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1 w  INLEIDING

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet 
op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland 
en de belangrijkste bijbehorende doelstel-
lingen. De nota bevat, in overeenstemming met 
het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de 
ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, 
een veilige en leefbare samenleving en een 
aantrekkelijk land. De Eerste en Tweede 
Kamer hebben met dit nieuwe nationaal ruim-
telijk  beleid ingestemd. Een overzicht van de 
voornaamste doelen die het rijk hanteert, is in 
een bijlage aan de nota toegevoegd. De bij de 
nota horende uitvoeringsagenda biedt inzicht in 
de belangrijkste bij het beleid horende ruimte-
lijke investeringen en uitvoeringsacties.
In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimte-
lijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de 
periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de 
lange termijn.

Nota Ruimte en andere rijksnota’s
De Nota Ruimte is op 17 januari 2006 aangeno-
men door de Eerste Kamer en vervangt de 
ruimtelijk relevante rijksnota’s c.q. de planolo-
gische kernbeslissingen (PKB’s), behorend bij 
de Vierde nota over de ruimtelijke ordening 
Extra (en de Actualisering daarvan in de Vinac), 
en het Structuurschema Groene Ruimte. 
Naast de Nota Ruimte zal nog een klein aantal 
andere PKB’s worden gemaakt. Zo zullen voor 
de Waddenzee en het Rivierengebied gebieds-
specifieke uitwerkingsnota’s worden opgesteld: 
de PKB Derde Nota Waddenzee en de PKB 
Ruimte voor de Rivier.

Voorgeschiedenis
De beleidsvoornemens die aan de Nota Ruimte 
ten grondslag lagen (Vijfde Nota over de Ruim-
telijke Ordening en Tweede Structuurschema 
Groene Ruimte/SGR2), werden uitgebracht 
door het kabinet Kok-II. Tijdens de regeer-
periode van het kabinet Kok-II is ook gewerkt 
aan het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan. 
Alle drie deze nota’s doorliepen de procedure 
van een PKB; geen ervan is echter tijdens deze 
kabinetsperiode vastgesteld. Met de Nota 
Ruimte worden de lopende (PKB-)procedures 
van de Vijfde Nota en het SGR2, en de daarin 

nog geldende versies, integraal afgerond, zodat 
de aandacht zich kan gaan richten op de uit-
voering van het beleid.
Het is vooral de manier van sturing, het ‘hoe’, 
die is veranderd ten opzichte van de eerdere 
voornemens en niet zozeer de beleidsinhoud, 
het ‘wat’. De belangrijkste doelstellingen, 
beleidsconcepten en uitgangspunten die in 
eerdere beleidsvoornemens werden aangekon-
digd, zijn door dit kabinet overgenomen. Het is 
vooral het aantal en het type instrumenten dat 
is bijgesteld. De eerdere beleidsvoornemens, 
geformuleerd in de beide PKB delen 1, bieden 
voldoende speelruimte om de door het kabinet 
in de Nota Ruimte gewenste accentverschui-
vingen door te voeren. De inspraakreacties naar 
aanleiding van het beleidsvoornemen zijn nog 
onverkort relevant en bij de totstandkoming van 
de Nota Ruimte meegewogen. Hetzelfde geldt 
voor de uitgebrachte adviezen en de resultaten 
van de gevoerde bestuurlijke overleggen. Ook 
de uitgevoerde toets van de gezamenlijke plan-
bureaus, de uitgevoerde toets op emancipatie-
effecten van het beleid en het WRR-advies 
‘Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek’ hierbij 
nadrukkelijke betrokken, evenals de door het 
vorige kabinet uitgebrachte Stellingnamebrief 
Nationaal Ruimetlijk Beleid. 
Minder Haagse regels, meer ruimte voor decen-
trale afwegingen, meer ‘ontwikkelingsplanolo-
gie’ en minder ‘toelatingsplanologie’ was door 
velen ingebracht. Ook is er door de veranderde 
economische vooruitzichten en de leefbaar-
heidsproblemen in de grote steden aanleiding 
om de inspraakreacties die daarvoor aandacht 
vroegen, meer gewicht te geven dan voorheen. 
Door velen werd een heldere en daadkrachtige 
rijksvisie gemist, evenals de benodigde samen-
hang in het rijksbeleid en de uitvoering daar-
van. De Nota Ruimte, met de daarin verwoorde 
‘rijksbrede’ visie en de daarbij horende uitvoe-
ringsagenda, is het antwoord van dit kabinet op 
deze kritiek. Ten opzichte van het beleidsvoor-
nemen wordt het aantal regels dat het rijk aan 
anderen oplegt verminderd, de ruimte voor 
decentrale overheden, maatschappelijke orga-
nisaties, private partijen en burgers vergroot. 
De regievoerende rol van provincies wordt ver-
sterkt. Het kabinet onderkent dat er tussen 
provincies verschillen zijn en dat die, met de 
toegenomen ruimte voor decentrale afwegin-
gen, groter kunnen worden. Maar als tenmin-

ste de basiskwaliteit gewaarborgd is, kunnen 
zulke verschillen voor Nederland als geheel 
ook aantrekkelijk zijn.

2 w BELEIDSDOELEN

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is 
om op een duurzame en efficiënte wijze ruimte 
te scheppen voor de verschillende ruimtevra-
gende functies, de leefbaarheid van Nederland 
te waarborgen en te vergroten en de ruimtelij-
ke kwaliteit van stad en platteland te verbete-
ren, waarbij speciaal aandacht wordt geschon-
ken aan het scheppen van de juiste condities 
voor het toepassen van ontwikkelingsplanolo-
gie. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij 
op vier algemene doelen: versterking van de 
internationale concurrentiepositie van Neder-
land, bevordering van krachtige steden en een 
vitaal platteland, borging en ontwikkeling van 
belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 
waarden, en borging van de veiligheid.

Versterking van de internationale  
concurrentiepositie van Nederland
De haperende economie en de steeds grotere 
internationale concurrentie nopen ons om de 
economische kracht en de internationale con-
currentiepositie van Nederland te versterken. 
Ruimtelijke knelpunten voor economische 
groei worden in de Nota Ruimte zoveel moge-
lijk weggenomen. Aanbod van aantrekkelijke 
vestigingsplekken, ook voor de schakels in de 
agrarische keten, en aanpak van de verkeers-
congestie zijn hiervoor doorslaggevend. 
Knelpunten doen zich vooral voor in de grote 
steden en de mainports, waar hoogproductieve 
economische activiteiten plaatsvinden en agglo-
meratievoordelen kunnen worden benut. 
De integrale planning die de Nota Ruimte 
voorstaat, moet er ook voor zorgen dat de 
innovatieve mogelijkheden en potenties van 
vooraanstaande kennisclusters in regio’s als 
Eindhoven, Wageningen, Groot-Amsterdam, de 
Zuidvleugel, Utrecht, Twente en Groningen ten 
volle kunnen worden benut. Op grond van de 
internationaal zeer vooraanstaande positie op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
(research & development) is de regio 
Eindhoven/Zuidoost-Brabant in deze nota als 
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‘brainport’ opgenomen. Aangezien veel kennis-
clusters en innovatiecentra langs de A2 
(Amsterdam-Maastricht) liggen, wordt deze 
snelweg ook wel aangeduid als ‘kennisas’.

Krachtige steden en een vitaal platteland
De sociaal-economische en leefbaarheids-
problemen in de grote en middelgrote steden 
vragen om een passend antwoord van het rijk. 
De tweedeling tussen rijke en arme stads-
delen, maar ook tussen een relatief arme, 
multiculturele stad en een relatief welvarend, 
autochtoon ommeland, vraagt om een scala 
aan maatregelen. Een deel daarvan is ruimte-
lijk van karakter. Om een eenzijdige samenstel-
ling van de bevolking te voorkomen, stimuleert 
het rijk meer variatie in het woningaanbod. 
Vooral in de stad zijn meer hoogstedelijke 
woonmilieus nodig. Dit voorkomt de trek van 
midden- en hogere inkomens uit de stad. Tege-
lijk blijft stedelijke vernieuwing en herstructu-
rering dringend nodig om de leefbaarheid te 
vergroten. Daarbij geldt dat de steden de pro-
blemen niet in hun eentje aankunnen. Omlig-
gende gemeenten moeten niet alleen in de 
‘lusten’ maar ook in de ‘lasten’ van de stad 
delen. Zo is het belangrijk dat zij een aandeel 
leveren aan de huisvesting van minder draag-
krachtigen. Waar de stedelijke problemen 
vooral op het niveau van steden en buurge-
meenten spelen, liggen de kansen op langere 
termijn grotendeels op een hoger schaalni-
veau: dat van de (nationale) stedelijke netwer-
ken. Samenwerking, afstemming en taakverde-
ling tussen steden en stedelijke regio’s is van 
groot belang. Hetzelfde geldt voor behoud van 
het stedelijk draagvlak voor voorzieningen en 
van voldoende stedelijke ‘massa’ en de daarbij 
horende economische agglomeratievoordelen. 
Ook in meer landelijke gebieden vraagt een 
aantal ontwikkelingen om een passend, deels 
ruimtelijk, antwoord. Het aantal agrarische 
bedrijven neemt af en de leefbaarheid en vitali-
teit van verschillende gebieden gaat achteruit. 
In combinatie met de gevolgen van klimaat-
verandering en bodemdaling zijn deze ontwik-
kelingen van grote invloed op het ruimte-
gebruik, het water- en bodembeheer en de 
ecologische en landschappelijke ontwikkeling. 
Het kabinet biedt in de Nota Ruimte de ruimte-
lijke voorwaarden voor een vitaal platteland. 

Borging en ontwikkeling van belangrijke 
(inter)nationale ruimtelijke waarden
Op verschillende plaatsen in Nederland is 
zichtbaar dat het landschap ‘verrommelt’ en 
versnippert. Zelfs gebieden die tot het wereld-
erfgoed worden gerekend, worden soms aan 
het zicht onttrokken of overwoekerd door 
nieuwe bebouwing. Maar ook zijn er kansen om 
nieuwe ruimtelijke waarden te ontwerpen.  
De Nota Ruimte biedt de ruimtelijke randvoor-
waarden voor de waarborging en ontwikkeling 
van deze natuurlijke, landschappelijke en 
culturele waarden.

Borging van de veiligheid
De afgelopen jaren is gebleken dat de veilig-
heid tegen overstromingen beter moet worden 
gewaarborgd. Behalve zeespiegelrijzing 
worden ook grotere extremen in neerslag- en 
droogteperioden verwacht. Voeg daarbij de 
bodemdaling, vooral in het toch al laaggelegen 
westen van Nederland, en het is duidelijk dat 
ingrijpende aanpassingen in het watersysteem 
en de waterhuishouding nodig zijn. Dit heeft 
ook consequenties voor de agrarische bedrijfs-
voering en de manier waarop nieuwe verste-
delijking wordt vormgegeven. In de Nota 
Ruimte wordt ‘water’ als een structurerend 
principe aangemerkt, dat integraal onderdeel 
wordt van de ruimtelijke planvorming.
Daarnaast hebben rampen ten gevolge van 
risicovolle activiteiten, zoals de vuurwerkramp 
in Enschede, duidelijk gemaakt dat ook de 
externe veiligheid in ons land niet altijd voldoen-
de is gewaarborgd. Het beleid in de Nota 
Ruimte draagt ook bij aan goede ruimtelijke 
voorwaarden om de veiligheid voor burgers te 
vergroten. Hiertoe hoort ook de sociale 
veiligheid.

3 w  STURINGSFILOSOFIE

In zijn ruimtelijke visie en doelstellingen gaat 
het kabinet uit van een dynamisch, op ontwik-
keling gericht ruimtelijk beleid en een heldere 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
rijk en decentrale overheden. In het verleden 
werd het rijksbeleid voor ruimtelijke onderwer-
pen in afzonderlijke nota’s verwoord. Dit kabi-
net kiest ervoor het rijksbeleid zoveel mogelijk 

KAART A  Opbouw van Nederland in lagen
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Deze kwadrantkaart toont de hoofdlijnen van de topografie van 
Nederland. Daartoe is conform de lagenbenadering een onder-
scheid gemaakt in ondergrond, netwerken en occupatie.  
Deze lagen zijn geanalyseerd op structuurbepalende elemen-
ten. Deelkaart 1 toont de structuurelementen van de bodem 
en het watersysteem uit de ondergrond. Deelkaart 2 geeft de 
belangrijkste bouwstenen weer van het infrastructuurnetwerk. 
Op deelkaart 3 zijn de hoofdlijnen van het occupatiepatroon 
weergegeven. Deze drie lagen tezamen geven een beeld van 
de manier waarop de topografie van Nederland in hoofdlijnen 
is opgebouwd. Dit beeld is weergegeven op deelkaart 4.  
Dit laatste kaartbeeld vormt de onderlegger voor een aantal in 
deze nota opgenomen PKB-kaarten.
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in één nota onder te brengen. Eén Nota Ruimte 
helpt de overlap tussen de verschillende 
beleidsterreinen en het aantal aparte nota’s 
terug te dringen, biedt meer helderheid en 
zorgt voor meer samenhang in het beleid en  
de uitvoering daarvan. 

Strategische nota op hoofdlijnen
De Nota Ruimte is een strategische nota op 
hoofdlijnen, waarin rijksverantwoordelijkheden 
en die van anderen helder zijn onderscheiden. 
Het rijk heeft niet de wijsheid in pacht, laat 
staan alle oplossingen klaarliggen. Het rijk 
gaat minder ‘zorgen voor’ anderen en meer 
‘zorgen dat’ anderen eigen afwegingen kunnen 
maken. Het is de taak van het rijk om andere 
overheden te voorzien van een goede ‘gereed-
schapskist’ voor de uitvoering van het ruimte-
lijk beleid. Daarmee keert het kabinet terug 
naar de eigenlijke uitgangspunten van het 
ruimtelijk rijksbeleid, die onder meer tot uiting 
komen in het decentrale planningsstelsel met 
een centrale rol voor de gemeentelijke bestem-
mingsplannen, en verschuift het accent van 
‘ordening’ naar ‘ontwikkeling’. 
In de Nota Ruimte wordt een onderscheid 
gemaakt tussen verschillende manieren van 
sturen. Hoe sterk het rijk stuurt, hangt af van 
de verantwoordelijkheid die het heeft voor het 
betreffende onderwerp. Bij de ruimtelijke 
beleidsopgaven en doelen, maar ook bij de 
uitwerking daarvan, is aangegeven in welke 
mate en op welke manier het kabinet zich 
daarmee wil bemoeien.
Voor alle onderwerpen in de nota is het rijk 
tenminste verantwoordelijk voor het systeem. 
De Nota Ruimte bevat de ‘procesarchitectuur’ 
voor de decentrale overheden, maar waar het 
gaat om de basiskwaliteit is het rijk zelden 
resultaatverantwoordelijk. Waar nationale 
belangen in het geding zijn, kan regie van het 
rijk nodig zijn. In een aantal gevallen is het rijk 
dan zelfs resultaatverantwoordelijk. Ook kiest 
het rijk voor een selectieve, directe betrokken-
heid bij concrete ruimtelijke inrichtingsopgaven 
rond de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur, 
waarmee vaak grote investeringen gemoeid 
zijn. Bij strategische opgaven die verband 
houden met de nationale Ruimtelijke Hoofd-
structuur is het rijk in elk geval ‘partner’.  
Waar veel onderdelen van deze hoofdstructuur 

samenkomen of elkaar kruisen, zoals in de 
Randstad, is de rijksbemoeienis het grootst.
De Nota Ruimte vormt ook het ruimtelijk kader 
voor alle ruimtelijke investeringen van het rijk 
en andere overheden, zoals die aan de orde 
kunnen komen in sectorale beleidsdocumenten.

Basiskwaliteit en nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur
In de Nota Ruimte wordt duidelijk welke waar-
den overal tenminste gegarandeerd worden - 
de ‘basiskwaliteit’ - en voor welke ruimtelijke 
structuren het rijk een grotere verantwoor-
delijkheid heeft: de nationale ‘Ruimtelijke 
Hoofdstructuur’. Alle beleidsuitspraken van het 
rijk in de Nota Ruimte zijn met één van die 
twee begrippen te verbinden. 

De Nota Ruimte bevat generieke regels ter 
waarborging van de algemene basiskwaliteit, 
de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen, 
waaraan alle betrokken partijen zijn gebonden. 
Op het gebied van economie, infrastructuur en 
verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het 
bundelingsbeleid, het locatiebeleid, een goede 
balans tussen rode en groen/blauwe functies, 
milieuwetgeving en veiligheid. Op het gebied 
van water, natuur en landschap geldt de basis-
kwaliteit op punten als de watertoets, functie-
combinaties met water, bufferzones en het 
groen in en om de stad.
Bij de basiskwaliteit kan het gaan om inhoude-
lijke of procesmatige eisen, maar ook om meer 
financiële principes. Zo geldt bij ruimtelijke 
afwegingen en nieuwe decentrale plannen en 
projecten dat negatieve effecten niet mogen 
worden afgewenteld op het bestaande ruimte-
gebruik of op functies als water, natuur en 
infrastructuur. Uitgangspunt is dat de initiatief-
nemer zorgt voor opheffing van veroorzaakte 
knelpunten (‘veroorzakersbeginsel’) en de 
rekening niet automatisch bij het rijk depo-
neert. Dat is een logische consequentie van het 
gezonde uitgangspunt om kosten en baten 
zoveel mogelijk in één hand te houden. 
Ruimtelijke kwaliteit kan worden uitgedrukt in 
de begrippen gebruikswaarde, belevingswaar-
de en toekomstwaarde. In de Nota Ruimte 
geeft het rijk voor de nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur en de basiskwaliteit aan welke 
de daarbij te betrekken kwaliteiten zijn.  

KAART B  Nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur: economie, infrastructuur, ver-
stedelijking
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 Zuiderzeelijn / ontbrekende schakel IJzeren Rijn

 hoofdverbindingsas weg
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 verstedelijking
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 stedelijk netwerk buitenland (illustratief)

 Nieuw Sleutelproject

 ondergrond

 vereenvoudigde topografie
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 (1:1.500.000)

0            15            30                            60                         90 km

De nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur omvat gebieden en 

netwerken, die voor de ruimtelijke structuur en het function-

eren van Nederland van grote betekenis zijn. Voor deze ele-

menten draagt het rijk dan ook in het algemeen een grotere 

verantwoordelijkheid dan daarbuiten. Ze staan voor com-

plexe en/of kostbare opgaven die rijksbemoeienis noodzake-

lijk maken. Het gaat in de stedelijke sfeer om elementen en 

opgaven, die voortkomen uit ontwikkelingen met betrekking 

tot de economie, de infrastructuur en de verstedelijking en 

uit het onderlinge verband van deze drie ruimtevragende 

functies.
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Op nationaal niveau zorgt het kabinet hiermee 
voor een goede ruimtelijke kwaliteit.  
Decentrale overheden zorgen daarvoor op hun 
schaalniveau. Daarnaast stellen Nederlandse 
en internationale verdragen en regels soms 
eisen die ruimtelijk van belang zijn. Dit is de 
‘wettelijke’ basiskwaliteit. Het kabinet wil 
overigens andere overheden stimuleren om zo 
mogelijk op gebieden als milieu en veiligheid, 
maar ook landschappelijke kwaliteit en ruimte-
lijk ontwerp, méér dan alleen basiskwaliteit  
te realiseren.

De gebieden en netwerken die het kabinet van 
nationaal belang acht, vormen samen de natio-
nale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Daar streeft 
het rijk in het algemeen naar méér dan basis-
kwaliteit. De nationale Ruimtelijke Hoofdstruc-
tuur is in de Nota Ruimte selectiever dan in het 
eerdere beleidsvoornemen van de Vijfde Nota. 
Het rijksbeleid en de uitvoering daarvan wor-
den daarmee toegespitst. Op het gebied van 
economie, infrastructuur en verstedelijking 
gaat het met name om de economische kern-
gebieden, mainports, brainports en greenports, 
nieuwe sleutelprojecten, hoofdverbindings-
assen en de nationale stedelijke netwerken.  
Met betrekking tot water, natuur en landschap 
bestaat de nationale Ruimtelijke Hoofdstruc-
tuur uit de grote rivieren, de Waddenzee, het 
IJsselmeergebied, de Kust, Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden en natuurbescher-
mingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur 
en robuuste ecologische verbindingen, wereld-
erfgoedgebieden en nationale landschappen.
De hogere ambitie die het rijk hier heeft, komt 
vooral in de uitvoering tot uitdrukking. 
Krachtige voorbeelden zijn de (onder andere 
financiële) rijksinzet voor de beide mainports, 
de vormgeving van de Amsterdamse Zuidas en 
de andere vijf sleutelprojecten, en de Ecologi-
sche Hoofdstructuur.

Lagenbenadering en ruimtelijke kwaliteit
We kunnen ons de ruimte voorstellen als 
opgebouwd uit drie ‘lagen’: ondergrond (water, 
bodem en het zich daarin bevindende leven), 
netwerken (alle vormen van zichtbare en 
onzichtbare infrastructuur) en occupatie 
(ruimtelijke patronen tengevolge van menselijk 
gebruik). Elke laag is van invloed op de 

ruimtelijke afwegingen en keuzen met betrek-
king tot de andere lagen. 
Te lang hebben we in Nederland ‘afzonderlijk’ 
nagedacht over de ontwikkeling van verstede-
lijking, intensieve landbouw en andere occupa-
tievormen, zonder daarbij voldoende rekening 
te houden met de eisen die de andere lagen 
stellen. De ontwikkeling van de intensieve 
veehouderij op de zandgronden en van groot-
schalige verstedelijking in de laaggelegen 
veenweidegebieden zijn daarvan sprekende 
voorbeelden. 
Ook water stelt indringende voorwaarden aan 
een duurzaam vestigingsbeleid. Trage trends 
als zeespiegelrijzing, verhoogde waterafvoeren 
en neerslagtoename, dwingen tot een omslag 
in het denken. We moeten veel meer rekening 
gaan houden met de eigenschappen en func-
ties van de ondergrond en de netwerkenlaag en 
de structurerende betekenis van beide lagen. 
In de planvorming moeten de processen in de 
verschillende lagen meer met elkaar in 
verband worden gebracht. Hiermee kunnen 
conflicten tussen ruimtegebruikers worden 
voorkomen, maar kan ook meer samenhang in 
maatregelen worden bereikt. Ingrepen kunnen 
immers verschillende beleidsdoelen dienen.

Plannen die oog hebben voor de drie lagen en 
de voorwaarden die zij aan het ruimtegebruik 
stellen, kunnen daarmee toekomstgericht, 
duurzaam en ‘bruikbaar’ zijn. De lagenbenade-
ring gaat dan ook goed samen met de verschil-
lende aspecten van ruimtelijke kwaliteit: 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomst-
waarde. Het kabinet wil in heel Nederland de 
ruimtelijke kwaliteit verbeteren door de basis-
kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te 
vergroten, en door extra aandacht te geven aan 
de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur.  
De concrete uitwerking van de ruimtelijke 
kwaliteit wordt door provincies en gemeenten 
per situatie bepaald. 

4 w  INSTRUMENTEN EN UITVOERING

Het kabinet kiest in de Nota Ruimte voor een 
dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk 
beleid. Het accent verschuift daarmee van het 
stellen van beperkingen naar het stimuleren 
van ontwikkelingen. Met andere woorden: het 
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KAART C  Nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur: water, natuur, landschap

 water

 grote rivieren (Rijn, Maas, Waal, IJssel)

  grote wateren (zuid-westelijke Delta,  

IJsselmeergebied, Waddenzee)

 kustfundament

 primaire waterkering

 natuur

 natuurgebieden (EHS, VHR, NBW-gebieden)

 robuuste ecologische verbinding

    gebieden met bijzondere ecologische 

waarden in de Noordzee:

   1. Kustzone 4. Oestergronden

   2. Friese Front 5. Doggersbank

   3. Klaverbank

 landschap

 Nationaal Landschap / Werelderfgoedgebied

 ondergrond

 vereenvoudigde topografie (excl. hoofdinfrastructuur)

 grens Exclusieve Economieche Zone (EEZ) 

 en 12-mijlszone
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De nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur omvat gebieden en 

netwerken, die voor de ruimtelijke structuur en het functio-

neren van Nederland van grote betekenis zijn. Voor deze ele-

menten draagt het rijk dan ook in het algemeen een grotere 

verantwoordelijkheid dan daarbuiten. Ze staan voor com-

plexe en/of kostbare opgaven die rijksbemoeienis noodzake-

lijk maken. In de meer landelijke gebieden gaat het om 

elementen en opgaven, die voortkomen uit waarden en 

ontwikkelingen met betrekking tot water, natuur, cultuur-

historie en landschap. Deels vallen deze elementen samen, 

deels gaat het om zelfstandige opgaven. Om kartografische 

redenen is voor de natuurwaarden van de Noordzee een 

apart fragment opgenomen en is voor de weergave van de 

natuurwaarden van Nederland gekozen voor een sterk ver-

eenvoudigd en gegeneraliseerd beeld van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Voor een correct beeld van de EHS 

wordt verwezen naar PKB-kaart 5: Ecologische Hoofd-

structuur. Ter wille van de leesbaarheid is in de onderlegger 

de hoofdinfrastructuur niet opgenomen.
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Rijk legt meer de nadruk op ‘ontwikkelingspla-
nologie’ en minder op ‘toelatingsplanologie’. 
Medeoverheden, maatschappelijke organisa-
ties, burgers en marktpartijen worden nadruk-
kelijk uitgenodigd mee te denken en mee te 
doen om te komen tot gebiedsgerichte en 
breed gedragen regionale en lokale visie-
vorming en beleidsuitvoering. 
Overheden moeten zich daarbij meer gaan 
opstellen als partner van ondernemende 
mensen en bedrijven, en de dynamiek verster-
ken in plaats van deze tegen te gaan door een 
veelheid aan regels. Dit draagt bij aan een 
betere benutting van ruimtelijke mogelijkheden 
en een verbetering van gebiedskwaliteiten.  
Op deze manier kan tegelijkertijd de Neder-
landse ontwerptraditie op het gebied van land-
schap, stedenbouw en architectuur worden 
voortgezet.
Beperkingen aan ruimtelijke ontwikkelingen 
worden door het rijk alleen gesteld als een 
nationaal belang in het geding is. Het kabinet 
zal tenminste eens per twee jaar (bij voorkeur 
in het kader van de elke twee jaar te actuali-
seren Uitvoeringsagenda Nota Ruimte) bezien 
of de geboden beleidsruimte in de praktijk 
voldoende is.

Aanpassing van wetten en grondbeleid 
Voor een goede uitvoering van de Nota Ruimte 
is een gedegen wettelijk instrumentarium 
nodig. De Wet op de ruimtelijke ordening wordt 
aangepast en zal daarmee nog beter aanslui-
ten bij de sturingsfilosofie van de nota. Ook de 
Wet inrichting landelijk gebied (WILG) zal (als 
opvolger van de landinrichtingswet) evenals 
het nieuwe grondbeleid, een goede uitvoering 
nog beter mogelijk maken. 

Uitvoering en financiering
Verschillende investeringsregelingen dragen 
bij aan de realisatie van de doelen van de  
Nota Ruimte, zoals het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) en het te 
ontwikkelen Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG). Het ISV-2 wordt versoberd: het 
aantal doelen waarover het rijk prestatieaf-
spraken wil maken, wordt verminderd en de 
doelen worden gepreciseerd. In het ILG zal een 
groot aantal afzonderlijke regelingen en finan-

cieringsarrangementen voor de meer landelij-
ke gebieden worden gebundeld. 

Gelijktijdig met de Nota Ruimte is de Agenda 
Vitaal Platteland verschenen als uitwerking van 
het beleid voor de economische, ecologische 
en sociaal-culturele aspecten van het platte-
land. De hieruit voortvloeiende investering-
sprioriteiten en de andere middelen die van 
belang zijn voor de meer landelijke gebieden, 
zijn opgenomen in het bijbehorende meer-
jarenprogramma. Het Tweede Structuursche-
ma Verkeer en Vervoer zal worden opgevolgd 
door de Nota Mobiliteit, waarin het kabinet zich 
wat betreft de ruimtelijke strategie baseert op 
de Nota Ruimte. In de Gebiedsgerichte Econo-
mische Perspectieven (‘Pieken in de Delta’) en 
het Actieplan Bedrijventerreinen, is in aanslui-
ting op deze nota, het ruimtelijk-economisch 
beleid en de daaruit voortvloeiende investe-
ringsprioriteiten uitgewerkt.

Internationale context
Nederland is ruimtelijk-economisch steeds 
sterker verbonden met andere landen, vooral 
de Europese. Natuurgebieden en watersyste-
men vallen meestal niet samen met staats-
grenzen, en burgers en bedrijven verplaatsen 
hun activiteiten steeds gemakkelijker naar het 
buitenland. De vraag naar ruimte voor econo-
mische functies in Nederland hangt samen 
met internationale economische verande-
ringen. De ruimtevraag ten behoeve van de 
mainports is daar een goed voorbeeld van.  
Op dezelfde manier vertalen de gevolgen van 
internationale economische groei of recessie 
zich in de vraag naar kantoorruimte in 
Nederland, zoals op de Amsterdamse Zuidas.
Ruimtelijk beleid in Nederland moet rekening 
houden met deze internationale context en 
anticiperen op internationale ontwikkelingen. 
Zo moet de nationale Ruimtelijke Hoofdstruc-
tuur worden aangesloten op de belangrijkste 
Europese structuren, waaronder de Trans-
Europese netwerken en de Europese ecolo-
gische Hoofdstructuur.

KAART D  Nederland in Noordwest-Europa

 zee / verkeersscheidingsstelsel

 wadden

 duinen

 laagland

 bebouwing / sterk verstedelijkt gebied

 bos / landelijk gebied

 weg-infrastructuur

 HSL/HST

 luchthaven

 zeehaven

 internet knooppunt

 grens

 grens Exclusieve Economische Zone (EEZ) 

 en 12-mijlszone

 (1:4.000.000)
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Deze kaart geeft een beeld van de vereenvoudigde topografie 

op het schaalniveau van Noordwest-Europa. Ook hiervoor is 

de lagenbenadering als basis gebruikt, die onderscheid 

maakt in ondergrond, netwerken en occupatie. Het beeld 

beoogt vooral de positie van Nederland binnen Noordwest-

Europa zichtbaar te maken aan de hand van onder meer het 

verstedelijkingspatroon van de centraal stedelijke zone van 

Noordwest-Europa van Midden-Engeland tot en met het 

Rijndal en op basis van het netwerk van Trans-Europese 

wegverbindingen en van hogesnelheids spoorlijnen, conform 

de per 2010 te verwachten situatie. Ook het patroon van 

internetknooppunten is in dit verband van betekenis voor de 

positie van Nederland in Noordwest-Europa. Tevens is zicht-

baar hoe de duinenkust en de kustwateren deel uitmaken 

van het kuststelsel waarmee het gehele Noordwest-

Europese laagland grenst aan de Noordzee en hoe direct de 

hoger gelegen delen van Nederland aansluiten op het aan-

grenzende buitenland.
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5 w  BUNDELING VAN VERSTEDELIJKING 
EN INFRASTRUCTUUR

Het rijk wil verstedelijking en infrastructuur 
zoveel mogelijk bundelen in nationale stede-
lijke netwerken, economische kerngebieden en 
hoofdverbindingsassen. ‘Bundelen van 
verstedelijking en infrastructuur’ en ‘organise-
ren in stedelijke netwerken’ zijn de beleids-
strategieën die het rijk hanteert voor econo-
mie, infrastructuur en verstedelijking.  
De daaruit afgeleide beleidsdoelen zijn: ont-
wikkeling van nationale stedelijke netwerken 
en stedelijke centra, versterking van de econo-
mische kerngebieden, verbetering van de 
bereikbaarheid, verbetering van de leefbaar-
heid en sociaal-economische positie van  
steden, bereikbare en toegankelijke recreatie-
voorzieningen in en rond de steden, behoud en 
versterking van de variatie tussen stad en land, 
afstemming van verstedelijking en economie 
met de waterhuishouding, en waarborging van 
milieukwaliteit en veiligheid. 
Het is in de eerste plaats de verantwoordelijk-
heid van provincies en (samenwerkende) 
gemeenten om het generieke bundelingsbeleid 
uit te werken en uit te voeren met het oog op 
specifieke problemen en uitdagingen. Daarbij 
hecht het rijk grote waarde aan samenwerking 
tussen gemeenten bij gemeentegrensover-
stijgende vraagstukken op het raakvlak van 
verstedelijking, economie en vervoer. 

Nationale stedelijke netwerken en 
economische kerngebieden
Nederland ontwikkelt zich tot een ‘netwerk-
samenleving’ en een ‘netwerkeconomie’. 
Enerzijds schrijdt de individualisering voort, 
anderzijds raken al die individuen steeds ster-
ker met elkaar verbonden in tal van netwerken. 
Deze ontwikkeling heeft ook op ruimtelijk 
gebied grote gevolgen. Tussen steden en 
stedelijke gebieden ontstaat steeds meer 
samenhang. Het kabinet juicht deze ontwik-
keling in de richting van ‘stedelijke netwerken’ 
toe. Samenwerking binnen zulke netwerken 
vergroot het draagvlak voor voorzieningen en 
diensten en opent mogelijkheden voor een 
optimale omgang met de schaarse ruimte.
Om op deze trend in te spelen zijn door het rijk 
zes nationale stedelijke netwerken benoemd. 

De ontwikkeling van deze netwerken krijgt 
prioriteit. Hetzelfde geldt voor een dertiental 
economische kerngebieden, die grotendeels 
binnen deze netwerken gelegen zijn. De natio-
nale stedelijke netwerken zijn: de Randstad 
Holland, Brabantstad, Zuid-Limburg, Twente, 
Arnhem-Nijmegen en Groningen-Assen. 
Drie economische kerngebieden liggen buiten 
deze stedelijke netwerken: Wageningen-Ede-
Veenendaal-Rhenen, Venlo en Vlissingen-
Kanaalzone. In de Nota Ruimte zijn de belang-
rijkste economische pijlers van elk kerngebied 
aangegeven.

Nationale stedelijke netwerken zijn grote(re) en 
kleinere steden, gescheiden door open ruim-
ten. De samenstellende steden en centra 
vullen elkaar aan en versterken elkaar, zodat 
zij samen meer te bieden hebben dan elk 
afzonderlijk. Het is uitdrukkelijk niet de bedoe-
ling dat de nationale stedelijke netwerken een 
nieuwe bestuurslaag gaan vormen. De samen-
werking tussen de overheden binnen het 
netwerk is vrijwillig, flexibel en pragmatisch.  
Het rijk verwacht dat de gemeenten afspreken 
hoe ze het bundelingsbeleid zullen vormgeven, 
in overleg met de provincies en de WGR-
plusregio’s. 
Binnen elk nationaal stedelijk netwerk geeft 
het rijk indicatief een aantal gebieden aan waar 
de verstedelijking wordt gebundeld. Provincies, 
WGR-plusregio’s en gemeenten leggen deze 
bundelingsgebieden vast in hun plannen en 
werken het verstedelijkingsbeleid verder uit. 
Het is echter niet de bedoeling dat de 
bundelingsgebieden helemaal verstedelijken. 
Weliswaar ligt de nadruk op verstedelijking, 
maar er moet ook ruimte worden gepland voor 
water, natuur, landschap, recreatie, sport en 
landbouw. In de bundelingsgebieden moeten 
stad en land in samenhang worden ontwikkeld. 
In de nationale stedelijke netwerken is de 
vorming van goed bereikbare en aantrekkelijke 
stadscentra met diverse functies en voor-
zieningen van groot belang. De gemeenten 
dragen daarvoor de eerste verantwoordelijk-
heid, het rijk heeft een stimulerende rol en 
draagt bij aan de benodigde investeringen. 
Vooral centrumvorming rond knooppunten van 
infrastructuur is van belang. Daarbij geeft het 
rijk prioriteit aan de ontwikkeling van de 
Amsterdamse Zuidas tot een internationale 

PKB-KAART 1  Economie en landbouw
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Het kaartbeeld betreft een indicatieve weergave van de in de 

legenda vermelde eenheden.
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toplocatie. Een soortgelijke aanpak -zij het met 
een minder hoog ambitieniveau- wordt gevolgd 
voor Rotterdam-Centraal en de vier andere 
nationale sleutelprojecten: Den Haag-Centraal, 
Utrecht-Centraal, Arnhem en Breda. 

Mainports, brainports en greenports
Nederland heeft twee mainports: de lucht-
haven Schiphol en de Rotterdamse haven. 
Daarbij gaat het niet alleen om het haven- en 
luchthavengebied zelf, maar ook om de ‘main-
portregio’ daaromheen, met zijn grootstedelij-
ke en internationale vestigingsmilieu. Het eco-
nomisch belang en de ruimtedruk rond beide 
mainports vragen om coördinatie door het rijk.
Het rijk houdt vast aan het uitgangspunt dat 
Schiphol zich tot 2030 op de huidige locatie 
verder moet kunnen ontwikkelen. Bedrijven en 
kantoren kunnen zich in de directe nabijheid 
van Schiphol vestigen als zij ‘luchthaven-
gerelateerd’ zijn. Dit wordt ingegeven door het 
belang van bereikbaarheid, veiligheid en de 
toekomstige ruimtebehoefte van Schiphol zelf.
Verder acht het kabinet het onwenselijk dat 
onder intensieve vliegroutes nieuwe stedelijke 
gebieden tot stand komen. Concreet betekent 
dit dat er buiten de vastgelegde Vinex- en 
Vinaclocaties geen nieuwe uitleglocaties 
kunnen worden ontwikkeld binnen de 20 Ke-
contour, behorend bij het vijfbanenstelsel. Om 
voor de toekomst voldoende ruimte vrij te laten 
voor ontwikkeling van Schiphol, kunnen ook 
onder de vliegroutes bij Hoofddorp-West, 
Noordwijkerhout en de Legmeerpolder geen 
nieuwe woningbouwlocaties worden 
ontwikkeld.

Voor de toekomst van de Rotterdamse haven 
heeft het kabinet plannen ontwikkeld in de 
PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam. 
Daarin zijn de ruimtelijke reserveringen en 
randvoorwaarden vastgelegd om slagvaardig te 
kunnen reageren op marktontwikkelingen in de 
komende decennia. 
Om tegemoet te komen aan de vraag naar dro-
ge havengerelateerde bedrijventerreinen, acht 
het Kabinet het noodzakelijk daarvoor ruimte 
te bieden in de noordrand van de Hoeksche 
Waard. Of en in welke mate dit het geval is, zal 
worden vastgesteld op basis van een aanvul-
lend onderzoek. Daarnaast wil het rijk de 

mogelijkheid openhouden voor vestiging van 
grootschalige chemische bedrijven op de Twee-
de Maasvlakte, met randvoorwaarden voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Wat betreft onderzoek en ontwikkeling 
(research en development) is de regio 
Eindhoven/Zuidoost-Brabant vooraanstaand. 
Het locatiebeleid en het beleid voor centrum-
vorming in de nationale stedelijke netwerken 
ondersteunt de ontwikkeling van zowel deze 
brainport als van andere kennis- en innovatie-
clusters. De Nota Gebiedsgerichte Economi-
sche Perspectieven werkt (‘Pieken in de Delta’) 
dit verder uit. 

Naast de twee mainports en de brainport kent 
Nederland een vijftal ‘greenports’: gebieden 
waar de kennisintensieve tuinbouw en agri-
business zich concentreert. Vanuit internatio-
naal economisch perspectief vindt het rijk het 
van belang dat de tuinbouwfunctie in deze loca-
ties van internationaal belang behouden blijft 
en versterkt wordt. 

Hoofdverbindingsassen
Het rijk is verantwoordelijk voor de hoofdinfra-
structuur voor weg-, spoor- en watervervoer 
en streeft ernaar op de hele hoofdinfrastruc-
tuur basiskwaliteit te bieden. Op grond van het 
ruimtelijk beleid, richt het rijk zich op de 
hoofdverbindingsassen tussen de beide main-
ports (en de mainportregio’s) en de belangrijk-
ste grootstedelijke gebieden in Nederland en 
het buitenland. Deze hoofdverbindingsassen 
vormen de ruggengraat van de nationale 
Ruimtelijke Hoofdstructuur. Het beleid voor de 
hoofdverbindingsassen wordt verder uitge-
werkt in de Nota Mobiliteit. Waar knelpunten 
om oplossingen vragen, geeft het rijk prioriteit 
aan de oplossing van knelpunten op de hoofd-
verbindingsassen, en daarbinnen met name de 
triple-A verbindingen A2, A4 en A12. 
Met een snelle openbaarvervoersverbinding 
van Schiphol en Amsterdam naar Almere en  
Groningen wordt een verbetering van de 
bereikbaarheid van het noorden en de Noord-
vleugel van de Randstad beoogd. Onderzocht 
wordt of daarmee niet alleen de economische 
ontwikkeling van het noorden kan worden 
bevorderd, maar ook of Almere een gelijkwaar-

diger positie ten opzichte van de andere steden 
binnen de Randstad kan krijgen. Voor een der-
gelijke verbinding zijn alternatieven  mogelijk, 
als een magneetzweefbaan, hogesnelheidslijn, 
intercity en de Hanzelijn-plus. Voor de Zuider-
zeelijn zal een vervolgproces worden ingezet 
dat is gericht op zorgvuldige besluiten in 2006. 
In het vervolgproces zal een structuurvisie 
worden opgesteld en zal helderheid worden 
geschapen wat betreft nut en noodzaak. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen
Tussen de grote industrie- en havengebieden in 
de economische kerngebieden en in het aan-
grenzende buitenland worden grote hoeveel-
heden gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit vervoer 
kan spanningen opleveren tussen ruimte, 
economie, milieu en veiligheid. Het rijk zal in 
aansluiting op de Nota Ruimte regulerings-
systematieken opstellen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. 
Tevens worden vervoersoorten en transport-
verbindingen aangewezen waarvoor geldt dat 
het vervoer van gevaarlijke stoffen niet onmo-
gelijk wordt gemaakt. 

Afhankelijk van de maatschappelijke kosten en 
baten moet een evenwicht worden bepaald 
tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen en 
de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. 
Daartoe worden langs infrastructuur waarover 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd, veilig-
heidszones aangehouden waarbinnen ruimte-
lijke beperkingen gelden. Verder wordt via het 
ruimtelijk-economisch beleid en het milieu-
beleid bijgedragen aan beperking en bundeling 
van transportstromen. Het vervoer van gevaar-
lijke stoffen zal zodanig moeten worden 
beheerst dat het binnen de gegunde risico-
ruimte blijft. Daarbij gaat de voorkeur uit naar 
marktconforme sturing door middel van ver-
handelbare rechten, prijsbeleid en dergelijke.
 
In het wegvervoer zal tussen het vervoers-
belang en het ruimtelijk belang een balans 
moeten worden gevonden door onder andere 
‘herroutering’. Vervoer van gevaarlijke stoffen 
over het water en via buisleidingen zorgt voor 
betrekkelijk weinig knelpunten. 
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Bedrijventerreinen
Nederland staat voor de opgave ruim 21.000 
hectare bedrijventerrein, ruim een vijfde deel 
van het huidige areaal, te herstructureren. 
Knelpunten zijn vaak bodemsanering, bereik-
baarheid, bedrijfsverplaatsing, onveiligheid en 
criminaliteit. De ervaring leert echter dat 
herstructurering maar in zeer beperkte mate 
terreinwinst oplevert. Tot en met 2020 is daar-
om naar verwachting nog ruim 23.000 hectare 
nieuw bedrijventerrein nodig. Het rijk zal zich 
daarbij extra inzetten voor grote en complexe 
bedrijventerreinen, de ‘topprojecten’, die bin-
nen de economische kerngebieden liggen. Het 
rijk acht een ruimtelijke reservering van maxi-
maal 180 hectare netto bedrijventerrein in de 
Hoeksche Waard (voor droge havengerelateer-
de activiteiten) en de aanleg van een bedrijven-
terrein (600 hectare) op lokatie Moerdijkse 
Hoek van nationaal belang. Voor de Hoeksche 
Waard zal op basis van een aanvullend onder-
zoek nader worden bekeken wat de optimale 
omvang is. 
De uitvoering van het beleid voor bedrijventer-
reinen is opgenomen in de uitvoeringsagenda 
bij de Nota Ruimte. Daarnaast heeft het rijk 
een Actieplan Bedrijventerreinen uitgebracht. 

Groen in en om de stad
Stadsbewoners zoeken steeds vaker ‘groene’ 
recreatiemogelijkheden in en om de stad.  
De mogelijkheden daartoe hebben echter geen 
gelijke tred gehouden met deze toename in de 
vraag: in de nationale stedelijke netwerken is 
de ontwikkeling van recreatievoorzieningen 
achtergebleven bij de verstedelijking. Het rijk 
vindt het daarom van belang dat de betrokken 
overheden voldoende ruimte reserveren voor 
groengebieden en andere recreatiemogelijk-
heden om de stad, en dat duurzame recreatieve 
landschappen ontstaan en worden behouden.
Een specifieke rol is daarbij weggelegd voor de 
rijksbufferzones. Deze gebieden zijn in het ver-
leden aangewezen om de stadsgewesten ruim-
telijk van elkaar te scheiden en sindsdien 
gevrijwaard van grootschalige bebouwing. 
Naast hun belangrijke ‘buffer’functie hebben 
deze gebieden een toenemende rol gekregen 
als recreatiemogelijkheid voor de stedelijke 
bevolking. Gezien de grote tekorten op dit 
gebied is het belangrijk dat het accent nog 

meer komt te liggen op dagrecreatie. Ruimte-
lijke ontwikkelingen zijn in deze gebieden 
mogelijk, mits de landschappelijke en recrea-
tieve kwaliteiten daardoor niet worden aange-
tast en het niet gaat om verstedelijking. De ver-
antwoordelijkheid voor deze transformatie van 
de bufferzones ligt niet alleen bij de provincies, 
maar tot 2015 ook nog bij het rijk. Het rijk zal 
de eerder gemaakte investeringsafspraken 
voor de bufferzones nakomen. In het Meerjaren-
programma Vitaal Platteland wordt de inzet 
van rijksgelden verder uitgewerkt.

6 w  BASISKWALITEIT VOOR STEDEN,  
DORPEN EN BEREIKBAARHEID

Het kabinet streeft naar basiskwaliteit voor 
steden en dorpen en de bereikbaarheid daar-
van. Bundeling staat daarbij voorop. Het rijk 
beperkt zich over het algemeen tot het aan-
geven van kaders en normen. Bij de uitvoering 
krijgen decentrale overheden meer ruimte. 
Wel toetst het rijk in een aantal gevallen of de 
normen in voldoende mate worden nageleefd.

Bundeling van verstedelijking en economi-
sche activiteiten
Voor verstedelijking en economische activitei-
ten gaat het rijk uit van de bundelingsstrategie. 
Deze bundeling heeft veel voordelen. De steden 
worden ondersteund in hun functie van econo-
mische en culturele motor. In steden en dorpen 
wordt het draagvlak voor voorzieningen onder-
steund. Infrastructuur kan worden geconcen-
treerd en optimaal worden benut. 
Het rijk voert het bundelingsbeleid niet zelf uit; 
dat is een taak van decentrale overheden. Wel 
speelt het rijk een stimulerende rol. Ook toetst 
het of provincies en WGR-plusregio’s het 
bundelingsbeleid voor verstedelijking en eco-
nomische activiteiten in hun beleidsplannen 
opnemen. 
Uitgangspunt is dat in iedere gemeente vol-
doende ruimte wordt geboden om te voorzien 
in de natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt 
ook voor meer landelijke gebieden, waar vooral 
starters en ouderen moeite hebben om aan een 
geschikte woning te komen, waardoor de soci-
ale samenhang onder druk komt te staan.  
Om dit te kunnen volgen gaat het rijk de 

streek- en bestemmingsplancapaciteit voor 
wonen ‘monitoren’. Behalve voor de eigen 
bevolkingsaanwas moet iedere gemeente ook 
voldoende ruimte bieden voor de lokaal  
georiënteerde bedrijvigheid; voor beide geldt 
dat regionale afstemming dient te hebben 
plaatsgevonden.
 
Bundeling van verstedelijking en economische 
activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing 
voor deze functies grotendeels geconcentreerd 
tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand 
bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande 
bebouwde gebied of in nieuwe clusters van 
bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het 
bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet 
door verdichting optimaal worden gebruikt. 
Het streven is erop gericht dat veertig procent 
van het totale uitbreidingsprogramma voor 
woningen en arbeidsplaatsen daar tot stand 
komt, al hanteert het kabinet, met oog op de 
praktijkervaring van de laatste jaren, als 
achtergrond voor investeringsbeslissingen een 
tegenvallende productie binnen bestaand 
bebouwd gebied, i.c. 25% van het totale uit-
breidingsprogramma.

Vooral in eenzijdig samengestelde woonwijken 
met veel achterstandsgroepen en een lage 
woningkwaliteit moet ook de komende jaren 
worden vastgehouden aan de ambitie een flink 
deel van de uitbreidingsproductie binnen-
stedelijk te realiseren. Sociale spanningen en 
integratieproblemen kunnen daardoor worden 
verminderd en ontwikkelingskansen vergroot. 
Het rijk stimuleert revitalisering, herstructu-
rering en transformatie van zowel (verouderde) 
wijken als bedrijventerreinen in het algemeen. 

Locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen
Nederland kende de afgelopen jaren een 
locatiebeleid, dat bedoeld was om de vestiging 
van bedrijven en voorzieningen te sturen, in 
overeenstemming met de aard van hun 
vervoersbehoefte. Dit ‘ABC-locatiebeleid’ en 
het locatiebeleid voor Perifere en Grootschalige 
Detailhandelsvestiging wordt vervangen door 
een integraal locatiebeleid dat verschillende 
doeleinden dient: economische 
ontwikkelingsmogelijkheden, bereikbaarheid 
en leefbaarheid. Dit beleid wordt gedecentrali-
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seerd naar provincies en WGR-plusregio’s.
De bedoeling is dat elke regio vestigingsmoge-
lijkheden biedt voor bedrijven en voorzieningen, 
zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan 
de versterking van steden en dorpen. Daarbij 
moet voor ieder bedrijf een goede plaats 
worden geboden. Wat een ‘goede’ plaats is, 
kunnen provincies en WGR-plusregio’s het bes-
te zelf bepalen. Het rijk beperkt zich tot het 
aanreiken van een aantal regels die betrekking 
hebben op de gewenste basiskwaliteit. Zo 
hecht het kabinet eraan dat wonen en werken 
zoveel mogelijk worden gemengd.
Ook moet er worden gezorgd voor plekken 
waar bedrijven en voorzieningen zich kunnen 
vestigen die om redenen van veiligheid of hin-
der niet in centra of wijken passen. 
Provincies en WGR-plusregio’s moeten daar-
voor gezamenlijk regels en criteria vaststellen. 
Voor de detailhandel is uitgangspunt dat nieu-
we vestigingslokaties niet ten koste mogen 
gaan van de bestaande detailhandelstructuur 
in wijkwinkelcentra en binnensteden. Verder 
moet aan bedrijven en voorzieningen met 
omvangrijke vervoersstromen ruimte worden 
geboden op plekken met een goede aansluiting 
op verschillende soorten vervoer.

Balans tussen rood en groen/blauw
De kwantiteit en kwaliteit van het groen in en 
om de stad is de afgelopen tientallen jaren 
merkbaar verminderd. Mede door het beleid 
voor de compacte stad is veel groen verdwenen. 
Sportvelden en volkstuincomplexen zijn vaak 
naar de stadsrand verplaatst, ‘groene’ plekken 
bebouwd. Door de hoge grondprijzen hebben 
nieuwe wijken vaak een hoge woningdichtheid 
en weinig groen. In en rond de steden bestaat 
door dit alles een groot tekort aan groene en 
blauwe recreatiemogelijkheden. Bovendien vol-
doet het aanwezige groen vaak niet aan de 
huidige kwaliteitseisen: in veel gevallen is het 
versnipperd en matig toegankelijk. 
Het rijk beschouwt het als een onderdeel van 
de te garanderen basiskwaliteit dat alle 
burgers toegang hebben tot voldoende  
groene en blauwe recreatiemogelijkheden.  
De beschikbaarheid daarvan in het buitenge-
bied moet in balans zijn met de ontwikkeling 
van het bebouwde gebied. Van provincies en 
gemeenten wordt verwacht dat zij deze balans 

tussen bebouwing en groen/blauw meenemen 
in hun ruimtelijke plannen. Het gaat daarbij 
ook om verbetering van de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de groene ruimte, zowel 
door belemmeringen weg te nemen als door 
het wandel-, fiets- en waterrecreatienetwerk  
te vergroten.
Ook op nieuwe uitleglocaties fungeert het 
groen nogal eens als sluitpost. Het rijk rekent 
erop dat gemeenten bij de opzet van nieuwe 
locaties het door de praktijk ingegeven richt-
getal van circa 75 vierkante meter groen per 
woning hanteren. Daarnaast is behoud van par-
ken en groenstructuren in steden en dorpen 
wenselijk. Voor de herstructureringsopgave 
kan het echter nodig zijn een stuk van een park 
of voetbalveld te bebouwen. Daarover moeten 
de verantwoordelijke overheden zelf een 
afweging maken. 

Water en verstedelijking
Bij de bundeling van de verstedelijking moet 
optimaal worden aangesloten op het water-
systeem. Door rekening te houden met het 
ruimtelijk waterbeleid kunnen provincies en 
gemeenten bij de inrichting van stedelijk 
gebied nadelige effecten op het grond- en 
oppervlaktewater voorkomen. Dit is als 
verplichting opgenomen in het Besluit op de 
Ruimtelijke Ordening (BRO) en inhoudelijk 
vormgegeven in de Nota Ruimte. 
Essentieel is dat de wateropgave niet mag 
worden afgewenteld op naastgelegen gebieden 
of op de toekomst. Meer ruimte voor water 
biedt ook goede mogelijkheden om de struc-
tuur en kwaliteit van steden en dorpen te 
verbeteren, door herstel van historische water-
lopen of door de ontwikkeling van nieuwe 
waterrijke woon- en werkgebieden.  
Nieuw stedelijk gebied moet zo worden  
ingericht dat het waterbergend vermogen op 
peil blijft. Toename van het verharde oppervlak 
moet elders worden gecompenseerd: dat is 
‘waterneutraal’ of ‘waterpositief’ bouwen.

Bundeling van infrastructuur
Door de toename van het personen- en goede-
renvervoer zal de congestie op de Nederlandse 
wegen bij ongewijzigd beleid in 2020 zijn 
verdubbeld. De concurrentiepositie van 

PKB-KAART 2  Verstedelijking
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Nederland zou daarmee ernstig in gevaar 
komen. Het rijk wil de bereikbaarheid via het 
hoofdwegennet dan ook over de hele linie ver-
beteren. Het bundelingsprincipe neemt daarbij 
een belangrijke plaats in. De groei van de 
mobiliteit zal op bepaalde, voor het overgrote 
deel bestaande, hoofdverbindingen worden  
geconcentreerd. Ook capaciteitsuitbreiding zal 
zoveel mogelijk daar tot stand komen. De knel-
punten op de hoofdverbindingsassen worden in 
samenhang bezien en kunnen prioriteit krijgen, 
ook in geval van een enigszins gunstiger kos-
ten- batenverhouding bij knelpunten op andere 
verbindingen.
Rijk, provincies, waterschappen, WGR-plus-
regio’s en gemeenten zijn ieder verantwoor-
delijk voor het bieden van basiskwaliteit op een 
deel van de infrastructuur. Dit vereist een 
goede afstemming in de vorm van een integra-
le, gemeenschappelijke aanpak van bereik-
baarheidsproblemen. Ontwikkelingsplanologie 
en maatwerk bieden hiervoor goede aankno-
pingspunten. Het rijk geeft in de Nota Mobiliteit 
en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport (MIT) aan welke uitbreidingen en 
nieuwe tracés zijn voorzien, en toetst of decen-
trale overheden daarmee in hun plannen 
rekening houden. 

Door de toename van (verspreide) bebouwing 
begint Nederland, gezien vanaf de weg of van-
uit de trein, te lijken op één grote stad. Inte-
graal gebiedsontwerpen kan dit voorkomen en 
afwisselende panorama’s behouden of herstel-
len. Het rijk beschouwt een goede ruimtelijke 
inpassing van de hoofdinfrastructuur als een 
bijdrage aan de gewenste basiskwaliteit.
Het streven naar bundeling brengt het risico 
met zich mee dat het ontstaan van visuele 
barrières bij infrastructuur verder in de hand 
wordt gewerkt Tegengaan van deze barrière-
werking bij hoofdinfrastructuur is ook een 
goede aanpak om knelpunten op het gebied van 
geluid, lucht en veiligheid te voorkomen. Het 
rijk geeft prioriteit aan opheffing van de barriè-
rewerking waar belangrijke ecologische verbin-
dingen en hoofdinfrastructuur elkaar kruisen.

Luchthavens, zeehavens en kennis- en  
innovatieclusters
Naast Schiphol beschikt Nederland over een 

aantal regionale en kleine luchthavens. Voor 
deze luchthavens is een aanpassing van de Wet 
Luchtvaart gestart, waarbij de voor Schiphol 
gekozen systematiek model staat. In de Wet 
Luchtvaart zal een basiskwaliteit voor externe 
veiligheid worden geregeld. Na decentralisatie 
van taken en bevoegdheden staat het de pro-
vincies dan vrij om verdergaande beperkingen 
aan regionale en kleine luchthavens op te 
leggen of deze juist mogelijkheden voor groei 
te bieden. De Rotterdamse haven is de grootste 
van Europa. De Amsterdamse haven is de 
Europese nummer 5.

Het zeehavenbeleid van het kabinet is gericht 
op versterking van de maatschappelijke meer-
waarde van de zeehavens voor de Nederlandse 
economie. Daartoe voert het rijk een selectief 
investeringsbeleid en een voorwaardenschep-
pend beleid. Versterking van de marktomstan-
digheden en de internationale concurrentie-
kracht en heldere randvoorwaarden van 
leefbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. 
Het is aan de betrokken overheden om binnen 
deze randvoorwaarden de gewenste groei en 
omvang van de zeehavengebieden te bepalen.
Daarbij moeten keuzen worden gemaakt in de 
besteding van publieke gelden en de benutting 
van beschikbare ruimte. Het rijk richt de inves-
teringen allereerst op de maritieme toegang en 
op de bereikbaarheid te land, waarbij investe-
ringen in de mainport Rotterdam voorrang 
krijgen boven investeringen in de havens die tot 
de andere economische kerngebieden behoren 
(Amsterdam en Vlissingen/Kanaalzone), die 
weer voorrang krijgen op investeringen in de 
overige havens. Met dit beleid draagt het rijk bij 
aan behoud en versterking van de positie van 
de grote Nederlandse zeehavens.

De regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant is als 
brainport in de nota opgenomen. Nederland 
bezit daarnaast verschillende andere belang-
rijke kennis- en innovatieclusters. Vele daarvan 
(waaronder Groot-Amsterdam en Utrecht) lig-
gen aan de autosnelweg A2, die om die reden 
ook wel ‘kennisas’ wordt genoemd. Maar ook 
Groningen, de Zuidvleugel van de Randstad en 
de driehoek Nijmegen-Enschede-Wageningen 
zijn in dit verband belangrijk. Het gaat bij ken-
nisclusters om kennisuitwisseling en –toepas-
sing, onderzoek en ontwikkeling, kennisinsti-

KAART E  Infrastructuur
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structuur van Nederland: de wegen, het spoor, de vaarwegen 

en het ondergronds transport. De deelkaarten met betrek-

king tot de wegen, het spoor en de vaarwegen in PKB-deel 1 

van de Nota Mobiliteit reserveringen hoofdwegennet, spoor-

wegennet en vaarwegennet. De vierde deelkaart betreft de 

globale tracés van buisleidingen ten behoeve van het onder-

gronds transport. 
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tuten en een goed opgeleide en diverse 
beroepsbevolking.

Milieu en veiligheid
Op het gebied van milieukwaliteit en veiligheid 
krijgen provincies en gemeenten meer ruimte 
voor lokaal en regionaal maatwerk. Het rijk 
legt de basismilieukwaliteit vast in wet- en 
regelgeving en biedt kaders waarbinnen de 
decentrale overheden hun eigen afwegingen 
kunnen maken. Wel is daarbij van belang dat zij 
milieu- en veiligheidsaspecten vroegtijdig en 
geïntegreerd in de planvorming opnemen.
Naar verwachting zal uiterlijk in 2015 de  
Europese normstelling voor stikstofdioxide 
(NO2) worden gehaald. Daarmee wordt niet  
tijdig voldaan aan de eisen van de Europese 
richtlijn luchtkwaliteit. Het rijk blijft zich 
inspannen om de richtlijn op dit punt aan-
gepast te krijgen. Wat betreft geluidhinder wil 
het kabinet de grote knelpunten bij weg en 
spoor vóór 2020 aanpakken

7 w  MEEBEWEGEN MET EN ANTICIPEREN 
OP WATER 

De klimaatverandering heeft grote gevolgen 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Neder-
land. Om het hoofd boven water te houden 
zullen we moeten ‘meebewegen’ met water en 
moeten anticiperen op verwachte ontwikkelin-
gen. Om de veiligheid tegen overstromingen te 
waarborgen geeft het rijk meer ruimte aan de 
grote rivieren en aan de kustverdediging.  
Maar ook in het algemeen moeten we water 
gaan beschouwen als een belangrijk structure-
rend principe voor bestemming, inrichting en 
gebruik van de ruimte. 
Dit betekent dat ruimtelijke keuzen nadrukke-
lijk moeten worden afgewogen op grond van 
kenmerken van watersystemen. Het ruimtelijk 
waterbeleid is erop gericht het watersysteem 
op orde te brengen en te houden, zoals over-
eengekomen in het Nationaal Bestuursakkoord 
Water. Bij de uitwerking hebben rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen ieder hun eigen 
verantwoordelijkheden. Langs de kust zijn acht 
prioritaire zwakke schakels aangewezen. Het 
rijk zal die met voorrang op sterkte brengen.

Ruimtelijk waterbeleid
Het ruimtelijk waterbeleid is gebaseerd op het 
principe ‘meebewegen met en anticiperen op 
water’. Voor de uitwerking van dat beleid gel-
den de volgende uitgangspunten. Om de veilig-
heid tegen overstromingen te waarborgen, 
wordt langs de grote rivieren en de kust ruimte 
die al beschikbaar is voor water behouden. 
Waar nodig wordt extra ruimte gemaakt.
Ter voorkoming van problemen met de 
(grond)waterkwantiteit (teveel of te weinig) 
wordt de ruimte zo bestemd, ingericht en 
gebruikt dat water beter kan worden vast-
gehouden. Als dat niet voldoende is, worden 
maatregelen genomen om water te bergen. 
Pas in laatste instantie wordt zo nodig water 
af- of aangevoerd. Deze prioriteitenvolgorde 
wordt aangeduid als de ‘drietrapsstrategie 
waterkwantiteit’: vasthouden-bergen-afvoeren.
Om problemen met de (grond)waterkwaliteit te 
voorkomen wordt de ruimte zo bestemd, inge-
richt en gebruikt dat geen vervuiling optreedt 
naar grond- en oppervlaktewater. Als dat niet 
voldoende is, worden schone en vuile water-
stromen gescheiden gehouden. In laatste 
instantie is zuivering van verontreinigingen 
vereist. Dit is de ‘drietrapsstrategie water-
kwaliteit’: voorkomen-scheiden-zuiveren.
Nadelige invloeden op het watersysteem die 
worden veroorzaakt door een ruimtelijke 
ingreep, worden ‘waterneutraal’ of ‘water-
positief’ gecompenseerd. Hiermee wordt een 
zodanige inrichting beoogd dat afwenteling van 
problemen met (grond)waterkwaliteit of -
kwantiteit op de omgeving wordt voorkomen  
of verminderd.
Waar mogelijk wordt ruimte voor water gevon-
den door waterbeheer te combineren met 
andere functies. Zo biedt water goede moge-
lijkheden om de historische identiteit van 
steden en landschappen te versterken. 
Functiecombinatie is ook mogelijk met ver-
breding in de agrarische sector, delfstofwin-
ning, natuurontwikkeling, zoetwaterbuffering, 
recreatie en wonen. Ook zijn waterwegen goed 
inpasbaar in het streven naar een duurzaam 
transportstelsel.

Deze uitgangspunten betekenen dat in ruimte-
lijke visies en plannen locatiekeuzen, inrich-
tings- en beheersmaatregelen nadrukkelijk op 
grond van waterhuishoudkundige argumenten 
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worden afgewogen. Het belangrijkste instru-
ment daarvoor is de ‘watertoets’. Deze toets 
schrijft voor dat bij alle ruimtelijke plannen en 
besluiten de initiatiefnemer van meet af aan en 
in nauw overleg met de waterbeheerder de 
waterhuishouding in de afweging betrekt. De 
resultaten van deze afweging worden beschre-
ven in de plantoelichting: de ‘waterparagraaf”. 
De waterbeheerder stelt samen met de initia-
tiefnemer de criteria voor de watertoets vast. 
De uitgangspunten van het ruimtelijk water-
beleid zijn daarbij richtinggevend. Met de 
watertoets kunnen negatieve gevolgen voor de 
waterhuishouding worden voorkomen. Als dat 
niet mogelijk is, moeten de negatieve gevolgen 
worden gecompenseerd voor rekening van de 
planexploitatie. Het rijk toetst provinciale en 
gemeentelijke plannen en besluiten op nale-
ving van de watertoets.
Bij de uitwerking van het ruimtelijk waterbeleid 
spelen ook deelstroomgebiedsvisies een 
belangrijke rol. Deze visies laten zien wat de 
ruimtelijke gevolgen zijn van het op orde 
brengen en houden van de regionale water-
systemen. Gemeenten werken de deelstroom-
gebiedsvisies uit in stedelijke waterplannen 
(uiterlijk 2006). Daarna leggen provincies en 
gemeenten de hiermee gemoeide ruimtelijke 
aanspraken voor de regionale watersystemen 
vast in hun provinciale beleids- en streekplan-
nen (uiterlijk 2007) en in gemeentelijke struc-
tuur- en bestemmingsplannen. Het rijk ziet 
erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Grote rivieren
De beleidslijn Ruimte voor de Rivier heeft als 
voornaamste doel ruimte te behouden voor het 
water van de Rijntakken (Nederrijn, Waal, 
IJssel, Lek) en de Maas. Deze beleidslijn 
fungeert als toetsingskader voor activiteiten in 
het winterbed van de grote rivieren. De beleids-
lijn, opgesteld na de hoogwaters van 1993 en 
1995, is restrictief van karakter. Een meer 
ontwikkelingsgerichte opzet lijkt wenselijk. 
Op basis van een evaluatie zal het rijk in 2005 
besluiten of, en zo ja hoe de beleidslijn kan 
worden aangepast. 
Tegelijk is in het rivierengebied een mix van 
ruimtelijke en technische maatregelen nodig 
om extra ruimte voor de rivier te maken met 
het oog op de te verwachten hogere rivieraf-

voeren. Extra ruimte kan zowel binnen- als 
buitendijks worden gevonden. In het winterbed 
kunnen op korte termijn rivierverruimende 
maatregelen worden genomen; tegelijk is dat 
een ‘spaarpot’ voor maatregelen op de lange 
termijn. Ook moeten bij dreigende over-
stroming ‘noodoverloopgebieden’ beschikbaar 
zijn. Het rijk heeft daarbij een voorlopige voor-
keur voor Rijnstrangen, Ooijpolder en het 
oostelijk deel van de Beersche Overlaat. 
Uiterlijk in 2006 zal het kabinet hierover een 
definitief besluit nemen.
De (binnendijkse) gebieden die mogelijk nodig 
zijn voor verbreding van het winterbed, voor 
dijkversterking of voor inrichting als water-
bergingsgebied of noodoverloopgebied, worden 
gevrijwaard van ontwikkelingen die deze func-
ties kunnen bemoeilijken. Nieuwe woonwijken 
en andere grootschalige ontwikkelingen 
worden daar geweerd. Het rijk toetst bij de 
beoordeling van provinciale en gemeentelijke 
plannen of deze richtlijn wordt nageleefd.

Voor het gebied van de Rijntakken en voor de 
Maas benedenstrooms van Hedikhuizen wordt 
het hier geschetste beleid uitgewerkt in de 
PKB Ruimte voor de Rivier. De rest van de 
Maas is onderdeel van de Integrale Verkenning 
Maas. De PKB Ruimte voor de Rivier dient, 
behalve het waarborgen van de veiligheid, nog 
een ander doel: verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Het rivierengebied is ecologisch en 
landschappelijk immers van groot belang. 
Voor realisering van beide doelen wordt een 
visie ontwikkeld. Daarin worden concrete 
rivierverruimende maatregelen voor de korte 
termijn benoemd, wordt een doorkijk gegeven 
voor de maatregelen op de lange termijn, en 
wordt een gedifferentieerde ontwikkeling 
geschetst van de ruimtelijke kwaliteit in het 
gebied. Dit laatste betekent dat de keuzen voor 
de verschillende riviertakken worden 
afgestemd op hun specifieke eigenschappen. 
Het regioadvies, dat door de betrokken provin-
cies gezamenlijk wordt opgesteld, is een 
belangrijke bouwsteen voor deze visie.
Nederland is voor een goede hoogwater-
bescherming sterk afhankelijk van samenwer-
king met andere landen in de stroomgebieden 
van Rijn en Maas. Nederland en Frankrijk heb-
ben het initiatief genomen om na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn voor een Europese 
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aanpak. De Europese Commissie gaat een 
voorstel voor een juridisch instrument opstel-
len. Het principe van niet-afwentelen dient 
daarbij voorop te staan.

8 w  INVESTEREN IN DE KWALITEIT  
VAN DE NATUUR

Rijk, provincies en gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor diverse soorten beschermde natuur-
gebieden: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, 
Natuurbeschermingswetgebieden en de Ecolo-
gische Hoofdstructuur, inclusief de robuuste 
ecologische verbindingen. De concrete uitvoe-
ring van de Ecologische Hoofdstructuur ligt in 
handen van de provincies; het rijk stelt geld en 
deskundigheid beschikbaar. Voor de Wadden-
zee geldt de vigerende PKB Waddenzee. 
In beschermde natuurgebieden wordt gestreefd 
naar behoud, herstel en ontwikkeling van de 
wezenlijke kenmerken en waarden. De provin-
cies leggen in hun ruimtelijk beleid vast welke 
natuurkwaliteiten moeten worden beschermd. 
Het rijk vraagt de provincies ook om uiterlijk in 
2005 vast te stellen welke milieu- en water-
kwaliteit daarvoor vereist is en welke maat-
regelen daarvoor moeten worden genomen.
Nederland heeft zich verplicht om grootschali-
ge gebieden met internationaal belangrijke 
ecosystemen aan te wijzen als nationaal park. 
Het beleid is gericht op de instelling van acht-
tien nationale parken; dit zijn de parels van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 

Robuuste ecologische verbindingen 
De verwachte klimaatverandering zal gevolgen 
hebben voor de natuur en de soortensamen-
stelling in Nederland. Zuidelijke soorten zullen 
hun opwachting maken aan onze grenzen, 
inheemse soorten zullen noordwaarts trekken. 
Om deze verplaatsingen mogelijk te maken is 
het van belang ecosystemen aan elkaar te  
koppelen. De huidige Ecologische Hoofdstruc-
tuur is daarvoor te versnipperd. Daarom wordt 
als onderdeel van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur een twaalftal ‘robuuste ecologische verbin-
dingen’ onderzocht: de Noordelijke Natte As, 
Drents plateau-Zuid-Twente, Veluwe-Noord-
oost-Twente, Veluwe-Utrechtse Heuvelrug, 
Veluwe-Achterhoek, de Westelijke Natte As, 

Biesbosch-Zeeuws-Vlaanderen, Oostvaarders-
plassen-Veluwe-Duitsland, Beerze, Schinveld-
Mook, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Poorten 
van de Veluwe. 
Het beleid is erop gericht dat de robuuste 
ecologische verbindingen evenals de overige 
delen van de Ecologische Hoofdstructuur in 
2018 zijn afgerond. De realisatie wordt 
gefaseerd uitgevoerd. 

Beschermde natuurgebieden
In beschermde natuurgebieden geldt het ‘nee, 
tenzij’ regime. Nieuwe plannen, projecten of 
handelingen zijn niet toegestaan als zij de 
wezenlijke kenmerken of waarden van het 
gebied aantasten. Hiervan kan alleen worden 
afgeweken als er geen reële alternatieven zijn 
én er sprake is van redenen van groot open-
baar belang. In dat geval moet de initiatiefne-
mer maatregelen treffen om de nadelige effec-
ten weg te nemen of te ondervangen, en waar 
dat niet volstaat te compenseren door het rea-
liseren van gelijkwaardige gebieden, liefst in of 
nabij het aangetaste gebied. Het bevoegd gezag 
ziet erop toe dat dit ook werkelijk gebeurt. 
Als fysieke compensatie onmogelijk is, wordt 
financiële compensatie geboden. Voor Vogel- 
en Habitatrichtlijngebieden is financiële com-
pensatie niet mogelijk. Als een ingreep signi-
ficante gevolgen heeft voor deze gebieden, is 
de initiatiefnemer verplicht om vooraf en tijdig 
vervangende natuur aan te leggen.
In het afwegingskader voor de Ecologische 
Hoofdstructuur worden plannen, projecten en 
handelingen afzonderlijk beoordeeld. Om een 
meer ontwikkelingsgerichte aanpak te bevor-
deren, kan hiervan worden afgeweken. Dit kan 
wanneer een combinatie van projecten wordt 
ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit 
en/of kwantiteit van de Ecologische Hoofd-
structuur op gebiedsniveau per saldo te verbe-
teren. Door middel van deze ‘saldobenadering’ 
kan bijvoorbeeld een meer aaneengesloten 
Ecologische Hoofdstructuur worden verkregen, 
of kunnen functies of activiteiten elders betere 
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

Soortenbeleid
Ook buiten beschermde natuurgebieden kent 
Nederland veel natuur die het waard is om 
beschermd en ontwikkeld te worden. De helft 
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van de plant- en diersoorten waarover in 
internationaal verband verplichtingen zijn 
aangegaan, heeft zijn leefgebied buiten de 
Ecologische Hoofdstructuur. Doordat over-
heden onvoldoende op de hoogte zijn van de 
aanwezigheid van deze soorten, krijgt die vaak 
pas laat in de planontwikkeling aandacht. 
Het is dus wenselijk dat specifiek aandacht 
wordt geschonken aan behoud en ontwikkeling 
van beschermde soorten, hun leefgebieden en 
de verbindingen daartussen. Hier ligt vooral 
een taak voor de provincies. Zij geven in het 
streekplan aan hoe beschermde soorten en 
hun leefgebieden worden beschermd en 
ontwikkeld.

9 w  LANDSCHAP ONTWIKKELEN MET 
KWALITEIT

Nederland is meer dan andere landen een 
cultuurlandschap. Wat wij om ons heen zien,  
is voor het grootste deel in een proces van 
eeuwen door mensenhand ontstaan. De kwa-
liteit van dit landschap verdient dan ook een 
volwaardige plaats bij ruimtelijke afwegingen. 
Water speelt daarbij een belangrijke rol. 
Het Nederlandse landschap is immers voor een 
groot deel geënt op de loop van waterstromen. 

Werelderfgoed
De eerste verantwoordelijkheid voor de basis-
kwaliteit van het Nederlandse landschap ligt 
bij de provincies. Het rijk toetst of zij in hun 
streekplannen aandacht hebben besteed aan 
de landschappelijke kwaliteit. Een aantal 
waardevolle gebieden en gebouwen is echter 
aangemerkt als nationaal landschap en/of 
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Voor deze gebieden en gebouwen 
heeft het rijk een specifieke verantwoordelijk-
heid. 
De betreffende gebieden behoren dan ook tot 
de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur.
Nederland kent zes gebieden en gebouwen die 
door UNESCO op Werelderfgoedlijst zijn 
geplaatst: het voormalig eiland Schokland, de 
Beemster, de Stelling van Amsterdam, het 
molencomplex Kinderdijk, Het Woudagemaal in 
Lemmer en het Rietveld-Schröderhuis in 
Utrecht. Daarnaast is een aantal gebieden en 

objecten op de voorlopige lijst geplaatst,  
waaronder de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
De benodigde bescherming en ontwikkeling 
van deze gebieden moeten worden geregeld in 
streek- en bestemmingsplannen. Voor deze 
gebieden gelden de door Nederland met de 
Unesco aangegane verplichtingen.

Nationale landschappen 
Nationale landschappen zijn gebieden met 
internationaal zeldzame en nationaal ken-
merkende kwaliteiten op landschappelijk, 
cultuurhistorisch en natuurlijk gebied.  
Deze kwaliteiten moeten worden behouden, 
duurzaam beheerd en waar mogelijk versterkt. 
Uitgangspunt is ‘behoud door ontwikkeling’: 
mits de kernkwaliteiten worden behouden of 
versterkt (ja, mits principe) zijn binnen 
Nationale landschappen ruimtelijke ontwikke-
lingen mogelijk. Er is ruimte voor ten hoogste 
de natuurlijke bevolkingsgroei (migratiesaldo 
nul) en voor regionale en lokale bedrijvigheid. 
Maatvoering, schaal en ontwerp zijn bepalend 
voor het behoud van de landschappelijke 
kwaliteiten. Daarom zijn grootschalige ontwik-
kelingen niet toegestaan. Waar zulke ingrepen 
vanwege een groot nationaal belang onver-
mijdelijk zijn, moeten verzachtende en com-
penserende maatregelen worden getroffen.
Voor de landbouw in de nationale landschap-
pen is een duurzaam perspectief gewenst, 
waarbij verbreding kansen kan bieden.  
Speciale aandacht verdient de landbouw in 
veenweidegebieden. De grondgebonden land-
bouw is een belangrijke drager van dit inter-
nationaal gezien unieke cultuurlandschap. 
Het beleid voor de veenweidegebieden is in 
het algemeen gericht op handhaving of ver-
hoging van de grondwaterstanden. Binnen 
nationale landschappen is verder specifieke 
aandacht nodig voor natuur in relatie tot cul-
tuurhistorie en landschap, en voor toerisme 
en recreatie.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de uit-
werking van het beleid voor nationale land-
schappen. Het rijk zal het streekplan hierop 
toetsen. De begrenzing van het nationale land-
schap Groene Hart is door het rijk in de Nota 
Ruimte vastgesteld en moet door provincies 
worden overgenomen.
De nationale landschappen zijn: Groene Hart, 
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Middag-Humsterland, Noordelijke Wouden, 
Hoeksche Waard, Zuidwest-Friesland, Drentse 
Aa, IJsseldelta, Noordoost-Twente, Graafschap, 
Achterhoek, Gelderse Poort, Veluwe, Rivieren-
gebied, Noord-Hollands Midden, Zuidwest-Zee-
land, Groene Woud, Limburgs Heuvelland, 
Arkemheem-Eemland, Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en Stelling van Amsterdam.
Met het oog op het specifieke karakter van  
de Stelling van Amsterdam, stelt de Nota 
Ruimte hier geen nadere eisen, naast de uit de 
status van werelderfgoed voortvloeiende 
verplichtingen en verantwoordelijkheden.  
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat het 
rijk uit van het ‘Linieperspectief Panorama 
Krayenhoff’.

Meer kansen voor het buitengebied
Het economisch draagvlak en de vitaliteit van 
de meer landelijke gebieden staan onder druk. 
Om daarin verlichting te brengen, wil het kabi-
net de mogelijkheden voor hergebruik en 
nieuwbouw in het buitengebied verruimen. 
Vrijkomende bebouwing kan worden omgezet 
in een woonbestemming of vestigingsruimte 
voor kleinschalige bedrijvigheid. Soms kan ook 
nieuwbouw wenselijk zijn. Zo kan woningbouw, 
bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe landgoede-
ren, geld opbrengen voor de aanleg van recrea-
tie- of natuurgebieden (‘rood voor groen’) of 
voor het scheppen van waterbergingsruimte 
(‘rood voor blauw’).
De regeling voor recreatiewoningen wordt 
veranderd. Omdat recreatiewoningen steeds 
vaker worden gebruikt voor permanente 
bewoning, wordt het beleid voor nieuwe recrea-
tiewoningen gelijkgetrokken met dat voor regu-
liere woningen. Een aanvraag voor de bouw van 
een recreatiewoning kan alleen worden toe-
gestaan als op die plaats ook een reguliere 
woning mag worden neergezet. Een uitzonde-
ring wordt gemaakt voor complexen van 
recreatiewoningen die bedrijfsmatig worden 
geëxploiteerd: zij hoeven niet te voldoen aan de 
voorwaarden voor reguliere woningbouw. 
Wel zijn de exploitant en de gemeente dan 
verantwoordelijk dat permanente bewoning op 
het complex wordt tegengegaan. 

Duurzame en vitale landbouw

De landbouw, de grootste grondgebruiker van 
Nederland, zit midden in een veranderings-
proces. De verwachtingen van de samenleving 
op gebieden als voedselveiligheid, dieren-
welzijn, natuur en milieu ontwikkelen zich snel. 
Tegelijk heeft de liberalisering van de wereld-
markt ingrijpende gevolgen.
Vooral de intensieve veehouderij ervaart de 
laatste jaren spanningen met de omgeving, 
onder andere door ernstige uitbraken van 
veeziekten. De Reconstructiewet Concentratie-
gebieden uit 2002 biedt een duurzaam ontwik-
kelingsperspectief voor de intensieve veehou-
derij in de provincies Noord-Brabant, Limburg, 
Utrecht, Overijssel en Gelderland, door een 
integrale aanpak van veterinaire, mest- en 
milieuproblemen. De vijf genoemde provincies 
moeten op grond van de Reconstructiewet 
reconstructieplannen opstellen, die ter goed-
keuring aan het rijk worden voorgelegd.
Een belangrijk instrument in de reconstructie-
plannen is de ruimtelijke zonering op grond van 
drie perspectieven voor de intensieve 
veehouderij: landbouwontwikkeling, verweving 
en extensivering. Door deze zonering worden 
functies die elkaar in de weg zitten ontmengd 
en wordt de sector aangemoedigd tot het  
doen van nieuwe investeringen op duurzame 
locaties. 

Een economisch vitale grondgebonden land-
bouw is in de ogen van het kabinet van belang 
voor het beheer van het buitengebied. Door 
teruglopende inkomsten neemt dit soort bedrij-
ven echter in snel tempo af. Van de provincies 
wordt verwacht dat zij in hun ruimtelijke plan-
nen meer mogelijkheden scheppen voor een 
bredere bedrijfsvoering. Het rijk ondersteunt 
de veranderingen in de landbouw onder andere 
door ruimtelijke ontwikkelingen in de richting 
van duurzame productie te vergemakkelijken. 

Greenports en landbouwontwikkelings- 
gebieden glastuinbouw en -bloembollenteelt
In het bijzonder zet het rijk zich in voor verster-
king van het agrofoodcomplex en ontwikkeling 
van de kennisintensieve agribusiness. Het gaat 
daarbij vooral om niet-grondgebonden en kapi-
taalintensieve vormen van tuinbouw (glastuin-
bouw, permanente bloembollenteelt en pot- en 
containerteelt). Daarbij streeft het kabinet naar 

concentratie in vijf greenports: tuinbouw-
locaties met een sterke en blijvende positie op 
de wereldmarkt. De greenports zijn het Zuid-
Hollandse glasdistrict (Westland en Oostland), 
Aalsmeer en omstreken en het agrologistieke 
cluster Venlo voor de glastuinbouw, de Bollen-
streek voor de bloembollenteelt en Boskoop 
voor de pot- en containerteelt. 
Door concentratie in greenports worden econo-
mische schaalvoordelen geboekt en wordt de 
efficiëntie in vervoer en logistiek bevorderd. 
Het sterke punt van een greenport is dat func-
ties en schakels op elkaar zijn afgestemd, met 
bijvoorbeeld mogelijkheden voor gebruik van 
elkaars reststoffen. Vaak is herstructurering en 
een goede bereikbaarheid nodig om de inter-
nationale concurrentiepositie van greenports te 
kunnen handhaven. Dit is vooral een taak van 
de provincies.

Het rijk streeft naar bundeling van de niet-
grondgebonden en kapitaalintensieve landbouw 
in duurzaam ingerichte en landschappelijk 
goed ingepaste landbouwontwikkelings- 
gebieden. De provincies dienen zulke gebieden 
aan te wijzen en in hun streekplan te begren-
zen, en de ontwikkeling van deze vormen van 
landbouw erbuiten af te remmen. Het ruimte-
lijk beleid is erop gericht de kracht van de 
bestaande landbouwontwikkelingsgebieden te 
versterken en de daarvoor benodigde ruimte te 
behouden. Het rijk toetst of provincies de 
bovenstaande uitgangspunten in hun streek-
plannen verwerken.
De landbouwontwikkelingsgebieden glastuin-
bouw zijn van belang voor de herstructurering 
van verouderde glastuinbouwgebieden. In veel 
gevallen is daarvoor verplaatsing van bedrijven 
nodig vanuit de bestaande gebieden. Met het 
oog daarop heeft het rijk tien 
landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen: 
Zuidplaspolder, Berlikum, Emmen, Grootslag, 
Californië/Siberië, Luttelgeest, Bergerden, IJs-
selmuiden, Moerdijkse Hoek en Terneuzen.
Ook voor een deel van de permanente bloem-
bollenteelt moet nieuwe ruimte worden gevon-
den. Deze teelt, traditioneel geconcentreerd op 
de geestgronden in West-Nederland, is inten-
sief en milieubelastend. Verdere verdunning is 
daarom gewenst. Het rijk heeft drie gebieden 
aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied 
voor de bollenteelt: Kennemerland, het Noor-
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delijk Zandgebied en de Hollandse Bloemen-
tuin. Nieuwvestiging van permanente bollen-
teelt buiten deze gebieden wordt tegengegaan. 

10w  ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
PER GEBIED

De Randstad, de Kust, de Waddenzee, de 
Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied 
zijn belangrijke onderdelen van de nationale 
Ruimtelijke Hoofdstructuur. De ontwikkelingen 
in deze gebieden zijn gecompliceerd en ver-
schillende onderdelen van de hoofdstructuur 
kruisen elkaar. Regie van het rijk is nodig, 
maar ook samenwerking en afstemming met 
decentrale overheden, internationale organisa-
ties en andere partijen. Daarom worden de 
doelstellingen van de Nota Ruimte voor elk van 
deze gebieden uitgewerkt tot een samen-
hangend ontwikkelingsperspectief, waarin het 
kabinet de hoofdlijnen uitzet voor de ontwikke-
ling tot 2030. Ook voor de Noordzee wordt zo’n 
perspectief aangeboden. Alle betrokken instan-
ties kunnen op basis hiervan het beleid per 
sector en per deelgebied uitwerken.

Randstad Holland
De Randstad Holland is het politieke, bestuur-
lijke, sociale en culturele hart én de belangrijk-
ste economische motor van Nederland. Het is 
ook een gebied met zeer complexe ruimtelijke 
en bestuurlijke opgaven. De ruimtedruk is hoog 
en tal van functies strijden om de ruimte. De 
bereikbaarheid over de weg staat onder druk en 
er zijn verouderde stedelijke gebieden met gro-
te ruimtelijke en sociale vernieuwingsopgaven. 
Er zijn ook investeringen nodig om de Randstad 
te beschermen tegen overstromingen als 
gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling. 

De Randstad heeft te maken met geduchte 
internationale concurrenten. Het rijk wil daar-
om de internationale concurrentiepositie van de 
Randstad versterken. Versterking van de econo-
mie, vergroting van de kracht en dynamiek van 
de steden, en ontwikkeling van de bijzondere 
kwaliteiten en de vitaliteit van het Groene Hart 
dragen daaraan bij. Belangrijk is dat de schaars 
aanwezige ruimte optimaal wordt benut. 
De komende jaren investeert het rijk miljarden 

in de Randstad, vooral in de nationale Ruimte-
lijke Hoofdstructuur. Daarnaast worden inves-
teringen gedaan door de particuliere sector en 
door provincies en gemeenten. De kunst is dit 
ontwikkelingspotentieel optimaal te benutten 
door synergie te bereiken tussen alle betrokken 
partijen. 
Het stedelijk netwerk van de Randstad valt 
samen met belangrijke onderdelen van de 
nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur en speelt 
daarmee een grote rol bij de realisering van de 
doelen van de Nota Ruimte. In de nota wordt 
een samenhangend ontwikkelingsperspectief 
geschetst voor de Randstad als geheel, 
aangevuld met enkele specifieke beleidskeuzen 
van het rijk voor de Noordvleugel, de Zuid-
vleugel, de regio Utrecht en het Groene Hart. 
Op grond van deze hoofdlijnen kunnen de 
decentrale overheden het ruimtelijk beleid 
verder vormgeven. Het ontwikkelingsperspec-
tief is erop gericht de ruimtelijke, culturele en 
economische diversiteit van de Randstad te 
behouden en te versterken, en de eigen ruimte-
vraag binnen de Randstad op te vangen. 
Om hun internationale positie te versterken, 
kunnen de twee belangrijke trekkers van de 
Randstad, de mainports Schiphol en de Rotter-
damse haven, zich binnen de vastgestelde wet-
telijke milieukaders verder ontwikkelen. 
Nieuwe verstedelijking wordt zo gepland dat de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de mainports 
er niet onnodig door worden beperkt. Ook wor-
den knelpunten op de hoofdverbindingsassen 
met de mainports met voorrang aangepakt, 
onder andere door ontbrekende schakels aan te 
leggen, zoals de A4 tussen Delft en Schiedam. 
Het beleid is erop gericht dat de Amsterdamse 
Zuidas uitgroeit uit tot een toplocatie voor inter-
nationaal opererende bedrijven en instellingen 
en Groot-Amsterdam ontwikkelt zich verder als 
centrum van kennis en innovatie. Met aanslui-
ting op het Europese netwerk van hogesnel-
heidstreinen, worden daarnaast de stations-
gebieden van Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
geherstructureerd en ontwikkeld als hoogwaar-
dige woon- en werkmilieus. De economische 
structuur van Rotterdam en omgeving moet 
veelzijdiger worden. Kansen voor verbetering 
liggen in de verdere ontwikkeling van het cultu-
rele aanbod en de zakelijke dienstverlening, 
vooral in de ICT-sector.  
De agrobedrijven van de greenports in het 

Westland, de Bollenstreek en Aalsmeer behou-
den en versterken hun positie op de wereld-
markt door herstructurering en een goede 
bereikbaarheid.
Becijferd is dat tussen 2010 en 2030 rekening 
moet worden gehouden met een vraag naar 
ruim 8000 hectare bedrijventerreinen en ruim-
te voor 360.000 tot 440.000 woningen. Een deel 
van de woningen kan worden gebouwd door 
‘verdichting’ in bestaand stedelijk gebied.  
Vooral oude en achteruit gegane stadswijken 
kunnen aan aantrekkelijkheid winnen door 
herstructurering en vernieuwing. Ook bedrijven-
terreinen voldoen niet altijd meer aan de huidi-
ge eisen. Soms is revitalisering een optie, maar 
in geval van functieverlies (zoals bij verouderde 
spoorwegemplacementen, haven- en industrie-
gebieden) kan transformatie in nieuwe woon- 
en werkgebieden een reële mogelijkheid zijn. 
Het streven is ook voor de Randstad om veertig 
procent van het totale uitbreidingsprogramma 
aan woningen en arbeidsplaatsen in bestaand 
stedelijk gebied te realiseren. De mogelijk-
heden voor bouwen in de bestaande stad zullen 
worden vergroot door een - waar mogelijk -
flexibeler hantering van de veiligheidsregels. 
Daarnaast wordt de stedelijke vernieuwing ver-
sneld, onder andere door de ‘50 wijken-aan-
pak’: 56 verouderde stadswijken krijgen extra 
aandacht van het rijk.
Het woon- en leefklimaat van de steden wordt 
ook verbeterd door het aanbieden van voldoen-
de sport-, recreatie- en ontspanningsmogelijk-
heden in en om de stad. Ook de rijksbuffer-
zones en strategische groenprojecten kunnen 
meer worden ingericht ten dienste van de 
groene (en blauwe) recreatie. De begrenzing 
van deze groengebieden is een verantwoorde-
lijkheid van de provincies.  
Reeds lopende strategische projecten, zoals  
De Venen, Krimpenerwaard en Hollandsche 
IJssel, worden versneld aangepakt.
Het is onvermijdelijk dat ook buiten bestaande 
stedelijke gebieden woningen worden gebouwd. 
Wel worden deze nieuwe uitleglocaties zoveel 
mogelijk aangesloten op de steden en op 
bestaande verkeers- en vervoersvoorzieningen. 
Het accent zal liggen op de uitbreiding van 
groene woonmilieus: daarnaar bestaat de 
grootste vraag. Nieuwe verstedelijkingsrichtin-
gen moeten integrale oplossingen zijn met 
betrekking tot wonen, werken, infrastructuur, 



water, groen en andere voorzieningen. 
De Randstad onderscheidt zich onder andere 
van andere grote verstedelijkte gebieden in 
Europa door de aanwezigheid van het Groene 
Hart met zijn unieke recreatieve, landschap-
pelijke en natuurkwaliteiten. Het Groene Hart 
wordt vaak gezien als het stille oog van een 
orkaan. Toch is dat beeld van verstilde rust 
eenzijdig. Het Hart herbergt twee zielen in één 
borst: het is ook een economisch vitaal gebied 
dat, om die vitaliteit te behouden, enige ontwik-
kelingsruimte nodig heeft. Voor het Groene 
Hart staat de verbetering van de landschap-
pelijke kwaliteit voorop: daarbij past geen 
grootschalige verstedelijking.
Het ontwikkelingsprogramma voor het Groene 
Hart zal uitgaan van verschillende zones. Op de 
ene plek gaat het vooral om groen/blauwe 
ontwikkeling met beperkingen voor bouwactivi-
teiten, op andere plekken om aanpak en trans-
formatie van verrommelde gebieden die ook 
ruimte kan bieden aan de ontwikkeling van 
nieuwe economische dragers. Het Bestuurlijk 
Platform Groene Hart heeft al een mogelijke 
invulling van deze kwaliteitszones gepubli-
ceerd. Op enkele plekken wordt door het rijk de 
begrenzing van het Groene Hart aangepast om 
verstedelijking mogelijk te maken, zoals bij 
Rijnenburg, bij de Boemendalerpolder tussen 
Muiden en Weesp, en bij de Zuidplaspolder.
Gebieden waar voor groen/blauwe ontwikkeling 
wordt gekozen, zijn het Hollands-Utrechtse 
veenweidengebied, de Zuid-Hollandse waarden 
en de het plassengebied. Transformatiezones 
met mogelijkheden voor kleinschalige functies 
liggen bijvoorbeeld langs de A2 en aan de 
westkant van het Groene Hart. 
Bij de kwaliteitszonering wordt bijzondere 
aandacht geschonken aan de toekomst van de 
landbouw. De grondgebonden landbouw is een 
belangrijke drager van het veenweidenland-
schap, maar staat onder druk doordat duur-
zaam beheer andere eisen stelt dan de huidige 
landbouwpraktijk. Behoud van economische 
vitaliteit kan onder meer worden bereikt door 
functiecombinaties met bijvoorbeeld recreatie 
en de wateropgave.
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht zullen een Ontwikkelingsprogramma 
Groene Hart opstellen, dat een kader biedt voor 
de benodigde investeringen. Het rijk zal als 
opdrachtgever inhoudelijk en financieel betrok-

ken blijven. De inzet van het rijk wordt verder 
uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Nota 
Ruimte.

De vraag naar nieuwe woningbouwlocaties is 
het grootst in de Noordvleugel van de Rand-
stad. Tegelijk is dat het gebied met de grootste 
economische dynamiek en diversiteit. Schiphol 
is een belangrijke economische motor, 
omringd door concentraties van logistieke en 
transportactiviteiten en internationale hoofd-
kantoren. De zoekruimte voor nieuwe woonge-
bieden is in de Noordvleugel dan ook beperkt. 
Ruimte voor verstedelijking moet grotendeels 
worden gevonden in het gebied Haarlemmer-
meer-Amsterdam-Almere. Vooral Almere zal 
fors worden uitgebreid. Hoe groot deze 
uitbreiding zal moeten zijn, hangt af van de 
economische ontwikkeling en van de vraag of 
Amsterdam erin zal slagen zijn grote ambitie 
voor binnenstedelijk bouwen waar te maken. 
Lukt dat maar ten dele, dan zou mogelijk extra 
groei van Almere nodig zijn. Gezien de onze-
kerheden heeft het kabinet ervoor gekozen uit 
te gaan van een middenvariant voor de groei 
van Almere tussen 2010 en 2030, met circa 
40.000 woningen. 
Dit vergt naar verwachting extra rijksinveste-
ringen in de verkeersvoorzieningen. Het rijk zal 
een planstudie starten naar de ontsluiting van 
Almere voor deze ‘middenvariant’ en voor een 
hogere groeivariant. De consequenties van een 
geringere groei dan de middenvariant worden 
eveneens meegenomen. In de planstudie zullen 
onder andere het uitweg-stroomlijntracé, door-
trekking van de A6 naar de A9 en een IJmeer-
verbinding worden onderzocht. Het rijk zal op 
basis van de middenvariant een voorlopig 
besluit nemen over een financiële reservering 
voor verbetering van de ontsluiting van Almere. 
Uiterlijk in 2006 wordt bekeken of de uitgangs-
punten voor de keuze van de middenvariant 
nog steeds geldig zijn. Ook aan de zuidkant van 
de as Haarlemmermeer-Schiphol-Amsterdam 
is ook uitbreiding van verstedelijkingsruimte 
gewenst. Bovendien moet daar ruimte worden 
geboden aan strategisch groen, natuur, water 
en bedrijventerreinen. 
Voor de zone Haarlemmermeer e.o. is een 
nadere verkenning van de verstedelijkings-
mogelijkheden nodig, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ruimtelijke beperkingen van 

Schiphol en de greenport Bollenstreek, beno-
digde woningbouw en water. 
De provincies Noord- en Zuid-Holland zullen in 
opdracht van het rijk in overleg met andere 
betrokkenen een integrale gebiedsuitwerking 
maken voor deze buiten het Groene Hart 
liggende zone.
Na sluiting van het marinevliegkamp Valken-
burg is terplaatse verstedelijking mogelijk.
Daarbij dient rekening te worden gehouden 
met een goede ontsluiting van de lokatie en 
met het creëren van een ruime groene buffer in 
de richting van Wassenaar.

In de Zuidvleugel wordt onder andere gebouwd 
in de bestaande steden. Het beleid van de 
betrokken decentrale overheden is erop gericht 
de bestaande infrastructuur (zowel spoor als 
weg, in onderlinge samenhang) beter te benut-
ten, en derhalve een substantieel deel van de 
verstedelijkingsopgave nabij met name bestaan-
de stations en infrastructuur te realiseren. 
Voor grootschalige verstedelijking creëert het 
rijk ruimte in de driehoek Rotterdam-Zoeter-
meer-Gouda (met name in en rond de Zuid-
plaspolder bij Gouda).
De provincie Utrecht werkt aan mogelijk grote 
stedelijke uitbreidingen, zoals Rijnenburg, 
binnen de randvoorwaarden van de Nota 
Ruimte. Bij de bouw moet uitdrukkelijk reke-
ning worden gehouden met de wateropgave. 
Verder mag de verstedelijking niet leiden tot 
knelpunten op verkeersplein Oudenrijn. 

Kust
Het rijk stelt zich voor de kust een dubbele 
doelstelling. Ten eerste moet de veiligheid 
tegen overstromingen worden gewaarborgd. 
Dit gebeurt door behoud en verbetering van het 
kustfundament (de ‘drager’ van de waterkeren-
de duinen en dijken) en door versterking van 
acht prioritaire zwakke schakels in de zee-
wering: de zeevakken Den Helder-Callantsoog, 
Hondsbossche en Pettemer zeewering, water-
kering Noordwijk, waterkering Scheveningen, 
Hoek van Holland-Kijkduin, Flaauwe Werk, 
Zuidwest-Walcheren en West-Zeeuws-
Vlaanderen. 
Ten tweede moet het bijzondere karakter van 
de kust behouden blijven. Grote delen van de 
kust zijn beschermd als natuur- of waterwin-
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gebied. In de kustplaatsen zijn beide 
doelstellingen van invloed. Door de zeespiegel-
stijging kan in de toekomst meer ruimte nodig 
zijn voor versterking van de zeewering.  
Tegelijk vragen de groeiende bevolking en 
economie om ruimte. Deze ruimte wordt 
gevonden binnen de bebouwde kom, met een 
‘ja, mits principe’ voor bouwactiviteiten. Daar-
buiten en op het strand wordt in principe geen 
uitbreiding van bebouwing toegestaan (nee, 
tenzij principe).
De ruimte die nodig is voor veiligheidsvoor-
zieningen, is aangegeven in de Derde Kustnota 
(2000). Het rijk zal in aansluiting daarop een 
beleidslijn voor de kust uitbrengen, waarin de 
verantwoordelijkheden van overheden en 
gebruikers worden uiteengezet.

Waddenzee
De Waddenzee is het grootste aaneengesloten 
natuurgebied van West-Europa en het grootste 
getijdengebied ter wereld. Ondanks allerlei 
veranderingen is het waddengebied een 
samenhangend geheel gebleven met een heel 
eigen karakter. Uniek is vooral de enorme 
weidsheid en openheid. 
De natuurlijke kwaliteit van de Waddenzee 
wordt onder meer beïnvloed door de schelpdier-
visserij, het opduiken van ‘exoten’ zoals de 
Japanse oester, en het risico van een ramp op 
de Noordzee. Daarnaast voldoet de waterkwali-
teit voor een aantal stoffen nog niet aan de 
gestelde normen. Op langere termijn speelt de 
onzekerheid over de effecten van klimaat-
verandering en zeespiegelstijging.
Het rijksbeleid is vooral gericht op duurzame 
bescherming en ontwikkeling van de Wadden-
zee als natuurgebied en op behoud van het 
open landschap. Economische activiteiten 
moeten passen binnen deze hoofddoelstelling. 
Bebouwing is alleen toegestaan aan de rand 
van de Waddenzee en indien zij is aangepast 
aan de open omgeving. Hierdoor zullen ook 
toekomstige generaties kunnen genieten van 
de stilte, de rust en de bijzondere natuur op de 
wadden.

Het rijk zal in aansluiting op de Nota Ruimte 
het beleid voor de Waddenzee uitwerken in een 
aparte PKB, de Derde Nota Waddenzee. Daar-
naast zet het rijk zich in voor grensoverschrij-

dende bescherming van de Waddenzee, inclu-
sief het Eems-Dollardgebied. De Nederlandse 
Waddenzee maakt immers deel uit van een 
internationaal uniek natuurgebied dat loopt van 
Den Helder tot aan de Deense-kust. Daarbij 
dient naast veiligheid ook naar natuur, recrea-
tie, wonen en ruimtelijke kwaliteit van de gehe-
le kustzone te worden gekeken. Om primair 
een duurzame veiligheid te realiseren, wordt 
een zeewaartse kustverbreding, globaal tussen 
Hoek van Holland en Scheveningen planolo-
gisch gereserveerd, zorgvuldig afgewogen en 
uitgewerkt.

Zuidwestelijke Delta
De Zuidwestelijke Delta beslaat de provincie 
Zeeland en aangrenzende delen van Zuid-Hol-
land en Noord-Brabant. Door de aanleg van de 
Deltawerken is de veiligheid tegen overstro-
mingen verhoogd, maar op langere termijn zal 
de zeespiegelstijging in combinatie met een 
veranderende rivierafvoer van Rijn, Maas en 
Schelde (hogere afvoer in de winter, lagere in 
de zomer) nieuwe veiligheidsopgaven met zich 
meebrengen. Deze ontwikkelingen hebben ook 
invloed op de landbouw. Door de zeespiegel-
stijging kan de verzilting gaan toenemen. 
Daarnaast is de waterkwaliteit van een aantal 
bekkens zorgelijk. 
Het rijksbeleid speelt hierop in met een 
integrale benadering. Activiteiten die de natio-
nale concurrentiepositie versterken, moeten 
worden gecombineerd met ontwikkelingen die 
de veiligheid vergroten en die natuur, landschap 
en cultuurhistorie versterken, onder meer voor 
recreatief gebruik. Ook landbouw en visserij 
blijven in het gebied een belangrijke rol spelen, 
evenals de zeehavens in het Sloegebied en de 
Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en de verbindin-
gen met Rotterdam en Antwerpen. Zowel de 
ecologische kwaliteit als de veiligheid en de toe-
gankelijkheid voor de scheepvaart zijn gediend 
met het terugbrengen van natuurlijke overgan-
gen tussen rivier en zee. Deze benadering sluit 
aan bij ‘Ruimte voor de rivier’ en het streven 
naar verdere ontwikkeling van het scheepsver-
voer. Het op een kier zetten van de Haringvliet-
sluizen is een stap in de genoemde richting. 
Het rijk zal samen met Vlaanderen een maat-
regelenpakket opstellen om in de Schelde-
monding de veiligheid tegen overstromingen, 
de toegankelijkheid voor de scheepvaart en de 
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natuurkwaliteit te waarborgen en waar moge-
lijk te verbeteren. Het kabinet werkt samen 
met de Vlaamse regering aan een Ontwik-
kelingsschets 2010 Schelde-estuarium. De 
ontwikkelschets is op 1 maart 2005 ter behan-
deling aan de Tweede Kamer aangeboden.

IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied heeft belangrijke func-
ties op verschillende gebieden: veiligheid tegen 
overstroming, drinkwatervoorziening, natuur 
en cultuur, watersport en toerisme. De ruimte-
lijke druk op het IJsselmeer en de randmeren 
neemt daardoor toe. Om de diverse functies 
toch te behouden en te ontwikkelen, gaat het 
rijk zones instellen. In het zuidelijk deel wordt 
een dynamischer en intensiever ruimtegebruik 
mogelijk, het noorden wordt gereserveerd voor 
een meer gematigde ontwikkeling met rust en 
ruimte. In de Integrale Visie IJsselmeergebied 
(2002) van het rijk zijn deze plannen verkend. 
Ook in het IJsselmeer stelt de verwachte zee-
spiegelstijging nieuwe eisen. Er wordt op 
geanticipeerd door een geleidelijke stijging van 
de waterpeilen in het omringende gebied, in 
samenhang met dijkversterking. Ook de ont-
wikkeling van natuurlijke vooroevers kan aan 
die versterking bijdragen. 
Vooruitlopend op mogelijke dijkversterking 
wordt in principe geen uitbreiding van de 
bestaande bebouwing toegestaan in een zone 
van 100 meter binnendijks en 175 meter bui-
tendijks. Windturbines zijn hiervan uitgezon-
derd. Voor nieuwe buitendijkse ontwikkelingen, 
uitbreiding of herstructurering van bestaande 
buitendijkse activiteiten en nieuwe inpolderin-
gen of andere landaanwinningen geldt het nee, 
tenzij regime voor water respectievelijk natuur.
Selectief kan in de polders het IJsselmeer-
water naar binnen worden gehaald om wonen 
of werken aan het water mogelijk te maken.  
Zo wordt de haalbaarheid van een nieuw rand-
meer bij Wieringen onderzocht. Het kabinet 
ziet af van het voornemen om ruimte te reser-
veren voor een nieuw randmeer bij de Noord-
oostpolder: een haalbaarheidsstudie heeft 
aangetoond dat kosten en baten te ver uiteen-
lopen. Er worden geen reserveringen gedaan 
voor grootschalige inpolderingen. De ruimte-
lijke reservering voor een Markerwaard vervalt 
en voor nieuwe buitendijkse activiteiten en 

landaanwinningen (zoals inpolderingen) wor-
den in de Nota Ruimte strenge eisen gesteld.  
In aansluiting op de Nota Ruimte zal de Inte-
grale Visie IJsselmeergebied (2002) worden 
herijkt. Daarbij zal in ieder geval worden geke-
ken naar vragen op het gebied van verstedelij-
king, water en recreatie. Het kabinet neemt in 
2005 een besluit over capaciteitsuitbreiding van 
de spuisluizen in de Afsluitdijk. Bij de bouw zal 
recht worden gedaan aan het unieke karakter 
van de Afsluitdijk met zijn ongeëvenaarde 
strakke vormgeving.

Noordzee
Op de Noordzee nemen menselijke activiteiten 
zodanig toe dat het kabinet voor het 
Nederlandse deel van dat gebied - voor het 
eerst - een nationaal ruimtelijk beleidskader 
biedt. Niet alleen de inhoudelijke problematiek 
maakt dat nodig, maar ook de bestuurlijke 
complexiteit. 
De Noordzee is een druk bevaren en gebruikt 
gebied, maar ook een kerngebied van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur. Het rijksbeleid richt 
zich op versterking van de economische bete-
kenis, gekoppeld aan behoud en ontwikkeling 
van natuur- en landschapswaarden, zoals een 
onbelemmerd uitzicht op een vrije horizon.  
Nut en noodzaak van nieuwe activiteiten moe-
ten daarom worden aangetoond. De toelaat-
baarheid wordt getoetst aan de hand van een 
stappenplan, dat verder zal worden uitgewerkt 
in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015, dat 
het rijk eind 2004 heeft uitgebracht. Activiteiten 
van groot openbaar belang, zoals de opsporing 
en winning van aardolie en aardgas, zijn vrijge-
steld van deze toets. Het rijk vindt het belang-
rijk dat het volle potentieel aan aardgasvoor-
raden in de Noordzee wordt benut. 
Het aantal kabels en leidingen op de Noordzee-
bodem zal naar verwachting toenemen.  
Er wordt gestreefd naar intensivering van het 
ruimtegebruik door kabels en leidingen te 
bundelen. Binnen de twaalf-mijlszone uit de 
kust worden niet meer gebruikte leidingen 
waar mogelijk opgeruimd.
Het rijk zal, aansluitend bij internationale over-
eenkomsten, een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden op zee realiseren. 
Daarvoor komen in aanmerking: de Kustzee, 
het Friese Front, de Centrale Oestergronden, 

PKB-KAART 8  Overige thema’s

 drink- en industriewatervoorziening

 grondwaterbeschermingsgebied

 recreatietoervaart Nederland

 verbindingswater voor motorboten

 verbindingswater voor zeil- en motorboten

 ontsluitingswater voor motorboten

 ontsluitingswater voor zeil- en motorboten

  ontsluitingswater voor motorboten met geringe door-

vaartbeperking

  ontsluitingswater voor motorboten met grotere door-

vaartbeperking

 vaarwegen buiten Nederland

 ondergrond

  vereenvoudigde topografie  

(exclusief hoofdinfrastructuur)

  grens Exclusieve Economische Zone (EEZ)  

en 12-mijlszone

 (1:1.500.000)

0            15            30                            60                         90 km

Het kaartbeeld betreft een indicatieve weergave van de in de 

legenda vermelde eenheden.





38

de Klaverbank en de Doggersbank. Nieuwe 
activiteiten vragen daar een zorgvuldige 
afweging. Dit beleid is uitgewerkt in het Inte-
graal Beheerplan Noordzee 2015. Daarnaast 
zijn internationale afspraken sterk bepalend 
voor het Nederlandse Noordzeebeleid. Het rijk 
overlegt met de andere Noordzeelanden over 
beleidsafstemming.
Activiteiten die strijdig zijn met het scheep-
vaartverkeer worden geweerd uit de scheep-
vaartroutes (‘clearways’) en aanloopgebieden. 

11 w  SPECIFIEKE THEMA’S

De Nota Ruimte gaat afzonderlijk in op een  
vijftal specifieke beleidsthema’s. Deze thema’s 
worden belicht omdat zij ruimtelijke aspecten 
hebben waarmee een rijksbelang is gemoeid.

 
Bouwgrondstoffenvoorziening
Voor de bouw van wegen en woningen heeft 
Nederland jaarlijks behoefte aan 150 miljoen 
ton bouwgrondstoffen. Zuinig en hoogwaardig 
gebruik van deze materialen is een eerste uit-
gangspunt van beleid. Ook is een maximale 
inzet nodig van alternatieve materialen, zoals 
hout. Het rijk en andere overheden vervullen 
hierbij een voorbeeldfunctie. 
Desondanks blijft er een grote behoefte 
bestaan aan oppervlaktedelfstoffen, die 
gepaard gaat met een navenante ruimtevraag. 
Winning in Nederland beperkt de afwenteling 
van ruimtelijke problemen op buurlanden en op 
andere milieugebieden, zoals transporthinder 
en extra energiegebruik. Het kabinet wil daar-
om de winning van bouwgrondstoffen in Neder-
land stimuleren, maar wel op een maatschap-
pelijk aanvaardbare manier. 
De winning wordt aan de markt overgelaten. 
Het kabinet zal indien nodig en mogelijk  
maatregelen treffen om onnodige markt-
belemmeringen weg te nemen. Hiertoe maken 
de betrokken ministeries in overleg met de 
betrokken partijen een plan over de randvoor-
waarden voor een optimaal functionerende 
markt. Voor een goede overgang naar meer 
marktwerking is het noodzakelijk dat reeds in 
voorbereiding zijnde projecten voor de winning 
van beton- en metselzand zo spoedig mogelijk 

in uitvoering worden gebracht. In dit verband is 
met name van belang dat de Gelderse projec-
ten ‘Geertjesgolf’ en ‘Over de Maas’ in geplan-
de omvang en onder de met het rijk afgespro-
ken voorwaarden doorgang vinden.
Waar mogelijk zal de winning van bouwgrond-
stoffen op land en in rijkswateren multifunctio-
neel moeten zijn. Kansen voor combinatie met 
natuurontwikkeling, recreatie, wonen aan het 
water en waterbeheer moeten worden benut. 
Dit is een van de onderdelen van de bouw-
grondstoffentoets die gaat gelden voor nieuwe 
ruimtelijke plannen buiten bestaand bebouwd 
gebied. Daarbij wordt ook gekeken naar de 
effecten op de bouwgrondstoffenvoorziening en 
de geologische voorkomens van schaarse 
bouwgrondstoffen.

Militaire terreinen
Het kabinet beschouwt militaire activiteiten als 
een nationaal belang, dat zich niet leent voor 
afweging door decentrale overheden. De 
ruimtebehoefte voor militaire activiteiten wordt 
in aansluiting op de Nota Ruimte vastgelegd in 
een aparte PKB, het Tweede Structuurschema 
Militaire Terreinen (SMT2). 
Het militair gebruik van delen van het Wadden-
gebied wordt in zijn huidige vorm voortgezet. 
Op oefen- en schietterreinen wordt een beheer 
gevoerd dat beantwoordt aan de natuurdoelen. 
Oefenterreinen van de Landmacht met grote 
natuurlijke waarden zijn in beginsel openge-
steld voor de openluchtrecreatie, voor zover dit 
uit een oogpunt van veiligheid en draagkracht 
van de natuur verantwoord is. 
Militaire terreinen in beschermde natuur-
gebieden die door Defensie worden afgestoten, 
krijgen bij voorkeur de bestemming ‘natuur-
gebied’. Bij herbestemming van militaire 
terreinen en complexen wordt ernaar gestreefd 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen te 
behouden door toekenning van nieuwe functies. 
Onder dit kabinet is het project ‘Feniks’ gestart, 
met als doel een goede vervolgbestemming te 
bereiken voor vier naar verwachting vrijkomen-
de complexen: vliegkamp Valkenburg, de vlieg-
bases Twente en Soesterberg en het kazerne-
complex Ede-Oost.

Elektriciteitsvoorziening
De elektriciteitsvoorziening in Nederland 
bevindt zich in een proces van privatisering en 
liberalisering, met uitzondering van het beheer 
van netwerken, waaronder hoogspannings-
verbindingen. Het rijk heeft de taak voldoende 
ruimte te garanderen voor grootschalige elek-
triciteitsproductie en hoogspanningsleidingen. 
Daarnaast is het voor de voorzieningszeker-
heid, de efficiency en de inpassing van duur-
zaam opgewekte elektriciteit van belang dat 
het koppelnet waar nodig wordt uitgebreid en 
zodanig wordt aangepast dat uitwisseling met 
het buitenland en met windturbineparken in de 
Noordzee goed mogelijk is.
De ruimtebehoefte voor elektriciteitsvoor-
ziening wordt vastgelegd in een aparte PKB, 
het Derde Structuurschema Elektriciteits-
voorziening (SEV III). Hierin worden de vesti-
gingsplaatsen voor grootschalige energie-
productie opgenomen.

Het is de bedoeling dat in 2020 tien procent van 
de Nederlandse energiebehoefte op een duur-
zame manier wordt opgewekt. Het rijk heeft de 
verantwoordelijkheid om deze vormen van 
opwekking - voor zover nodig met specifieke 
stimuleringsmaatregelen binnen de geliberali-
seerde markt - een kans te geven. 
Het kabinet stimuleert de plaatsing van wind-
turbines, zodat in 2020 de doelstelling van een 
totaal opwekkingsvermogen van 7500 mega-
watt – 1500 te land en 6000 in de Noordzee - 
zal zijn bereikt. Te land wordt gestreefd naar 
gebundelde plaatsing, bij voorkeur op en nabij 
bedrijventerreinen en nabij infrastructuur. Ter 
bescherming van de open horizon is plaatsing 
in open water ongewenst, evenals plaatsing bij 
de Houtribdijk en de Afsluitdijk. Op de Noord-
zee zijn windturbineparken binnen de twaalf-
mijlszone, voorzover de scheepvaartveiligheid 
zich daar niet tegen verzet, toegestaan op de 
pilot-locatie Near shore windpark (bij Egmond) 
en recht voor IJmond en de Maasvlakte.

Aardgaswinning en -opslag
Voor de energievoorziening vindt het rijk het 
van groot belang dat zo veel mogelijk aardgas 
uit de Nederlandse kleine velden wordt 
gehaald, zodat het volle potentieel aan aard-
gasvoorraden wordt benut. Opsporing, opslag 
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en winning van aardgas zijn van groot belang 
voor de Nederlandse economie, voor de voor-
zieningszekerheid en voor de transitie naar een 
duurzame energiehuishouding.

Ruimtelijk beleid voor de ondergrond
De bovenste laag van de bodem - de onder-
grond - wordt steeds intensiever gebruikt voor 
ondergronds bouwen, meervoudig ruimte-
gebruik en infrastructuur. Ondergrondse hoofd-
transportleidingen zijn van groot belang voor 
de Nederlandse industrie en voor de energie-
voorziening. Buisleidingvervoer is betrouwbaar 
en duurzaam en levert nauwelijks visuele hin-
der op. Wel zijn er veiligheidsrisico’s en effec-
ten op natuur en landschap. De toenemende 
drukte onder de grond kan bovendien tot knel-
punten leiden bij de verdeling van beschikbare 
ruimte. De ontwikkeling van het buisleiding-
vervoer, die werd geregeld in het Structuur-
schema Buisleidingen, wordt belemmerd door 
de hoge kosten van kruisingen met andere 
hoofdinfrastructuur. Al met al is een betere en 
meer duurzame ordening van het ondergronds 
ruimtegebruik gewenst. 
De overheden zijn de eerst verantwoordelijken 
voor deze ordening; daarnaast hebben markt-
partijen een verantwoordelijkheid. Het rijk stelt 
zich ten doel problemen en knelpunten bij de 
ordening van ondergrondse hoofdtransport-
leidingen te voorkomen, bundeling te bevorde-
ren en de veiligheid te waarborgen. Waar dat 
maatschappelijk gewenst is, zullen pro-actief 
voorzieningen worden getroffen voor kruis-
ingen met andere hoofdinfrastructuur. De kos-
ten hiervan komen in principe voor rekening 
van de private sector. Het rijk zal een analyse 
maken van de knelpunten die worden ervaren 
door partijen die betrokken zijn bij het gebruik 
en de ordening van de ondergrond. Op basis 
daarvan wordt bezien of de kaders waarvoor 
het rijk verantwoordelijk is, aanpassing behoe-
ven. Waar nodig worden ook andere overheden 
en marktpartijen op hun verantwoordelijkheid 
aangesproken. In 2004 is de brief Ondergrond-
se ordening aan de Tweede Kamer aangebo-
den. Het rijk heeft ook een taak ten aanzien van 
de tracés van hoofdtransportleidingen. Het lan-
delijk net van hoofdverbindingen uit het 
Structuurschema Buisleidingen zal worden 
geactualiseerd. Provincies en gemeenten 

nemen de feitelijke ligging van deze tracés op 
in hun streek- en bestemmingsplannen. 
Daarbij moeten zij rekening houden met een 
veiligheids-gebied van 55 meter aan weers-
zijden waar beperkingen gelden voor grote 
ruimtelijke ontwikkelingen als woonwijken en 
flatgebouwen. 
Het rijk ondersteunt het beleid van de 
Europese Unie ten aanzien van een Trans-
Europees Netwerk Energie.
 

Drink- en industriewatervoorziening 
De openbare watervoorziening is een zorg van 
de overheid. Duurzame veiligstelling uit een 
oogpunt van volksgezondheid staat daarbij 
voorop. Het nationaal ruimtelijk beleid garan-
deert de beschikbaarheid van voldoende ruimte 
voor de winning van schoon grond- en opper-
vlaktewater, en de bescherming daarvan.
De watervoorziening wordt geregeld in de 
Waterleidingwet en het daarop gebaseerde 
Beleidsplan Drink- en Industriewater Voor-
ziening. Een algehele herziening van de 
Waterleidingwet is aangekondigd en wordt 
gefaseerd uitgevoerd.

Grondwaterwinning is essentieel voor de 
watervoorziening. Aanvullend op het provinci-
aal milieubeleid zullen ook ruimtelijke instru-
menten intensiever worden gebruikt om de 
brongebieden te beschermen. Provincies moe-
ten de beschermingsgebieden voor bestaande 
en toekomstige waterwingebieden opnemen in 
hun streekplannen. Gemeenten moeten dit 
doorvertalen in het bestemmingsplan, met 
bijzondere aandacht voor de handhaving. 
Het ruimtelijk instrumentarium zal daarnaast 
worden ingezet voor bescherming van de 
waterwinfunctie van Maas, Rijn, IJsselmeer en 
regionale wateren. Ook de duinen blijven 
onmisbaar voor de openbare watervoorziening. 
In het duingebied vindt verweving plaats van 
drinkwaterwinning en natuur. De ruimtelijke 
reservering van het Markermeer voor de 
drinkwatervoorziening blijft behouden. 
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