lvatten een gl'Oene 'inpassing'
van de verschillende woon- en vve1'kloc8ties. Bij Winschoten is de
ontwikkeling van de BL1lIvve St,1d voorgesteld.
Voor de regio Croningen-Assen is ('en nieuw ruimtelijk concept
ontwikkeld voor de periode tot 2030. De lIitwerking van het
concept, door midde! van een interprovinci,lal streekplan, zal in
1999 zijn voltooid. Het plan voofziet in een concentratic v<ln
stedelijke activiteitcn in de gemeenten Croningen, Assen,
f-Ioogezand-Sappenwer, Leek en Roden.
De p1'ovincie Friesland wi! dertig procent van de benodigde
woningen bouwen in het st'ldsgcwest LeclIwarden en 6rG1
zeventig procent d,1,H'V,111 in dc gemeente Lceuwardcn.
[n Leeuwardcn kunnen llOg 400 woningen op binnenstcdelijke
locatiC's gebouwd worden. Voor 2.000 woningen is er ruimte
op uit1eglocaties ronclom de kern COLI tum ten zuiden van
Leeuwarden. Ve1'stedelijking ,1an de zuidk<lnt van de stdd
vereist extra infr,lstructullrve1'bindingen naar het centrum
van Leeuwarden. Nicuwe bedrijfsterreinloG1ties zijn gepland
in de Weste1'go-zone Clan de westzijde van de stad en in aansluiting dac1rop aan de zukhvestzijde. Er wordt een g1'oene en
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blauwe dooradering van de verstedelijkingslocaties voorgesteld.
De concentratiekern Ern.men wi! ongeveer 2.200 vvoningen
bouwen. De vier binnenstcdelijke Jocaties, Wtlaf '! .000 woningen
gepland zijn, ITlOeten nog gesaneerd worden. In Emrnen worden
bestaande bedrijfsterreinen voor industrie en high-tech uitgebreid.
Er is ruimte voor nieuwe bedrijvigheid langs de N37. De gemeente
wiI het glastuinbouwareaal verdubbelcn en ruimte scheppen voor
daaraan gelieerde bedrijvigheid. Het project "Waterrijk Emrnen"
(de uitbreiding van het Noorder Dierenpark) en de recrcatie~
gebieden "Rictplas" en "P"lrc Sandur" zijn belangrijk voor de
toeristische ontwikkeling van Emmen. De nieuwe woonwijk
Dclftlanden krijgt een hoogwaardige ontsluiting. De verplaatsing
van het station Bargeres nam Delftlanden, de reconstrtlctie van de
Rondweg en de Hondsrugweg garanderen een goede verkeersafwikkeling. am een aantrekke!ijk woon-, werk- en leefmilieu te
creeren wordt ge'investeerd in groenstructuren en in landschapsontwikkeling.

5.1.2.

Verstedelijkingsopgave

De verstedelijkingsopgave voor het Noorden is opgenomen in tabel 5.1.
Het rijk 9aat ervan uit dat de provincia Ie en gemeentelijke overheden
vo!doende ruimte opnemen om binnen de uitgangspunten van het
nationaal ruimtelijk beleid de verstedelijkingsvraag zoals aangegeven in
de bandbreedte te realiseren.
Tabel 5. 1 Verstedelijkingsopgave in de noordelijke provincies
-~--------~~--------~

woningen (x 1.000)
opgave
bandbreedte

bedrijfsterrein (ha)
opgave
bandbreedte

kantoren (10.000 m' b.v.o.)
opgave

~

Groningen
Friesland
Drenthe

5
7
6

9S
9S
110

98-158
98·210
110·182

...•" ..• ..- .. _------~"

15
15

_ _ _'0

De noordelijke provincies geven in hun verstedelijkingsplannen aan dat
er in principe voldoende ruimte voor verstedelijking is. De voorstellen
van de provincies hebben een globaal karakter, zodat deze plannen
aileen op hoofdlijnen in relatie tot het rijksbeleid zijn bekeken. Vanuit de
regionale afwegingen bezien, lijken de voorgestelde ontwikkelingsrichtingen een begrijpelijke keuze. Zowel bij Leeuwarden als Groningen
doet zich echter vanuit nationaa! ruimtelijk beleid de vraag voor of de
keuzes voor de voorgestelde locaties (respectievelijk Goutum-Zuid en
Middelbertl verder kunnen worden geoptimaliseerd. Beide locaties
worden geconfronteerd met barrieres. Ontwikkeling van deze !ocaties
lijkt aileen ten koste van grote investeringen en hoge exploitatietekorten
mogelijk te zijn. Bij nadere uitwerking zal moeten blijken of deze
richtingen wenselijk zijn. Daarbij kan eventueel ook verdere stads"
newestvorming in het kader van de C-20 discussie een rol spelen.
De inzet van de noordelijke provincies is om met de inpassing van
ruimtevergende activiteiten lowel de groei van de noordelijke economie
te stimuleren als een bijdrage te leveren aan de oplossing van de
ruimteproblematiek in andere delen van het land. In de huidige VINEX
is het beleid 'Regio's op eigen kracht' opgenomen, dat aansluit bij de
inzet van de noordelijke provincies. Het Structuurschema Groene
Ruimte biedt voldoende ruimte voor de ontwikkeling van glastuinbouw
in het Noorden. Emmen en omstreken is als regionaal
glastuinbouwcentrum aangeduid.
Ook bij het vaststellen van de verstedelijkingsopgave 2005-2010
voor bedrijfsterreinen gaat het rijk uit van een versterking van de
economische ontwikkeling in het Noorden. De rijksoverheid heeft de
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verstedelijkingsopgave ten opzichte van de trendprognoses naar boven
bijgesteld met 25 procent om daarmee de provincies in staat te stellen
voldoende ruimte te bieden voor economische ontwikkeling. Het
Noorden heeft potentie als het gaat am ruimtevragende activiteiten.

5.1.3.

Infrastructuur en groen

De noordelijke provincies hebbben integrale plannen opgesteld, met een
bij de verstedelijkingsopgave passende groenstructuur en infrastructuur.
Wat betreft infrastructuur stelt de regio allereerst de bereikbaarheid van
de centra in het noorden aan de orde. Ten tweede de ontsluiting van de
verschillende woon- en werklocaties. In het kader van deze PKB identificeert het rijk (op basis van de ingediende voorstellen) de volgende
infrastructuurprojecten, waarvan (vooralsnog) een directe relatie met
de verstedelijkingsopgave 2005·2010 verwacht mag worden:
ontsluiting Middelbert;
voorstadhalte/transferium Werpsterhoek;
ontsluiting Goutum-Zuid;
ontsluiting Delftlanden en ontsluiting Rietlanden (Emmen).
De genoemde projecten zijn nu nog onvoldoende uitgewerkt en
onderbouwd am opgenomen te kunnen worden in het verkenningenprogramma van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
(MIT). Oak is niet in aile gevallen valdaende duidelijk wat de exacte
relatie tussen de ligging en omvang van de ontwikkelingsrichting en het
infrastructuurproject is. De regio wordt gevraagd om samen met het rijk
de projecten verder uit te werken en te onderbouwen, waardoor ten
behoeve van dee I 3 van de PKB besloten kan worden of deze projecten
alsnog in het MIT kunnen worden opgenomen.
Volgens deze provincies zijn investeringen in de groenstructuur direct
gekoppeld aan de uitleglocaties voor het wonen noodzakelijk om een
woonmilieu te kunnen bieden dat kan concurreren met dat in de dorpen
rondom de stadsgewesten.
Een deel van de plannen voor een groenstructuur is ook volgens het rijk
gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave. Zij voldoen echter niet aan de
criteria voor Strategische Groenprojecten, maar zijn eerder als regionaal
groen te beschouwen. De ontwikkeling van regionaal groen is primair
een verantwoordelijkheid voor de regionale en provinciale overheden.
Voor regionaal groen zal in overleg met de andere overheden in het
traject tot deel 3 van de PKB nader worden onderzocht welke financiele
knelpunten aan de orde zijn. Op basis hiervan wordt het regionaal groen
al dan niet opgenomen in de uitvoeringsafspraken.
5.2.

Landsdeel Oost

5.2.1.

Verstedelijkingsvoorstel provincies Overijssel en Gelderland en
BON-regio's Twente en Arnhem-Nijmegen

Van de woningbouwopgave wil de provincic Overijssel
vijfenvijftig procent opvangen in de stfldsgewesten Twente, Zwolle
en de Stedendriehoek.
In het stadsgewest Zwolle zal een dee! van de woningbollwbehoefte opgevangen kllnnen worden in het bestfland stede!ijk
gebied. De resterende behoefte zal op llitleglocfltics gerealiseerd
worden. Voor cen deel biedt de VINEX-Iocatie Stadshagen
hiervoor de restcapaciteit. Voor het overige deel dient een nieuwe
verstedelijkingsrichting ontwikkeld te worden. Voor de
ontwikkeling van bedrijfsterrein is een locatie ten noordwesten
van Zwolle, langs de A28 voorzien. Bij Stadshagen wordt een
voorstadhalte voorzien.
In Deventel~ het Overijssclse deel van de Stedendriehoek, is er
eveneens nog woningbollwcapaciteit op binnenstedelijke Iocaties
en restcapaciteit op de VINEX-\ocatie Colmschate-Noord
(De Vijfhoek). Daama zal woningbouw ten noorden van Deventer,
op het grondgebied van de gerneente Diepenveen plaatsvinden.
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Afbeelding 5.2 Verstedelijkingsvoorstel provincies Overijssel en Gelderland en BON-regio's Twente en
Arnhem-Nijmegen
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De behoefte <"Ian bedrijfsterrein za{ moe ten worden gedekt door
locaties die reeds in de periodc 1995-2005 worden ontwikkeld.
Lokaal bedrijfsterrein zid ten noorden v,m de woningbollwlocatie
De Vijfhoek, eveneens op grondgebied van Diepenveen worden
ontwikkeld. Voor meet" hoogwaardige, snelvveggebonden
bedrijvigheid opteren provincie en gemeente voor de !ocatie EpseNoord direct grenzend aan de stad, op grondgebied V;;ll1 de
gerneente Corssel. Gelderbnd heeft te kennen gegeven aan deze
ontwikkeling vooralsnog geen medewerking te zullen verlenen.
Overijssel vindt dOlt alternatieven !<Ings de AI op gespannen voel'
st,WIl Inet de VINEX-uitgangspunten (compacte stad).
Zowel bij Zwolle ais Deventer worden voorstellen VOOl" de
ontwikkeling van regionaal groen gedaan.

In het Celderse ded van het stadsgewest Stedendriehoek is in
Apeldoorn in de periode tot 2010 voldoende capaciteit op zowe!
binnenstedelijke als uitleglocaties. I-let betreft binnenstedelijk
een restcapaciteit op de !ocaties Kanaaloevers, Kayersmolen en
De Vlijt. Op uit1eglocaties zal na 2005 aan de noordoostzijde van
de stad worden verder gegaan lnet de locatie Zuidbroek, en mm de
oostzijde van de stad met de locatie Zonnehoeve. In de directe
reb tie met de verstedelijking in deze periode, staat de ontwikkeling van de verkeers- en vervoersas van de binnenstad naar
Beemte-Zllidbroek. Omtrent de ontwikkelingsrichting voor
woningbouw n<l 2010 is de discllssie nog gaande (llitkomst
verwacht medio 1997).
De behoefte aan bedrijfsterreinen worden binnenhet grondgebied
vzm Apeldoorn gedekt door locaties die reeds in de periode
1995-2005 worden ontwikkeld, te weten Apeldoorn-Noord als
lokaal bedrijfsterrein, en rnede voor de regionale behocfte in het
stadsgewest de locatie De Kar langs de AI.
De gemeente Zlltphen beschikt op zowel binnenstedelijke locaties
als llitleglocaties tot 2010 over voldoencle c<lpaciteit \'oor wonen en
werken. Om trent de ontwikkelingsrichtingen voor de periode na
2010 zijn in het kader V~1r1 de lopende ARHI-procedure voor
Zlltphen als C-20 gemeente, nog geen keuzes gema~lkt.
De BON-regio Twente wil tweederde van de woningbouwopgave
in het stadsgewest Twente realiseren. Binnen het stadsgewest
wordt er vervolgens naar gestrecfd orn dertig procent van het
aantal vvoningen in de binnensteden van Alme!o, Enschede en
Hengelo tot stand te brengen. Oit wordt essentieel geacht voor de
noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de binnenstedelijke
gebieden. De BON-regio geeft <:Ian dat \'oldoende middelen \'001'
bodemsi.ll1ering onontbeerlijk zijn voor het benutten van de
bcschikbare binnenstedelijke capaciteit.
In het stedelijke uitleggebied is er nog een beperkte restcapaciteit
1/001' hd wonen beschikbaar in de huidige VINEX-Iocatie AlmeIo
Zuid. De verdere ontwikketingsrichtingen voor "vonen en weI' ken
in het stadsgewest zijn geb<lseerd op het overeengekomen bandstadconcept. Op bi.1sis van dit concept heeft de BON-regio tevens
plannen opgesteld voor een regionaal openbaar vervoerssysteem,
waarvan de eerste Ease bestaat uit het ontwikkelen van doorstroomassen en de tweede fase uit het ontwikkelen Vi.ll1 een
"agglolijn". De BON-regio doet een reeks voorstellen voor de
ontwikkding van region~1al groen waarVi.ll1 een dee I in relatie
tot de verstedelijkingsvoorstellen 2005-2010.
De BON-regio Arnhem-Nijmegen wil een groot aantal binnenstedelijke locaties ontwikkelen. D~1(HT1aast wordt de restcapaciteit
benut van de VINEX~locaties (met name Waalsprong, Schuytgraaf
(Oriel-Oost) en Stadsblokken). De BON-regio heeft plannen \loor
een light-railsysteern, dat in de periode 2005-2010 gerealiseerd ZOLI
moe ten worden. Voorgesteld wortH om het strategisch groenproject "de Gelderse roort" llit te breiden met een Inliitifunctionee!
strategisch groenproject in de Over¥Betuwe.
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5.2.2.

Verstedelijkingsopgave

De verstedelijkingsopgave voar het landsdeel Oost is opgenomen in
tabel 5.2. Het rijk gaat ervan uit dat de provinciale en gemeentelijke
overheden voldoende ruimte opnemen om binnen de uitgangspunten
van het nationaal ruimtelijk beleid de verstedelijkingsvraag zoals
aangegeven in de bandbreedte te realiseren.

_.

__._._---_ ..__

Tabel 5.2 Verstedelijkingsopgave Landsdeel Oost 2005-2010

__ __._.- _- ...•...__ __ __
.

..

.

woningen {x 1.000}

bedrijfsterrein (hal

kantoren (10.000 m' b.v.o.)

opgave

opgave

opgave

Twente

6

Arnhem-Nijmegen
Overijssel (zander Twente)
Gelderland (zander KAN)

10
9
17

bandbreedte
3-10
6-13
6·11
11-22

166
153"
110
207

bandbreedte
166-223
153·190"
110-163
207·280

15

23
10

22

" Exclusief rnultimodaal transporlcentrUITI Valburg

In het overleg van het rijk met de provincies en BON-regio's in het
landsdeel Oost is de verstedelijkingsopgave een belangrijk onderwerp
geweest. Daarbij ging het met name over de vermeende overloop van
bedrijven en bevolking vanuit de Randstad naar het oosten en zuiden en
om de vraag of die wei of niet in de trendprognoses zou moeten worden
meegenomen. De conclusie uit het onderzoek naar overloop was, dat de
groei van bevolking en werkgelegenheid in hoofdzaak wordt veroorzaakt
door autonome ontwikkelingen in de landsdelen Oost en Zuid zelf.
De bedrijfsverplaatsingen vanuit de Randstad naar onder meer Gelderland leveren slechts een geringe bijdrage aan de werkgelegenheidsgroei. In de rijksopgavecijfers voor bedrijfsterrein is nu rekening
gehouden met de regionale veplaatsingsdynamiek. Het aandeel van
Gelderland voor zowel bevolking als werkgelegenheid neemt licht toe.
De verstedelijkingsplannen van de regio's in het landsdeel Oost passen
in het nationaal ruimtelijk beleid. Daarbij moet wei aangetekend worden
dat de plannen van de regio een globaal karakter hebben, zodat deze
aileen op hoofdlijnen in relatie tot het rijksbeleid zijn bekeken.
Over de ontwikkelingsrichting Glanerbrug-Noord is er in de regio nog
geen overeenstemming. lndien tot deze richting wordt besloten, za! deze
zodanig worden gepland dat deze past binnen de uitgangspunten van
de VINEX. Gezien het feit dat Gelderland voor het merendeel bestaat uit
kwetsbare landelijke gebieden waarvoor een restrictief beleid geldt, is er
extra aandacht nodig om woon- en werklocaties binnen de stadsgewesten en eventueel binnen regionale opvangkernen te realiseren.
De realisatie van de woningbouwlocatie Stadsblokken (I<AN), die voor
de periode 1995·2005 gepland is met een doorloopcapaciteit na 2005,
hangt nog af van de besluitvorming over de beleidslijn Grote Rivieren.

5.2.3.

Infrastructuur en groen

In het kader van deze PKB identificeert het rijk (op basis van de
ingediende voorstellen) de volgende infrastructuurprojecten, waarvan
(vooralsnog) een directe relatie met de verstedelijkingsopgave 20052010 verwacht mag worden.
voorstadstation Stadshagen (Zwolle);
as binnenstad Beemte·Zuidbroek (Apeldoorn);
nader te bepalen vrije busbanen (doorstroomassen) in relatie
tot ontwikkelingsrichtingen 2005-2010 in de BON·regio Twente;
nader te bepa!en spoorweginfrastructuur met extra haltes in
relatie tot ontwikkelingsrichtingen 2005-2010 in de BON·regio
Arnhem-Nijmegen.
De genoemde projecten zijn nu nog onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd om opgenomen te kunnen worden in het verkenningen-
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programma van het Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport
(MIT). Ook is niet in aile gevallen voldoende duidelijk wat de exacte
relatie tussen de Iigging en omvang van de ontwikkelingsrichting en het
infrastructuurproject is. De regia wordt gevraagd om samen met het rijk
de projecten verder uit te werken en te onderbouwen, waardoor ten
behoeve van deel 3 van de PKB besloten kan worden of deze projecten
alsnog in het MIT kunnen worden opgenomen. Het infrastructuurproject
'as binnenstad Colmschate' (Deventer) is wei al opgenomen in het MIT.
De BON-regio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland stellen de
ontwikkeling van Over-Betuwe (1.040 hectare) voor dat strookt met de
criteria voer Strategische Groenprojecten. Van de 1.040 hectare is 470
hectare gerelateerd aan de verstedelijkingsopgave 2005-2010. Hierbij
hoort circa 47 hectare (ongeveer 24 kilometer) verbindingen. Het rijk wil
met de BON-regio overleggen over de nadere concretisering en
uitvoerbaarheid van een mogelijk Strategisch Groenproject.
Ook voor regionaal green heeft het landsdeeJ Oost vele voorstellen
gedaan en om (financieJe) ondersteuning van het rijk gevraagd. De
ontwikkeJing van regionaal groen is primair een verantwoordelijkheid
voor regionale en provincia Ie overheden. Voor regionaaJ groen zal in
overleg met de andere overheden in traject tot dee I 3 van de PKB nader
onderzocht worden welke financiele knelpunten aan de erde zjjn. Op
basis hiervan wordt het regionaal groen al dan niet opgenomen in de
uitvoeri ngsafspraken.

5.3.

Landsdeel West

5.3.1.

Verstedelijkingsvoorstel Randstadoverheden

De besturen van de vier l~andstadprovincies Noord-Holland,
Zl1id-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier BON-regio's, ROA,
BRU, SRR en Haaglanden hebben in een smnenwerkingsverband
hun verstedclijkingsvoorstellen voor de periodc 2005-2010
opgesteld.
De Randstadoverheden leggen de nadruk op de kwalitatieve
verstedclijkingsopgave. Strategischc interventies zijn noodzakelijk
om de kwaliteit van het woon-, wer1<- en leefmiliel1 in de Randstad
te hand haven en te versterken. Daarnaast vergt stedelijke hcrstructurering en intensive ring cen generieke inzet van het rijk.
De Randstadoverheden stellen strategische interventies aan de
o1'de voor de volgende ondel'werpen:
(potentiele) sleutclprojecten
benutting potenties knooppunten (inter)nationaal raHnet
ontwikkeling ringzones vier grote stadsgewesten
benutting regionale potenties/verbetering
hoofd (i nfra )structlillr
transformatie op oevers
herstructl1rering bijzondere werkgebieden.
Uitwerking van deze interventies mod in samenwerking tussen
lokale overheden en de markt gebellren. Rijkstaak is coordinatie en
mede-verantwoordelijkheid voor het wegnemen van
belenuTleringen.
De woningbouwopgave is weliswaar gedefinieerd voor de periode
2005-2010, maar de strategische interventies gelden niet aileen
deze periode, maar bieden al perspcctieven voor de pcriode
daarvoor.
Voor de stcdelijke herstructllrering en intensivering den ken de
Randstadoverheden aan een stedelijk transfonnatiefonds ten
behoeve van:
fntensivering woningboLlw: streven is 0111 veertig procent van
de bouvvopgave in bestaand stedelijk gebied te reaUseren.
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Albee/ding 5.3 Verstedelijkingsvoorste/ Randstadoverheden
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(Dit is alleen haalbaar door grotc inspanning V,1I1 aile
betrokken partijen.)
Opg,lVC naoorlogs gebied: rijksbetrokkenheid nacler te bcpa1en.
f--Terstructurering werklocaties: voldocnde ruimte reserveren.
Groen in de stad: mel'r ai:ll1dacht voor (de kwaJiteit VJn de)
binnenstcdelijke groenstructuren en voor relatic met
buitengebied.
De Randstadoverheden vragen <:l;;1J1dacht VOOI' de mogelijke
uitvoeringsproblemen in de periodc 1995-2005.Hct cloorzetten van
het VINEX-beleid voor de komende periode vinden zij cen
vereiste. Zij stellen VOO1' om voor te investeren in de 'dragers' van
verstedelijking: de infrastructuul' en de groenstructuur. Voor wat
betrcft laatstgenoenlde wortH naast de aanleg van groene
voorzieningenl elementen (vlakken en routes) specifieke aandacht
gevraagd voor de oplossing van problemen met bctrekking tot
bereikbaarheid Vi;ln het bestaande en het te realiseren groen;
fysieke barrieres (infrastructuur en dergelijke) rnaken kostbare
onderdom- en overgangen noodzakelijk.
Vom wat betreft de infrastructllUf stellen de Randstadoverheden
naast een 1'.0 spoedig mogelijke realisering van een ,wntal
railverbindingen van (inter)nation'l1c betekenis en cen aantal
verbeteringen in de weginfrastructuUl~drie regionale openbaar
vervoersnetten voor: Randsti;ldri;lil, Regiorail en RandstadspoOl~
voor de respectievelijke gebieelen Zuidvleugel, Amster(bm en
omgeving, Utrecht en omgeving.
Onfzuikkclingsrichtingen

wOllell ell

wakell

De Randstadovcrheelen geven aan dat zc in het algemecn
voldoende capaciteit hebben voor ell' woningbollwopgave in
de Randstad. In ell' Randsti;ld wortH verder doorgegaan op de
ontwikkelingsrichtingen die al voor de periode 1995-2005 zijn
aangedllid en verdere verdichting van binnenstedelijk gebied.
Veel van dezc locaties hebben restcapaciteit. In de BON-regio's
I-1aaglanelen en Stadsregio Rotterdam is het zelfs 1'.0 dat de
woningbouwopgave in zijn geheel op binnenstedelijke Jocaties
en op doorlopenele VINEX-locaties kan worden gebouwd. In de
anelere gebieden worden ook nieuwe ontwikkelingsrichtingen
i;wngeduid. De grootste in omvang zijn Grote Polder (Leiden),
I--Iaarlenllnenneet~ Almerc Zuidoost en Rijnenburg. De BON-regio
Haaglanden ondersteunt de ontwikkelingsrichting Grote Polder
niet. De provincie Noord-Holland is vooralsnog geen voorstaneler
van de ontwikkelingsrichting Meerstad in de fTaariemmermecr.
Voor het Groene Hart stellen de RandstCldovcrheden in het
Zuielhollandse deel een bouwopgave van 4.000 woningen en
70 hectare netto bedrijfsterrein voor en in het Utrechtse deel
l.000 woningen en 25 hectare netto bedrijfste1'rein in de periode
2005-2010.
Voor wat betreft de werklocaties wordt eveneens de capaciteit op
bestaande ter1'einen benut. De Randstadoverheden stellcn
daarnaast nieuwe bedrijfste1'reinen VOOl~ veelal gekoppeld aan de
corridors, waarVfm er enkele in het eroene Hart of in de bufferzones liggen. Voorstellen zijn er voor nieLlwe bedrijfsterreinen
tangs het Noordzeekani;1.al, rond Schiphol, langs de A4 en de AI2,
en als onde1'deel van de ontwikkelingsrichting Rijnenburg.
De Randstadoverheden constatcren dat e1' in de voo1'stel!en te
vveinig bedrijfsterreinen voorhanden zljn in het zuidelijk dec! van
de p1'ovincie Noo1'd-I-Iolland en op de Linker Maasoever van de
stadsregio Rotterdam. Ten behoeve van deze laatste regio wordt
de ontwikkeling van cen havenge1'elateerd bedrijfsterrein in de
Hoeksche Waard. voorgestdd.

Croen- el/ Illji'asfrllcfulI}"
In de Noordvleugel stellen de RandstCldoverheden voor om
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2.150 ha groen en 202 km routestructuren te realiseren. Twee
nieLl'vve groenprojecten worden daarbij voorgeste1d, e(~n in de
Oostfi<mk (Flevobnd-Utrecht) en een in deHES-regio. Voorts
worden uitbreiclingen van groen voorgestaan bij de geplande
strategische groenprojectcn Bcrgen-Schoorl, Zolanstreek en Utrecht,
i:llsmede een koppeling van de strategische groenprojecten in
de J--barlemmermeel~Dc Venen en de Noordelijke Vcchtstreek.
In de Zl1idvleugel stellen de Randstacloverhedcn voor om 2.590 ha
en rl1im 138 km aan routestructuren te realiseren. Nieuwe groenprojecten zijn de Qude Maas-Splli en de Kllstzone. Uitbreiding
van het strategische groenproject Landgoederenzone Huagbnden
wordt voorgesteld rnet de 'Croenbbuwe slinger' en het 'IIollandse
Plassengebied'. Ook wordt een uitbreiding voorgestc1d van het
strategisch groenprojeet Zoetermeer Zuidplas met verbindingen
naar de Coudsc regio en Rotterdmn-Noordrand. Dc voorgestelde
oppcl"vlakten betreffen de periode lVI 2005. Voor de pcriode tot
2005 is een tekort aan groen geconst<lteerd dolt van ea 800 ha in de
Noordvleuge1 en Gl 500 ha in de Zllidvlcugel.
De H.olndstadoverheden brengen vervolgens drie regionale openbam vervoersnetten onder de a<ll1dacht. "fen behoeve van de opwaardering van het hell' openbaar vervoersnet zijn verschillcnde
projecten te onderseheiden die tevens behoren bij de verstedelijkingsopgave 1995-2010. Tevens zijn diverse yoorste1len gedaan
voor verbetering van de weginfn,structllut~onderscheiden na<1r
hookitransportassen in relatie tot achtcrbndverbindingen, het
hoofdwegenstelsel en de a,lnsilliting van bouwlocaties op het
hoofwegenverkeerssysteem. Daaronder vallen 001< maatregelen
tel' vel'betering van de bereikbaarheid van Fleyol<llld.
In afbeelding 5.3 is het verstedelijkingsvoorstel van de Randstadoverheden opgenomen. Op de kaart staan ook de verstedelijkingsrichtingen waarvan in het Bestllurlijk Overleg is geconstateerd dat
dcze niet aan de orde zijn voor 2010.

5.3.2.

VerstedelJjkingsopgave

De verstedelijkingsopgave voor het landsdeel West is opgenomen in
tabe! 5.3. Het rijk gaat ervan uit dat de provinciale en gemeentelijke
overheden voldoende ruimte opnemen om binnen de uitgangspunten
van het nationaal ruimtelijk beleid de verstedelijkingsvraag zoals
aangegeven in de bandbreedte te realiseren.

Tabel 5.3 Verstedelijkingsopgave Randstad 2005·2010
woningen (x 1.0001
opgave
bandbreedte

23
21

Regio Amsterdam (ROA)
Regio Rotterdam (SRR)
Haaglanden
Regio Utrecht (SRUl
Noord"Holland zonder RDA
Zuid-Holland zonder SRR en Haaglanden
Utrecht zander BRU
Flevoland

11

14
11

12
6
17

11-38
11-29
0·17
7-17
5-19
9-24

6·9
10-20

kantoren (10.000 m' b.v.o.)
opgave

bedrijfsterrein (ha)
opgave
bandbreedte

--------_..

251
210
135
168
128
153
65
100
_---_.~

..

251-368
210-327
135-209
168-246
128-187
153-223
65-95
100-155
"

.- - _..

86
61
51
45
22
22
13
10.. ..
-""

__

..

De Randstadoverheden zien zich voor een ambitieus verstedelijkingsprogramma gesteld. Zij geven aan dat investeringen noodzakelijk zijn in
infrastructuur, groenstructuur en het bestaand stedelijk gebied.
Wat betreft dit laatste heeft de Randstad een aantal voorstellen gedaan
voor strategische interventies (tweede generatie sleutelprojecten) in het
bestaand stedelijk gebied. Wat betreft werkgelegenheid is er een impuls
noodzakelijk in Flevoland en de Zuidvleugel van de Randstad.
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Het rijk geeft voor de periode na 2005 geen verstedelijkingsrichtingen
aan. De regionale overheden zijn vrij am verstedelijkingsrichtingen te
kiezen binnen de rijksuitgangspunten van het ruimtelijk beleid. Om
deze reden is ervoor gekozen om de verstedelijkingsrichtingen na 2005
zowel uit de PKB-tekst als uit de PKB-kaart te verwijderen. Oak zijn de
'ontwikkelingsrichtingen voor 2005' uit het kaartbeeld verdwenen.
De huidige teksten in de PI<B over de verstedelijking in de periode
1995-2005 geven voldoende richting aan. Tevens zijn voor deze peri ode
al uitvoeringsafspraken gemaakt met de Randstadoverheden.
Opgave wonen
De Randstandoverheden en het rijk zijn het eens geworden over de
omvang en de verdeling van de woningbouwopgave. In de Noordvleugel is rekening gehouden met de opvangfunctie van Flevoland
(Almere) voor de stadsgewesten op het 'oude land'. Voor het Groene
Hart is de woningbouwopgave vastgesteld op 4.000 woningen in de
peri ode 2005-2010. Het realiseren van deze woningen moet plaatsvinden
binnen de strakke bebouwingscontouren rond de kernen in het Groene
Hart, zoals in het Bestuurlijk Overleg voor de peri ode tot 2005 is overeengekomen met de provincies. Ook de ontwikkeling van lokale en
regionale bedrijvigheid moet plaatsvinden binnen die contouren.
Aileen voor de kernen Alphen aan de Rijn, Gouda en Woerden kan,
indien noodzakelijk, uitbreiding van de bebouwingscontour 2005 aan
de orde zijn.
De woningbouwopgave voor de BON-regio's verhoogd en de opgave
voor de rest van de provincies overeenkomstig verlaagd, als uitvloeisel
van het restrictieve beleid voor het Groene Hart en het bundelingsbeleid
vaar de stadsgewesten. Het resultaat van de bijstelling is verwerkt in
tabel 5.3.

Het rijk is het met de provincies eens waar het de complexe opgave
voor het bestaand stedelijk gebied betre!t. Het kabinet heef! besloten tot
een gericht grote steden beleid, dat ingaat op de specifieke sociaaleconomische problematiek. Ais bijdrage aan een oplossing streeft het
rijk naar het binden van verschillende bevolkingsgroepen aan de stad.
De Randstadaverheden hebben in het kader van de Actualisering van de
pkb VINEX voorstellen ingediend ter verhoging van de kwaliteit van de
bestaande stedelijke gebieden. Zij hanteren daarbij de term strategische
interventies (tweede-generatie sleutelprojecten). Zij wijzen op het belang
van deze projecten als een vernieuwd investeringsprogramma voor de
periode 1996-2010 ter uitvoering van het VINEX-beleid voor het bestaand stedelijk gebied, dat anders dreigt te verzanden. In het licht van
de VINEX-doelstellingen achten zij het wenselijk een hager ambitieniveau te bereiken.
Uitwerking van deze interventies vraagt samenwerking tussen de locale
overheden en de markt. De taak van het rijk wordt vooral gezien als
cobrdinerend en gericht op het wegnemen van belemmeringen. Deze
voorstellen geven invulling aan de wijze waarop de vitalisering van de
stad inhoud kan worden gegeven. In het gevoerde Bestuurlijke Overleg
is afgesproken dat de Randstadoverheden de voorgestelde interventies
voar wat betreft selectie, prioriteitsstelling en fasering nog nader zullen
uitwerken. Bij de uitwerking zal oak de rol van het rijk nader worden
gepreciseerd.
Opgave werken
Ook het probleem van de matige economische ontwikkeling van de
Zuidvleugel en Flevoland wordt door de Randstadoverheden en het rijk
gedeeld. Bij het vaststellen van de verstedelijkingsopgave is rekening
gehouden met een wenselijke economische impuls in deze gebieden.
Het rijk heeft daartoe de opgave bedrijfsterreinen naar boven toe
bijgesteld ten opzichte van de geprognotiseerde trendberekening.
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5.3.3.

Verschillen met het rijksbeleid

De Randstadoverheden hebben integrals plannen voorgesteld, die in
grate lijnen aansluiten bij het nationaal ruimtelijk beleid. In de plannen
wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van het stedelijk gebied. In grote
mate wordt voortgebouwd op de afspraken die gemaakt zijn voar de
verstedelijking in de peri ode 1995-2005.
Niettemin bevatten de voorstellen een aantal specifieke ontwikkelingsrichtingen die naar het cordesl van het rijk niet passen in het nationaal
ruimtelijk beleid of daarmee op gespannen voet staan. De Randstadoverheden daen deze voorstellen omdat zij geen alternatieven hebben
kunnen vinden die wei zouden passen in het rijksbeleid. In nader overleg
is over het groot8t8 dee I van de problematische ontwikkelingsrichtingen
alsn09 overeenstemming ontstaan. Het gaat hierbij om de valgende
ontwikkelingsrichti ngen:
Hoeksche Waard
Er is overeenstemming bereikt am ruimte voor bedrijvigheid op te
nemen.
Rijnenburg (bij Utrecht)
Afgesproken is om geen woningbouw in Rijnenburg tot 2010 toe te
staan. Na die periode wordt deze 10catie opnieuw bezien.
Almere Zuid-Oost
Er is overeenstemming om geen woningbouw in Almere-Oost toe te
staan wegens de verwachte negatieve mobiliteitseffecten en het
premature karakter van deze verstedelijkingsrichting. De
woningbouwontwikkeling tot 2010 wordt geconcentreerd in AlmerePoart. Er wordt een gezamenlijke studie ondernomen naar
ontwikkelingsrichtingen van Almere na 2010, waarbij de richting Oost
wordt betrokken.
Meerstad (Haarlemmermeer)
Geen woningbouw in Haarlemmermeer-Meerstad tot 2010, wegens
de verwachte negatieve mobiliteitseffecten, beslissing uitstellen.
Diverse bedrijfsterreinen in het Groene Hart
Afgesproken is am bedrijfsterreinen in het Groene Hart te beperken
tot wat mogelijk is binnen de contouren.
Woon~ en werklocaties in bufferzones
In bufferzones worden geen woon~ en werklocaties toegestaan met
mogelijk een uitzondering voor de 'Zuiderscheg' in de bufferzone
Haarlemmerliede-Spaarnwoude op grond van voortgezet overleg.
Grote Polder Ibij Leiden)
Op dit punt is verschil van inzicht blijven bestaan. De Randstadoverheden (op BON-regio Haaglanden na) blijven aandringen op
opname in de PI<B. Het rijk is daartoe niet bereid.
In de provineie Noord-Holland is nog onvoldoende duidelijkheid
geboden over locaties ter dekking van de resterende behoefte aan
bedrijfsterrein. Het is de vraag of het het Noordzeekanaalgebied
voldoende mogelijkheden bied!.
5.3.4.

IMilieu-)effectrapportages

Voor het overleg over de problematische ontwikkelingsrichtingen tussen
het rijk en de randstadbesturen is gebruik gemaakt van de conceptuitkomsten van de {milieu-)effectrappartages die zijn opgesteld voor de
Leidse regio (naar aanleiding van het Grote Polder-voorstel, waarbij
mede het probleem van Meerstad is betrokken) en voar het zuidelijk
deel van de Rotterdamse regio (naar aanleiding van het bedrijfsterreinvoorstel in de Hoeksehe Waard). Deze IM)ER's zijn breder van opzet dan
dat van een normale milieu-effectrapport, doordat ook economische,
financiele en mobiliteitseffecten van de bestudeerde alternatieven met
elkaar zijn vergeleken.
De nu besehikbare (MIER-uitkomsten hebben het rijk tot de overtuiging
gebraeht dat voor bedrijfsontwikkeling in de Hoeksehe Waard geen
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goed alternatief be staat. Oat leidt vervolgens tot opnemen van deze
antwikkelingsmagelijkhe',d in deel 1 van de PKB Imet vaaralsnag
handhaving van het open-ruimtebeleid). Voor de opgave van de Leidse
regio geeft het rijk de voorkeur aan overloop naar Haaglanden, aJ dan
niet gecombineerd met Rijnsburg. Voor bedrijfsterreinen wordt gezocht
naar een gelijkwaardig alternatief binnen de Leidse regio.
Voor Meerstad trekt het rijk de conclusie dat uitstel van de beslissing
gewettigd is, met als consequentie dat ook Meerstad in de peri ode 20052010 niet wordt gebouwd. De Randstadoverheden stemmen hiermee in.
Hieronder worden de resultaten van de {MlER's samengevat.
De valledige IMlER's verschijnen gelijktijdig met deze PKB-herziening,

IM)ER Leidse regia
De ontwikkelingsrichting Grote Polder is door het rijk in samenwerking
met de regia in een {milieu-)effectrapportage met alternatieven
vergeleken.
Ais altematieven zijn het vliegveld Valkenburg IValkerhautl, Rijnsburg,
Bollenstreek-Noord en -Zuid en overloap naar Haaglanden en de
Haarlemmermeer onderzocht op de effecten van mogelijke verstedelijking. Het voorskeursalternatief van het rijk in de Leidse regio bestaat
uit (een combinatie van) de alternatieven Overlaop Haaglanden en
Rijnsburg,
Uit de effectrapportage kamt naar voren dat een aantal alternatieven
spanning oplevert met een of meer uitgangspunten van het rijksbeleid
te weten Grote Polder, Valkerhaut en Ballenstreek-Naard en -Zuid, De
Grote Polder levert strijdigheid op met het Groene Hart en het bufferzonebeleid en oak op andere milieuaspecten scoort dit alternatief slecht.
Valkerhout is strijdig met het bufferzonebeleid en is een zeer kostbaar
alternatief. Bovendien is deze locatie in het Structuurschema Militaire
Terreinen aangemerkt als marinevliegkamp en kan dit gebied v66r 2010
dus niet voor andere doeleinden beschikbaar komen. De alternatieven
Bollenstreek-Noord en, zij het in mindere mate, Bollenstreek-Zuid staan
op gespannen voet met de centrumfunctie voor de Bollenteelt en scoren
ongunstig op economie. Het alternatief Haarlemmermeer scoort ap veel
criteria niet ongunstig, maar blijft prablematisch vanwege de verwachte
negatieve mobiliteitseffecten. Mede hierom is een beslissing over de
Haarlemmermeer uitgesteld totdat het resultaat beschikbaar is van een
gebiedsuitwerking van het geheJe gebied tussen Leiden, Haarlem en
Amsterdam.
Sij de keuze voor Overloop Haaglanden en Rijnsburg speelt een ral dat
op locatie- en lnrichtingsniveau maatregelen kunnen worden genomen
om pasitieve effecten te versterken en negatieve effecten weg te nemen
af te verzachten. De negatieve score van Rijnsburg voor 'ecologie' kan
worden verbeterd als binnen de aangeduide cirkel de natuurwaarden
worden ontzien. Bij het alternatief Overloop HaagJanden kunnen de
negatieve effecten op 'verstoring' (met name geJuidl worden gemitigeerd door plaatsing van geluidsschermen langs de hoofdinfrastructuur.
Een belangrijk voordeel van Overlaap Haaglanden is dat het hier gaat
om de benutting van de restcapaciteit van een ontwikkelingsrichting
waarmee in de periode 1995-2005 reeds een begin wordt gemaakt.
Keuze voar dlt alternatief zal bijdragen aan een betere benutting van
openbaar vervoer dat hier wordt aangebracht.
IMlER Rotterdamse regia
In de Rotterdamse regio zijn in de (milieu-)effectrapportage voor
150 hectare netto bedrijfsterrein naast de ontwikkelingsrichting
Hoeksche Waard de volgende alternatieven onderzocht: uitbreiding
van bedrijfsterreinen in de A15/A16-zone, een locatie op de tweede
Maasvlakte, uitbreiding bij het industrieterrein Moerdijk en het benutten
van de capaciteit op Val burg. Daarbij vormt de tweede Maasvlakte aileen
een reeel alternatief als in een ander kader beslaten wordt tot aanleg.
De effecten van bedrijfsterreinontwikkeling in de Hoeksche Waard is
bekeken met en zonder de aanleg van de A4.
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Het voorkeursalternatief van het rijk in de Rotterdamse regio is de
Hoeksche Waard. Daarbij wordt ruimte geboden voor de aanleg van een
beperkt areaal aan bedrijfsterreinen en blijft vooralsnog het openruimtebeleid gehandhaafd. Bij het selecteren van het voorkeursalternatief kent het rijk een zeer groot gewicht toe aan het versterken
van het draagvlak van de Rotterdamse regio, met name omdat het hier
een mainport betreft en omdat de werkgelegenheidsontwikkeling in de
regio toch a! niet rooskleurig is, De alternatieven Moerdijk en Valburg,
die daaraan geen of slechts een zeer geringe bijdrage leveren, worden
daarom als onvoldoende beschouwd.
De restruimte die in de A 15/A16-corr'ldor nog beschikbaar is, wordt
noodzakelijk geacht als strategische reserve in de periode tot 2005.
Aangezien de kwaliteit van het leefmilieu en met name de recreatieve
mogelijkheden voor de woongebieden rand de A15/A16 nu reeds onder
druk staan, wordt ervoor gekozen deze druk niet verder te vergroten.
Zeker als bedacht wordt dat dit alternatief na 2010 geen enkele flexibiliteit meer bezit en dan toch naar elders moet worden uitgeweken.
Oak de Maasvlakte-II biedt geen geschikt alternatief. De Maasvlakte-II
is primair bedoeld voor milieubelastende en direct aan de haven gebonden bedrijvigheid, met name containeroverslag, Aangezien over
nut en noodzaak hiervan nog een uitvoerige discussie moet worden
gevoerd is dit alternatief op dit moment niet mogeJijk. Maar ook
inhoudelijk komt dit alternatief ongunstig uit de effectvergelijking.
Realisatie van bedrijfsterreinen in de peri ode 2005-2010 is geen
aanleiding voor het rijk de A4-zuid prioritair te verklaren;
bedrijfsterreinen kunnen aansluiten op bestaande infrastructuur. Wei kan
uit lopende studies zoals in het kader van het project ROM-Rijnmond,
blijken dat uit capaciteitsoverwegingen in breder verband, plaatsing van
de A4-zuid in de MIT~verkenningen nodig kan zijn. De besluitvorming
daarover en over de vraag of een verdere verstedelijking na 2010
gewenst is, komt aan de orde in het kader van een gebiedsuitwerking.
Daarop zal oak de besluitvorming over de exacte locatie van de bedrijfsterreinen gebaseerd worden, In de gebiedsuitwerking wordt eveneens
aandacht besteed aan de uit de (M)ER voortvloeiende aandachtspunten.
Tot dat moment blijft het open-ruimtebeleid gehandhaafd.

Nadere studie Rijnenburg
Voor Rijnenburg is geen MER gemaakt, maar is door de betrokken
Randstadoverheden een nadere studie verricht. De conclusie van die
studie heeft het rijk er niet van overtuigd dat de realisatie van
Rijnenburg door middel van aanpassing van de grens van het Groene
Hart, mogelijk moet worden gemaakt. Een dergelijke wijziging is daarom
niet in de PKB opgenomen.
Ais overweging voor het rijk speelt niet aileen de inbreuk op het Groene
Hart, maar ook de negatieve mobiliteitseffecten. Het gaat hier om een
uitgesproken auto!ocatie die moeilijk voor openbaar vervoer te ont~
sluiten zal zijn. Met het afwijzen van de locatie vervalt ook het bedrijfsterreingedeelte, Voor de 105 hectare die hier voorzien was zal elders in
het gebied van de regio Utrecht een gelijkwaardig alternatief moeten
worden gevonden.
Rand het jaar 2000 kan worden bepaald of Rijnenburg vanaf 2010 wei
als locatie voor wonen en werken in aanmerking komt.

5.3.5.

Gebiedsuitwerkingen

In vrijwel de hele Randstad is ruimte aanwezig om vast te kunnen
houden aan het concept van een geconcentreerd patroon van ontwikkeling 'op de ring' binnen de huidige stadsgewestgrenzen.
Dit neemt niet weg dat er gebieden in de Randstad zijn waar een
comp!exe inrichtingsopgave aan de orde is. Een breed gedragen beeld
van de ruimtelijke structuur van deze gebieden is een voorwaarde voor
het verdere afwegingsproces van de verschillende projecten. In de PKB
is aangegeven dat het wenselijk is om voor drie gebieden zo'n beeld uit
te werken: het gebied tussen Den Haag en Rotterdam, het gebied in de
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Afbeelding 5.5 Gebiedsuitwerkingen/srudie Randstad
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drlehoek Leiden-Haarlem-Amsterdam en de Hoeksche Waard. Verder is
aangegeven dat er studie moet worden gedaan met betrekking tot
Almere/Zuidelijk Flevoland. De Randstadoverheden zijn gevraagd als
'trekker' te fungeren en voor elk van de uitwerkingen een begrenzing en
een opdrachtformulering voor te stellen. Voor de uitwerkingen Den
Haag-Rotterdam en Hoeksche Waard en voor de studie Almere/Zuidelijk
Flevoland heef! dat geleid tot teksten die hieronder volgen. Voor het
gebied Leiden~Haarlem-Amsterdamvalt in dit stadium met de betrokken
provincies nog geen overeenstemming te bereiken over de wenselijkheid van een uitwerking met deze begrenzing. Voor dit gebied voigt
hieronder vooralsnog de rijksvisie. In nader overleg zal moeten blijken
of in het traject naar dee I 3 van de PKB alsnog overeenstemming
mogelijk is.
Het gebied tussen Den Haag en Rotterdam
Het gebied zoals indicatief aangegeven in de Randstadnota is door zijn
grote afmetingen nogal heterogeen van karakter. Het valt 'In verband
daarmee te overwegen am binnen het gebied als geheel rekening te
houden met een geleding in onderdelen die elk worden gekenmerkt
door een specifieke problematiek. Als mogelljke geleding dient zich aan:
de Zuidwesthoek (het gebied ten westen van de spoorlijn Den Haag~
Rotterdam);
het Tussengebied (het gebied tussen de spoorl"ljn Den HaagRotterdam en de Rotte, aan weerszijden van de Hofpleinlijn);
de Randzone Groene Hart (het gebied tussen de Rotte en de Gouwe).
Voor het hele gebied en voor deze deelgebieden is de provincie ZuidHolland al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en uitdragen van een
vis ie, gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en op daarvan
afgeleide projecten. Dit werk is in een zodanig stadium dat het de
gebiedsuitwerking een 'vliegende start' kan bezorgen. Dat zal helpen
am over de hoofdlijnen van de gebiedsuitwerking tussen de betrokken
partijen snel overeenstemming te bereiken. De aandacht kan zich vervolgens concentreren op de uitwerking en de uitvoering van projecten
die ter implementatie van de visie moeten worden aangepakt. In lijn met
de constatering in de Randstadnota dat bestuurlijke versnippering voor
de kwaliteit van de uitwerkingsgebieden een directe bedreiging vormt,
acht de provincie Zuid-Holland de 'regiefunctie' voor de verdere ontwikkeling van groot belang. De bij de gebiedsuitwerking betrokken partijen
zijn, naast de provincie Zuid-Holland als trekker, de BON-regio's Haaglanden, en Stadsregio Rotterdam, de steden Den Haag en Rotterdam en
het rijk.
Hoeksche Waard
Een kernvraag is hoe en waar 150 hectare netto bedrijfsterrein ten
behoeve van havenafgeleide bedrijvigheid kan worden gelokaliseerd.
Het gaat am een zorgvuldige inpassing en een adequate ontsluiting.
Parallel aan het beantwoorden van deze vraag, en in nauwe relatie
daarmee, zal een beeld moeten worden gevormd van de verdere
ontwikkeling van de Hoeksche Waard na 2010. Daarbij moet in ieder
geval worden gekeken naar de wenselijkheid en de mogelijkheid van
verstedelijking en intensieve agrarische functies en daarmee samenhangende ontsluitings- en groenstructuur. De provincie Zuid-Holland
stelt voor de gebiedsuitwerking ter hand te nemen met de samenwerkende lokale overheden in het gebied, met de Stadsregio Rotterdam
en met betrokken rijksdepartementen.
Uitkomsten van de uitwerking zullen in eerste instantie worden verwerkt
in de herziening van het streekplan Zuid-Holland-Zuid. Voorzover het
daarbij gaat am de nadere lokalisering en vormgeving van het bedrljfsterrein voor havenafgeleide bedrijvigheid, hoeft dat niet tot PKBaanpassing te leiden. De in de PKB gekozen formulering maakt dit
mogelijk. Indien als uitkomst van de uitwerking overeenstemming
wordt bereikt over verdergaande verstedelijking in de Hoeksche Waard,
dan is daarvoor te zijner tijd wei een PKB-aanpassing nodig.
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De driehoek Leiden-Haarlem~Amsterdam
De Randstadnota de PI(B-Schiphol en de VINEX kunnen als
uitgangspunt dienen voor een verdere inrichting van het gebied in het
kader van de gebiedsuitwerking. Samen met hetgeen is afgesproken in
het Bestuurlijk Overleg over de verstedelijking is daarmee het beeld tot
2010 wei duidelijk.
Voor de verdere ontwikkeling is het van belang opnieuw het gehele
gebied en de 'magneetwerking' van Schiphol in beschouwing te nemen.
Daarbij gaat het in de eerste plaats om de Haarlemmermeer, maar ook
het aangrenzende Haarlemse stadsgewest, de zuid- en westkant van het
Amsterdamse stadgewest en de bollenstreek, ook op Zuidhollands
gebied. Bij deze begrenzing kunnen verschillende vraagstukken evenwichtig en in onderlinge samenhang worden benaderd: de verdere
behoefte aan werk~ en woongebieden die samenhangt met Schiphol,
de daarvan afgeleide infrastructuur~ en groenbehoefte en vraagstukken
rond de auto nome ontwikkeling van glastuinbouw en bollenteelt.
De voorgestelde begrenzing maakt het ook mogelijk aandacht te
schenken aan infrastructuur en aan de relaties met het Groene Hart.
Over deze begrenzing is op dit moment nog geen overeenstemming
bereikt tussen het rijk en de betrokken provincies.

A/mere en Zuide/ijk Flevo/and
Voor de periode 2005-2010 wordt voor Flevoland uitgegaan van de
bouw van 17.000 woningen. Prioriteitslocatie is een nieuwe kern Almere~
Poort, waar gemiddeld minimaal 2.000 woningen per jaar zullen worden
gerealiseerd, gesitueerd aan de bestaande Flevospoorlijn. Overige
bouwlocaties aan de westkant van Almere(Pampus) blijven in beginsel
beschikbaar voor de peri ode na 2010. Op korte termijn zal nader
onderzoek worden gedaan naar de verstedelijkingsmogelijkheden na
2010 in het Oostflankgebied Almere/Utrecht/Amersfoort, waarbij de
algehele bereikbaarheid van het zuidelijk deel van Flevoland via weg en
rail zal worden betrokken.

5.3.6.

Groen en infrastructuur

In de Randstad is het Groene Hart een belangrijk onderdeel van de
gehele groenstructuur. De groenprojecten die de Randstadoverheden
voorstellen, liggen dan ook voor een groot dee! in het Groene Hart of
in de overgangszone tussen Randstadring en Groene Hart.
Het rijk overweegt om in de periode 2005-2010 Strategische Groenprojecten toe te voegen of uit te breiden en concludeert dat voor de
zuidvleugel van de 2.590 hectare voorgesteld groen, 1.030 hectare in
beginsel voldoet aan de criteria van Strategische Groenprojecten.
Voor de Noordvleugel concludeert het rijk dat van de 2.150 hectare
voorgesteld groen 1.250 hectare in beginsel aan deze criteria voldoet.
Hierbij hoort circa 340 hectare (ongeveer 170 kilometer) verbindingen.
Het rijk wit met de Randstad overleggen over de nadere concretisering
en uitvoerbaarheid van deze mogelijke Strategische Groenprojecten en
verbindingen. Voor zover deze projecten zijn gelegen binnen de grenzen
van de gebiedsuitwerkingen, zal de precieze locatie in samenhang
hiermee worden bezien.
De Randstadoverheden hebben ook veel voorstellen gedaan voor regionaal groen. De ontwikkeling van regionaal groen is primair een verantwoordelijkheid voar regionale en provinciale overheden. Voor regionaal
groen zal in averleg met de andere overheden in het traject tot dee I 3
van de PKB-herziening nader onderzocht worden welke financiele knelpunten aan de orde zijn. Op basis hiervan wordt het regionaal groen al
dan niet opgenomen in de uitvoeringsafspraken.
Het kabinet beraadt zich over een aanvullende groene impuls voor het
overgangsgebied van ring naar Groene Hart. Daarbij gaat het voar een
belangrijk dee I am verbetering van de bereikbaarheid ten behoeve van
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de recreatie. Daarnaast gaat het om verbeteren van de samenhang
tussen de landbouwgebieden en de natuurgebieden. Een besluit over
deze impuls zal genomen worden begin 1997 in het kader van de
begrotingsvoorbereiding 1998.
Over de in het kader van deze PI<B te identificeren infrastructuurprojecten met een directe relatie met de verstedelijkingsopgave
2005-2010 vindt nog overleg plaats tussen de besturen in de regio

en het rijk.

5.4.

landsdeel Zuid

5.4.1.

VerstedeJijkingsvoorstel van de provincies Zeeland, Limburg
en Noord-Brabant en de BON-regio Eindhoven-Helmond

Dc provincie Zeeland hantcert zowel voor het wonen als het
werken de rijksopgtwccijfers. Daarbij gaat de provincie cr wei van
uit dat de vraag n,1(1r zware industrieterreinen opgevangen kan
worden op het indllstrieterrein van het Sloegebied. Daarvoor is
een uitbreiding van de miliclIruimte van het Sloegebied noodzakclijk. Verder wil de provincie de infrastructuur verbeteren en
een groene inpassing rCi;lliseren.
Een derde van de woningbouwopgave wi! de provincie realiseren
in het stadsgewest Vlissingen-Middelburg. Deze bouwopgave kan
gehed in het bestaand stedelijke gebicd opgevangen worden, met
name in Vlissingen (Scheldeterrein). De binnenstadsontsluiting
van het Scheldeterrein koppelt de provincie aan de verstedelijkingsopgave 2005-2010.
Zeeland staat een gebiedsgerichte aanpak voor Walcheren voor
ogen zoals bij de Kop V,ln Schouwen het geval is. Met n,1I"ne een
kwalitatieve verbetering van zowel natuUl' en landschap als
recreatie en toerisme is wenselijk.
In de provincie Lim.burg is er in de stadsgewesten vee I woningbouwcapaciteit aanwezig. Een groot del'l daarvan wordt gevonden
in het besta,mde stedelijke gebied. In de stadsgewesten Heerlen en
Maastricht zal de woningbouwopgave in zijn geheel in het
bestaand stedelijk gebied ontwikkeld worden. In Sittal'd-Celeen en
Venlo zijn ook uitleglocatics gep!and. In Venlo gaat het om.
meerdere klcine locaties. In Sittard-Celeen is een uitleglocatie ten
Westen van Sittard voorgesteld. De provincie Limburg verwijst
naar de visie Stadslandschappen van het ministerie van LNV; ze
verzockt om de nieuwe buitcnplaatsen op te nemen in de VINEX.
Zuid Limburg heeft n,lgenoeg eenzelfdc inwonersdichtheid aIs de
Randstad (incl. het CroeneHart). De druk op het binnenstedelijk
groen is dan ook groot. Een ophoging van de norm voor het
(bovenwijkse) stadsgroen wordt gewenst geacht. Voorstellen
worden gedaan \100l' de veiligstelling v,m ccologische verbindingcn en de uitbouw van het schaarse groen ten behocve van
de steden. Het betrcft bosIocaties en de inzet van versnelling van
landinrichtingsprojccten. Bij elk van de stadsgewcsten denkt de
provincie aan de ontwikkeling van een groenstructuur.
In het zuidelijke dee! van de provincie moet nog cen ruin1telijke
verkenning voor de bedrijfsterreinenopgave plaats vinden.
De stadsgewestell Maastricht en Hcerlen kunnen de behoefte
aan C-Iocaties niet meer billnen hun eigcn grenzen opvangcn.
Cedacht ""ordt aan de ontwikkeling v,m cen bcdrijfsterrein
VOO1" de drie stadsgewesten tezamen.
Dc provincie Noord-Brabant hanteert een opgave voor woningbou\-\' en bedrijfsterreinen die ovcreenkomt met de rijksopgave.
In de provincie Nool'd-Brabant is in de stadsgevvesten voldoende
woningbollWGlpaciteit te vimien. Naast Glpaciteit op binnen-
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AfbeeJding 5.6 VerstedelijkingsvoorsteJ van de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant
en de BON-regia Eindhaven-Helmand
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stedelijke localies en de VINEX-locaties stellen de stadsgewesten
allemaClI een nieuwe grote ontwikkelingsrichting voor.
In het stadsgewest Den Bosch wordt de noordoostelijke bOll'vVlocalie bijRosmalen verder afgerond. Ontvvikkelingen voor
bcdrijfsterreinen stai.m primair in relatie tot de A2 met een
zwaartcpunt aan de zUidoostzijde. In de Tiibllrgse rcgio wordt
de noordoostc!ijke bouwlocalie (zowel wonen als werken) verder
ontwikkekl. {)aarnaast zijn er nog enkde moge1ijkheden voor
bcdrijfsterreinen elders in de stadsregio. In het stc1dsgcwest Breda
ligt een belangrijke potentie voor stedelijke ontvvikkelingen in
de westelijke zone van de stadsregio. Voor ontwikkeling van
bedrijfstcrreinen zijn mogelijkheden in relalie tot de rijkswegenstrllctuur in bedel, met name de A16. Dc ontwikkelingsrichting
iigt echter nog niet vast. Na effectuering van de gemeentelijke
herindeling in het gebied per 1 januari 1997 z,ll nadere
concrelisering plaats kunnen hebben.
Noord-Brabant wenst flink te investeren in openbaar vervoer in
de stadsgewesten. Cedacht wordt aan nieuwe voorstadhaltes.
De provinde stelt rneerdere groenprojccten voor. Voorstellen
worden ged,l,m voor de ontwikkeling van groen bij de stadsregio's
's-Hertogenbosch, Tilburg en BredCl. Het betrcft ecologische zones
en structuurversterkende projecten op het gebicd van
landschapsbouw, bosbouw en natuurbouw.
De BON-regio Eindhoven-J--Ielmond hanteert de rijksopgave voor
woningbouw, wat neerkomt op een bouwopgavc van 10.000
woningen in 2005-2010.
De rcgio heeft cap,lCiteit op binnenstedelijke {oeaties, en flink wat
restcap,lCitcit op VINEX-locaties. Na 2010 zijn nieuwe ontwikkelingsrichtingcll aan de orde. De regio denkt aan ontwikkeling ten
zuidwesten V,1I1 Hehnond, voor \\lonel1 en I of werken,
De regio strecft naa!' een regiona,11 railnet. De regio stelt cen
groene ontwikkeling van het 'Middengebied' voor als stratcgisch
groen en de verbetering van de groene corridor Landelijk Strijp en
de bovenlopen V,ln de Dommel als regiona,11 groen. Boslocaties en
groene vcrbindingen worden voorgesteld.
5.4.2.

Verstedelijkingsopgave

De verstedelijkingsopgave voar de zuidelijke pravincies en de BON-regia
Eindhaven-Helmond is opgenomen in tabel 5.4, Het rijk gaat ervan uit
dat de provincia Ie en gemeentelijke overheden voldoende ruimte
opnemen am binnen de uitgangspunten van het natlonaal ruimtelijk
beleid de verstedelijk'lngsvraag zoals aangegeven in de bandbreedte te
realiseren.
TabeI5.4. Verstedelijkingsopgave Landsdeel Zuid 2005-2010.
woningen (x 1.000)
opgave
bandbreedte
BON Eindhoven-Helmond
Noord-Brabant (zonder Eindhoven-Helmond)
Zeeland

10

27
3
11

6,14
16"37
0·6
4-19

bedrijfsterrein {hal
opgave
bandbreedte
187

413
61
306"

187·250
413-561
61-31
304·411'

kantoren (10.000 m' b.v.o.)
opgave

21
43
7

27

Exclusief additionele ruimtevraag t.g.v. logistieke spin-off in Venia en Born

Net als in het landsdeel Oost waren de resultaten van de "Overloopstudie" van belang voor het opstellen van de verstedelijkingsopgave.
Een conclusie uit die studie was, dat de groei van werkgelegenheid en
bevolking in onder andere Noord-Brabant niet zozeer voortkomt uit een
vermeende overloop uit de Randstad, De groei wordt in hoofdzaak
veroorzaakt door ontwikkelingen in het zuiden zelf,
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Bij het invullen van de woningbehoefte wordt door de provincie NoordBrabant op een goede manier invulling gegeven aan het bundelingsbeleid. In de stadsgewesten wordt ruimte voor woningbouw gereserveerd volgens de hoge provincia Ie ramingen, passend binnen de
rijksbandbreedte. Voor het gebied buiten de stadsgewesten worden de
lagere provinciale ramingen aangehouden. Deze zijn iets hager dan de
opgave van het rijk. Verstedelijking wordt hierdoor sterk geconcentreerd
in de stadsgewesten.
In principe is dit beleid ook mogelijk bij de provincies Limburg en
Zeeland, die beide voldoende capaciteit in de stadsgewesten kunnen
bieden.
In Zuid-Limburg zijn de bufferzones tussen de stadsgewesten Maastricht
en Sittard/Geleen en tussen Sittard/Geleen en Heerlen indicatief
begrensd. Het rijk streeft ernaar de begrenzing in deel 3 van de PKBherziening vast te leggen.
5.4.3.

Groen en infrastructuur

De regio's in het landsdeel Zuid hebben integrale plannen opgesteld,
met een bij de verstedelijking passende groenstructuur en infrastructuur.
Deze passen in het nationaal ruimtelijk beleid. Daarbij moet aangetekend
worden dat de plannen een globaal karakter hebben, lOdat deze aileen
op hoofdlijnen in relatie tot het rijksbeleid zijn bekeken. Dat geldt in het
bijzonder voor de stadsgewesten TiJburg en Den Bosch en voor de
voorgestelde ontwikkelingsrichting Rosmalen-Noord. Onduidelijk is nog
of er voldoende rekening wordt gehouden met de mobiliteitseffecten,
waaronder mogelijkheden tot ontsluiting met openbaar vervoer. Bij de
verdere uitwerking van de ontwikkelingsrichtingen verdienen deze
onderwerpen extra aandacht.
In het kader van deze PKB identificeert het rijk (op basis van de
ingediende voorstellen) de volgende infrastructuurprojecten, waarvan
(vooralsnog) een directe relatie met de verstedelijkingsopgave 20052010 verwacht mag worden.
nader te bepalen HOV-maatregelen en voorstadhaltes in relatie tot
ontwikkelingsrichtingen 2005-2010 in de BON-regio EindhovenHelmond;
ontsluiting Scheldeterrein Vlissingen;
nader te bepalen ontsluiting(en) in relatie tot ontwikkelingsrichtingen
2005-2010 in stadsgewesten Den Bosch, Tilburg en Breda (waaronder
mogelijk station Etten-Leur-Oost en Station Berkel/Enschot/
Udenhoutl.
De genoemde projecten zijn nu nog onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd am opgenomen te kunnen worden in het
verkenningenprogramma van het Meerjarenprogramma lnfrastructuur
en Transport (MIT). Daarbij speelt mee dat niet in aile gevallen voldoende duidelijk is wat de exacte relatie tussen de Iigging en omvang
van de ontwikkelingsrichting en het infrastructuurproject is. De regio
wordt gevraagd om samen met het rijk de projecten verder uit te werken
en te onderbouwen. Voor deel 3 van de PKB~herziening kan dan worden
besloten of deze projecten alsnog in het MIT kunnen worden opgenomen.
De regio heeft in relatie tot de verstedelijking in de periode 2005-2010
verschillende groenprojecten aangegeven. Het rijk beschouwt deze als
regionale groenprojecten omdat ze niet voldoen aan de criteria veor
strategische groenprojecten. De ontwikkeling van regionaal groen is
primair een verantwoordelijkheid voor regionale en provinciale overheden. Voer regionaal groen zal in overleg met de andere overheden in
het traject tot dee I 3 van de PKB-herziening worden onderzocht welke
financiele knelpunten aan de orde zijn. Op basis hiervan wordt het
regionaal groen al dan niet opgenomen in de uitvoeringsafspraken.
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6.

UITVOERING

In deze partiele herziening PKB-NRB wordt het rijksbeleid aangegeven,
voorzover dit wijzigingen en/of aanvullingen ten opzichte van VINEX
betreft. Voor de uitvoering van het verstedelijkingsbeleid ligt de verantwQordelijkheid in de eerste plaats bij de regionale en lokale overheden.
Het rijk stimuleert en geleidt de verstedelijking en bewaakt de randvoorwaarden via de Wet op de ruimtelijke ordening, Verder ondersteunt
het rijk de andere overheden met een juridisch instrumentarium en met
financiele bijdragen.

6.1.

Doorwerking rijksbeleid

Er wordt door verschiJlende partijen veel ge'tnvesteerd in het ontwikkelen van de woon- en werklocaties en het aanleggen van de daarbij
behorende groen- en infrastructuur. Om ervoor te zorgen dat deze
investeringen het beoogde effect sorteren is het noodzakelijk dat de
verstedelijkingsafspraken duidelijk worden vastgelegd en dat in de tijd
gezien aan de afspraken wordt vastgehouden. Aileen dan kunnen aan
de verschiJlende investeerders (privaat en overheidl goede garanties
worden geboden voor het realiseren van hun doelstellingen. Bij deze
verstedelijkingsafspraken gaat het niet aJleen om het vastleggen van de
plekken waar verstedelijkt kan worden, maar evenzeer om het vastleggen van de plekken waar dat bij voorkeur niet zal mogen plaatsvinden. Deze samenhang tussen het open-ruimtebeleid en de stedelijke
concentratie is essentiee! voar de haalbaarheid en uitvaerbaarheid van
de verstedelijkingsopgave. Aileen bij een zo hoog mogelijke graad van
bundeling en concentratie is er sprake van een doelmatige besteding
van overheidsinvesteringen en kan een hoge ruimteJijke- en milieukwaliteit worden bereikt.
Naast het vastleggen van de verstedelijkingsopgave in de stedelijke
regio's zal dus ook concreet inhoud moeten worden gegeven aan het
bundelingsbeleid en het open- ruimtebeleid.

6.2.

Uitvoeringsafspraken

Het rijk wil over de integrale verstedelijkingsopgave ook integrale
uitvoeringsafspraken maken. Oat wi! zeggen dat niet aileen een plan
wordt gepresenteerd, maar dat betrokken overheden zich ook vastleggen op hun aandeel in de uitvoering daarvan. Voor lokale en
regionale overheden betreft dat in hoofdzaak locatie-ontwikkeling
en project-uitvoering, voor de nationale overheid in hoofdzaak het
beschikbaar stellen van investeringsmiddelen.
De integrale uitvoeringsafspraken worden gelijktijdig met het uitbrengen
van deel 3 van de partiele herziening PI<B-NRB gepubliceerd.
De uitvoeringsafspraken zullen ook de financiele rijksbetrokkenheid
bevatten.
Daar de herziening van de PKB een voortzetting van het huidige beleid
inhoudt, zal de financiele rijksbetrokkenheid voor de periode 2005-2010
ook nauw aansluiten bij huidige subsidiesystematiek, waarbij evenweJ
rekening wordt gehouden met het gegeven dat er sprake is van een
verder weg gelegen peri ode.
Op voorhand is duidelijk dat het benutten van het bestaande locaties,
infrastructuur en groenstructuur zal leiden tot lagere kosten. Vooral de
omvangrijke infrastructuur-projecten die tot 2005 zijn geprogrammeerd,
zullen daarna hun vruchten afwerpen. Bezien moet worden wat de
consequenties zijn van de versterkte accenten op het binnenstedelijk
bouwen. Ten slotte moet rekening worden gehouden met het gegeven
dat het Stadsvernieuwingsfonds als aparte financieringsbron na 2005
wegvalt.
Met betrekking tot verstedelijl<ing is de mate van financiele rijksbetrokkenheid gekoppeld aan de middenvariant van de opgave VDor
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2005-2010. In de uitvoeringsafspraken zal op basis hiervan tevens
afgesproken worden welk dee! van deze opgave in de stadsgewesten
gebundeld wordt en welk dee I hiervan in bestaand stedelijk gebied zal
worden opgevangen.
Groenvoorstellen, die voldoen aan de criteria van strategische groen~
projecten conform het Structuurschema Groene Ruimte en de kwaliteitsimpuls voor het Groene Hart zullen in het traject naar deel 3 van de
herziene PKB in overleg met andere overheden nader uitgewerkt
worden, inclusief de financiele haalbaarheid ervan. Ingeval van positieve
besluitvorming maken zij ook onderdeel uit van de uitvoeringsafspraken.
Voor met name infrastructuur geldt de systematiek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). In het kader van deze
herziene PKB kunnen binnen het bestaande begrotings- en besluitvormingsproces van het MIT afspraken gemaakt worden over de
opname van projecten in de verkeningenfase. Hierbij gaat het uitsluitend
om projecten die individueel worden medegefinancieerd door het rijk
waarvan nu uitgegaan kan worden dat deze een directe relatie met
verstedelijking 2005-2010 hebben. In de periode tot het verschijnen van
dee I 3 van de PKB zullen de projecten door de andere overheden nader
moeten worden uitgewerkt zodanig dat een beslissing over wei of niet
opname in het MIT-verkenningenprogramma mogelijk is.
De financiele ondersteuning, die het rijk biedt, is nog onderwerp van
besluitvorming in het kabinet. De komende maanden zal duidelijk
moeten worden of een doelmatige inzet van rijksmiddelen, tot een totaal
beslag op rijksmiddelen dat inpasbaar is, voldoende financiele ruimte
schept voor lokale en regionale overheden het streefbeeld inderdaad te
kunnen realiseren.
Verstedelijking is daarbij niet het enige beleidsonderdeel dat aanspraak
maakt op rijksmiddelen. Zoals duidelijk gemaakt in de brief van de
ministers van EZ, VROM, V&W en LNV aan de Tweede Kamer over
investeringen in de ruimtelijk-economische structuur van ons land, is er
sprake van een groot aantal financiele claims die zorgvuldig tegen e!kaar
zullen moeten worden afgewogen.
Een belangrijk moment in het afwegingsproces binnen het kabinet is de
besluitvorming over de begroting 1998. Daaraan zal een eerste ronde
besluitvorming over de ruimtelijke structuurinvesteringen worden gekoppeld. Ais die besluitvorming omstreeks april 1997 is afgerond, kan
het bestuurlijke overleg over de uitvoeringsafspraken concreet
beginnen.

6.3.

Herijking

De peri ode waarop de uitvoeringsafspraken betrekking hebben, Iigt nog
ver weg. Gezien de lange voorbereidingstijd van locaties en projecten is
het echter noodzakelijk tijdig inzicht te hebben in de mate van financiele
rijksondersteuning. Oat maakt het gewenst om al bij het vaststellen van
deel 3 van de PKB te komen tot uitvoeringafspraken. Hierbij moet echter
tegelijk een herijkingsmoment worden bepaald. Zowel in de opgave en
de bandbreedte als in de onderbouwing van de rijksbijdragen kunnen
zich namelijk in de loop van de tijd wijzigingen voordoen.
In de uitvoeringsafspraken worden daarom ook de onderwerpen
opgenomen die van de herijking deel uitmaken. Het gaat daarbij om:
de omvang van de woningbouwopgave 2005-2010 (naar BON-regia's
en overig dee I van de provincies);
het aandeel van de woningbouwopgave in BON-regio's en stadsgewesten;
het aandeel woningen op binnenstedelijke locaties en uitleglocaties
van de stadsgewesten;
de normkosten voor binnenstedelijke en nieuwe uitleglocaties;
de woningdifferentiatie;
de opgave- en bandbreedtecijfers;
de infrastructuurprojecten;
de omvang regionaal groen;
de prijscomponent strategisch groen en regionaal groen;
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Een gaed moment voor de herijking is het jaar 2000. In dat jaar kan
namelijk oak een relatie gelegd worden met de evaluatie van de opgave
1995-2005. Zonodig zal in 2004, direct voorafgaand aan het begin van de
periode waarop de herziene PKB betrekking heeft, opnieuw een herijking
plaatsvinden.
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lijst met afkortingen
BON-regio

Besturen op Niveau-regio (regio als bedoeld in de
Kaderwet bestuur in verandering)
BRU
Beraad Regio Utrecht
b.v.o.
brute vloeroppervlak
C-20
20 centrumgemeenten (de centrumgemeenten van de
stadsgewesten, niet zijnde BON-regio's)
Centraa! Bureau voor de Statistiek
CBS
COROP
Coord'inatiecommissie regionaal onderzoeksprogramma
(indeling van Nederland in 40 gebieden door het CBS)
CPB
Centraal Planbureau
EZ
(Ministerie van) Economische Zaken
hectare
ha
HAV-beleid beleid gericht op een actieve hand having, een actieve
aanpassing, of een actieve vernieuwing van de ruimtelijke
structuur
HOV
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HSL
Hogesneiheidslijn
KAN
I(nooppunt Arnhem-Nijmegen
LNV
(Ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
IM)ER
(Milieu-) Effectrapport
MIT
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
NU
Nadere Uitwerking (van de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening Extra)
PKB
Planologische Kernbeslissing
PKB-NRB
Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid
ROA
Regionaal Orgaan Amsterdam
ROM-beleid ge'integreerd ruimtelijk en mllieubeleid
RPC
Rijksplanologische Commissie
SRR
Stadsregio Rotterdam
VINEX
Vierde nota over de ruimteJijke ordening Extra
Vi no
Vierde nota over de ruimtelijke ordening
VROM
(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
V&W
(Ministerie van) Verkeer en Waterstaat
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