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SAMENVATTING

1 Inleiding

De Raad heeft in grote lijnen duidelijk waardering voor de Vierde nota
Extra (Vinex). Hij meent dat de regering in Vinex terecht een trendbreuk
inzet door de consequenties te trekken uit het ingezette milieubeleid. De
afstemming tusen Vinex en de andere grote nota's is over het algemeen
goed. Dit positieve oordeel neemt niet weg dat de Raad het beleid soms
te ongenuanceerd geformuleerd acht. De Raad heeft getracht noodza–
kelijke nuanceringen in dit advies aan te geven, mede om averechtse
effecten te vermijden. De maatschappij heeft soms een zekere remweg
nodig bij deze trendbreuk. Met deze kanttekening kan de Raad
instemmen met de trendbreuk.

Nodig is een centrale sturing, een krachtiger nationale ordeningspo–
litiek op hoofdlijnen, gekoppeld aan decentrale uitvoering. Daarvoor is
verdere (financiële) decentralisatie nodig en het ontwikkelen van nieuwe
instrumenten om marktpartijen te brengen tot meedenken met en
medewerking aan het voorgestelde beleid. Gemeenten en provincies
dienen meer in staat gesteld te worden het geïntegreerde ruimtelijk
beleid uit te voeren. Nationaal en regionaal dienen de kaders helderder te
worden aangegeven.

Bij de inhoud van de nota en de «nadere uitwerkingen» bekruipt de
Raad het gevoelen van een overdaad aan nota's en plannen (geen daden
maar woorden).

De Raad onderschrijft maar ten dele de algemene opmerking dat Vinex
een Randstadnota zou zijn. Hij acht de grote aandacht voor de Randstad
terecht. De indruk van een Randstadnota kan ook ontstaan zijn door het
fase-verschil in de ontwikkeling van het beleid voor de stedelijke en dat
voor de landelijke gebieden en door het feit dat de landelijke gebieden
door een stedelijke bril bekeken lijken.

De Raad acht de integratie van de ruimtelijke facetnota's in één pkb
goed geslaagd. Een gemis acht de Raad dat bij de pkb een grote kaart
ontbreekt met een visualisering van het geïntegreerde beleid.fpar. 1.1)

De Raad meent dat het zwaartepunt van de lokatiekeuzen op provin–
ciaal niveau moet (blijven) liggen. De provincies moeten na de
pkb-procedure nog een reële invulling kunnen geven aan de lokatie–
keuzen. De Raad wil duidelijk stellen dat alsnog milieu-effectrapportage
(m.e.r.) op streekplanniveau moet plaatsvinden, alvorens definitief over
althans de grotere, m.e.r.-plichtige lokaties en projecten kan worden
besloten. Daarnaast meent de Raad dat deel 3 Kabinetsstandpunt van
Vinex aanzienlijk meer informatie over de milieu-aspecten zal moeten
bevatten ter onderbouwing van het voorgestelde beleid, dan nu in deel 1
is opgenomen. (par. 1.2)

Dit advies volgt zoveel mogelijk de indeling van het nota-deel van de
Vinex, dus niet van de pkb. Het is een selectief advies. (par. 1.3)

2 Verstedelijking en mobiliteit

De Raad onderschrijft het streven van het kabinet met ruimtelijke
maatregelen de niet-noodzakelijke automobiliteit terug te dringen en de
ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en bij voorkeur te verbeteren. Het in
Vinex gekozen verstedelijkingsmodel lijkt in eerste instantie gunstig voor
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behoud van het milieu. De Raad vindt het overigens moeilijk het reali–
teitsgehalte van het voorgestelde beleid te overzien. Er wordt in Vinex te
gemakkelijk vanuit gegaan dat het totaal pakket tot het gewenste doel zal
leiden. Een aantal maatschappelijke en economische processen zal nog
een grote groei van de mobiliteit, althans het aantal verplaatsingen,
kunnen veroorzaken. De opgave is te voorkomen dat deze groei vooral
leidt tot een groei van de automobiliteit. (par. 2.1)

Het principe dat eerst binnen bestaand stedelijk gebied ruimte voor
verdere ontwikkeling wordt gezocht en pas in tweede instantie buiten
bestaand gebied, spreekt de Raad aan. De Raad onderstreept tevens met
Vinex dat een kwaliteitssprong van het openbaar vervoer noodzakelijk is,
met name op stadsgewestelijk niveau. Hij is van mening dat uit de keuze
voor een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer de consequenties
moeten worden getrokken door het investerings– en het exploitatieniveau
te verhogen. De Raad dringt aan op een realistisch investerings– en
exploitatiebeeld en op continuïteit in de uitvoering daarvan. Dit realis–
tische beeld kan inhouden dat meer dan in Vinex nadruk moet worden
gelegd op het zgn. bereikbaarheidsprincipe, dat wil zeggen bouwen aan
bestaande raillijnen. (par. 2.2)

De Raad kan zich wat betreft het principe en na te streven doelstel–
lingen vinden in het voorgestelde lokatiebeleid voor bedrijven en voorzie–
ningen. De eerste praktijkervaringen zijn aanleiding om in het advies
enkele opmerkingen over het lokatiebeleid te maken. Het sterker richten
van investeringen naar een beperkter aantal goed met openbaar vervoer
bereikbare lokaties met een meer geharmoniseerd, mede op openbaar–
vervoergebruik gericht, parkeerbeleid, is voor de implementatie van het
Vinex-beleid essentieel.

Dit vergt een lokatiebeleid waarbij investeringen geleidworden,
rekening houdend met en zelfs beter afgestemd op marktprocessen. Het
lokatiebeleid zoals dat thans wordt ingevoerd, is te rigide in zijn
normstelling en zijn lokatietypering en onvoldoende ingebed in een
coherente ordeningspolitiek en in bestuursafspraken op
regionaal/randstedelijk niveau.

Bovendien dreigt bureaucratie en uitlegkunde in het vooroverleg over
concrete (bestemmings)plannen.

De volgende maatregelen zijn nodig:
- nader overleg over opzet en inrichting van het lokatiebeleid met

marktpartijen;
- aanpassing en nadere vormgeving van het sturingsinstrumentarium;
- bestuursafspraken op het niveau van de Randstad als geheel;
- een actief saneringsbeleid.
Stimulerende maatregelen zijn een noodzakelijk complement van de

afremming op andere plaatsen. De overheid dient via het aantrekkelijk
maken van bepaalde (centrum)lokaties de juiste categorieën bedrijven
naar de goede lokaties te krijgen. (par. 2.3)

De Raad steunt het restrictief beleid in Vinex, maar acht wel enige
nuancering op zijn plaats. Duidelijk is dat het Vinex-beleid het meest
effectief zou zijn indien ongewenste ontwikkelingen in een zo vroeg
mogelijk stadium worden voorkomen. De Raad heeft voorts de indruk dat
de regering de risico's van het alsnog benutten van ongewenste planca–
paciteit onderschat. De Raad heeft daarbij overigens de stellige indruk
dat de kosten van het terugdraaien van de ongewenste plancapaciteit
zullen meevallen. Naar de mening van de Raad is het daarom noodza–
kelijk en mogelijk dat er snel van overheidswege actie wordt onder–
nomen. (par. 2.4)
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Voorzover de Raad dit kan inschatten, acht hij de gemaakte veronder–
stellingen in Vinex over de won'mgbehoefte in verband met de kwantita–
tieve bouwopgave in hoofdlijnen juist. Wel erkent hij dat de toekomstige
woning vraag met onzekere factoren omgeven blijft. Zo betwijfelt de
Raad of de effectieve vraag wel zo groot zal zijn als nu in Vinex is
berekend. Dit vanwege de grote nadruk in Vinex op de licht– en ongesub–
sidieerde sector, tekorten op bouwlokaties en de extra huurverhogingen
en subsidieverminderingen op basis van het volkshuisvestingsbeleid.

Er valt volgens de Raad vanuit de ruimtelijke ordening veel te zeggen
voor een volkshuisvestingsbeleid dat weliswaar aan de woonwensen
tegemoet komt, maar ook tot een zo efficiënt mogelijk woninggebruik
leidt en daarmee tot een zuiniger ruimtegebruik.

De Raad acht, gezien de onzekerheden omtrent de omvang van de
woningbehoefte en –vraag, een flexibele planning van de bouwlokaties
op zijn plaats. Mocht op termijn blijken dat toch minder woningen nodig
zijn, gemeten over de gehele Randstad, dan acht de Raad het niet juist
dit op te lossen door één lokatie in z'n geheel uit de nota te schrappen.
De zoeklokaties voor de tweede fase beslaan een te groot gebied en zijn
zo niet aanvaardbaar.

Het voorraadbeleid neemt in belang toe.
Voor binnenstedelijke lokaties werkt de markt voor koopwoningen vaak

nog niet. Er zijn alternatieve financieringsvormen nodig, ook om het
«gat» te dichten tussen de sociale huursector en de over het algemeen
duurdere koopsector.

Er is voor toplokaties voor kantoren een concentratiebeleid nodig en
een sanering. (par. 2.5)

Vinex lijkt uit te gaan van een mengvorm van het compacte-stadmodel
en het gelobde-stadmodel. De Raad stemt daar in principe mee in, maar
met een groot voorbehoud omdat de consequenties van deze keuze nog
niet duidelijk staan aangegeven. Dat zal nog moeten gebeuren op streek–
planniveau. Bij de Raad bestaat overigens nog steeds enige twijfel of niet
met de nadruk op bouwen in en aan de stad de lokale en regionale open
ruimten teveel worden ingeperkt en kwaliteit verloren gaat. Een goede
afweging is nu op inhoudelijke gronden moeilijk te maken. Op dit
moment vormt het gestelde in deel 1 van Vinex voor de Raad geen
directe aanleiding om de voorgestelde lokaties en voorkeursrichtingen af
te wijzen of andere toe te voegen. (par. 2.6)

De Raad is bezorgd over het feit, dat er vele onduidelijkheden over
bestuursovereenkomsten bestaan. Een juist gebruik van bevoegdheden in
het kader van een bestuursovereenkomst kan door wijziging van
wetgeving worden bevorderd. De Raad is van mening dat de essentie
van zijn advies over het voorlopig regeringsstandpunt Complementair
Bestuur van 29 december 1981 nog onverkort geldt. (par. 2.7)

3 Koersbepaling landelijke gebieden

De Raad heeft waardering voor de intenties van de zgn. koersen,
vooral waar zij gericht zijn op het stimuleren of afremmen van ruimtelijke
processen met het oog op ruimtelijke kwaliteit; de globale, richtingge–
vende structuur; het bezien van het totale grondgebruik; de poging om
relatief schone gebieden schoon te houden; de poging om de waterhuis–
houding in het stelsel mee te nemen.

De Raad meent echter tevens dat het stelsel nog kinderziekten kent en
verbetering behoeft: koerskeuze weinig inzichtelijk en onderbouwd en
nogal los van de ruimtelijke functies zoals de ecologische hoofdstructuur
(EHS) en van bijzondere milieukwaliteiten; twijfel of grootschalige
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scheiding wel zoveel voordelen biedt voor het behoud van bijzondere
milieu–, natuur– en landschapswaarden; koersen zijn een compromis–
beeld; koersen niet sturend ten aanzien van sectoren als defensie en
ontgrondingen.

Deze kinderziekten en overige opmerkingen dienen er naar de mening
van de Raad toe te leiden dat het gehele systeem van de koersen nog
eens kritisch wordt bezien, met behoud van de waardevolle eigen–
schappen. Er zal een globaal pkb-kaartbeeld moeten blijven bestaan. De
Raad beveelt vooral een meer ruimtelijk-functionele begrenzing aan van
de gebiedseenheden. Hij heeft begrepen dat op dit punt nog een vrij
grote vrijheid bestaat.

De verbrede plattelandseconomie in de blauwe koers moet concreet
inhoud krijgen. (par. 3.1)

Na kennisneming van de nota «De grondverwerving ten behoeve van
het NBP, RGS en ROM-gebieden» ziet de Raad af van zijn eerdere
pleidooi voor de landelijke aankooptitel voor het BBL ten gunste van het
huidige doelgerichte aankoopbeleid, maar hij meent tevens dat de
aankooptitels op een ruimer gebied dan het huidige en voorgenomene
betrekking dienen te hebben. De aankooptitels zullen in ieder geval ook
aan het brede ruimtelijke beleid (Vinex) moeten worden gekoppeld,
bijvoorbeeld ook aan (regionale uitwerking van) het eerder door de Raad
voorgestelde plattelandsherstructureringsfonds. (par. 3.2)

4 Vierde nota en structuurschets

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland wordt in een internationaal
kader geplaatst. Naar de mening van de Raad zullen de nationale
beleidsmogelijkheden alleen maar verder worden ingeperkt. Niet zozeer
doordat de Europese regelgeving steeds vaker als referentiekader gehan–
teerd zal worden, alswel door de keuzevrijheden die het openen van de
grenzen mogelijk maakt.

Volgens de Raad moeten de groeiverwachtingen omtrent de handels–
relaties met Oost-Europa niet overtrokken worden. Voor de Nederlandse
transportwereld en de positie van Nederland als doorvoerland liggen er
vooral mogelijkheden vanuit de mainport Rotterdam met coasters. (par.
4.1)

De Raad concludeert dat de aandacht voor de stedelijke knooppunten
na de Kamerbehandeling van VINO sterk is verminderd; onduidelijk is
gebleven welke bestuurlijke en vooral financiële consequenties de
regering daaraan wil verbinden. Het stedelijk knooppunt zal conform de
aangenomen Kamermotie nader worden uitgewerkt. Bij deze operationa–
lisering zal het geleiden van investeringen een centraal punt moeten zijn.
Niet alleen collectieve investeringen, maar (juist) ook het investerings–
gedrag van marktpartijen zal (mede) op het knooppunt-concept moeten
worden geënt. (par 4.3)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer heeft de Raad verzocht de Nadere uitwerkingen Groene Hart en
Rivierengebied te betrekken bij de advisering over Vinex. De Raad geeft
hierbij een eerste voorlopig oordeel, omdat nog pas twee Nadere uitwer–
kingen aan hem zijn voorgelegd. Op zichzelf acht de Raad het goed dat
samenhangende visies ontwikkeld worden voor gebieden die in meer dan
een provincie gelegen zijn en die in het nationale ruimtelijke beleid een
bepaalde functie hebben gekregen. De Nadere uitwerkingen volgen vrij
zware procedures, maar hebben een geringe beleidsinhoud en zijn nog
niet geïnstrumenteerd. De Raad concludeert dat de Nadere uitwerkingen
beter ambtelijke planstudies hadden kunnen zijn. Dat karakter hebben ze
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nu veel meer. Een ambtelijke planstudie hoeft niet tot procedurever–
dichting te leiden. Het is een slechte zaak dat het vereenvoudigde
pkb-stelsel weer gecompliceerd wordt door onduidelijke planvormen als
de Nadere uitwerkingen. (par. 4.4)

5 Ruimtelijke investeringen

De Vierde nota Extra beoogt uitvoeringsgericht te zijn. Dit behoort bij
uitstek te kunnen worden afgemeten aan de investeringen die volgens de
nota ten behoeve van het ontvouwde beleid zullen worden gedaan. Op
dit punt stelt de nota teleur. Het investeringsniveau in Vinex wordt in
brede kring als ontoereikend ervaren. In een aantal sectorale nota's
waren reeds onvoldoende middelen voor de uitvoering van het beleid
uitgetrokken. Dat geldt a fortiori nu de Vierde nota (Extra) terecht de
nadruk heeft gelegd op ruimtelijke kwaliteit. Daarbij komt dat het investe–
ringshoofdstuk van Vinex zich hoofdzakelijk tot de kosten van verstede–
lijking en mobiliteit beperkt. Echter ook in het landelijk gebied zullen
aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan. (par. 5.1)

De Raad meent dat het voorkeursmodel te belangrijk is om voorwerp
te zijn van onderhandelingsplanologie. Dan lukt het niet. Primair moet
derhalve het rijk zijn verantwoordelijkheid nemen door actief mee te
werken met een kordate investeringsstrategie, zoals de Raad ook al in
zijn advies over de Vierde nota aangaf. In aanvulling op de centrale
sturing of wellicht zelfs ten dele in plaats daarvan denkt de Raad aan het
positief beïnvloeden van gewenst ondernemersgedrag. Dat is veelal
effectiever dan het werken met sancties. (par. 5.2)
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1. INLEIDING

1.1 Algemene opmerkingen

De Raad heeft in grote lijnen duidelijk waardering voor de Vierde nota
Extra (Vinex). Hij vormt een moedige poging om bij de concretisering van
het ruimtelijk beleid het élan van de Vierde nota (VINO) vast te houden
en uitvoerbaar te maken.

Het is daarom niet vreemd dat over Vinex tegenstellingen zijn ontstaan.
Dit is immers het eerste moment waarop de maatschappij met de
concrete gevolgen van het Vierde-nota-beleid wordt geconfronteerd.

Enkele aangebrachte accenten onder andere het belang van de minst
draagkrachtige bevolkingsgroepen en het spanningsveld tussen
economie en ecologie hebben de Raad aangesproken, omdat hij daartoe
al in zijn Vierde nota-advies geadviseerd had.

Deze waardering betekent overigens niet dat de poging in alle
opzichten geslaagd is. Meestal kan de Raad de motieven achter het
voorgestelde beleid wel onderschrijven, maar is de vorm waarin het
beleid gepresenteerd wordt, niet altijd gelukt. Dit doet zich vooral voor bij
de zg. koersbepaling voor de landelijke gebieden. Ook de gerichtheid op
uitvoerbaarheid is op onderdelen nog niet erg gelukt. De Raad vraagt in
dit verband bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van de econo–
mische centra met de diverse vervoerswijzen, onder andere uit het
oogpunt van de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven.
In hoofdstuk 5 van dit advies heeft de Raad aangegeven dat nog steeds
onvoldoende middelen zijn uitgetrokken voor de uitvoering van het
daarvoor noodzakelijke, brede pakket infrastructuurprojecten van het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Een kordate investerings–
strategie is nodig.

De Raad wil deze algemene opmerkingen hieronder verder uitwerken,
ook als rode draden voor de rest van dit advies.

Trendbreuk; integratie van ruimtelijk en milieubeleid

Vinex is volgendten aanzien van recent vastgesteld en door de
Tweede Kamer aanvaard beleid. Dit geldt onder meer de volgende
beleidsstukken:

- Nationaal Milieubeleidsplan-Plus
- Natuurbeleidsplan (met name de Ecologische Hoofdstructuur, EHS)
- Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel d.
- Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening (wel in Kamer behandeld,

nog niet afgehandeld).

De Raad aanvaardt dit volgende karakter. Hij meent dat de regering in
Vinex terecht een trendbreuk inzet door de consequenties te trekken uit
het ingezette milieubeleid. Waar VINO in het licht stond van het noodza–
kelijk economisch herstelbeleid, voegt Vinex daar een oriëntatie aan toe
op het (verscherpte) milieubeleid. Alles bij elkaar dus een uiterst gecom–
pliceerde beleidsopgave ook al omdat er een zekere spanning blijft
bestaan bij het opvangen van de maatschappelijke dynamiek en bij het op
één lijn brengen van ruimtelijk, economisch en milieubeleid.

De Raad heeft over het algemeen waardering voor de goede
afstemming tussen Vinex en de andere grote nota's. Alleen de
afstemming op het Natuurbeleidsplan is minder goed gelukt, omdat de in
dat plan aangegeven Ecologische Hoofdstructuur niet rechtstreeks in
Vinex is opgenomen.

Het resultaat en de uitwerking van die onderlinge afstemming zijn
vooral te vinden in het hoofdstuk Verstedelijking en mobiliteit, met name
het lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen en het restrictieve
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beleid. In zijn advies over de Vierde nota had de Raad al om een betere
onderlinge afstemming van ruimtelijk en milieubeleid gevraagd.

Dit positieve oordeel neemt niet weg dat de Raad het beleid soms te
ongenuanceerd geformuleerd acht, zodat het bij ogenblikkelijke, strikte
uitvoering (lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen, restrictief
beleid) averechtse effecten kan hebben. De maatschappij is veelvormiger
dan waarvan men zich in de schematiseringen in de nota bewust lijkt. De
Raad heeft getracht dergelijke noodzakelijke nuanceringen in dit advies
aan te geven, mede om averechtse effecten te vermijden.

De maatschappij heeft een zekere remweg nodig bij deze trendbreuk.
Deze remweg is zeer verschillend al naar gelang de omstandigheden.
Een bedrijf dat juist sterk geïnvesteerd heeft in een nieuwe accommo–
datie kan zich minder makkelijk aanpassen aan het in de nota voorge–
stelde lokatiebeleid, dan een gemeente die nog slechts indicatieve
plannen heeft. Met dergelijke verschillen in omstandigheden moet
rekening worden gehouden.

Met deze kanttekening kan de Raad instemmen met de trendbreuk. Hij
acht de beleidsopgave zo groot dat een duidelijke sturing nodig is.

Centrale sturing; decentrale uitvoering; marktperspectief

De Raad acht het een goede zaak dat op centraal niveau de ordenings–
problemen en oplossingsrichtingen worden aangegeven. Uit dit beleid
vloeit een grote investeringsopgave voort, die grotendeels uit de markt
zal moeten komen. Hier zit de achilleshiel van het voorgestelde beleid.
Marktpartijen zullen zich in hun investeringsgedrag moeten voegen naar
het meer op milieudoelstellingen gerichte beleid. Dit vergt een krachtige
centrale en regionale ordeningspolitiek afwijkend van de wellicht in
sommige opzichten te decentrale ruimtelijke ordeningspraktijk van de
afgelopen decennia. Daarnaast moeten marktpartijen gemobiliseerd
worden. Stimulansen zijn dus nodig. Dit kan het beste op het decentrale
niveau gebeuren, dat het dichtst bij de regionale en lokale markt zit en
waar een integraal beleid, het op éèn lijn brengen van ruimtelijk,
sociaal-economisch en milieubeleid, de beste kansen heeft.

De centrale overheid dient regionale en lokale overheden te commit–
teren tot de uitvoering van het beleid, maar dient ook de creativiteit te
mobiliseren op dat niveau en deze overheden tot de uitvoering van het
beleid in staat te stellen. Dit vergt ten aanzien van het instrumentarium
veel werk. Juist voor een centrale ordening en decentrale uitvoering is in
versterkte mate een helder beeld van het rijksinstrumentarium op finan–
cieel, juridisch en bestuurlijk gebied noodzakelijk. Het gaat daarbij niet
alleen om meer geld, maar ook om mogelijkheden om de aanwezige
middelen anders te verdelen. Er is een stevige decentralisatie nodig in de
specifieke uitkeringen betrekking hebbend op de ruimtelijke inrichting. Er
kan hier een vergelijking worden getrokken met de sociale vernieuwing.
Naast dit doorbreken van bestaande schotten, vermindering van bureau–
cratie en bestuurlijke samenwerking zijn te noemen uitbreiding van het
voorkeursrecht voor lagere overheden en begeleiding door het rijk van
grootschalige investeringen via een herstructureringsmaatschappij.

Er is dus ook in het instrumentarium een trendbreuk nodig, leidend tot
een doorzichtiger en krachtiger horizontaal en verticaal beleid. De Raad
wil dit tot een rode draad in zijn advies maken.

Uitvoerbaarheid wordt dus de hoofdvraag.
Mede gezien het gestelde in de gerichte adviesaanvraag van 15

november 1990 van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (zie bijlage 1) heeft de Raad daarom veel
aandacht gegeven aan de instrumentatie.

Hij acht het niet zijn taak punten als verdere decentralisatie en
doorbreking van schotten volledig uit te werken, ook al omdat zijn
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deskundigheid daarop niet is toegesneden. Waar hij zelf in dit advies
voorstellen doet voor fondsen, zijn deze bedoeld om dergelijke schotten
te doorbreken en niet om nieuwe schotten op te zetten. Zij moeten
derhalve niet steeds letterlijk worden genomen, maar als illustratie van
de bedoelingen van de Raad.

In het algemeen lijkt het sturingsinstrumentarium in Vinex nog niet
toegesneden op de behoeften van het huidige ruimtelijke beleid en op
bovenstaande visie.

Wel ademt Vinex een sfeer van decentralisatie en deregulering:
cruciale beslissingen worden aan gemeenten overgelaten en er wordt
naar de mening van de Raad wel veel vertrouwen gesteld in de effecti–
viteit van bestuurlijk overleg.

Oorzaak van deze paradox is vermoedelijk een ernstige onderschatting
van de concurrentie tussen gemeenten. Bij vestiging van ondernemingen
concurreren regio's vaak op nationale of zelfs internationale schaal met
elkaar.

Nodig is derhalve een krachtige(r) nationale en regionale ordeningspo–
litiek, gekoppeld aan verdere (financiële) decentralisatie en het ontwik–
kelen van nieuwe instrumenten om marktpartijen te brengen tot
meedenken met en medewerking aan het voorgestelde beleid.
Gemeenten en provincies dienen meer in staat gesteld te worden het
geïntegreerde ruimtelijk beleid uit te voeren. Nationaal en regionaal
dienen de kaders helderder te worden aangegeven.

Overdaad aan beleid?

De nota bevat erg veel plannen. Er wordt veel aan andere overheden
gevraagd, maar ook aan de eigen Rijksplanologische Dienst worden in de
nota zoveel acties gevraagd, dat ook hier de uitvoerbaarheid twijfelachtig
is. Zie ook par. 4.4 van dit advies over de «nadere uitwerkingen» voor het
Groene hart en het Rivierengebied. Zo bekruipt de Raad het gevoelen van
een overdaad aan nota's en plannen (geen daden maar woorden).

De Raad signaleert een proces van depolitisering en (dus) bureaucrati–
sering van beleidsvraagstukken. Gevolg: de wereld gaat aan pseudo
beleid ten onder; in wezen worden de problemen opgeborgen in veel
papier zonder dat dat tot oplossingen leidt.

De Raad meent dat zuinig met bestuurlijke capaciteit moet worden
omgegaan. Dat betekent dat aan allerlei afzonderlijke plan– en overleg–
vormen, zoals «nadere uitwerkingen» minder behoefte bestaat. Deze
vergen veel ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. De duidelijke sturing
van bovenaf kan vaak ook via bestaande overlegkaders en planproce–
dures.

Daarnaast zou decentralisatie van sectorbeleid ook voor dit probleem
een oplossing kunnen betekenen. Dan zijn de kansen op echte keuzes
binnen een geïntegreerd beleid gunstiger.

Vinex een Randstadnota?

De Raad onderschrijft maar ten dele de algemene opmerking dat Vinex
een Randstadnota zou zijn.

Hij acht de grote aandacht voor de Randstad terecht. Daar bestaan
tenslotte de grootste problemen en is, mede vanwege de ligging van de
Randstad in verschillende provincies, een samenhangende rijksvisie
nodig. Wel meent de Raad dat de detailleringsgraad van het beleid in de
Randstad wel ver lijkt te gaan. Daarop gaat de Raad in de volgende
paragraaf verder in.

De indruk van een Randstadnota kan ook ontstaan zijn door het
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fase-verschil in de ontwikkeling van het beleid voor de stedelijke en dat
voor de landelijke gebieden en door het feit dat de landelijke gebieden
door een stedelijke bril bekeken lijken. Grote delen van het landelijk
gebied kennen een steeds stringenter restrictief beleid vanuit het verste–
delijkingsbeleid en ook de koersen voor het landelijk gebied kennen
stedelijke overwegingen. De Raad meent dat een dergelijke situatie in
een dichtbevolkt, klein land onvermijdelijk is. Nederland is wellicht niet
visueel, maar wel mentaal verstedelijkt. Het onderscheid tussen stedelijke
en landelijke gebieden is minder scherp geworden, ook economisch.

Wel valt te vermijden dat de beleidsontwikkeling voor de landelijke
gebieden en vooral ook de instrumentatie achterlopen bij die voor de
stedelijke gebieden. De koersen overtuigen nog niet vergeleken met het
beleid ten aanzien van verstedelijking en mobiliteit. Dezelfde situatie als
ten tijde van de Derde nota over de ruimtelijke ordening doet zich voor,
maar toen vormde het later uitbrengen van de Nota Landelijke Gebieden
de oplossing. Dit fase-verschil moet zo snel mogelijk ongedaan worden
gemaakt.

Naast de gerechtvaardigde aandacht en geld voor verstedelijking, is
ook aandacht en geld nodig voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit
(kerndoel van de ruimtelijke ordening) in de landelijke gebieden. Er is een
krachtig, financieel onderbouwd plattelandsbeleid nodig, inclusief een
plattelandsherstructureringsfonds naar analogie van het stadsvernieu–
wingsfonds, zoals de Raad al in zijn advies over de Vierde nota
voorstelde.

Eén pkb voor het ruimtelijk facetbeleid

Voor het eerst sinds de Tweede nota over de ruimtelijke ordening staat
het ruimtelijke beleid van het rijk, met uitzondering van de structuur–
schema's en nota's als die voor de Waddenzee, weer in één boekwerk,
althans in één pkb. De Raad acht de integratie van de ruimtelijke
facetnota's goed geslaagd. Desondanks zijn enige accentverschillen te
onderkennen tussen oorspronkelijk uit de Vierde nota afkomstige delen
van de pkb en uit Vinex afkomstige delen. In ieder geval is het beleid
inzichtelijker geworden.

Een gemis acht de Raad dat bij de pkb een grote kaart ontbreekt met
een visualisering van het geïntegreerde beleid, zoals bij eerdere nota's
over de ruimtelijke ordening gebruikelijk was. Wellicht kan deze kaart
samenvallen met de op blz. 133 van de nota aangegeven suggestie van
het OR! (Overleg Ruimtelijke Investeringen) om op een samenvattende
kaart aan te geven wat in hoofdlijnen de ruimtelijk relevante investe–
ringen zijn die voortvloeien uit de grote rijksnota's, en welke projecten
van strategisch belang worden geacht.

Op de kaart zou in ieder geval ook het hoofdwegennet van het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer moeten worden afgebeeld, dat nu
verrassend ontbreekt op een aantal kaarten in de nota.

De nota is gemeten aan de brede beleidsinhoud zeer compact en kon
dat ook zijn door het voorwerk in de Vierde nota. De compactheid leidt
ertoe dat een beleidstoelichting veelal ontbreekt; daarvoor is men op
ambtelijke studierapporten, nadere uitwerkingen e.d. aangewezen.
Jammer is dat deze toelichtingen met achtergrondgegevens wat laat
uitkwamen. Sommige achtergrondgegevens heeft de Raad alleen in de
kwalitatieve sfeer kunnen krijgen, omdat de kwantitatieve gegevens uit
onderhandelingsoogpunt niet ter beschikking konden worden gesteld. De
Raad meent dat deze gegevens alsnog in deel 3 Kabinetsstandpunt
zouden moeten worden opgenomen.
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1.2 Milieu-effectrapportage en Vinex

' Milieu-effecten verstedelijking Randstad.
Een proef met het opstellen van een milieu–
effectrapport (MER) op beleidsplanniveau
ten behoeve van de voorbereiding van de
Structuurschets voor de Stedelijke
Gebieden 1983. drs. P W M. Veelenturf,
Rijksplanologische dienst, 's-Gravenhage.
juh 1984.
2 Strategcsche Studie Randstad in
Perspectief. Eindrapport INRO-TNO en TU
Delft. Vakgroep Verkeer in opdracht van
Projectbureau Integrale Verkeers– en
Vervoerstudies. Delft. maart 1988

De nota bevat al zeer concrete plaats– , omvangs– en capaciteitsaan–
duidingen voor woningbouw, bedrijven en kassen. (Opvallend is dat de
kaarten met lokaties van de nota niet in de pkb zijn opgenomen, maar de
lokaties wel in de pkb worden genoemd.) Daaruit en uit enkele bewoor–
dingen in de nota («spoorboekje» met procedure-afspraken over beslis–
singen) zou de indruk kunnen ontstaan dat daarover al in het kader van
de pkb-procedure wordt beslist in die zin dat al volledige afweging plaat–
vindt.

De Raad heeft begrepen dat dat niet de bedoeling is. De genoemde
aanduidingen moeten veeleer worden gezien als het zichtbaar maken van
de consequenties van de belangrijkste beleidskeuzen in de nota en als
een wervend aanbod. Over de verdere planvorming rond deze lokaties
zullen in het bestuurlijk overleg over Vinex afspraken worden gemaakt.

Tijdens de voorbereiding van dit advies is aan de orde geweest of niet
alsnog een m.e.r.-procedure voor de algemene beleidslijnen en uitbrei–
dingsrichtingen van Vinex zou moeten worden gevraagd. De Raad is
daartoe niet overgegaan, omdat de nog beschikbare termijnen geen
correcte uitvoering van een m.e.r.-procedure meer mogelijk maakten.

De Raad meende en meent verder dat het zwaartepunt van de lokatie–
keuzen op provinciaal niveau moet (blijven) liggen. De provincies moeten
na de pkb-procedure nog een reële invulling kunnen geven aan de
lokatiekeuzen.

Een volledige afweging zou ook niet mogen plaatsvinden zonder
milieu-effectrapportage (m.e.r). Een dergelijke m.e.r. heeft niet plaats–
gevonden. In de nota is weinig op de milieu-effecten van de diverse
lokaties ingegaan.

De Raad wil daarom duidelijk stellen dat zo'n m.e.r. alsnog op streek–
planniveau moet plaatsvinden, alvorens definitief over althans de grotere,
m.e.r.-plichtige lokaties en projecten kan worden besloten. Bij die
verdere planvorming zullen volgens de Raad ook heel duidelijk alterna–
tieven voor de getoonde lokaties naar plaats, omvang en invulling aan de
orde moeten kunnen komen om meerdere redenen.

Omdat het Rijk onmiskenbaar en terecht invloed uitoefent op de
lokatiekeuzen, meent de Raad dat een inhoudelijke en financiële bijdrage
van het Rijk aan de door de provincies uit te voeren m.e.r.'s
bespreekbaar moet zijn.

Daarnaast meent de Raad dat deel 3 Kabinetsstandpunt van Vinex
aanzienlijk meer informatie over de milieu-aspecten zal moeten bevatten
ter onderbouwing van het voorgestelde beleid, dan nu in deel 1 is
opgenomen. Dit mede gelet op de voor sommige stadsgewesten gefor–
muleerde «terugvalopties».

Het gaat echter vooral om het hogere abstractieniveau dan dat van de
concrete lokaties, nl. het niveau van de algemene beleidslijnen en van de
uitbreidingsrichtingen. De Raad denkt bij bedoeld niveau van de
algemene beleidslijnen aan het lokatiebeleid voor bedrijven en voorzie–
ningen (A–, B– en C-lokaties), het prïmaat voor nabijheid gekoppeld aan
bereikbaarheid van lokaties, geen spreidingsbeleid, intensiveren «op de
ring», globale verstedelijkingsrichtingen, de verscherping van het restric–
tieve beleid, de inhoud van de koersen voor het landelijk gebied, de
globale verhouding tussen de (oppervlakken van de) koersen en de
strategie voor koersverandering, de ruimtelijke investeringsprioriteiten.
Dit betreft beleidslijnen die boven het streekplanniveau uitgaan en de
samenhang over het hele land moeten verzorgen.

De Raad denkt aan informatie van het soort dat opgenomen was in
RPD-studierapport 251 en in de Strategische Studie Randstad2.
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1.3. Opbouw van het advies

Dit advies volgt zoveel mogelijk de indeling van het nota-deel van de
Vinex, dus niet van de pkb. Waar nodig gaat het op de pkb in. De Raad
meent zo het best aan te sluiten bij de centrale beleidsvragen in de
Vinex.

Het is een selectief advies. De Raad reageert alleen op die onderdelen
van de nota, waar hij uit hoofde van zijn taak en samenstelling een
wezenlijke bijdrage nodig acht.

1.4. Procedure

Oorspronkelijk is voor de inspraak op de nota, rekening houdend met
het uitvallen van de periode rond Kerst en Oud en Nieuw, door de
regering de minimaal volgens de wet mogelijke periode van twee
maanden aangehouden. Nadat procedurefouten waren gebleken, is de
inspraaktermijn verlengd tot 16 maart 1991. De Raad betreurt dat, in
afwijking van de gebruikelijke gang van zaken, oorspronkelijk zo'n korte
inspraaktermijn is gesteld.

Door de verlenging van de termijn is het oorspronkelijk zeer beperkte
aantal inspraakreacties alsnog sterk gegroeid tot, vergeleken met 568 bij
de Vierde nota. Dit ondanks het feit dat van rijkszijde weinig publiciteit
aan Vinex is gegeven. Het rijk heeft zich vooral georiënteerd op de
zogenoemde intermediaire kaders.

De meeste inspraakreacties kwamen aan het eind van of zelfs na de
inspraaktermijn binnen. De Raad zelf kreeg vanaf het begin tot uiterlijk 1
april de tijd voor zijn advies. Hij heeft daarom tot zijn spijt moeten
besluiten bij de voorbereiding van dit advies geen rekening te houden
met de inspraakreacties. Het rapport «Hoofdlijnen uit de inspraak» is na
het advies afgerond. Wel heeft de Raad de hoofdlijnen uit de maatschap–
pelijke discussie bij het advies kunnen betrekken.

Alle raadscommissies (zie voor de samenstelling het jaarverslag 1990)
zijn bij de voorbereiding van dit advies betrokken geweest. Een stuur–
groep (zie voor de samenstelling bijlage 3) heeft de bijdragen van de
verschillende commissies geïntegreerd tot een concept-advies, dat op 20
maart 1991 door de plenaire Raad is behandeld en vastgesteld.

2. VERSTEDELIJKING EN MOBILITEIT

2.1. Uitgangspunten en algemeen beleid

De Raad onderschrijft het streven van het kabinet met ruimtelijke
maatregelen de niet-noodzakelijke automobiliteit terug te dringen en de
ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en bij voorkeur te verbeteren. Het
spreekt de Raad aan dat daarbij nadrukkelijk is gekozen voor de nabijheid
van wonen en werken. In het verleden hebben ongewenste mobiliteitsef–
fecten plaatsgevonden doordat er onvoldoende aandacht werd
geschonken aan de noodzakelijke nabijheid van werkgelegenheid. Door
met deze koppeling te proberen ongewenste automobiliteit terug te
dringen, wordt het vraagstuk in principe op een fundamentele wijze
aangepakt.

Het in Vinex gekozen verstedelijkingsmodel lijkt in eerste instantie,
uitgaande van het structurerend principe van infrastructuur, gunstig voor
behoud van het milieu. De Raad vraagt zich wel af of het voorgestane
model wel in die mate aansluit bij bestaande netwerkstructuren en
relatiepatronen dat de veronderstelde reductie van de automobiliteit ook
gehaald wordt.
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De Raad wil er wel op wijzen dat het verkeers– en vervoersbeleid, meer
dan in de nota wordt verondersteld, zal moeten bewerkstelligen dat men
ook werkelijk van de door het ruimtelijk beleid geboden mogelijkheden
om dicht bij het werk te wonen (en omgekeerd) gebruik maakt.

De Raad signaleert daarnaast eveneens dat de groei van de automobi–
liteit weleens hoger zou kunnen zijn dan waarmee nu in de nota rekening
wordt gehouden. De vier grote steden houden met hun plannen over aan
te leggen openbaar-vervoer-verbindingen er al rekening mee dat ze de
groei van het autoverkeer niet zover kunnen terugdringen (tot 15%,
althans in de Randstad) als in het rijksbeleid wordt nagestreefd. Een
belangrijke reden daarvoor is dat de vier grote steden de trendmatige
groei van het autoverkeer inschatten op 40% tot 50%, terwijl het Rijk
rekening houdt met een trendmatige groei van 35% in de Randstad.

De Raad wil verder wijzen op maatschappelijke en economische
processen die een grote groei van de mobiliteit, althans het aantal
verplaatsingen, kunnen veroorzaken. Daarbij denkt hij aan individuali–
sering, emancipatie, het (her)intreden van vrouwen op de arbeidsmarkt
en structuurveranderingen in de economie zoals afname van de werkge–
legenheid in de industrie en toename daarvan in de dienstensector.

In een recente studie van het Sociaal Cultureel Planbureau3 wordt
geconcludeerd dat de trend naar mdividualisering - een trend die
overigens door overheden wordt aangemoedigd door het wegnemen van
belemmeringen in de wetgeving en in de sfeer van sociale voorzieningen
en uitkeringen - maatschappelijke kosten met zich meebrengt. De
mobiliteit wordt er bijvoorbeeld door vergroot.

Mobiliteit is een afspiegelmg van een hoog ontwikkelde economie en
een moderne maatschappij van burgers met vele individuele ontplooi–
ingsmogelijkheden. Het gaat dan ook niet om terugdringing van de
mobiliteit, maar om het door middel van een goede ruimtelijke organi–
satie vermijden van onnodige verplaatsingsbehoeften, minimalisering van
verplaatsingsafstanden en afwikkeling volgens de minst hinderlijke
vervoerswijzen. De opgave is te voorkomen dat de groei van de mobiliteit
vooral leidt tot een groei van de automobiliteit.

De Raad vindt het overigens moeilijk het realiteitsgehalte van het
voorgestelde beleid te overzien. In Vinex wordt gesteld dat indien van het
voorkeursmodel wordt afgeweken en op sub-optimale lokaties gebouwd
gaat worden, niet meer wordt voldaan aan de randvoorwaarden van het
SVV II en het NMP + . De Raad vindt dat er in Vinex te gemakkelijk vanuit
wordt gegaan dat het totaal pakket tot het gewenste doel zal leiden. Te
weinig is in de nota expliciet gemaakt op welke wijze de uit te voeren
maatregelen elkaar versterken en tot het gewenste resultaat leiden. De
Raad stelt het op prijs wanneer hierover meer inzicht geboden wordt.

Een extra complicatie daarbij is dat het in Vinex voorgestelde beleid
ook nog eens afhankelijk is van de wijze waarop het in die andere nota's
voorgestane beleid wordt uitgevoerd, waaronder de financiering van het
openbaar vervoer of het tijdstip van aanpassing van de parkeernormen.
De Raad uit daarom ook de wens een op elkaar afgestemde fasering van
de uit te voeren plannen beter te waarborgen; bijvoorbeeld een nieuwe
lokatie moet ook direct ontsloten zijn met goed openbaar vervoer;
parkeernormen moeten niet al worden aangescherpt voordat de bereik–
baarheid van een lokatie voldoende door het openbaar vervoer kan
worden gewaarborgd.

2.2 Stadsgewestelijk inrichtingsbeleid

Het principe dat eerst binnen bestaand stedelijk gebied ruimte voor
3 Dr. w Knuist en drs p. van Beek (1991): verdere ontwikkeling wordt gezocht en pas in tweede instantie buiten
Tijd komt met de jaren bestaand gebied, spreekt de Raad aan. Het kabinet constateert terecht

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 22



dat daarvoor een strakkere hantering van een aantal lokatiecriteria nodig
is waarbij vanuit een drietal aandachtspunten is geredeneerd: primaat
voor nabijheid, kwaliteitssprong van het openbaar vervoer en
bescherming van de ruimtelijke kwaliteit.

Terecht is overigens in het voorgestelde verstedelijkingspatroon geen
duidelijke scheiding tussen het nabijheidsprincipe en het bereikbaar–
heidsprincipe aangebracht. De Raad wijst erop dat bijvoorbeeld het
bedrijfsleven vaak meer waarde hecht aan bereikbaarheid dan aan
nabijheid.

De Raad onderstreept met Vinex dat een kwaliteitssprong van het
openbaar vervoer noodzakelijk is. Naast verbetering van het NS-net aan
de hand van Rail 21, zal met name op stadsgewestelijk niveau inhoud
aan een verbeterd openbaar vervoersysteem gegeven moeten worden.
De vele plannen die daarvoor zijn ontwikkeld, juicht de Raad toe. Helaas
moet hij ook constateren dat deze het budget dat daarvoor beschikbaar
is, ruim te boven gaan.

Hij is van mening dat uit de keuze voor een kwaliteitssprong in het
openbaar vervoer de consequenties moeten worden getrokken door het
investerings– en het exploitatieniveau te verhogen. Hij constateert tegelij–
kertijd wel dat bij sommige projectvoorstellen dure oplossingen worden
gesuggereerd (ondergrondse metrolijnen bijvoorbeeld) maar dat
goedkopere alternatieven (bovengrondse raillijnen, buslijnen) ontbreken
of onvoldoende meegenomen zijn. Het lijkt bij het openbaar vervoer
hollen of stilstaan. Als een dure oplossing ten koste gaat van de
haalbaarheid van een plan of de fijnmazigheid van het openbaar-vervoer–
netwerk dan is het de vraag of het wel de beste oplossing is. Een dure
railverbinding is niet altijd een garantie voor een vlotte, laat staan in
exploitatie goedkopere, afhandeling van het woon-werkverkeer. Daar
waar goede busverbindingen bestaan of mogelijk zijn, kan het zinvol zijn
die juist te handhaven of te ontwikkelen. De Raad dringt aan op een
realistisch investerings– en exploitatiebeeld en op continuïteit in de
uitvoering daarvan. Dit realistische beeld kan inhouden dat meer dan in
Vinex nadruk moet worden gelegd op het zgn. bereikbaarheidsprincipe,
dat wil zeggen bouwen aan bestaande raillijnen.

Zowel in de Vierde Nota als in de Vierde nota Extra wordt groot belang
gehecht aan de internationale positie van Nederland, in het bijzonder die
van de Randstad. Het is de vraag of de gehanteerde aandachtspunten en
verscherpte lokatiecriteria daaraan zullen bijdragen (zie hieronder par.
2.3). In Vinex worden te weinig concrete maatregelen uitgewerkt
waarmee het bevorderen van een internationaal concurrerend vestigings–
milieu in de Randstad vorm gegeven zou kunnen worden. Zo blijft
bijvoorbeeld onduidelijk of en, zo ja, hoe voor internationale functies een
functieverdeling binnen de Randstad zou moeten worden ontwikkeld. De
Raad neemt aan dat dat in de Nadere Uitwerking Randstad Internationaal
zal worden aangegeven. Hij acht dat onjuist, zie par. 4.4 van dit advies.
Het ontbreken van zo'n functieverdeling in deel 1 van Vinex ervaart hij als
een omissie.

De Raad ondersteunt het concept van het Groene Hart. Er dient echter
te worden gewaakt tegen een onderschatting van het belang van kleinere
open ruimten in stad en stadsgewest. Deze onderschatting treedt in
Vinex op. Kleinere open ruimten en groenstructuren worden door
omwonenden en bezoekers vaak veel frequenter en intenser beleefd dan
de grote open ruimten buiten de stedelijke gebieden. Deze waardering
van kleinere open ruimten zal grenzen moeten stellen aan het gebruik
voor andere functies zoals wonen en werken. Het bufferzonebeleid
verdient hierbij aandacht.
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2.3 Lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen

Met het voorgestelde lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen
kiest de regering voor het principe: «Het juiste bedrijf op de juiste
plaats». Door dit principe te hanteren, denkt de regering bij te kunnen
dragen aan het terugdringen van vermijdbare automobiliteit en veilig–
stelling van de bereikbaarheid van economische centra. De Raad kan zich
wat betreft het principe en na te streven doelstellmgen vinden in het
voorgestelde lokatiebeleid. Onderzoek heeft uitgewezen dat kenmerken
van bedrijven en de kenmerken van tokaties van invloed zijn op het
gebruik van verschillende vervoerwijzen. Het is daarom zeker zinvol om
de ingeslagen weg verder op te gaan om aldus belangrijke vervoerswijze–
keuze-effecten te bereiken. Dit heeft de Raad overigens ook al in zijn
adviezen over de Vierde nota over de ruimtelijke ordening en over het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer aangegeven. De Raad
heeft de regering toen geattendeerd op een aantal zaken waar men zich
bij de uitwerking van het voorgestelde lokatiebeleid bewust van zou
moeten zijn:

1. goede samenwerking op agglomeratieniveau is noodzakelijk;
2. van het bestaande instrumentarium mogen slechts beperkte

sturingsmogelijkheden worden verwacht;
3. de indeling in ABC-lokaties mag geen star gebeuren zijn;
4. de overheid zal een aantal lokaties die in eerste instantie niet goed

scoren wat betreft bereikbaarheid aantrekkelijker moeten maken;
5. voorkomen moet worden dat de gebruikers van een lokatie met

verschillende mobiliteitsprofielen (kantoren, industrie, voorzie–
ningen) elkaar in de weg gaan zitten.

De SER heeft in zijn advies over het Regionaal-economisch beleid
1991-1994 er terecht opgewezen dat «ondernemingen bij hun vesti–
gingsplaatskeuze in de eerste plaats (letten) op de arbeidsmarkt, dat wil
zeggen op de beschikbaarheid van gekwalificeerd en flexibel personeel,
het niveau van de loonkosten en het peil van de arbeidsproduktiviteit.
Daarnaast is de kwaliteit van de besluitvorming en dienstverlening van de
overheid van belang. Bovendien baseren ondernemingen hun vestigings–
plaatskeuze op de kwaliteit van voor hen wezenlijke overheidsvoorzie–
ningen. Tot deze voorzieningen behoren de voorzieningen op het gebied
van onderwijs en scholing, onderzoek en ontwikkeling en de econo–
mische infrastructuur».

Hij merkt daarbij ook op dat «de bedrijfsomgevingsfactoren tevens de
relatieve aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats van onderne–
mingen en werknemers (bepalen). De relatieve aantrekkelijkheid als vesti–
gingsplaats wint door de economische integratie aan betekenis door de
grotere mobiliteit van bepaalde categorieën ondernemingen en
werknemers».

Beide passages maken duidelijk dat keuze van vestiging voor een
bedrijf zeker niet alleen op basis van mobiliteitsoverwegingen tot stand
komt, en dat een alleen op reductie van de automobiliteit gericht beleid
de economische aantrekkelijkheid van een bepaalde regio nadelig zou
kunnen beïnvloeden.

Een eerste uitwerking van het ABC-lokatiebeleid is vastgelegd in het
Werkdocument Geleiding van de mobiliteit door een lokatiebeleid voor
bedrijven en voorzieningen. De hoofdlijnen hebben vooral betrekking op
nieuwe lokaties en nog beïnvloedbare lokaties. In het Werkdocument
wordt gesteld dat bij de uitwerking op regionale schaal rekening
gehouden moet kunnen worden met specifieke situaties en karakteris–
tieken. Aan provinciale besturen en gemeentebesturen wordt dan ook
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gevraagd op basis van dit Werkdocument per stadsgewest plannen van
aanpak op te stellen.

Het Werkdocument omschrijft wel wat onder bereikbaarheids– en
mobiliteitsprofielen moet worden volstaan, maar de criteria om die
profielen vast te stellen zijn (nog) niet éénduidig. Een punt van kritiek op
de bedrijfsprofielen is, dat hierbij wordt uitgegaan van de 2-cijferige
SBI-indeling, welke niet aansluit bij de mobiliteitsbehoefte van bedrijven.
Tevens is een belangrijk kritiekpunt dat er spanning bestaat tussen wat
het Rijk onder A-lokaties verstaat en wat de markt daarover denkt. Een
goede oplossing om met dit spanningsveld om te gaan, is er nog niet.

Ook biijkt men toch te weinig regionale differentiatie te ervaren en
wordt de bereikbaarheid van lokaties op verschillende schaalniveaus
beoordeeld. Daarnaast is het moeilijk om verbetering van de ontsluiting
of bereikbaarheid via openbaar vervoer van een lokatie in de analyse mee
te nemen. Met andere woorden, een dynamische component van de
ontsluitingskenmerken ontbreekt. Eénzelfde soort constatering kan
worden gemaakt met betrekking tot het bedrijfsleven: wat te doen bij
groei, overname, . jsie of vestiging van een ander bedrijf in het pand?

Verder blijkt uit reacties dat kredietverstrekking door banken aan
bedrijven die op «belaste» lokaties zijn gesitueerd, in gevaar kan komen.

Deze eerste praktijkervaringen zijn voor de Raad aanleiding om in dit
advies enkele opmerkingen over het lokatiebeleid te maken.

Het sterker richten van investeringen naar een beperkter aantal goed
met openbaar vervoer bereikbare lokaties is voor de implementatie van
het Vinex-beleid essentieel.

Dit vergt een lokatiebeleid waarbij investeringen geleidworden,
rekening houdend met en zelfs beter afgestemd op marktprocessen. Dit
om te voorkomen dat «over de markt heen geregeerd wordt» en per
saldo dus ruimtelijke investeringen hun eigen weg zullen zoeken al dan
niet buiten ons land.

Het lokatiebeleid zoals dat thans wordt ingevoerd, is
- te rigide in zijn normstelling en zijn lokatietypering;
- onvoldoende ingebed in een coherente ordeningspolitiek en in

bestuursafspraken op regionaal/randstedelijk niveau.
Bovendien dreigt bureaucratie en uitlegkunde in het vooroverleg over

concrete (bestemmings)plannen, hetgeen het bestuurlijk en maatschap–
pelijk draagvlak voor het beleid niet zal vergroten.

Vanuit het besef dat ruimtelijke investeringen sterker gestuurd zullen
moeten worden naar goed met openbaar vervoer bereikbare lokaties met
een meer geharmoniseerd, mede op openbaar-vervoergebruik gericht,
parkeerbeleid, zijn de volgende maatregelen nodig:

- nader overleg over opzet en inrichting van het lokatiebeleid met
marktpartijen, gericht op het nader in beeld brengen van de grenzen
en de mogelijkheden van het voorgestane concentratiebeleid;

- aanpassing en nadere vormgeving van het sturingsinstrumentarium:
sturing op hoofdlijnen op basis van een reële normstelling en een
globale typering van bedrijven, gekoppeld aan mobiliteitsafspraken
met (grotere) bedrijven;

- bestuursafspraken op het niveau van de Randstad als geheel over
het lokatiebeleid en een geharmoniseerd parkeerbeleid;

- een actief saneringsbeleid, gericht op het ongedaan maken van
ongewenste planologische reserveringen.

Stimulerende maatregelen zijn een noodzakelijk complement van de
afremming op andere plaatsen.

De overheid dient via het aantrekkelijk maken van bepaalde
(centrum)lokaties de juiste categorieën bedrijven naar de goede lokaties
te krijgen. De overheden moeten expliciet aangeven welke ontwikke–
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lingen men voorstaat, waar men A–, B– of C-lokaties denkt te gaan
ontwikkelen en welke infrastructuur, in het bijzonder voor het openbaar
vervoer, men daarvoor nodig denkt te hebben en op welke termijn.

Wanneer er richtlijnen komen, inhoudende dat op bepaalde lokaties
slechts bepaalde bedrijven zich kunnen vestigen, moet er ook voor
voldoende aanbod van bedrijfsterreinen worden gezorgd. Onduidelijk is
echter of er bijvoorbeeld voldoende A-lokaties zijn. Rondom stations is
vaak al veel grond in gebruik, en slechts tegen hoge kosten vrij te maken.
Ook constateert de Raad dat in Vinex, zeker in de Randstadprovincies,
nauwelijks nieuwe C-lokaties zijn aangewezen. Daarentegen wordt wel
een restrictief beleid voorgestaan, waardoor een aantal C-lokaties niet
ontwikkeld zou mogen worden c.q. zou worden tegengehouden. Indien
dit ten koste gaat van voldoende aanbod, vreest de Raad dat het doel
van dit beleidsonderdeel voorbij geschoten wordt.

2.4 Restrictief beleid

De Raad steunt het restrictief beleid in Vinex, maar acht wel enige
nuancering op zijn plaats om niet over het doel heen te schieten. Het
restrictief beleid biedt mogelijkheden om verdergaande penetratie van
ongewenste verstedelijking in open ruimten een halt toe te roepen. Het is
ook nodig om een te groot aanbod van lokaties en daarmee een grond–
prijsdrukkende werking te voorkomen. Een zekere schaarste, zonder te
vervallen in een onvoldoende aanbod, is nodig voor het slagen van het
verstedelijkingsbeleid, voor het van de grond krijgen dus van bouwlo–
katies van hoge kwaliteit in de stedelijke gebieden. De provincies zullen
het restrictieve beleid in belangrijke mate moeten waarmaken.

De Raad heeft wel enig begrip voor de wens van kernen gelegen in de
open ruimten, de eigen inwoners, voorzover zij ter plaatse willen blijven
wonen, voldoende woonruimte aan te kunnen bieden. Een al te straf
vastgehouden restrictief beleid zou tot een vermindering van de bevol–
kingsomvang kunnen leiden, gelet op de daling van de gemiddelde
woningbezetting. Daarnaast zou het niet kunnen bouwen voor de eigen
bewoners ertoe kunnen leiden dat de bevolkingssamenstelling oneven–
wichtiger wordt - versnelde vergrijzing - en de draagkracht voor elemen–
taire voorzieningen nog meer afneemt. De leefbaarheid van kleine en
middelgrote kernen neemt daardoor af. Aan het behoud en zeker de
versterking van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving wordt
hierdoor zeker geen recht gedaan, terwijl daar in Vinex juist wel naar
wordt gestreefd.

Ook voor het midden– en kleinbedrijf is het van belang dat het,
ondanks het stringente ruimtelijke beleid, in de plaats en regio gevestigd
kan blijven. Dit type bedrijf is vaak gebonden aan de directe omgeving en
niet of nauwelijks over grote afstanden verplaatsbaar of in de
mogelijkheid elders een nieuwe markt te openen. Kleine en middelgrote
gemeenten, gelegen in de open ruimten, behoren volgens de Raad de
nodige kansen te krijgen of te behouden om zorg te dragen voor de
accommodatiebehoefte van het lokale midden– en kleinbedrijf. Ontwik–
keling, zij het met mate, van nieuwe bedrijfsterreinen moet dus mogelijk
zijn, ook om tegemoet te kunnen komen aan de verscherping van milieu–
eisen.

Voor de Raad staat ook niet onomstreden vast dat de toename van de
mobiliteit door groei van kernen in de open ruimten en landelijke
gebieden wel zo groot is als in Vinex wordt verondersteld. De ontwik–
kelmg van lokale werkgelegenheid zou de mobiliteit weleens binnen
aanvaardbare grenzen kunnen houden. Hij pleit daarom voor mogelijk–
heden enige fysieke uitbreiding toe te staan. Het probleem zal daarbij
veeleer zijn de bedrijfsterreinen landschappelijk goed ingepast te krijgen:
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vanwege milieu-eisen moeten bedrijven soms in het buitengebied op
enige afstand van de woonkern worden geplaatst, waarbij de landschap–
pelijke aankleding nogal eens in het gedrang komt.

Om de groei toch binnen de perken te kunnen houden denkt de Raad
dat de provincies kunnen werken met bijvoorbeeld een groeiklassen–
model, met daaraan gekoppeld een aantal scherpe criteria. Mogelijke
criteria zouden gevonden kunnen worden in de mate van lokale gebon–
denheid of een aantoonbare noodzaak van uitbreiding van zittende
bedrijven. Andere criteria kunnen zijn het oplossen van knelpunten in de
regio b.v. sanering van uit de hand gelopen bedrijvigheid in oude dorps–
kernen. Verder valt te denken aan stringentere fasering, zorgvuldige
uitgifte, toepassing Woonruimtewet, aandacht voor landschappelijke
inpassing. Het is overigens van belang te constateren dat de mogelijk–
heden om te sturen via het huisvestingsinstrumentarium (contingenten)
kleiner worden.

Voorkomen moet worden dat gemeenten die zich correct aan het
restrictieve beleid van hogere overheden hebben gehouden, daarvan nu
meer de dupe worden dan gemeenten die een expansief beleid hebben
gevoerd.

Financiële aspecten

De Raad wil nog apart ingaan op de financiële aspecten van:
a. lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen
b. restrictief beleid.

Dat de regering wil dat nieuwe bestemmingsplannen ongewenste
vestigingen voorkómen (blz.19) acht de Raad vanzelfsprekend. De
rijksvertegenwoordigers in de provincie hebben op grond van de WRO
daartoe verschillende mogelijkheden: terecht wordt gewezen op een
scherpe toetsing aan het iokatiebeleid, en op bezwaar– en beroepsmoge–
lijkheden.

Vervolgens kondigt de regering aan dat het uiterste zal worden gedaan
om ervoor te zorgen dat «verkeerde» vestigingsmogelijkheden in
bestaande bestemmingsplannen niet worden gerealiseerd. De Raad
neemt aan dat hierbij wordt gedoeld op het doen vervallen van de
onbenutte capaciteit in vigerende bestemmingsplannen, met andere
woorden in het omzetten van b.v. de bestemming industriegebied in
agrarisch gebied.

In het verlengde hiervan ligt het voornemen om er in het bestuurlijk
overleg op aan te dringen de ongewenste lokatiecapaciteit in bestaande
streek– en bestemmingsplannen terug te brengen. Dat betreft dan
uitdrukkelijk niet alleen bedrijven– en voorzieningenlokaties, maar ook
woningbouwlokaties (blz.20).

Het is van belang hierbij een aantal stadia te onderscheiden:
a. de grond is nog in agrarisch gebruik en is eigendom van de

gebruiker;
b. de grond is nog in agrarisch gebruik, maar is aangekocht door

degene, die de vigerende bestemming wil (doen) realiseren;
c. de grond is nog in agrarisch gebruik, doch de eigenaar heeft een

bouwaanvraag ingediend;
d. de grond is nog in agrarisch gebruik, doch de eigenaar heeft een

bouwvergunning verkregen;
e. de grond wordt bouwrijp gemaakt, maar met de bouw is nog geen

aanvang gemaakt;
f. de grond is bouwrijp gemaakt en de bouw heeft een aanvang

genomen.

Een andere stadium-indeling is ook mogelijk, namelijk naar de stand
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van de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan, variërend van
b.v. het nemen van een voorbereidingsbesluit tot de beslissing in beroep
door de Kroon.

Betrekt men daarbij de fasen van de totstandkomingsprocedure van
het streekplan, dan wordt de variatie in stadia nog groter.

Duidelijk is dat het Vinex-beleid het meest effectief zou zijn indien
ongewenste ontwikkelingen in een zo vroeg mogelijk stadium worden
voorkomen.

De Raad heeft voorts de indruk dat er, gemeten aan het nieuwe beleid,
een aanzienlijke ongewenste plancapaciteit aanwezig is en de regering
daardoor de risico's van het alsnog benutten van deze plancapaciteit
onderschat. Het terugdraaien van de ongewenste plancapaciteit op de
voorgestelde wijze, (onderscheiden naar zgn. C-lokaties (blz. 149) en
naar rijks– en provinciale gebieden met betrekking tot restrictief beleid)
doet vrezen dat de uitvoering van het voorgestelde beleid gefrustreerd
zal worden, doordat het pas op langere termijn effect zal sorteren.

De Raad heeft daarnaast op basis van planschade-jurisprudentie de
stellige indruk dat de kosten van het terugdraaien van de ongewenste
plancapaciteit zullen meevallen, nog daargelaten de nuancering waartoe
hij ten aanzien van zowel het lokatie– als het restrictieve beleid geadvi–
seerd heeft.

Onderscheiden moet worden tussen enerzijds gemeenten en anderzijds
particulieren (waaronder bedrijven). Ten aanzien van gemeenten zal
bezien moeten worden welke kosten redelijkerwijs niet ten laste van de
gemeente kunnen blijven. Dit betreft b.v. plankosten, en eventueel de
kosten van verwerving van gronden en het ongedaan maken van
bepaalde voorbereidende werkzaamheden, gericht op het bouwrijp
maken. De kosten kunnen voorwerp zijn van onderhandeling met hogere
overheden, waarvan het resultaat kan worden neergelegd in de
toelichting op het bestemmingsplan conform artikel 31 a van de WRO.

Ten aanzien van particulieren kunnen zich een groot aantal verschil–
lende casus voordoen, afhankelijk van de hiervoor onderscheiden catego–
rieën van situaties en fasen van de totstandkomingsprocedure van het
bestemmingsplan. Naar heersende jurisprudentie met betrekking tot
artikel 49 WRO, het zgn. planschade-artikel, zal de gemeente niet
gehouden zijn de schade als gevolg van een bestemmingsplan te
vergoeden, indien de belanghebbende gedurende langere tijd, bijvoor–
beeld enkele jaren, geen gebruik heeft gemaakt van de (bouw)mogelijk-
heden die het bestemmingsplan toeliet. Wat dat betreft zullen dus de
budgettaire gevolgen van een saneringsoperatie mee kunnen vallen. Dat
kan meer worden als betrokkenen door Vinex worden geactiveerd om
alsnog zo snel mogelijk plannen te maken en bouwaanvragen in te
dienen. Weliswaar kunnen bouwvergunningen meestal na een half jaar
worden ingetrokken, indien geen aanvang is gemaakt met de bouw, maar
de toepassing van deze mogelijkheid is primair van (belanghebbende)
gemeenten afhankelijk.

Deze twee genoemde aspecten, te weten de grote ongewenste planca–
paciteit en de meevallende kosten van het terugdraaien daarvan, maken
het volgens de Raad nodig en mogelijk dat er snel van overheidswege,
met name de provincies, actie wordt ondernomen. De Raad stelt zich
hierbij als mogelijkheid het volgende voor: er wordt snel een inventari–
satie gemaakt van vigerende ongewenste bestemmingen; overleg tussen
rijk en provincies en daarna met gemeenten op basis van deze inventari–
satie, gericht op overeenstemming over de aanpak per lokatie; indien -
onverhoopt - het overleg niet snel tot overeenstemming én tot actie van
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4 Eèn miljoen woningen in de Randstad? H
de Gans en A Oskamp, Planologisch en
Demografisch Instituut Universiteit van
Amsterdam in opdracht van de Stichting
Natuur en Milieu, juli 1990

de gemeente leidt: het in het vooruitzicht stellen van gebruik van het
provinciale bestuurlijke instrumentarium.

Zó geformuleerd lijkt het een zware ingreep. Toegegeven, onder
omstandigheden kan het dat ook zijn. Maar de Raad wil er vooralsnog
vanuit gaan, dat gemeenten in het merendeel van de gevallen door rijk en
provincie overtuigd kunnen worden van de noodzaak om ook hun aandeel
in bestuurlijke zin te geven, zeker als het rijk de in beginsel welwillende
gemeente niet met de financiële strop laat zitten. Dit laatste zou kunnen
met het in par. 3.2 van dit advies genoemde plattelandsherstructure–
ringsfonds.

2.5 Kwantitatieve opgave

Sinds de 1 miljoen woningen in de Randstad als bouwopgave stonden
vermeld in de Vierde nota is in den lande een heftige discussie gevoerd
over de vraag of het aantal toekomstig te bouwen woningen niet te groot
is. De in Vinex genoemde bouwopgave, hoewel naar beneden bijgesteld
(485 000 woningen in de periode 1995-2015), heeft de discussie over
de aantallen zeker niet doen verminderen. Deze lagere bouwopgave
vloeit voort uit het feit dat de bekeken tijdsperiode in de Vinex verschilt
met die van de Vierde nota. Dit verschil leidt overigens niet tot een
wezenlijk andere inschatting van de woningvraag tot 2005, mede doordat
de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de woningbouwprog–
noses in de Vinex dezelfde zijn als in de Vierde nota.

Voorzover de Raad dit kan inschatten, acht hij de gemaakte veronder–
stellingen over de wonlngbehoefte in hoofdlijnen juist. Het gaat daarbij
met name om de volgende ontwikkelingen en veronderstellingen, die in
de discussie over het te bouwen aantal woningen veelal centraal staan:

. de leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten. In het nabije
verleden daalde deze leeftijd. Deze ontwikkeling lijkt zijn ondergrens
te hebben bereikt en zal in de toekomst niet bijdragen aan een
dalende woningbezeting;

. een voortgaande groei van het aantal stukgelopen huwelijken en
relaties van ongehuwd samenwonenden. Deze component zal nog
wel enigszins bijdragen aan de verdere vraag naar woningen;

. de duur van het zelfstandig blijven wonen. De leeftijd waarop mensen
zelfstandig blijven wonen stijgt en deze stijging zal waarschijnlijk ook
nog doorgaan, ook al doordat het beleid erop gericht is;

. groei van de bevolking door buitenlandse migratie. Blijkens de meest
recente prognoses van het CBS (november 1990) zal het
migratie-saldo in de jaren negentig 100 000 hoger uitvallen dan tot
nu toe werd aangenomen.

De Raad veronderstelt dat vooral dit hogere migratiesaldo extra druk
op de Randstad en het aantal te bouwen woningen zal leveren omdat,
naar mag worden aangenomen, verreweg de meeste migranten uit het
buitenland zich zullen vestigen in of in de nabijheid van de grote steden.
De visie van het Planologisch en Demografisch Instituut4, welke voor een
belangrijk deel de discussie over het aantal te bouwen woningen voeding
gegeven heeft, dat een geringer aantal woningen ook toereikend zou zijn
voor het opvangen van de behoefte, wordt met die argumentatie dan ook
niet door de Raad onderschreven.

Wel erkent hij dat de toekomstige woning vraag– de koopkrachtige
vraag kan lager uitvallen dan de behoefte– met onzekere factoren
omgeven blijft, waaronder de mate waarin de gemiddelde woningbe–
zetting in Nederland verder zal dalen, de effecten van de éénwording van
Europa na 1992 en van de recente ontwikkelingen in Oost-Europa. Op de
effectieve vraag zal ook van invloed zijn dat volgens Vinex een groot deel
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(50%) van de nieuwbouwplannen moet worden gerealiseerd in de licht–
en ongesubsidieerde sector, waarbij voor sommige grote nieuwe lokaties
naar een maximumpercentage van 30 zwaar gesubsidieerde bouw
wordt gestreefd. Een groot deel van de toekomstige woningbehoefte zal
dus in de visie van het Rijk door de vrije markt, vooral in de vorm van
koopwoningen, invulling gegeven moeten worden. Het is een grote vraag
of over zo'n lange periode gemiddeld de vrije markt de aangenomen
vraag zal vertonen, al onderkent de Raad de stimulansen die uit het
huidige volkshuisvestingsbeleid voortvloeien voor het eigen woningbezit.

De Raad vraagt zich ook af of in de prognoses wel voldoende rekening
is gehouden met het tot extra huurverhogingen en subsidievermindering
leidende beleid van de Nota volkshuisvesting in de jaren negentig en met
steeds nadrukkelijker opdoemende budgettaire beperkingen. Deze
zouden vraag en aanbod van woningen aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
Als de effectieve vraag lager uitvalt dan de behoefte, is daarmee de
behoefte niet verdwenen. Bepaalde bevolkingsgroepen zouden oneven–
redig door dit beleid getroffen kunnen worden. De Raad vraagt aandacht
voor de verhoogde druk op de sociale sector en de stagnatie in de stads–
vernieuwing, die uit het beleid kunnen voortvloeien en waarop de Raad
voor de Volkshuisvesting heeft gewezen.

Nu reeds zijn er tekenen dat voor de voorgesteide bouwlokaties
waarschijnlijk een grotere rijksbijdrage nodig is dan het kabinet in de nota
laat voorkomen. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan hoge
grondkosten en kosten van bodemsanering. Een deel van de bedragen
zal overigens ook door de betrokken gemeenten moeten worden
opgebracht. De inzet van het Rijk is pas onlangs in het zogeheten
rijksbod aan de vier grote gemeenten bekend gemaakt. De Raad heeft de
indruk dat het aangeboden bedrag zeker niet als ruim bestempeld mag
worden.

Daarnaast wil de Raad nog een tweetal overwegingen meegeven. Ten
eerste valt er volgens de Raad vanuit de ruimtelijke ordening veel te
zeggen voor een volkshuisvestingsbeleid dat, weliswaar aan de
woonwensen tegemoet komt, maar ook tot een zo efficiënt mogelijk
woninggebruik leidt en daarmee tot een zuiniger ruimtegebruik. De grote
bouwopgave in de Randstad (maar ook elders) leidt, op de wijze waarop
nu in Nederland met de ruimte wordt omgegaan en de wijze waarop
woningen worden ingedeeld, tot verlies van ruimtelijke kwaliteit voor de
zittende bevolking. Aandacht voor woonruimteconsumptie is voor de
Raad een aspect waarover ook nagedacht moet kunnen worden als het
over het behoud van onze leefbaarheid en ons milieu gaat. Flexibiliteit
van de woningindeling zou een van de middelen kunnen zijn om de
woning aangepast te houden aan de behoeften van de bewoners en
overconsumptie van woonoppervlak te vermijden.

Een tweede overweging heeft betrekking op een mogelijke verlichting
van de druk op de Randstad, namelijk door binnenlandse migratie. Het is
denkbaar dat senioren meer buiten de Randstad gaan wonen, al dan niet
in woningen met speciale voorzieningen. De gemeenten die hiervoor in
aanmerking zouden komen, moeten dan extra contingenten toegewezen
krijgen. Daardoor zouden veel woningen in de Randstad vrij kunnen
komen. De Raad heeft begrepen dat door het Ministerie van WVC
onderzoek wordt gedaan naar het naar buiten trekken van ouderen.
Daaruit blijkt voorlopig dat de bereidheid tot verhuizing op het moment
niet erg groot is. Alleen mensen met hogere inkomens verhuizen naar
aantrekkelijke woongebieden buiten de Randstad. De Raad vraagt zich af
of er een beleid kan worden ontwikkeld waardoor ook lagere inkomens–
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groepen, uiteraard op basis van vrijwilligheid, naar buiten kunnen en
willen trekken.

Duidelijk is dat onzekerheden omtrent de omvang van de woningbe–
hoefte en –vraag zullen blijven bestaan. De Raad acht daarom met Vinex
een flexibele planning van de bouwlokaties op zijn plaats. Niet te vroeg
maar ook niet te laat moeten de claims worden gelegd naar gebleken
behoefte. Het lijkt de Raad wenselijk, gezien het voorgestane verstedelij–
kingsmodel, bij het vastleggen van lokaties vanuit het middelpunt van de
agglomeratie c.q. stedelijk gebied te starten. Besluitvorming over de
ruimtelijk meest schadelijke lokaties dient zo ver mogelijk naar achteren -
dat wil zeggen, verder in de toekomst - te worden geschoven.

Mocht evenwel op termijn blijken dat toch minder woningen nodig zijn,
gemeten over de gehele Randstad, dan acht de Raad het niet juist dit op
te lossen door één lokatie in z'n geheel uit de nota te schrappen. Eerder
denkt hij hierbij aan het per bouwlokatie verminderen van het aantal te
bouwen woningen of verlagen van het bouwtempo. Het schrappen van
één bouwlokatie zou hooguit acceptabel zijn indien de bouwopgave voor
de Randstad in z'n geheel zou plaatsvinden De planning geschiedt
evenwel terecht per stadsgewest.

De Raad meent dat in deel 3 Kabinetsstandpunt de tijdsvolgorde van
de bouwlokaties zou moeten worden aangegeven. Voorkomen moet
worden dat de planning te laat uitkomt. Daarvoor is onder andere regel–
matig behoefte-onderzoek nodig.

Verder meent de Raad dat de zoeklokaties voor de tweede fase (onder
andere in de Haarlemmermeer en bij Pijnacker) een veel te groot gebied
beslaan. De bewust aangebrachte planologische schaduw zal de ontwik–
keling van de tuinbouwbedrijven aldaar gedurende vele jaren kunnen
belemmeren. Op deze wijze zijn zoeklokaties niet aanvaardbaar.

In het algemeen wil de Raad nog het volgende opmerken.
De toevoeging aan de woningvoorraad door nieuwbouw wordt in

absolute zin en sterker nog in relatieve zin steeds kleiner. Daardoor en
door een minder strakke regelgeving in de volkshuisvesting biedt het
volkshuisvestingsinstrumentarium minder mogelijkheden voor een
sturende ruimtelijke ordening. Het voorraadbeleid neemt daardoor in
belang toe.

Al in eerdere adviezen heeft hij gesteld dat verhuizingen binnen de
voorraad van groter belang zijn voor de realisering van ruimtelijke
doelstellingen, bijvoorbeeld verkorting van de afstand tussen wonen en
werken, dan verhuizing naar nieuwbouw.

Desalniettemin blijft de nieuwbouw en vooral het vervangingsdeel
daarvan van belang. Het effect van de Nota Volkshuisvesting in de Jaren
Negentig is dat in de sociale sector slechts beperkte contingenten voor
binnenstedelijke lokaties beschikbaar komen en buiten de steden nog
minder. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat voor de stedelijke
lokaties de markt voor koopwoningen vaak nog niet werkt en daarbuiten
wel. Dit tezamen geeft grote problemen, waaronder een ongewenste
mate van sociale segregatie.

In de marktsector doen zich tweeërlei knelpunten voor. Naast de al
genoemde hoge rente is dat het ontwikkelingsperspectief voor een groot
aantal stedelijke vernieuwingslokaties in relatie tot de marktkansen op de
kortere termijn. De herbestemde lokatie moet zich in de stedelijke
woningmarkt nog positioneren en dat vergt een andere aanpak dan de
«modale» (premiehuur-)belegger bij de selectie en ontwikkeling van
projecten gewoon is.

Er zijn alternatieve financieringsvormen nodig, ook om het «gat» te
dichten tussen sociale huursector en de over het algemeen duurdere
koopsector.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 31



Kantoorruimten

Vinex spreekt zich behalve over aantallen te bouwen woningen ook uit
over het aantal in de toekomst benodigde m2 kantoorruimte en hectaren
bedrijfsterreinen. In totaal is volgens Vinex 7,8 miljoen m2 extra aan
kantoorruimten wenselijk tot 2015 in de vier grote stadsgewesten. Dat
betekent een groei van 390 000 m2 per jaar. De publieke discussie over
deze aantallen is beduidend beperkter geweest dan over de aantallen
woningen.

De inschatting van het benodigde kantooroppervlak in Vinex is volgens
de Raad te ruim. Deze lijkt gebaseerd op een hausse, die inmiddels zijn
hoogtepunt lijkt te zijn gepasseerd.

Het verdient volgens de Raad aanbeveling dat in verschillende grote
steden de aandacht wat meer wordt gericht op verbetering van de
bestaande voorraad dan op het creëren van nieuw aanbod. Overcapa–
citeit moet anders worden gevreesd.

Omdat er in feite altijd ruim voldoende aanbod beschikbaar was is de
huurprijsontwikkeling in de meeste regio's weinig spectaculair geweest
en staat bijvoorbeeld de Randstad internationaal gezien onder aan de
ranglijst.

Pas in de afgelopen twee jaar begint zich in Nederland selectief en in
omvang gezien bescheiden, een vraag naar zowel kwalitatief als
locationeel hoogwaardige kantoren te manifesteren.

Ondanks deze voorzichtig ingezette ontwikkeling kan volgens de Raad
moeilijk van de aanwezigheid van toplokaties in Nederland worden
gesproken. Ook op de langere termijn is het voor de Raad de vraag of
toplokaties ontwikkeld worden, zolang er, zoals nu, sprake is van versnip–
pering van lokaties in combinatie met het boven beschreven overaanbod
aan kantoren. Ook heeft de polynucleaire structuur van de Randstad de
ontwikkeling van een toplokatie met internationaal verzorgende kantoren,
gespecialiseerde dienstverlening en bijgevolg een hoge status tegenge–
werkt.

De Raad meent dat ook hier de in hoofdstuk 1 genoemde centrale
sturing en decentrale uitvoering noodzakelijk is. Ingrijpen van de overheid
op de lokaties voor kantoren heeft niet alleen positieve consequenties
voor milieu en mobiliteit, maar ook voor de ontwikkeling van toplo–
katies. Marktdifferentiatie en enige schaarste zouden het resultaat
kunnen zijn van een meer interveniërende rijksoverheid. Een situatie die
het investeerders in onroerend goed aantrekkelijk maakt op daardoor
aantrekkelijk geworden lokaties meer te investeren. Er is een concentra–
tiebeleid nodig en een sanering in samenhang met het lokatiebeleid voor
bedrijven en voorzieningen.

2.6 Gebiedsgerichte uitspraken

De Raad waardeert het dat het kabinet over de gewenste uitbreidings–
richtingen en daarmee samenhangende lokatievoorkeuren, «kleur heeft
bekend». De detailleringsgraad van de nota is soms groot. In hoofdstuk 1
heeft de Raad al zijn interpretatie van deze detaillering gegeven. Hij zal
slechts in algemene bewoordingen over de voorgestelde lokaties
uitspraken doen.

De Raad meent dat Vinex genuanceerd is over het schaalniveau
(agglomeratie, stadsgewest, provincie, Randstadvleugel, de gehele
Randstad) waarop het voorgestane beleid het best ingevuld kan worden.
De Raad schaart zich op dit moment vooralsnog achter het door Vinex
centraal gestelde stadsgewest, waarbij volgens de Raad in de
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vormgeving per stadsgewest wel degelijk rekening wordt gehouden met
de ligging in groter verband. Veel relatiepatronen kenmerken zich immers
door een boven-regionale oriëntatie. Dit geldt zowel voor recreatie,
werkgelegenheid, autoverkeer als, in toenemende mate, ook voor het
openbaar vervoer.

Vinex lijkt verder uit te gaan van een mengvorm van het
compacte-stadmodel en het gelobde-stadmodel. De Raad stemt daar in
principe mee in, maar met een groot voorbehoud omdat de conse–
quenties van deze keuze nog niet duidelijk staan aangegeven Dat zal nog
moeten gebeuren op streekplanniveau. Bij de Raad bestaat overigens
nog steeds enige twijfel of niet met de nadruk op bouwen in en aan de
stad de lokale en regionale open ruimten teveel worden ingeperkt en
kwaliteit verloren gaat. In de op streekplanniveau uit te voeren lokatie–
planvorming met m.e.r. zal moeten worden nagegaan of in het gelobde
stadmodel onder andere de kans op dichtslibben van de groene zones
tussen de lobben reëel is. Dan zullen tevens stelselmatiger ook de subop–
timale («second best») lokaties, inclusief de overwegingen daarvoor, als
alternatieven in beeld worden gebracht.

Een goede afweging is nu op inhoudelijke gronden moeilijk te maken.
Bij gebrek aan deze informatie is het voor de Raad ook ondoenlijk
uitspraken te doen over de mobiliteitsvoordelen van de voorgestelde
lokaties in de nota ten opzichte van suboptimaal geachte lokaties.

De Raad heeft begrepen dat wel meer informatie over deze materie
aanwezig is, maar dat deze informatie input is voor het inmiddels
gestarte overleg met lagere overheden en daarom voorlopig achter de
hand wordt gehouden. In deel 3 zal deze informatie, daar het overleg dan
al heeft geresulteerd in «spoorboekjes», opgenomen moeten worden.

Op dit moment vormt het gestelde in deel 1 van Vinex voor de Raad
geen directe aanleiding om de voorgestelde lokaties en voorkeursrich–
tingen af te wijzen of andere toe te voegen.

2.7 Organisatie van de besluitvorming; bestuursovereen–
komsten

Par. 2.4 Instrumentatie van Vinex bevat een aantal zeer belangwek–
kende voornemens. Voor het grootste deel heeft de Raad die reeds
meegenomen in zijn recente advies over bestuur in stedelijke gebieden,
waarin hij krachtig heeft gepleit voor de vorming op korte termijn van
regionale besturen op het niveau van, bij voorkeur, stadsgewesten. In het
voorliggende advies gaat de Raad daarnaast nog op enkele punten in, die
in genoemd advies geen aandacht hebben gekregen.

De Raad signaleert ten aanzien van bestuursovereenkomsten een
drietal ontwikkelingen:

- In Vinex wordt veelvuldig gewezen op een vervolgbesluitvorming via
bestuursovereenkomsten, convenanten, afspraken, arrangementen,
zie bijvoorbeeld ook het zgn. «spoorboekje». Ook op andere beleids–
gebieden, zoals sociale vernieuwing en milieubeheer wordt op grote
schaal gebruik gemaakt van bestuursovereenkomsten.

- er groeit een tegenbeweging: bestuursovereenkomsten zouden te
kort doen aan essentiële waarden als democratische besluitvorming,
maatschappelijke beïnvloedingsmogelijkheden en rechtsbe–
scherming.

- ten derde kan, samenhangend met het groeiend verzet, worden
geconstateerd dat er grote onduidelijkheden bestaan over de rechts–
gevolgen, verbonden aan bestuursovereenkomsten.

De Raad is bezorgd over het feit dat er vele onduidelijkheden bestaan.
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Tot op zekere hoogte heeft hij ook wel begrip voor de bezwaren, maar
hier moet duidelijk worden onderscheiden. Als het namelijk gaat om
afspraken over de mate waarin partijen zich zullen inspannen om een
bepaald doel te bereiken, dan is daar weinig tegenin te brengen. Althans
zolang die afspraken een correct gebruik van wettelijke bevoegdheden
onverlet laten.

Als het gaat om de realisering van ruimtelijk beleid zijn veelal
bestuurlijke bevoegdheden in het geding, zowel die op basis van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (pkb, streek– en bestemmingsplannen,
aanwijzingen, vrijstellingen, aanlegvergunningen) als die op basis van
sectorwetten.

Afspraken zonder resultaatsverplichtingen kunnen eerst dan het door
partijen gewenste resultaat opleveren indien die overeenkomsten tevens
de beslissingen op grond van wettelijke bevoegdheden inhouden. Een
juist gebruik van deze bevoegdheden in het kader van een bestuursover–
eenkomst kan door wijziging van wetgeving worden bevorderd. Ruim tien
jaar geleden waren de geesten daar rijp voor. Er is zelfs een concept–
regeringsstandpunt over verschenen. De Raad heeft daarover een advies
uitgebracht: het advies over het voorlopig regeringsstandpunt Comple–
mentair Bestuur van 29 december 1981.

Sindsdien is daarover weinig meer vernomen. Dit wekt bevreemding,
omdat in de loop van de jaren zowel de behoefte aan bestuursovereen–
komsten is toegenomen als de kritiek daarop De Raad is van mening dat
de essentie van zijn advies van 1981 nog onverkort geldt:

a. duidelijkheid over wanneer complementair bestuur
(on)gewenst/noodzakelijk is;

b. gebondenheid aan resultaten van het overleg bij het preventief
toezicht, behoudens bezwaarschriften en nieuwe feiten;

c. opstelling van een «gedragscode» voor complementair bestuur;
toezicht binden aan globale normen;

d. wettelijke regeling van complementair bestuur; vormen van comple–
mentair bestuur voor planning én voor uitvoering;

e. zelfstandige publiekrechtelijke regeling van bestuursovereen–
komsten (eventueel incorporeren in Wgr). Geschillenbeslechting
door de Kroon, niet door de rechter;

f. positie van derden vraagt nader de aandacht;
g. wijziging van de overeenkomst primair overlaten aan partijen;
h. algemene wettelijke regeling van complementair bestuur moet zo

sterk mogelijk aansluiten bij bijzonder bestuursrecht, mede in
verband met vertegenwoordigende organen en inspraak;

i. alleen bepaalde overeenkomsten zouden als bestuursovereenkomst
aangemerkt moeten worden;

j. afspraken hebben een bestuurlijke binding; bijstelling slechts met
schadevergoeding;

k. duidelijkheid over waar bestuursovereenkomsten gewenst;
I. meer aandacht voor het aspect van de financiële continuïteit.

3. KOERSBEPALING LANDELIJKE GEBIEDEN

3.1 Kompas voor de ruimtelijke ontwikkeling

De Raad is het eens met de stelling dat het zone-beleid van de Struc–
tuurschets Landelijke (en Stedelijke) Gebieden te kort is geschoten.

Maar is wel voldoende duidelijk wat de oorzaken zijn van de tegenval–
lende resultaten? In hoeverre zijn de oorzaken gelegen in tekortschietend
uitvoeringsinstrumentarium? Waarop is de verwachting gebaseerd dat
het nieuwe beleid wel zal slagen met grosso modo dezelfde instru–
menten?
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Op deze vragen wordt in Vinex nauwelijks antwoord gegeven. Het
bestaande zone-beleid is inderdaad te smal: er wordt onvoldoende
rekening gehouden met de milieu– en watercomponent. Een analyse van
het bestaande beleid wordt node gemist. Niettemin kan ook zonder
analyse worden geconstateerd dat het bestaande instrumentarium te kort
schiet. In de Derde nota zijn bijvoorbeeld bepaalde gebieden als klein–
schalig aangewezen maar door veranderingen in het agrarisch functio–
neren veranderde geleidelijk ook daar de schaal van het landschap.

Had verbreding en verbetering van het zonebeleid (in combinatie met
verbetering van het instrumentarium) echter niet meer voor de hand
gelegen dan de introductie van een geheel nieuw stelsel? De
«incubatie-tijd» van nieuwe beleidsconcepten is meestal erg lang.

Niettemin heeft de Raad waardering voor de intenties van de zgn.
koersen, vooral waar zij gericht zijn op het stimuleren of afremmen van
ruimtelijke processen met het oog op ruimtelijke kwaliteit (blz. 75/76). Er
is een globale, richtinggevende structuur gezocht op nationaal niveau,
die sectoraal en provinciaal verder kan worden uitgewerkt.

In de koersen is het totale grondgebruik bezien; er zijn niet alleen
randvoorwaarden gesteld.

De poging om relatief schone gebieden - de groene en blauwe
koersen - schoon te houden, waardeert de Raad. Hiermee wordt een
zekere relatie met de milieukwaliteit gelegd.

Positief is ook de poging om de waterhuishouding in het stelsel mee te
nemen. De keuze van de gebiedseenheden is daar ten dele op
gebaseerd. In Hoog-Nederland is voor stroomgebieden gekozen in
verband met natuur en milieu. De beweging van grond– en oppervlakte–
water is ruimtelijk inderdaad zeer relevant vanwege processen als veront–
reiniging, eutrofiëring en verdroging. In Laag-Nederland zijn de gebieds–
eenheden voor de koersen echter op bodemkundige eigenschappen
gebaseerd.

De combineerbaarheid van functies wordt als een pluspunt van de
koersen ervaren. Met uitzondering van de groene koers (grote terughou–
dendheid t.a.v. andere dan natuurfuncties) kan in die andere koersen nog
erg veel. Er wordt een zekere richting aangeduid.

Hoezeer de Raad ook de intenties van de koersen dus kan waarderen,
hij meent tevens dat het stelsel nog kinderziekten kent en verbetering
behoeft. De Raad wil hieraan gaarne een bijdrage leveren.

Een nadeel van het stelsel van de koersen is dat weinig inzichtelijk is
op grond waarvan de keuze van de koersen voor de verschillende
gebieden heeft plaatsgevonden. De onderbouwing van de koerskeuze
voor de verschillende gebieden is matig en overtuigt niet steeds.

De keuze lijkt ook meer los te staan van de ruimtelijke functies dan
wenselijk is. Zo is de ecologische hoofdstructuur (EHS), die volgens de
nota de eerste van de vier vertrekpunten was, in het kaartbeeld niet
goed terug te vinden. Delen van de EHS liggen in de gele en bruine
koers, waardoor de kans bestaat dat natuurontwikkeling en ecologische
verbindingszones minder goed van de grond komen.

De gebiedsindeling, die bovendien op twee verschillende manieren
heeft plaatsgevonden, draagt aan een indruk van losstaan van de
ruimtelijke functies bij. Het daardoor ontstane kaartbeeld met uniforme
koersen per gebied krijgt onrealistische scherpe randen.

Twijfelachtig is of de resulterende grootschalige scheiding in gebieden
met veel en weinig perspectief voor behoud van milieu–, natuur– en
landschapswaarden wel zoveel voordelen biedt voor het behoud van die
waarden vergeleken met een rechtstreeks van actuele bijzondere milieu–,
natuur– en landschapswaarden uitgaand stelsel. De Raad acht de band
met die bijzondere waarden nu te los. Hij heeft bovendien de indruk dat
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geen aansluiting is gezocht bij huidige gebiedsaanwijzingen in verband
met bijzondere milieukwaliteiten. Categorieën als cultuurhistorisch
waardevolle landschappen zijn ook geheel buiten beschouwing gelaten.
Belangrijke aspecten voor de kwaliteit van de landelijke gebieden worden
zo gemist.

Eigen aan het koersenstelsel is dat de koersen, de groene uitge–
zonderd, een compromisbeeld zijn van de mogelijkheden en problemen in
bepaalde gebieden; dit betekent dat bij de werking in de praktijk de
conflicten, die nu verdoezeld zijn in deze compromisbeelden, in
versterkte mate bij de lagere overheden op hun bordje terecht komen. De
provincie en gemeenten houden een grote mate van beleidsvrijheid. De
koersen betekenen een beperkte sturing. Het paradoxale is nu dat de
landbouw op grond van de koersen het idee heeft dat zij volledig wordt
gestuurd. Deze paradox zou vermeden moeten worden.

Een minpunt is ook dat de koersen niet sturend zijn ten aanzien van
sectoren als defensie en ontgrondingen.

Verder zou beter moeten worden aangetoond waarom het noodzakelijk
is dat het voorgestelde beleid soms ingaat tegen de marktontwikkeling.
Bijvoorbeeld de ruimtelijk relevante aspecten van het mestbeleid: de
bruine koers is vooral gericht op vestiging van intensieve veehouderij in
lokale complexen terwijl de markt meer denkt aan spreiding. Complex–
vorming levert immers hogere achtergronddeposities op voor het indivi–
duele bedrijf en is daarom vanwege hogere milieu-investeringen weinig
aantrekkelijk. De voordelen van concentratie zouden dan op het terrrein
van aan– en afvoer van grondstoffen, produkten en mest en van mestver–
werking moeten liggen. Waar ligt overigens de grens tussen lokale
complexen (bruine koers) en regionale complexen (gele koers)?

Nog een voorbeeld: verbrede plattelandseconomie in de blauwe zone
gaat uit van een belangrijke economische inkomstenbron uit de recrea–
tieve sector; dit is een aanname, nergens wordt aangetoond dat dit een
reële verwachting is. Slechts een deel van de gebieden vallend onder de
blauwe koers heeft recreatieve potenties. Waarom is de verbrede platte–
landseconomie niet gekoppeld aan de aandachtsgebieden van het beleid
voor de leefbaarheid van het platteland?

Bi] de landbouw doet zich de vraag voor hoe ver de planologische
sturing moet gaan, die in Vinex met de koersen wordt ingezet. Hierbij is
duidelijk ook de interactie tussen het milieubeleid en de ruimtelijke
ordening in het geding. Binnen de Raad leven hierover verschillende
opvattingen, die in het korte beschikbare tijdsbestek niet voldoende
konden worden uitgediscussieerd. De Raad wil dit vraagstuk ten
principale bezien in zijn advies over het aangekondigde Structuurschema
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie.

De grootschalige scheiding volgens de koersen lijkt in het geval van de
bosbouw onvoldoende rekening te houden met de werkelijk aanwezige
produktie– en natuurwaarden, groeiplaatsomstandigheden en met
beheersopvattingen en eigendomsverhoudingen. Is het inderdaad
noodzakelijk via de koersen een scheiding aan te brengen tussen produk–
tiebossen en extensieve bosbouw? Doet dit geen onrecht aan alle
tussenvormen?

Te weinig systematische en gestructureerde aandacht wordt in de
koersen besteed aan de openluchtrecreatie, doordat de vigerende
categorie «gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer» uit de zonering
voor de landelijke gebieden zal verdwijnen, en door te weinig ruimte voor
extensieve recreatie in natuurgebieden.

Deze kinderziekten en overige opmerkingen dienen er naar de mening
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van de Raad toe te leiden dat het gehele systeem van de koersen nog
eens kritisch wordt bezien, met behoud van de waardevolle eigen–
schappen. Er zal een globaal kaartbeeld moeten blijven bestaan. De Raad
onderkent dat in zo'n kaartbeeld niet aan alle wensen tegemoet kan
worden gekomen. Er zal steeds een toelichting nodig blijven.

De Raad beveelt een meer ruimtelijk-functionele begrenzing aan van
de gebiedseenheden. Deze geschiedt nu op basis van bodemgesteldheid
en stroomgebieden. De Raad heeft begrepen dat op dit punt nog een vrij
grote vrijheid bestaat. Voor kwetsbare functies binnen bruine-koersge–
bieden moeten volgens de nota al afgescheiden watersystemen worden
gecreëerd. Hij adviseert ook het concept van de strategische watervoor–
raden daarin mee te nemen.

De begrenzing in Laag-Nederland op basis van bodemgesteldheid kan
worden losgelaten en vervangen door een begrenzing volgens ruimtelijke
functies.

Er is op deze wijze een nieuwe pkb-kaart mogelijk, waarop de EHS
duidelijker is te herkennen en waarin andere ruimtelijk relevante functies
en karakteristieken (kleinschaligheid van het landschap in relatie tot
verweving, kassencomplexen, Grote Landschappelijke Eenheden (GLE's),
cultuurhistorisch waardevolle landschappen, milieubeschermingsge–
bieden) zijn opgenomen. Ook zou de stadsrandzone voor de stedenring
volgens het concept voor het Groene Hart bij voorkeur moeten worden
opgenomen vanwege het belang voor de recreatieve ontwikkeling.

De Raad is zich ervan bewust dat een overlap met het Structuur–
schema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie groter wordt. De Raad
accepteert dat, omdat zo een grotere en noodzakelijke ruimtelijke sturing
kan plaatsvinden. De Vinex-kaart kan bovendien meer geschematiseerd
zijn dan die van het structuurschema.

Gezien bovenstaand voorstel wil de Raad niet meer uitgebreid ingaan
op de afzonderlijke koersen. In alle koersen zal ruimte moeten blijven
voor kleinschalige natuurelementen, los van de EHS.

Verder acht de Raad de blauwe koers vatbaar voor herbezinning nu
deze uit twee oorspronkelijk sterk verschillende koersen blijkt te zijn
samengesteld. De verbrede plattelandseconomie moet concreet inhoud
krijgen. De Raad zou de verbrede plattelandseconomie willen koppelen
aan de aandachtsgebieden van het beleid voor de leefbaarheid van het
platteland.

3.2 Instrumentatie

Vinex geeft meer aandacht aan uitvoerbaarheid dan VINO, maar schiet
toch nog tekort, bijvoorbeeld op het punt van grondbeleid. Inmiddels is
verschenen de nota «De grondverwerving ten behoeve van het NBP, RGS
en ROM-gebieden».

Deze beoogt mede een antwoord te zijn op een eerder raadsvoorstel
tot een landelijke grondbank of activering van de landelijke aankooptitel
van het BBL. De nota van LNV wijst dit voorstel gemotiveerd af. De
Minister heeft grote bedenkingen tegen de oprichting van een
grondbank. Een grondbank geeft de onjuiste indruk dat het NBP-beleid
daardoor sneller kan worden uitgevoerd. Er gaat van een grondbank
slechts een suggestie van snellere uitvoering uit, want invoering van een
grondbank levert geen cent extra op. Verder bestaat het gevaar van
nodeloze aankopen, ongericht en onbegrensd en van «eigendomsplano–
logie». Ook verwacht hij een prijsopdrijvend effect, de bank blijft zitten
met incourante gronden.

Volgens de genoemde notitie is het instrumentarium voldoende en is
er geen landelijke aankooptitel voor het Bureau Beheer Landbouw–
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gronden (BBL) nodig, omdat deze al voor half landelijk Nederland
bestaat.

Het Vinex-beleid is in genoemde notitie nog niet verwerkt.

De Raad heeft nogmaals over dit onderwerp een voorlopig standpunt
bepaald. Hij is er zich namelijk van bewust dat er nog onderzoek op dit
terrein loopt.

Het duurt zeker 20 jaar voor het NBP-beleid zal zijn gerealiseerd. Forse
herstructurering van het landelijk gebied zal op korte termijn noodzakelijk
blijken; daarvoor is een flexibel instrumentarium nodig. Dit staat los van
de vraag of er voor de inzet van dat instrumentarium ook steeds
voldoende geld zal zijn. Gronduitruil is een effectief middel.

De Raad onderschrijft de aangevoerde bezwaren tegen een landelijke
grondbank niet in die mate, maar wil nadelige effecten en misverstanden
zoveel mogelijk voorkomen. Hij wil daarom afzien van de landelijke
aankooptitel ten gunste van het huidige doelgerichte aankoopbeleid,
maar meent tevens dat de aankooptitels op een ruimer gebied dan het
huidige en voorgenomene betrekking dienen te hebben. Ten behoeve van
een agrarische grondbank zullen de aankooptitels in ieder geval aan het
brede ruimtelijke beleid (Vinex) moeten worden gekoppeld, bijvoorbeeld
ook aan (regionale uitwerking van) het eerder door de Raad voorgestelde
plattelandsherstructureringsfonds. Verder moet het grondbeleid ook de
mogelijkheid bieden om agrarische bedrijven uit knelpuntsituaties te
verplaatsen naar situaties waar wel ruimte is en dat over grotere
afstanden dan nu is toegestaan.

Bij genoemd fonds5 kan ook worden gedacht aan:
- uitplaatsing van militaire terreinen uit de EHS;
- idem verblijfsrecreatie;
- verkorting van het «remspoor» van lopende landinrichtingsprojecten;

hier moet uiteraard voorzichtig mee omgegaan worden om een
averechtse uitwerking in verband met gewekte verwachtingen te
voorkomen;

- bescherming van bijzondere milieukwaliteiten in het algemeen en
ook natuurontwikkeling;

- verplaatsing glastuinbouw;
- planologische verzekering voor gemeenten.

Voor de realisering van het (inrichtings-)beleid ten aanzien van de
landelijke gebieden speelt de Landinrichtingswet een belangrijke rol.
Deze wet biedt immers het instrumentarium, gericht op de verwezen–
lijking van doeleinden, zoals die zijn vastgesteld in het kader van de
ruimtelijke ordening. In het onderhavige advies is de Raad nog niet
toegekomen aan het doortrekken van de rode draad «centrale sturing,
decentrale uitvoering» naar het landinrichtingsbeleid. In zijn advies over
het aangekondigde Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtre–
creatie zal de Raad alsnog de mogelijkheden van verdere decentralisatie
van het landinrichtingsbeleid nagaan.

4 VIERDE NOTA EN STRUCTUURSCHETS

4.1 Nederland internationaal

De Raad heeft in zijn advies over de Vierde nota al geconstateerd dat
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in een internationaal kader
werd geplaatst. Naar de mening van de Raad zullen de nationale beleids–

— : r—~ ~r~t T~ mogeliikheden alleen maar verder worden ingeperkt. Niet zozeer doordat5 Ten aanzien van het hier genoemde fonds °
wijst de Raad op zijn aigemene opmerking de Europese regelgevmg steeds vaker als referentiekader gehanteerd zal
in par 1.1. worden, alswel door de keuzevrijheden die het openen van de grenzen
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mogelijk maakt. Verschillen in vestigingsklimaat, lengte van procedures
e.d. kunnen gemakkelijker tot vestiging aan de andere kant van de grens
leiden. Dit doet zich in het hele land voor. De Raad mist in Vinex de
versterking van het bedrijfsklimaat als voorbereiding op het Europa
zonder (binnen)grenzen.

De steden gelegen in de grensregio's zijn zich het internationale kader
bij uitstek bewust. Samenwerking met nabije buitenlandse steden inzake
bedrijfsterreinen krijgt daar meer en meer inhoud. De Raad juicht deze
ontwikkeling toe. Bij samenwerking zou daarnaast aan grensoverschrij–
dende natuurgebieden en open ruimten aandacht kunnen worden
besteed. Dit punt blijft, naar de mening van de Raad, over het algemeen
nog teveel op de achtergrond.

In zijn opmerkingen over het lokatiebeleid heeft de Raad al opgemerkt
dat de bedrijfsomgeving, inclusief de infrastructuurontsluiting voor het
bedrijfsleven van belang is. Deze bedrijfsomgeving neemt nog verder in
belang toe doordat zich een herordening aan het voltrekken is van de
ruimtelijke organisatie. Deze herordening betekent dat stedelijke
complexen steeds minder worden gekenmerkt door hun ruimtelijke
concentratie van artefacten (de gebouwde omgeving), maar steeds meer
als knooppunten in netwerken van functies en functionele relaties, zich
manifesterend in ruimtelijk gezien omvangrijke stedelijke zones. Deze
vertonen de tendens elkaar te overlappen omdat de «daily systems» of
dagelijkse leefomgeving (Dalo's in de nota) steeds meer gaan uitdijen.

De Raad wil echter ook wijzen op de grote tegenstellingen die zich
aftekenen binnen de regio's en steden die mee willen dingen in de
Europese «ratrace». De herstructurering van de vier grote steden in de
Randstad laat dit zien: de reconstructie van de stedelijke ruimte op speci–
fieke lokaties in de vorm van grote en indrukwekkende projecten gaat
gepaard met achteruitgang en verpaupering in delen van de stedelijke
ruimte die niet in de economische belangstelling staan. De «wereld–
steden» zijn dus niet uitsluitend bloeiende ruimtelijk-economische
gebieden. Voor de ruimtelijke ontwikkeling geldt, dat veranderingen in de
infrastructuur in steden en regio's niet alleen verband houden met de
doorwerking van technologische vernieuwingen in de produktiesfeer.
Evenzeer spelen veranderende consumptie– en leefpatronen als gevolg
van sociale, culturele en andere niet direct met de produktiesfeer
verbonden factoren een rol.

Voor grootstedelijk ontwikkelingsbeleid is het daarom van belang, dat
naast de beschikbaarheid van de verschillende moderne lokatiefactoren
ook de institutionele en sociaal-culturele voorwaarden voor de implemen–
tatie van vernieuwingen aanwezig zijn, zoals samenwerking tussen
verschillende sleutelactoren.

Oost-Europa

De Raad vindt het een goede zaak dat in Vinex al gewag wordt
gemaakt van ontwikkelingsmogelijkheden en kansen die opkomen door
veranderingen in Oost-Europa. De euforie, zoals die bestond na het
afbreken van de Muur en de hereniging van de Duitslanden, is echter
door recente gebeurtenissen, onder andere in de Baltische staten, al
weer wat getemperd. Ook wordt meer en meer duidelijk dat in de
Oostbloklanden het economisch systeem dicht bij het faillissement zit.

In de nota wordt gesproken van een dusdanige te verwachten toename
dat op korte termijn aanzienlijke congestie-verschijnselen op de belang–
rijkste Oost-West-routes kunnen ontstaan. De huidige handelsrelaties
met Oost-Europa zijn echter nog gering. Naar de mening van de Raad
moeten de groeiverwachtingen ook niet overtrokken worden. Op dit punt
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is eerder sprake van «wishfull thinking» dan van onderbouwde analyses.
De analyses die recentelijk zijn gemaakt maken duidelijk dat de eerste
inschattingen omtrent de handelsmogelijkheden overtrokken waren.

In het licht van de ingeschatte handelsmogelijkheden werd ook de
noodzaak van verbetering van het railvervoer en binnenvaart genoemd.
Zo wordt een groot deel van het transport in Oosteuropese landen per
trein gedaan, ruim driekwart van het totale binnenlandse vervoer. Voor
de Raad staat dan ook buiten kijf dat dit type vervoer voor transito–
transport bevorderd moet worden. Hij wil daarbij wel opmerken dat
doordat in die landen al zoveel met de trein wordt vervoerd, het systeem
aan zijn maximum zit. Daarbij komt dat het een hopeloos verouderd
netwerk is met onvoldoende rollend materieel. Het zal nog tientallen
jaren duren voordat netwerk en materieel voldoen aan westerse
maatstaven. De binnenvaart zou een mogelijk alternatief zijn. Echter, ook
de hierbij bestaan er veel beperkingen (te lage waterstanden, te lage
bruggen en viaducten e.d.), welke de mogelijkheden van het binnenschip
beperken. Eenzelfde soort betoog kan worden gehouden voor het
wegverkeer.

Voor de Nederlandse transportwereld en de positie van Nederland als
doorvoerland liggen er grotere mogelijkheden vanuit de mainport
Rotterdam met coasters. Dit sluit relatief ook goed aan bij de organisatie
van het transport in de Oosteuropese landen. Daarbij komt dat Duitse
investeringen op het gebied van infrastructuur vooral gericht zullen zijn
op verbetering van de verbindingen van West– naar Oost-Duitsland.

4.2 Hoofdtransportassen

In zijn advies over het SVV II is de Raad uitvoerig ingegaan op het
belang van goede hoofdtransportassen voor zowel personen als
goederen. Aan de in dat advies gedane kanttekeningen en opmerkingen
heeft de Raad weinig toe te voegen. Het belang dat aan de ontwikkeling
van de mainports en achterlandverbindingen voor de groei van de
economie van Nederland in de nota wederom wordt aangegeven, is en
blijft volgens de Raad dan ook terecht. Dit geldt dus ook voor de aanleg
van de Betuwelijn, die volgens de Raad misschien op korte termijn niet
rendabel in de exploitatie zal zijn, maar wel van dermate belang is voor
de transitofunctie van Nederland dat tot aanleg ervan overgegaan moet
worden. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de ruimtelijke inpassing
van deze verbinding, met name aan de uiteinden, allerminst eenvoudig is.

Naast hoofdtransportassen zijn voor de Raad ook terminals van belang
voor de positie van Nederland als distributieland. Uit de nota valt op te
maken dat dit ook door de regering als zodanig wordt ervaren. Een
drietal terminals, buiten de mainports Rotterdam en Schiphol, wordt met
name in de nota en PKB genoemd als (verder) te ontwikkelen terminals
aangewezen: Venlo/Tegelen, Nijmegen en Coevorden. De Raad adviseert
om, voordat definitieve aanwijzing plaatsvindt van terminals die mogen
worden ontwikkeld, onderzoek uit te voeren om te zien of deze terminals
wel de optimale zijn. Bij de Raad bestaat de indruk dat de bestaande
situatie van grotere invloed is geweest op de aanwijzing dan wat in de
toekomst noodzakelijk is. Dit verzoek wil de Raad ook plaatsen tegen de
achtergrond van het Masterplan Terminals, dat het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat aan het ontwikkelen is.

4.3 Stedelijke knooppunten

Opmerkelijk is dat dit belangrijke concept in Vinex zo'n bescheiden rol
speelt. Op blz. 113 wordt gesteld, dat samen met de stedelijke knoop–
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punten planvorming zal worden gestart ter nadere invulling van de status
stedelijk knooppunt.

De stedelijke knooppunten hebben zelf wél een visie ontwikkeld en
kenbaar gemaakt in hun brief van 6 juli 1990 aan de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken. Zij gaan daarbij onder meer in op de bestuurlijke
organisatie. De Raad is op deze materie ingegaan in zijn recente advies
over bestuur in stedelijke gebieden.

De vraag is wat de regering precies beoogt met het stedelijk–
knooppunt-concept. Noch «Bestuur op niveau» noch zelfs Vinex sluit op
dit concept aan. «Bestuur op niveau» heeft 7 stedelijke gebieden
geselecteerd, zonder enig verband met het stedelijk knooppunt-concept,
en dus ook niet met de daarin aangebrachte classificatie. Vinex is althans
voor de verstedelijkte gebieden vrijwel geheel gebaseerd op het concept
van de stadsgewesten.

De Raad concludeert dat de aandacht voor de stedelijke knooppunten
na de Kamerbehandeling van VINO sterk is verminderd; onduidelijk is
gebleven welke bestuurlijke en vooral financiële consequenties de
regering daaraan wil verbinden. Bestuur op niveau heeft weliswaar 7
stedelijke gebieden met een stedelijk knooppunt als kern(en)gebied
geselecteerd, maar richt zich anderzijds op alle stedelijke gebieden.

Het stedelijk knooppunt zal conform de motie-Van Noord6 nader
worden uitgewerkt. Bij deze operationalisering zal het geleiden van inves–
teringen een centraal punt moeten zijn. Niet alleen collectieve investe–
ringen, maar (juist) ook het investeringsgedrag van marktpartijen zal
(mede) op het knooppunt-concept moeten worden geënt.

Waar het bij overheidsinvesteringen zal moeten gaan om een gecoördi–
neerde interdepartementale inspanning, het tijdig inbrengen van
ruimtelijk relevante investeringsprogramma's van de stedelijke knoop–
punten als preferente lokaties, bij particuliere investeringen gaat het om
beïnvloeden van marktgedrag. Bij overheidsinvesteringen is sprake van
een «klassiek» coördinatievraagstuk, bij particuliere investeringen moet
gedacht worden aan meer positieve beïnvloedingsmogelijkheden.

Bij het sterker richten van overheidsinvesteringen op de knooppunten
moet gedacht worden aan prioriteitsstelling binnen bestaande investe–
ringsprogramma's en bij lokatiekeuze voor voorzieningen aan het zoveel
mogelijk kiezen van de stedelijke knooppunten als vestigingsplaats. De
stedelijke knooppunten stellen op dit moment profielen op, waarin een
beeld gegeven wordt van de ruimtelijke mogelijkheden per knooppunt. In
de regeringsbeslissing Vinex zou voor zover het de geleiding van
overheidsinvesteringen betreft de instrumentatie van het knooppunt–
concept langs twee wegen kunnen worden aangepakt.

a. De profielen per knooppunt zouden vervolgd kunnen worden door
meerjarige investeringsprogramma's per knooppunt die in comple–
mentair bestuur zouden moeten worden opgesteld en waarin aange–
geven zou moeten worden welke (rijks-)investeringen in meerjaren–
perspectief in de knooppunten gedaan zouden moeten worden. Het
commitment van het Rijk aan deze programma's zou door middel
van een convenantper knooppunt vorm gegeven kunnen worden;

b. Naar analogie van bestaande interdepartementale coördinatiecom–
missies (ICOG, CCSV) zou er een coördinatiecommissie stedelijke
knooppunten moeten komen die een rol zou kunnen vervullen bij de

6 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, implementatie van de meerjarenprogramma's, het noodzakelijk
20490, nr. 44. overleg bij de uitvoering van het lokatiebeleid in de pkb, etc.
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4.4 Nadere uitwerkingen: Groene Hart en Rivierengebied.

Bij brief van 7 januari 1991 (zie bijlage 2) heeft de Minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Raad verzocht deze
stukken te betrekken bij de advisering over Vinex.

De Raad geeft hierbij een eerste voorlopig oordeel, omdat nog pas
twee Nadere uitwerkingen aan hem zijn voorgelegd.

Op zichzelf acht de Raad het goed dat samenhangende visies
ontwikkeld worden voor gebieden die in meer dan één provincie gelegen
zijn en die in het nationale ruimtelijke beleid een bepaalde functie hebben
gekregen. Het is ook goed dat zo'n uitwerking niet in volle omvang in een
pkb wordt opgenomen. Dat zou nl. een forse centralisatie betekenen,
omdat de nadere uitwerkingen soms ver in detail gaan.

Met de Nadere uitwerkingen lijkt het Rijk de provincies te helpen met
de vertaling van rijksbeleid in streekplannen, maar krijgt het tegelijk ook
invloed Die invloed had het anders wellicht ook gehad. De Nadere
uitwerking zou nodig zijn voor precisering van rijksbeleid.

De Raad is in par. 1.1 van dit advies op de overvloed aan plannen
ingegaan.

De Nadere uitwerkingen (NU's) zijn buitenwettelijke plannen; de
Nadere uitwerking Groene Hart zelfs dubbelop, want dit is ook een Plan
van Aanpak ROM-gebied.

Het zijn een soort convenanten met een inspanningsverplichting voor
de partners om het bereikte resultaat met een positief advies aan de
eigen besluitvormende organen voor te leggen. Die beslissen over de
doorwerking naar de eigen plannen, waaronder de streekplannen. Voor
die doorwerking gelden de normale procedures. De NU's missen de
duidelijke status van een streekplanuitwerking. Het zijn ook geen pkb's.

Onduidelijk blijft de relatie met de pkb.
De NU's zelf volgen vrij zware procedures: advisering, consultatie van

belanghebbenden, behandeling in Staten. De NU's worden bovendien
niet compleet uitgebracht. In tegenstelling tot wat men had mogen
verwachten zit de instrumentatie er nog niet in. Die volgt nog na behan–
deling van deze eerste tranches. Een zwaar, ingewikkeld planningproces
dus, zeker indien rekening wordt gehouden met de procedures voor de
doorwerking. Deze verdichting van procedures lijkt niet wenselijk.

Daarbij komt dat de geringe beleidsinhoud van de NU's zich matig
verhoudt met die zware procedure. Ze voegen weinig toe aan het beleid,
dat toch al in Vino, streekplannen en nu Vinex geformuleerd staat. Ze zijn
nogal utopisch en, in deze fase, nog weinig instrumenteel.

De Raad concludeert dat de Nadere uitwerkingen beter ambtelijke
planstudies hadden kunnen zijn. Dat karakter hebben ze nu veel meer.
Aan dit type plan met deze invulling bestaat weinig of geen behoefte.
Een ambtelijke planstudie hoeft niet tot procedureverdichting te leiden.
Verder is een overweging dat het pkb-stelsel aanzienlijk vereenvoudigd is
door de integratie van nota('s) en schetsen in Vinex en de forse
inkrimping van het aantal structuurschema's. Het is dan een slechte zaak
dat dit vereenvoudigde stelsel weer gecompliceerd wordt door ondui–
delijke planvormen als de NU's.

Naast de bestaande ruimtelijke plannen ziet de Raad alleen een
behoefte aan een besluitvormingskader voor afzonderlijke projecten. In
het advies ten behoeve van het wetgevingsprogramma 1988 heeft de
Raad in hoofdstuk III een helder planstelsel geëtaleerd. De Raad wil
verder verwjzen naar zijn recente advies over het Actieplan Gebiedsge–
richt Milieubeleid.
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In de beide NU's wordt nogal ophef gemaakt over de «diagonale»
doorwerking, die sneller zou werken dan de gebruikelijke en een voordeel
zou vormen van de gekozen convenantvorm.

De Raad heeft de indruk dat deze diagonale doorwerking in de praktijk
al lang en veel vaker optreedt Het klassieke schema van twee
gescheiden sporen vanuit Vierde nota naar projecten op gemeentelijk
niveau heeft voornamelijk theoretische, in het bijzonder een probleem–
stellende, waarde.

Op zichzelf is er veel voor de diagonale aanpak te zeggen, omdat hij de
beide sporen verenigt in één gebundelde procedure op operationeel
niveau (vergelijk het voorontwerp van de Tracéwet). Het oga-denken
stoelt op dezelfde gedachte.

Men kan zich afvragen of de NU als buitenwettelijke planvorm met zijn
onduidelijke band met de pkb en met bovenbeschreven procedurever–
dichting nu wel de ideale manier is om de diagonale aanpak tot
uitvoering te brengen.

Vergelijking van beide nadere uitwerkingen

Tussen de beide NU's zijn overigens behoorlijke verschillen te consta–
teren. De NU Groene Hart bevat veel beleidsoverwegingen, maar geeft
nauwelijks aan hoe het beleid zich verhoudt tot het vigerend beleid van
vooral de provincies. Veel meer beleid dan al in Vinex staat, is niet
aangetroffen. Het lijkt dus achtergrondinformatie bij Vinex.

De NU Rivierengebied bevat veel minder beleidsoverwegingen, geeft
nauwkeurig het vigerende beleid aan (ook b.v. het Gelderse Beleidsplan
Uiterwaarden) en de discrepanties van de voorstellen in de NU met dat
beleid.

De NU Rivierengebied bevat een veel betere inventarisatie van
aanwezige waarden, wensen en waarderingen dan de NU Groene Hart.
De NU Rivierengebied doet daarop gebaseerd een aantal aardige
voorstellen tot versterking van de identiteit van het gebied; de NU
Groene Hart doet dat veel minder en lijkt identiteit vooral te willen
aanbrengen door ingrepen in het gebied die met bestaande identiteiten
weinig van doen hebben.

De NU Rivierengebied is daarmee een aardige, innoverende
planstudie; de NU Groene hart heeft in dat opzicht minder kwaliteit.

Overigens acht de Raad het hoofdmodel voor het Groene Hart met
recreatieve rand en natuurkernen wel goed, evenals het vrijhouden van
infrastructuurcorridors. De voorgestelde stedelijke balcons zijn
ongewenst.

5 RUIMTELIJKE INVESTERINGEN

5.1 Investeringsniveau en investeringsprioriteiten

De Vierde nota Extra beoogt uitvoeringsgericht te zijn. Dit behoort bij
uitstek te kunnen worden afgemeten aan de investeringen die volgens de
nota ten behoeve van het ontvouwde beleid zullen worden gedaan. Op
dit punt stelt de nota teleur, zoals hierna zal worden aangegeven. De
geloofwaardigheid van het Vinex-beleid staat daarmee wel op het spel.
De Raad adviseert in deel 3 Kabinetsstandpunt een aanmerkelijk kordater
investeringsbeleid op te nemen. Een soortgelijk standpunt nam de Raad
reeds in zijn advies over de Vierde nota in.

De Raad onderschrijft de analyse omtrent investeringen en ruimtelijke
ordening in par. 6.1 van de nota. Met name de beschouwing over het op
elkaar afstemmen van investeringen, te vertalen met «alle neuzen
dezelfde kant op», spreekt de Raad aan. De nota maakt dit echter maar
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ten dele waar. Er wordt op een compactere wijze dan in de Vierde nota
een viertal investeringsprioriteiten aangegeven, met een onderverdeling.
Hiervan zal zeker een sturing uitgaan.

Maar hoewel de suggestie van een krachtig investeringsbeleid van de
rijksoverheid wordt gewekt, waardoor ook investeringen van de private
sector zouden worden uitgelokt, gaat van de nota niet een duidelijke
investeringsimpuls uit boven het reeds bestaande beleid. En dat, terwijl
in de nota wel de noodzaak van «aanvullende middelen binnen een aantal
investeringsprioriteiten» wordt onderkend «om te voorkomen dat half
werk wordt gedaan».

Ook op de besluitvorming gaat van de nota afgezien van de «spoor–
boekjes» geen duidelijke stimulans uit.

De nota geeft in par. 6.2 de bestaande rijksmiddelen ten behoeve van
ruimtelijk beleid weer. Op zichzelf is dit informatief en betreft het ook
aanzienlijke investeringsbedragen. Anders dan wordt gesteld, wordt uit
de tabel niet duidelijk of mede onder invloed van de Vierde nota en het
werk aan de Vierde nota Extra veel middelen zijn vrijgemaakt. Verder
ontbreekt bijvoorbeeld een post voor de op blz. 19 van Vinex genoemde
sanering in verband met het bedrijfslokatiebeleid.

De tabel en ook de daaropvolgende paragrafen voldoen ook nog
steeds niet aan de in de par. 6.2 van de Vinex weergegeven kritiek, dat in
de Vierde nota een indicatie van het gewenste investeringsniveau en van
het prijskaartje ontbrak. Dit ontbreekt nog steeds, zowel in par. 6.4 «De
kosten van verstedelijking en mobiliteit» als in par. 6.5 «Overige kosten
Vierde nota extra». In par. 6.5 staan alleen middelen aangegeven om een
start te kunnen maken met de uitvoering van het beleid, voornamelijk
plan– en apparaatskosten. Bedragen voor de uitvoering zelf worden niet
of nauwelijks aangegeven. Hoogstens betreft het aanvullende bijdragen.

Met zoveel woorden wordt wel toegegeven dat aanvullende middelen
noodzakeiijk zijn, maar een kwantitatieve invulling daarvan ontbreekt,
waarschijnlijk bewust.

Zo heeft de Raad niet de beschikking kunnen krijgen over financiële
gegevens inzake verstedelijking en mobiliteit, waarvan het bestaan werd
toegegeven. Dit hangt waarschijnlijk samen met het in par. 6.4 aange–
geven bestuurlijk overleg, waarin «meer duidelijkheid moet ontstaan over
de mate waarin de excessieve grondkosten en een deel van de daarmee
verbonden investeringen in het openbaar vervoer verhaalbaar zijn op de
gebruikers en op de als gevolg van het gevoerde verstedelijkingsbeleid
toegenomen inkomsten van de betrokken gemeenten.»

Inmiddels is ook uit reacties van andere overheden wel duidelijk dat
het investeringsniveau in de Vierde nota Extra in brede kring als ontoe–
reikend wordt ervaren. De extra kosten voor verstedelijking en mobiliteit
zouden ten minste 1 miljard gulden bedragen voor lokatiesubsidies en
1,5 miljard voor infrastructuur.

Zonder adequate financiering wordt de uitvoering van dit beleid, maar
ook de uitvoering van het mainportbeleid bedreigd

Nog twee punten zijn in dit verband van belang.
Velen, waaronder de Raad en andere adviesorganen, hebben in het

verleden reeds beklemtoond dat in een aantal van de genoemde nota's
onvoldoende middelen voor de uitvoering van het beleid waren uitge–
trokken. Dat geldt a fortiori nu de Vierde nota (Extra) terecht de nadruk
heeft gelegd op ruimtelijke kwaliteit. Zeer recent heeft de Voorlopige
raad voor verkeer en waterstaat (VRVW) berekend dat het verschil
tussen de kosten van de projecten waartoe in het kader van het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer is besloten, en het huidige niveau
van uitgaven uit de algemene middelen, dat in begroting en meerjaren–
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7 Advies inzake de financiering van de
verkeer– en vervoerinfrastructuur op langere
termijn, met rapport van de
ad-hoc-commissie financiering verkeer– en
vervoerinfrastructuur. Voorlopige raad voor
verkeer en waterstaat Den Haag, 31 januari
1991

cijfers is voorzien, ca 22 miljard gulden bedraagt tot het jaar 2010. Het
tekort bedraagt ongeveer 1 miljard gulden per jaar, boven het
beschikbare niveau van ca. 4 miljard per jaar. Daarbij moeten nog de
bedragen voor eventuele niet geplande projecten worden opgeteld. De
VRVW noemt in dat verband de investeringen in de hoge-snelheidslijn en
de Betuwelijn, stadsgewestelijke en andere railprojecten, die niet in het
SVV II zijn verwerkt (en juist voortvloeien uit Vinex), de Zuiderzee–
spoorlijn en projecten ten behoeve van het mainportbeleid, uitgaande
boven het SW II.7

Overigens is niet alleen sprake van onvoldoende investeringsruimte,
maar soms ook van onvoldoende onderhoud en tekortschietende exploi–
tatiebudgetten.

Het tweede punt waarop de Raad wil wijzen is, dat het investerings–
hoofdstuk van Vinex zich hoofdzakelijk tot de kosten van verstedelijking
en mobiliteit beperkt. Echter ook in het landelijk gebied zullen
aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan. In par. 3.2 heeft de
Raad geadviseerd tot instelling van een plattelandsherstructurerings–
fonds. Veel van het gestelde in de koersbepaling landelijk gebied en de
leefbaarheid van kleine kernen en de inrichting van het Groene Hart zal
tot extra investeringen aanleiding moeten geven.

Verder heeft de Raad er in zijn Vierde-nota-advies op gewezen dat ook
in de sfeer van de dagelijkse leefomgeving een uitbreiding van (bevoegd–
heden en) middelen nodig is om een verdere vergroting van achter–
standen te voorkomen. «Nodig is een substantiële verschuiving in de
bestaande financiële middelen, waardoor er meer geld voor kwaliteit
beschikbaar komt», aldus de jubileumpublikatie «Naar ruimtelijke
kwaliteit» van de Raad uit 1990.

5.2 Een kordate investeringsstrategie

Vaststelling van een investeringsniveau is één ding, de verdeling van
de verantwoordelijkheid daarvoor is een andere.

Zoals hierboven al werd aangegeven gaat Vinex voor de realisering van
het voorkeursmodel voor verstedelijking en mobiliteit uit van het collecte–
zakmodel. In bestuurlijk overleg moet «meer duidelijkheid ontstaan over
de mate waarin de excessieve grondkosten en een deel van de daarmee
verbonden investeringen in het openbaar vervoer verhaalbaar zijn op de
gebruikers en op de als gevolg van het gevoerde verstedelijkingsbeleid
toegenomen inkomsten van de betrokken gemeenten.» Op zichzelf is dit
een helder standpunt. Bepalend voor de keuze tussen het voorkeurs–
model en suboptimale oplossingen is dan het antwoord op de vraag in
welke mate de excessieve grondkosten en een deel van de kosten van de
daarmee verbonden investeringen in het openbaar vervoer verhaalbaar
zijn. Dat verhaal zou dienen plaats te vinden op de gebruikers van het
openbaar vervoer en op de gemeenten, waarvan de inkomsten toenemen
als gevolg van het gevoerde verstedelijkingsbeleid.

Suboptimale oplossingen zijn de consequentie als de collecte niet lukt.
De Raad meent dat het voorkeursmodel te belangrijk is om voorwerp

te zijn van onderhandelingsplanologie. Dan lukt het niet. (Daarmee wil
overigens niet gezegd zijn dat alle voorgestelde lokaties en infrastructuur
onverkort moeten worden uitgevoerd. De Raad heeft daarover al een
zeker voorbehoud gemaakt in de paragrafen 1.2 en 2.6.)

Hoewel er ook een zekere inspanning van de andere overheden mag
worden gevraagd, als zij het beleid adopteren, zet de Raad vraagtekens
bij de wenselijkheid om hoge grondkosten en openbaar-vervoer-investe–
ringen te verhalen op de gemeenten. Het is niet realistisch om te veron–
derstellen dat gemeenten die baat zouden hebben bij het verstedelij–
kingsbeleid vrijwillig hun extra inkomsten zouden afstaan aan overige
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gemeenten in de regio. Gelet op het nationale belang van een verscherpt
inrichtingsbeleid in combinatie met een beheersing van de mobiliteit ziet
de Raad hier een taak voor het rijk. Egalisatie van lasten en baten zal
alleen kans van slagen hebben als daarvoor wettelijke instrumenten
beschikbaar zijn. De Raad denkt daarbij aan de vorming van een grond–
prijsegalisatiefonds. Hierbij kan men ook aan verevening via het regionaal
grondbeleid of zelfs een regionaai grondbedrijf denken, zoals de Raad in
zijn recente advies over bestuur in stedelijke gebieden schreef.

Ook kan in intergemeentelijk verband de grondexploitatie worden
geoptimaliseerd en bezien worden of de ambitieuze plannen voor stads–
gewestelijke raillijnen niet goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

Voorts is denkbaar dat de hoogte van de lokatiesubsidie afhankelijk
wordt gesteld van de hoogte van het saldo van het grondbedrijf.
Positieve saldi worden dan echter snel weggeboekt.

Primair moet derhalve het rijk zijn verantwoordelijkheid nemen door
actief mee te werken met een kordate investeringsstrategie, zoals de
Raad ook al in zijn advies over de Vierde nota aangaf. Daarbij mag het
niet zo zijn dat korte-termijn conjuncturele problemen de op de lange
termijn gewenste oplossing in de weg staan. Voor de lange termijn zullen
mogelijkheden moeten worden aangegeven om de financiering van het
ruimtelijk beleid rond te krijgen, terwille van een goede ruimtelijke en
milieukwaliteit. Het financierings– en investeringsniveau in omgevings–
condities zal omhoog moeten, ook om particuliere investeringen uit te
lokken. Daarvoor is een andere prioriteitsstelling binnen de rijksbegroting
nodig.

Rijksinvesteringen dienen strategisch te zijn; zij lokken dan veel parti–
culiere investeringen uit, zoals in de Vinex wordt onderkend.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het rijk alle bedoelde inves–
teringen voor zijn rekening neemt, zoals hierboven reeds werd aange–
geven.

Ook gebruikers mogen worden geconfronteerd met de kosten die dit
beleid met zich meebrengt, en aangesproken worden om daaraan mee te
betalen. Heffingen en tarieven zijn tevens instrumenten om de gewenste
modal-split te bewerkstelligen. In zijn eerder genoemde recente advies
heeft de Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat (VRVW) nu het
voorstel gedaan van een infrastructuurtoeslag op de brandstofprijs.

Het heffingen– en tarievenbeleid zal mede de behoefte aan infra–
structuur en dus aan investeringen bepalen.

In aanvulling op de algemene beschouwing in par. 1.1 van dit advies
wil de Raad nog het volgende opmerken.

Hij stemt volledig in met het uitgangspunt dat bij het investeren in de
ruimtelijke inrichting samenwerking tussen overheid en private sector
essentieel is. Want als ruimtelijke investeringen op elkaar zijn afgestemd
versterken ze niet alleen elkaars rendement maar ook de kwaliteit van de
omgeving. De Raad juicht dan ook toe dat er wordt gewerkt aan een
afstemmingskader aan de hand waarvan de investeringsstromen zó
worden geleid dat er optimale mogelijkheden ontstaan voor de uitvoering
van het ruimtelijk beleid (blz.125).

In het verlengde daarvan ligt de uitspraak dat de rijksmiddelen een
uitdaging moeten vormen voor de andere partners om ook hun aandeel
te leveren. Voor het effectief geleiden van marktprocessen is naar de
inschatting van de Raad meer nodig dan Vinex in het vooruitzicht stelt.

Bij investeringen in kantoren e.d. is er sprake van de noodzaak investe–
ringen te geleiden in een vragersmarkt, waarin een veelheid van
(auto-)lokaties concurreren met de stedelijke vernieuwingslokaties in de
knooppunten. Wordt de knooppuntstrategie serieus genomen, dan zal er
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naast een strikt mobiliteitsgeleidingsbeleid een situatie moeten worden
gecreëerd waarbij investeringen in de knooppunten in de markt een
streepje vóór krijgen.

In aanvulling op de centrale sturing (zie hiervoor onder 1) of wellicht
zelfs ten dele in plaats daarvan denkt de Raad derhalve aan het positief
beïnvloeden van gewenst ondernemersgedrag. Dat is veelal effectiever
dan het werken met sancties. Indien een investeerder met een gemeente
tot overeenstemming is gekomen over een bepaald project zou dat
project voor een (extra) subsidie in aanmerking moeten komen indien dat
in overeenstemming is met het rijksbeleid. Denkbaar is een punten–
systeem, vergelijkbaar met het stelsel bij de huurprijzen: hoe groter de
overeenstemming met het rijksbeleid, hoe hoger de subsidie. Deze
complementaire vorm van besluiten verenigt decentrale besluitvorming
over het project met centrale beoordeling en subsidiëring.

Verder kan er voor (bepaalde) investeringen in commercieel vastgoed
een fiscale aansporing gelden in de vorm van de mogelijkheid van
vervroegde afschrijving, bijvoorbeeld gemotiveerd vanuit de extra risico's
voor starters op herontwikkelingslokaties.

Er zou een participatiemaatschappijstede\\]\<.e vernieuwing moeten
komen langs welke weg het Rijk deelneemt aan projecten in de knoop–
punten in situaties dat voor sleutelprojecten nog voor een deel (externe)
financiering gevonden moet worden.

In plaats van (beperkte) participaties kan ook gekozen worden voor
(beperkte) garanties.
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Aan de Voorzitter van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening

's-Gravenhage, 15 november 1990

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt U deel 1 van de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening Extra. Deze nota doorloopt de procedure van de planologische
kernbeslissing die is aangegeven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
In het kader daarvan verzoek ik U een advies over deze nota uit te
brengen.

In lijn met hetgeen bij de viering van het jubileum van Uw Raad ter
sprake is geweest, wil ik U uitnodigen in Uw advies bijzondere aandacht
te besteden aan de uitvoering van de ruimtelijke beleid. Gezien het
belang van het uitvoeringsperspectief van de Vierde nota Extra zie ik
vooral van Uw Raad gaarne nadere gedachtenvorming tegemoet.

Zoals ook in de Nota is geschreven kan het voorgestelde beleid
moeilijk tot uitvoering komen als er niet een brede maatschappelijke
steun voor bestaat. Ik verzoek U dan ook om naast een algemene
oordeelsvorming ook aandacht te besteden aan de vraag welke bijdragen
aan de realisering van het beleid mogelijk zijn door de organisaties en
instanties die in Uw Raad zijn vertegenwoordigd.

Ik zou het op prijs stellen dit advies uiterlijk 1 april 1991 van U te
mogen ontvangen.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders
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Aan de voorzitter van de Raad van advies voor de ruimtelijke
ordening

7 januari 1991

Geachte heer De Wit,

Hierbij doe ik u twee concepten toekomen van rapporten, die in het
kader van in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra genoemde
nadere uitwerkingen voor het Groene Hart en het Rivierengebied zijn
verschenen.

In het concept-rapport dat de Stuurgroep (het) Groene Hart op 14
november 1990 heeft uitgebracht worden de voorlopige uitkomsten van
de nadere uitwerking en het plan van aanpak in het kader van het geïnte–
greerd gebiedsgericht ruimtelijk– en milieubeleid als één geheel gepre–
senteerd. Deze voorlopige uitkomsten betreffen zowel een ruimtelijke
visie op het Groene Hart als een eerste overzicht van voorgestelde
projecten en maatregelen.

Het concept-rapport dat de Stuurgroep Rivierengebied op 1 november
1990 heeeft uitgebracht is een uitvloeisel van het op 25 oktober 1989
tussen de drie betrokken ministeries en de vijf betrokken colleges van
gedeputeerde staten gesloten Bestuursakkoord Samenwerking Rivieren–
gebied. Dit rapport bevat een concept van een ruimtelijke visie op het
Rivierengebied en een eerste overzicht van voorgestelde uitvoerings–
maatregelen.

Deze twee concept-rapporten verschaffen u informatie over de stand
van zaken van de realisatie van de in de Vierde Nota Extra genoemde
uitwerkingen. Zij vormen mede daarom een goede aanvulling op de infor–
matie die in de nota zelf is neergelegd.

Ik verzoek u dan ook deze concepten te betrekken bij uw advisering
over de Vierde Nota Extra.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders
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I. ALGEMENE ASPECTEN VAN DE VIERDE NOTA EXTRA

1. Inleiding

Algemeen

Op 14 november 1990 werd de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening Extra, deel I Ontwerp-planologische kernbeslissing (hierna te
noemen: Vinex) aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer
der Staten-Generaal door de Minister-President (de Minister van
Algemene Zaken) en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) aangeboden.

Op dat moment startte de procedure voor planologische kernbeslis–
singen (pkb's). Deze procedure omvat inspraak, advisering door de Raad
van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO) en bestuurlijk overleg. De
neerslag hiervan wordt gepubliceerd in deel 2, Reacties op ontwerp–
planologische kernbeslissing. Vervolgens wordt het Kabinetsstandpunt
(deel 3) opgesteld dat ter goedkeuring aan de Tweede Kamer en later
aan de Eerste Kamer wordt aangeboden.

De aanvankelijke inspraaktermijn liep van 15 november 1990 tot 31
januari 1991. Mede op aandringen van de VNG, die een procedurefout
constateerde, werd de inspraaktermijn verlengd tot en met 15 maart
1991. Het RARO-advies werd op 20 maart 1991 vastgesteld. Hierdoor
koriden bij de behandeling van het advies in de raad de resultaten van de
inspraak nauwelijks worden betrokken.

De RARO heeft reeds bij eerdere pkb's gewezen op het feit dat deze
periode zeer kort is en dat hij het betreurt dat daardoor de inspraakresul–
taten minder uitputtend bij de advisering kunnen worden betrokken.

Publiciteit

Door middel van een persconferentie werd Vinex in de openbaarheid
gebracht. Vooral bij de start van de inspraak was er sprake van veel vrije
publiciteit. Daarnaast werd via een beperkte advertentiecampagne de
Nederlandse bevolking van de inspraakmogelijkheden op de hoogte
gesteld. De wettelijk voorgeschreven plaatsing van de advertentie in de
Nederlandse Staatscourant, die tevens de aanvang van de inspraak
markeert, werd echter eerst op 15 januari 1991 gerealiseerd. Dat impli–
ceerde dat de inspraaktermijn niet op 30 januari 1991, maar op 15 maart
1991 zou eindigen.

De advertentie verwees naar deel 1 Ontwerp-planologische kernbe–
slissing, verkrijgbaar bij de SDU uitgeverij, en naar de gratis brochure
over Vinex, verkrijgbaar bij het Ministerie van VROM. In beide uitgaven
werd gewezen op de inspraakmogelijkheid.

Toch richtte de inspraakcampagne zich voornamelijk op belangengroe–
peringen. Op uitgebreide schaal werd pas later deel 1 aan deze
doelgroepen - als ook aan alle gemeenten - toegezonden met het
verzoek om te reageren. Tevens werden vier landelijk gespreide werkcon–
ferenties gehouden.

Inspraakorganisatie

Een ieder had de mogelijkheid om schriftelijk op Vinex te reageren.
De ontvangst, verspreiding en de verwerking van de inspraakreacties

werd door het secretariaat van de RARO verricht. Afschriften van de
binnengekomen reacties werden gezonden aan de beleidsambtenaren
van het Ministerie van VROM.

Aan het slot van de inspraakperiode werden de integrale reacties
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gebundeld en aan onder andere de Eerste en de Tweede Kamer aange–
boden.

Voor de verwerking van de reacties en het aandragen van bouwstenen
voor het hoofdlijnenrapport werd een beroep gedaan op twee analisten,
die geen deel uitmaken van de vaste formatie van het secretariaat van de
RARO.

Inspraakresultaten

Inspraakreactie ingedeeld naar categorie en herkomst

Pohtieke Partijen
Individuele reactie
Diversen
Gemeentelijke overheid
Overige overheden
Landbouw organisatie
Natuur/milieu organisatie
Bedrijfsleven
Belangen groepermg
Oiversen

Totaal

Gr

_
2
_
6
1
1
-
3
1
-

15

Fr

_
14
_
9
1
6
3
2
6
-

41

Dr

_
_
_
7
1
3
-
4
1

-

16

Ov

_
4
_

8
-
3
-
4
1
-

20

Gl

_
4
_

13
2
1
2
5
5
-

32

Ut

3
3
_

10
-
2
3
9
4
3

30

NH

1
7
_

33
4
3
9

22
14

1

58

ZH

_

14
1
5
4
5
6
1

17
3

105

Ze

_
1
_

10
2
-
3
4
1
-

13

NB

_
3
_
8
4
1
1
2
2
-

25

Li

_
_
_
2
3
1
-
2
-
-

14

Fl

_

5
_
-
-
2
-
-
2
-

13

Bu

_
_

1
121

1
-
-
60
-
-

1

Tot

4
58

23
28
27

56
7

383

Het totaal aantal deelnemers aan de inspraakprocedure is niet te
geven. Sommige individuele reacties kunnen door meer personen zijn
opgesteld, terwijl dat niet atijd blijkt uit de ondertekening. Daarnaast is
niet na te gaan hoeveel deelnemers zich met het opstellen van reacties
van (lagere) overheden en organisaties hebben beziggehouden.

Naast de afzonderlijke reacties zijn er ook een aantal collectieve acties
geweest, die niet afzonderlijk zijn weergegeven.

Het betreft acties voor de verandering van de groene koers in
Zuid-Oost Friesland en voor de landbouw in Flevoland.

1.2. Hoofdlijnenrapport

In het voorliggende rapport is getracht een beeld te geven van de
reacties die binnen de inspraaktermijn zijn ontvangen.

Het merendeel van de reacties, dat na de sluitingsdatum van 16 maart
is ontvangen, is eveneens bij dit hoofdlijnenrapport betrokken.

Enkele reacties, die dermate laat zijn ontvangen dat zij niet meer bij dit
rapport betrokken konden worden, zijn aan de Rijksplanologische Dienst
gezonden. Op deze wijze kunnen zij nog een rol spelen bij het opstellen
van de regeringsbeslissing.

Zoals de naam van dit rapport aangeeft gaat het hier om de algemene
lijnen die uit de inspraakreacties op te maken zijn. De hoofdlijnen geven
tendenzen aan die uit de reacties naar voren komen. Soms is echter ook
een belangwekkende opvatting van een mdividuele spreker weergegeven.
Enkele sprekers worden met name genoemd. Dat betekent echter
geenszins dat bepaalde andere sprekers niet dezelfde mening zouden
zijn toegedaan.

De Vierde nota extra en daarmee de inspraakreacties stellen een reeks
van onderwerpen aan de orde. Er moest geselecteerd worden. Dat
betekent dat niet alle opvattingen uit de reacties in de tekst van dit
rapport zijn terug te vinden.

Met name sterk op de lokale situatie toegespitste opmerkingen die
concreter zijn dan de beleidsvoornemens in de pkb, zijn in dit rapport niet
opgenomen. Zoals al eerder gesteld is dit rapport daar ook niet voor
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bedoeld; het gaat om een globaal inzicht van de ontvangen reacties.
Bedoeld voor hen die niet in staat zijn om de vaak uitvoerige reacties te
raadplegen. Indien men dat wenst kan men bij het secretariaat van de
RARO de integrale reacties inzien.

De indeling van het rapport volgt de indeling in hoofdstukken van de
Vierde Nota Extra. Waar nodig wordt daarbij verwezen naar de desbe–
treffende tekst van de pkb. Als er geen hoofdstukken of paragrafen in
deze nota zijn opgenomen, zijn er geen reacties op het betreffende
onderdeel van de Vinex ontvangen.

Door een aantal insprekers zijn wijzigingen voorgesteld op de tekst van
de pkb. Deze wijzigingen zijn in deze samenvatting niet letterlijk
opgenomen, maar slechts genoemd, indien zij een algemeen gevoelen
weergeven. De tekstwijzigingen zijn aan de Rijksplanologische Dienst
gezonden om te worden meegenomen bij het opstellen van de regerings–
beslissing.

1.3.1. Algemene opmerkingen

De meeste insprekers hebben waardering voor de uitgebrachte Vierde
Nota Extra. Naast een brede waardering voor de extra aandacht voor het
milieubeieid wordt tevens enkele malen ingegaan op de te sterke riadruk
op de randstadproblematiek en in de stedelijke gebeiden. Veel insprekers
vinden dat er te weinig aandacht wordt geschonken aan de situatie in de
overige regio's en aan de landelijke gebieden.

Ook is er waardering voor de verduidelijking van het regeringsbeleid in
de Vinex als integratienota van een aantal regeringsnota's.

De Raad voor de volkshuisvesting vindt daarentegen de relatie tussen
volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening nog te zwak.

Het handhaven van het belang van de economische positie van
Nederland in de nota wordt door enkele werkgeversorganisaties op prijs
gesteld.

Door veel insprekers zijn opmerkingen gemaakt over de late levering
van de nota en het oorspronkelijke besluit de nota niet aan alle gemeen–
tebesturen te zenden. Deze reacties zijn vooral binnengekomen in
december 1990, voor de verlenging van de inspraaktermijn.

Volgens een individuele inspreker geeft VINEX een vollediger beeld
van de ruimtelijke problematiek dan VINO. Het feit dat in VINEX steeds
een relatie wordt gelegd met het sectoraal beleid wordt positief gewaar–
deerd.

Volgens een inspreker moet het een vaste bestuurspraktijk worden dat
bij ingrijpende besluiten over belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen er
een MER overlegd wordt, voordat de overheid een beslissing neemt.

De VNO-Overijssel ziet dat in toenemende mate het nationaal ruimtelijk
beleid ingezet wordt vanuit de Randstadproblematiek. Een problematiek
die niet de landelijke problematiek als geheel zal afdekken.

Het samenwerkingsverband Alblasserwaard & Vijfheerenlanden voegt
hier nog aan toe, dat in het algemeen de aandacht te veel uitgaat naar de
schaal van het stadsgewest. De Kamer van Koophandel Twente pleit voor
een meer gedifferentieerde benadering, inspelend op de potenties dan
wel de knelpunten van de overige landsdelen.

De NV Schiphol heeft grote waardering voor de eenduidige en
integrale koers van VINEX. De centrale uitgangspunten van het beleids–
voornemen van de regering inzake de ruimtelijke ordening worden onder–
schreven, met name de prioriteiten van de verbetering van de concurren–
tiepositie van Nederland en het versterken van de mainports Schiphol en
Rotterdam.
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Met de aanscherping van het beleid ten aanzien van de beperking van
de mobiiiteit, leefbaarheid en milieu wordt ingestemd mits dit niet leidt
tot irreele taakstellingen.

De NAM vindt dat de grote maatschappelijke, economische en
energie-politieke belangen van de opsporing en winning van aardolie en
aardgas niet of nauwelijks belicht worden in de VINEX en de
ontwerp-pkb.

De in de VINEX gekozen benadering gaat voorbij aan de regionale
verschillen die er in Nederland bestaan. De noodzakelijke afstemming
tussen de verschillende vormen van ruimtegebruik moet op provinciaal
niveau geschieden. De VINEX vertoont volgens GS van de provincie
Zeeland centralistische trekken, met name waar het gaat om de
uitvoering van het beleid.

Het samenbrengen van verschillende nota's in de paraplu-nota VINEX,
verduidelijkt volgens een inspreker het totaalbeeld. In VINEX wordt
echter op een aantal momenten een koppeling van diverse beleidskeuzen
gemist. Dit is vooral het geval bij de relatie tussen bevolkingsgroei,
werkgelegenheid en mobiliteitsbeperking.

Met de accentverschuiving in de VINEX wordt door een inspreker
ingestemd; de VINEX is concreter en evenwichtiger dan de VINO en er is
meer aandacht voor de samenhang tussen ruimtelijke planning en milieu–
behoud.

De NCOV kan zich verenigen met de algemene uitgangspunten van het
beleid, maar heeft twijfels omtrent de gekozen instrumenten en de wijze
waarop deze effectief zijn, bijvoorbeeld bij de gekozen instrumenten met
betrekking tot het bedrijfsleven zijn zij teveel geformuleerd vanuit de
situatie zoals die in de Randstad wordt aangetroffen, terwijl de werkings–
sfeer ervan zich over het hele land uitstrekt. Bij de formulering van het
beleid en de keuze van de instrumenten blijkt het Midden– en Kleinbedrijf
nauwelijks een rol te spelen.

De aanscherping van het ruimtelijk beleid wordt toegejuicht door een
inspreker. De relatie tussen verstedelijking en mobiliteitsontwikkeling
blijkt helder uit de nota.

De strategische betekenis van Nederland als distributieland en het
belang van de bereikbaarheid van de mainports Schiphol en de Rotter–
damse haven blijven in VINEX beleidsuitgangspunten van doorslag–
gevend belang. Dit stemt de Haagse Kamer van Koophandel tot tevre–
denheid. Een goede bereikbaarheid van de Randstad is in dit verband van
groot belang. Vooral voor het vestigingsgedrag van bedrijven.

In VINEX wordt gesteld dat deze nota slechts een aanvulling en een
aanscherping van het beleid van de VINO inhoudt. In VINEX wordt echter
blijk gegeven van een fundamenteel andere benadering van het landelijk
gebied. In VINEX wordt erkend dat de landbouw de ontwikkelingen in het
landelijk gebied domineert. Daar wordt in VINEX de conclusie aan
verbonden dat die landbouwontwikkelingen sterk bijgestuurd moeten
worden. De regering lijkt daarmee weer sterk uit te gaan van de
maakbaarheid van de samenleving, terwijl in de afgelopen decennia juist
is gebleken dat een dergelijke gedachte in elk geval voor het ruimtelijk
beleid nauwelijks gewerkt heeft.

Het Landbouwschap geeft aan dat in VINEX wordt gesteld dat deze
nota slechts een aanvulling en een aanscherping van het beleid van de
VINO irthoudt. In VINEX wordt echter blijk gegeven van een funda–
menteel andere benadering van het landelijk gebied. In VINEX wordt
erkend dat de landbouw de ontwikkelingen in het landelijk gebied
domineert. Daar wordt in VINEX de conclusie aan verbonden dat die
landbouwontwikkelingen sterk bijgestuurd moeten worden. De regering
lijkt daarmee weer sterk uit te gaan van de maakbaarheid van de samen–
leving, terwijl in de afgelopen decennia juist is gebleken dat een
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dergelijke gedachte in elk geval voor het ruimtelijk beleid nauwelijks
gewerkt heeft.

De NS staat positief tegenover de VINEX. Met waardering wordt
geconstateerd dat de financiele en bestuurlijke consequenties nader
worden geconcretiseerd en dat sprake is van verdere prioriteitsstelling.

De VINEX mist enkele van de innoverende beleidspunten van de VINO.
De VINEX beperkt zich immers tot slechts drie van de zeven centrale
thema's van de VINO, nl. zicht op uitvoering, milieu en openbaar vervoer.
Het deels nieuwe instrumentarium wordt nergens in de pkb duidelijk
omschreven of opgesomd. Een inspreker hoopt dat dit alsnog gebeurt.

Het benadrukken van de internationale concurrentie tussen Europese
regio's is terecht in de VINEX gehandhaafd.

De VINEX heeft veel meer (dan VINO) een voorwaardenstellend
karakter, waarbij het onduidelijk blijft of het rijk bereid is en in staat zal
zijn de noodzakelijke voorwaarden ook daadwerkelijk te scheppen.

Terecht wordt in VINEX ingegaan op het spanningsveld tussen
economie en ecologie. Grote vraagtekens worden echter geplaatst bij de
maatschappelijke haalbaarheid van de beleidsvoornemens van VINEX.

In VINEX wordt blijk gegeven van een fundamenteel andere benadering
van het landelijk gebied. In VINEX wordt erkend dat de landbouw de
ontwikkelingen in het landelijk gebied domineert. Daar wordt in VINEX de
conclusie aan verbonden dat die landbouwontwikkelingen sterk
bijgestuurd moeten worden. De regering lijkt daarmee weer sterk uit te
gaan van de maakbaarheid van de samenleving, terwijl in de afgelopen
decennia juist is gebleken dat een dergelijke gedachte in elk geval voor
het ruimtelijk beleid nauwelijks gewerkt heeft.

VINEX geeft volgens een inspreker blijk van een wat theoretische
benadering en een centralistische aanpak van de ruimtelijke ordening.
Gewezen wordt op het gevaar dat in het rijksplanologisch beleid te veel
aandacht wordt besteed aan de stedelijke gebieden en te weinig aan de
landelijke gebieden. Een goed stedelijk beleid kan niet zonder een goed
mensvriendelijk beleid voor het landelijk gebied.

In VINEX wordt op verschillende plaatsen aangegeven dat nadere
uitwerking van het beleid zal plaatsvinden door het rijk in samenwerking
met de provincies. De gemeente Tilburg is echter van mening, dat in een
aantal gevallen ook de stadsgewestelijke samenwerkingsverbanden en de
daarin gelegen centrumgemeenten bij dat overleg betrokken moeten
worden.

De ROZ vindt dat aan investeerders in onroerend goed de zekerheid
dient te worden geboden dat de ruimtelijke kwaliteit van de woon– en
werkomgeving in de toekomst gewaarborgd blijft. Het overheidsbeleid
moet hierop worden afgestemd.

Opvallend is dat in VINEX het begrip «stadsgewest» nadrukkelijk in
beeld wordt gebracht. Deze grote aandacht voor de stadsgewesten mag
er van de gemeentebesturen van de dertien knooppunten niet toe leiden
dat het knooppuntenbeleid wordt doorkruist of uitgehold.

Voor een inspreker betekent VINEX een aanscherping en aanvulling
van het ruimtelijk beleid ten opzichte van de VINO. Deze inhaalma–
noeuvre was terecht nodig om onder andere beter aan te sluiten aan het
NMP + , de Derde Nota Waterhuishouding, de Structuurnota Landbouw
en het NBP. Doordat ook de landbouw onderwerp van het ruimtelijk
ordeningsbeleid in het landelijk gebied is geworden, is er sprake van een
verbetering ten opzichte van de VINO.

Door een inspreker worden er naast een algemene waardering nog een
aantal kanttekeningen bij de nota geplaatst. In VINEX is het begrip
«casco» verdwenen. Dit is jammer want met dit begrip kan het begrip
«ruimtelijke kwaliteit» door verschillende schaalniveau's heen inzichtelijk
worden gemaakt. In VINEX wordt de tweedeling landelijk-stedelijk en het
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daarmee samenhangende begrip «open ruimte» gehanteerd. Het gaat
echter niet alleen om scheiding van de stedelijke en de landelijke functies
maar ook om het verbinden van deze functies.

Het bundelingsbeleid buiten de stadsgewesten dient volgens een
inspreker te vervallen. De aandacht moet echter worden gericht op het
ontbreken van instrumenten om, op met name stadsgewestelijk niveau,
relevante maatregelen te treffen ter benadering of het bereiken van het
desbetreffende ruimtelijk ontwikkelingsperspectief. Helaas ontbreekt op
vele plaatsen een duidelijke indicatie over de mate van uitvoerbaarheid,
terwijl bij de inleiding op de nota hierop juist de nadruk wordt gelegd.
Bepaalde onderdelen van de pkb sporen niet voldoende met de toelich–
tende beschouwing.

De ANWB acht het gewenst dat tevens wordt aangegeven welke
status moet worden toegekend aan de in VINEX aangekondigde nadere
uitwerkingen.

Het streven naar een geemancipeerde samenleving komt in de ontwik–
keling en uitvoering van het ruimtelijk beleid zoals dat is neergelegd in
VINEX, nog nauwelijks tot zijn recht. Met klem wijzen insprekers erop dat
bij de ruimteüjke planvorming expliciet rekening moet worden gehouden
met de sociale veiligheid, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied.

In VINEX wordt onderkend dat voor uitvoering van het in VINEX
voorgestelde beleid een verbeterde bestuurlijke samenwerking noodza–
kelijk is. Deze stelling wordt uitdrukkelijk onderschreven door verschil
lende gewesten en overheden.

1.3.2. Beleidsaccenten

De VINEX is te sterk gericht op de mobiliteitsbeheersing in de
stedelijke gebieden. De problematiek van de landelijke regio's komt
daardoor onvoldoende uit de verf.

Het wordt op prijs gesteld dat de VINEX aan de ene kant geinspireerd
wordt door het milieubeleid (uit NMP en NMP+) en dat aan de andere
kant rekening gehouden wordt met de economische positie van ons land.

Verheugend is volgens het VEWIN dat al in de inleiding expliciet wordt
aangegeven dat het beleid erop gericht moet zijn om de drink– en indus–
triewatervoorziening veilig te stellen door onder andere in het grondge–
bruik rekening te houden met aanwezigheid van grondwatervoorraden.

De Stichting Natuur en Milieu is positief gestemd over de
aanscherping van de VINO met het oog op het milieu.

Met instemming constateert een aantal insprekers dat VINEX sterk
gericht is op de marktsector.

In VINEX wordt de meeste aandacht besteed aan de verstedelijkte
gebieden. Hierdoor komt volgens een inspreker het functioneren van het
landelijk gebied niet voldoende uit de verf.

In VINEX ligt het accent op het belemmeren of het tegengaan van
ontwikkelingen die vanuit een oogpunt van milieu ongewenst zijn. Naar
onze mening dient er een meer evenwichtig ruimtelijk beleid gevoerd te
worden dat ruimte laat voor een duurzame economische ontwikkeling.

VINEX draagt het karakter van een Randstad-nota. Dit is met name
bezwaarlijk doordat het beleid dat aan de specifieke Randstad-proble–
matiek ontleend wordt, ook van toepassing wordt verklaard op de rest
van het land. Volgens insprekers moet aangedrongen worden op een
aanpassing van VINEX in die zin dat ook tegemoet wordt gekomen aan
de behoeften van de andere regio's

Volgens het NOB wegtransport is het positief dat de versterking van
Nederland als transport– en distributieland prioriteit krijgt, en dat ernaar
wordt gestreefd de bereikbaarheid voor het goederenvervoer en het
zakelijk verkeer te waarborgen.

De wijze waarop met milieu en automobiliteit wordt omgegaan, brengt
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de twentse Kamer van Koophandel ertoe erop aan te dringen dat er een
meer evenwichtig ruimtelijk beleid gaat worden gevoerd dat ruimte laat
voor een duurzame economische ontwikkeling. Voor de automobiliteit
worden normstellingen genoemd die hun basis vinden in de specifieke
problematiek van de Randstad, maar deze normen worden van
toepassing verklaard voor het hele land. Gepleit wordt daarom voor een
normstelling, die meer op de regio is toegespitst.

De twee sleutelelementen uit de VINEX, te weten de beleidsaan–
scherping en de uitvoerbaarheid, ondervangen voor een belangrijk deel
de bezwaren van de Nederlandse Spoorwegen tegen de VINO.

Opvallend is de nadruk, welke de Randstad en in mindere mate de
zuidelijke provincies in VINEX hebben gekregen. Wordt het Noorden van
Nederland vergeten, vraagt een inspreker zich af.

Binnen de economische beleidsontwikkeling dient het begrip
ruimtelijke kwaliteit een centrale positie in te nemen. De kwaliteit van de
leefomgeving en het aanwezige voorzieningenniveau zullen in de
toekomst volgens inspreker immers meer en meer een bepalende factor
voor economische groei gaan vormen.

Wanneer een eenzijdig accent wordt gelegd op de milieubelangen,
zoals volgens het VNO en het NCW in VINEX is gedaan, ontstaat het
gevaar dat er onvoldoende acht wordt geslagen op de concurrentiepo–
sitie van Nederland in Europa.

Het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (ROA) spreekt haar
waardering uit over de hoofdlijnen van beleid en de aanscherpingen in de
VINEX, die het primaat leggen bij de concentratie van de verstedelijking
ter vermindering van de (auto)mobiliteit en het behoud van milieu–
waarden.

1.3.3. Opbouw van de nota

De insprekers hebben bezwaar tegen het weglaten van de drie eerste
DALO's uit de VINO-pkb en het vervangen van deze drie door een nieuw
DALO-1: Stedelijk Gebied. Zij voelen het gemis van het verdwijnen van
de drie series afzonderlijke voorbeeldplannen met alle daarbij behorende
tekst uit de voormalige DALO's 1, 2, 3, en 6.

Doordat in VINEX de bestaande pkb's zijn samengevoegd is deze nota
niet erg toegankelijk geworden. Een duidelijk pluspunt van de VINEX zijn
de systematisch opgestelde beleidsuitspraken per regio.

7.3.4. De procedure

Veel insprekers hebben procedurele bezwaren. VINEX is al half
november 1990 verschenen, maar veel gemeenten hebben de nota
echter pas eind januari ontvangen. Op dit punt is de verzorging van de
inspraak onzorgvuldig geweest. De periode voor de inspraak is bovendien
te kort gebleken om een volwaardige afweging te maken over het in
VINEX voorgestelde beleid.

Van een echte inspraakprocedure is minder sprake doordat de besluit–
vorming snel moet verlopen en doordat er allerlei afspraken (in bijvoor–
beeld convenanten en bestuursakkoorden) tussen de rijksoverheid,
provincies en stadsgewesten gemaakt worden.

Helaas is het Kabinet in zijn aanbiedingsbrief bij de VINEX niet duidelijk
en evenzeer wordt in de Inleiding de duidelijke vaststelling gemist, dat
althans de pkb - en mogelijk ook de VINEX zelf - in de plaats komen van
de pkb van de VINO plus de tekst van het SLSG (deel d) en daarmee het
enige beleidsstuk van dit kabinet gaan vormen m.b.t. het ruimtelijke
ordeningsbeleid voor ons land.

Hoewel uiteraard onbedoeld, is de onlosmakelijke samenhang tussen
de volgende stukken: deel d van het SLSG - de bijgestelde tekst van de
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pkb van de VINO/VINEX– niet altijd goed herkenbaar. Het wordt van
belang geacht dat aan het aspect van consistentie van de stukken in het
kader van de verdere besluitvorming bijzondere aandacht zal worden
besteed. Tevens wordt de noodzaak tot periodieke evaluatie van de
beleidsvoornemens benadrukt.

Een gemeente stoort zich eraan dat de beleidsvoornemens uit VINEX al
worden gepresenteerd als bestaand beleid door rijksvertegenwoordigers
(met name in het kader van het vooroverleg ex. art. 10 BRO), terwijl
thans pas sprake is van een ontwerp pkb.

Door enkele insprekers wordt gewezen op de omissie dat op de
kaarten geen wegennet wordt aangegeven, wat de oriëntatie bemoeilijkt.
VINEX bestrijkt volgens een inspreker een kortere planningsperiode dan
de provinciale plannen (in onder andere Zuid-Holland).
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II. VERSTEDELIJKING EN MOBILITEIT

2.2. Uitgangspunten en algemeen beleid

Insprekers onderschrijven in het algemeen de uitgangspunten van dit
hoofdstuk van de Vierde Nota extra. Wel plaatsen zij kanttekeningen bij
de uitwerking van de uitgangspunten. Er wordt aandacht gevraagd voor
de regionale verschillen. Is in dunbevolkte gebieden de automobiliteit van
groot belang, in de stedelijke gebieden mag zij van de insprekers sterk
teruggedrongen worden. Het mobiliteitsbeleid wordt te ongenuanceerd
bevonden.

Een inspreker wil dat er meer aandacht komt voor de verbetering van
de fietsinfrastructuur en dat er een landelijk netwerk van bewaakte
fietsenstallingen (met de steden te beginnen) komt.

Het terugdringen van de mobiliteitstoename op het platteland staat op
gespannen voet met het overheidsbeleid op diverse terreinen. Tenslotte
vindt een individuele inspreker het opmerkelijk en bevreemdend dat het
woord «verkeersveiligheid» niet in de VINEX voorkomt.

De individuele inspreker acht de introductie van tolheffingspunten in
strijd met de procedure voor de pkb. De VINEX noemt tolheffing als
instrument ter realisering van het terugdringen van de automobiliteit,
maar noemt geen nadere tolheffingspunten.

Een grote concentratie van allerlei voorzieningen in de grote stedelijke
centra mag de centrumfunctie van andere stedelijke kernen niet
uithollen.

Gepleit wordt voor een betere afstemming van de doelstellingen van
de verschillende Rijksnota's. Dit is onder meer van belang voor de
vervoerregio's. Zonder een duidelijke prioriteitstelling zullen deze regio's
hun taken niet goed kunnen vervullen.

Het in VINEX voorgestelde beleid dient volgens de dertien knooppunt–
gemeenten per knooppunt te worden uitgewerkt, zodat regionale diffe–
rentiatie (onder meer van parkeernormen) mogelijk is. Pas op langere
termijn zal het in VINEX voorgestelde beleid daadwerkelijk effecten
kunnen sorteren. Het rijk zal eerst middelen beschikbaar moeten stellen
voor verbetering van het openbaar vervoer.

Andere insprekers maken bezwaar tegen de in de pkb-tekst gehan–
teerde formulering van het lokatiebeleid (blz. 149). Deze tekst moet
zodanig worden aangepast dat bedoeld wordt dat het lokatiebeleid erop
gericht is het aantal en de lengte van verplaatsingen met gemotoriseerde
voertuigen zoveel mogelijk te beperken.

De toenemende deelname van vrouwen aan het maatschappeiijk leven
vraagt om ingrepen in de ruimtelijke inrichting.

Buiten de binnensteden is het vrijwel ondoenlijk parkeergelegenheid te
verminderen en daarop een stringent en toch evenwichtig parkeerbeleid
te baseren.

De reserverings– en uitvoeringsmoties die bij de behandeling van het
SW-II, deel d zijn ingediend en door een kamermeerderheid zijn
aanvaard, hebben consequenties voor de ruimtelijke ordening. De VINEX
zou daarmee rekening dienen te houden.

2.2.1. Stadsgewestelijk inrichtingsbeleid

In het algemeen wordt het stadsgewestelijk inrichtingsbeleid onder–
schreven. Ook de aansluiting met het SW-II en het NMP+ oogst
waardering. Dat hiervoor een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer
noodzakelijk is wordt door verschillende insprekers gesteld. Hierbij moet
naast forse investeringen ten behoeve van de infrastructuur ook rekening
gehouden worden met de financiële gevolgen voor de exploitatie.
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Aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid van recreatieve
voorzieningen voor het openbaar vervoer en de wens bij de situering van
deze voorzieningen met het openbaar vervoer rekening te houden.

Naar de mening van de Zuidhollandse raad voor de ruimtelijke
ordening zou het bij het mobiliteitsbeleid een aandachtspunt moeten zijn,
dat de reistijden buiten de Randstad redelijk kort en de reistijden binnen
de grootstedelijke gebieden lang zijn. Dit zou kunnen leiden tot een
geheel ander bevolkingsspreidingspatroon dan gewenst is. Met het oog
hierop moet veel meer worden geïnvesteerd in de stadsgewestelijke en
randstedelijke openbaar vervoersinfrastructuur, in plaats van in railverbin–
dingen naar het buitengebied. De verantwoordelijkheid voor het regionaal
verkeer zou moeten worden ondergebracht bij vervoersregio's.

Voor de busmaatschappij NZH roept het eindplaatje voor 2005 een
drietal reacties op:

1. Fors investeren in het openbaar vervoer is niet alleen een zaak van
investeren in de infrastructuur maar ook in de exploitatie.

2. De weg naar het eindplaatje is erg lang. In de tussentijd zal een
hoogwaardig openbaarvervoersnet met bussen uitgevoerd kunnen
worden.

3. Bi] de financiële haalbaarheid worden vraagtekens gezet.

Vanuit vervoerskundige overwegingen heeft de NZH een sterke
voorkeur voor grote vervoerregio's, bij voorkeur in de Randstad zelf.

De Raad voor de Volkshuisvesting wijst erop dat een verdergaande
liberalisatie van de volkshuisvesting (negatieve) gevolgen heeft voor het
sturend vermogen van het huisvestingsinstrumentarium ten behoeve van
de ruimtelijke ordening. Bovendien hanteert het Rijk de verdeling van de
woningbouwcontingenten niet meer als middel om de ontwikkeling van
de woningbouw te sturen naar de gewenste lokaties. Dit leidt tot het
afhankelijk maken van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening van
onvoorspelbare marktontwikkelingen.

Twijfels over de uitvoerbaarheid van het VINEX-beleid worden nog
gevoed door recent gebleken problemen bij het vinden van geschikte
woningbouwlokaties in de Randstad voor de periode tot 1995 (vanwege
het afwijzen van lokaties of het onder voorwaarde accepteren van
lokaties die al in een bestemmingsplan zijn vastgelegd en strijdig zijn met
het voorgestane beleid). Bovendien zal er rekening mee gehouden
moeten worden dat de woningbouw in de vrije sector moeilijk te sturen
zal zijn. De RAVO beveelt daarom aan om het spoorwegmodel als alter–
natief aan te nemen. Woningbouwlokaties worden daarin meer gespreid
over de grotere gemeenten die zijn gelegen aan het bestaande spoorwe–
gennet, zowel binnen als op niet te grote afstand van het stadsgewest.

De NS maakt bezwaar tegen het al te strikt vasthouden aan het
nabijheidsprimaat. Naar de mening van de NS moet een genuanceerde
afweging plaatsvinden tussen woningbouwlokaties, die weliswaar buiten
de steden, maar wel aan railinfrastructuur liggen, en lokaties, die nabij de
steden liggen, maar nog niet zijn ontsloten door railinfrastructuur.

De NS kan zich vinden in het voornemen van een grond– en acquisitie–
beleid op stadsgewestelijk niveau.

Volgens de Raad voor Onroerende Zaken vereist de beperking van de
mobiliteit een nieuw integraal en hedendaags openbaar vervoerssysteem
voor de Randstad dat de concurrentie van de auto aan kan. Bij het
ontbreken hiervan wordt de economie, vanwege de kostenverhogingen,
slechts geschaad.

Er moet in alle opzichten meer oog zijn voor de kwaliteit van woningen,
het verhogen van het woongenot en het bevorderen van een prettige
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woonomgeving. Het is volgens de Raad waarschijnlijk dat een verder–
gaande verdichting en concentratie voor sommige lokaties ten nadele
werkt van de bereikbaarheid; enige spreiding kan aan een verbetering
hiervan (soms) bijdragen.

Tenslotte stelt een inspreker voor om het criterium bestuurlijk/
maatschappelijk voor nieuwe woon– en werkgebieden achterwege te
laten. Dat zou meer in overeenstemming zijn met ander rijksbeleid, zoals
onder andere in de nota «Bestuur op niveau» is beschreven

De leerlingen van de SOSA uit Utrecht hebben een aantal ideeën voor
mobiliteitsbeperking gegeven, vooral gericht op de verbetering van het
openbaar vervoer.

De gemeente Schiedam geeft de voorkeur aan het bouwen van de
nodige woningen op binnen de stad liggende of daar vrijkomende
terreinen. Dit houdt echter ook in dat oplossingen moeten worden
gevonden voor de in de stad bestaande problemen. Het benutten van
deze terreinen is ook nodig om andere problemen - zoals de gevolgen
van een afnemend inwonertal en voortgaande scheiding van de bevolking
naar (o.a.) het inkomen op te lossen. Nadrukkelijk wordt aandacht en
geld gevraagd voor de oplossing van de problemen in de na-oorlogse
wijken.

Omdat Schiedam meer verwacht van het bieden van echte keuzen dan
van het nemen van - automobilisten belastende - maatregelen, acht zij
een verbetering van het openbaar vervoer nodig. Naast de verbetering
moet ook sprake zijn van een uitbreiding. Het «spitsrijden» van
woon-/werkverkeer dient dan ook sterk te worden verminderd zodat de
noodzakelijke ruimte voor het zakelijk verkeer ontstaat. Verbetering en
uitbreidmg van het openbaar vervoer, carpooling en collectief vervoer
moeten worden gestimuleerd.

2.2.2. Lokatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen

Insprekers achten het lokatiebeleid in het algemeen te rigide. Van de
zijde van het bedrijfsleven en de Kamers van Koophandel zijn
overwegend negatieve reacties ontvangen. De plaatselijke overheden en
het NOB wegtransport zijn in hoofdlijnen positief over het lokatiebeleid.
Zij wijzen op de noodzaak om pas na afweging met de plaatselijke
werkgelegenheidssituatie of de (on)mogelijkheid om een belangrijke
wijziging in de vervoersstroom aan te brengen de huidige situatie te
heroverwegen. De gemeenten mogen niet worden opgezadeld met de
(financiële) gevolgen voor dit beleid. Nader overleg met het bedrijfsleven
en de plaatselijke overheid moet nog geschieden.

Het VNO vindt dat een ABC-lokatiebeleid niet mag worden gezien als
het redmiddel voor leefbaarheid en bereikbaarheid. De markt bepaalt
primair waar en hoe een economische structuur van bedrijvigheid,
woningen en voorzieningen tot stand kan komen.

Een inspreker plaatst grote vraagtekens bij het regeringsstandpunt om
(zelfs) bestaande bestemmingsplannen te wijzigen als deze mogelijk–
heden bieden voor bedrijfsvestigingen die strijdig zouden zijn met het
voorgenomen mobiliteitsbeleid. Gemeenten mogen niet worden
opgezadeld met negatieve gevolgen als gevolg van het voorgestane
veranderd rijksbeleid. Een andere inspreker wijst erop dat niet kan
worden overgegaan tot de invoering van welk lokatiebeleid dan ook
voordat rijks– en interprovinciale akties op het gebied van het interna–
tionale vestigingsmilieu in de Randstad geheel zijn afgerond en eventuele
consequenties daarvan in relevante beleidsstukken als bij voorbeeld
streekplannen zijn verwerkt.

Het nadrukkelijker sturen van vestigingsplaatsmogelijkheden zal
volgens de Raad voor het Midden– en Kleinbedrijf te veel beperkingen
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opleggen aan het ontwikkelingsperspectief voor het midden– en klein–
bedrijf. Het is de vraag of ten tijde van de ingebruikneming van een
nieuwe vestiging er vervoersvoorzieningen aanwezig zullen zijn. Het
hanteren van de voorgestelde bereikbaarheidsprofielen A, B en C stelt
beperkingen aan de vestigingsmogelijkheden van de bedrijven. In veel
gevallen is een A-profiel niet geschikt voor de detailhandel. De RMK
verzoekt de uitspraken hierover en over het maximeren van het aantal
parkeerplaatsen te nuanceren en meer rekening te houden met het
mengen van functies. De RMK vreest dat het aangescherpte beleid
inzake bereikbaarheid en mobiliteit (het terugdringen van het aantal
parkeerplaatsen) de uitvoering van het perifere detailhandelsbeleid niet
gemakkelijker zal maken en zelfs onmogelijk kan maken.

Een inspreker wijst erop dat in Flevoland de (openbare) vervoersinfra–
structuur nog in opbouw is; daardoor zijn er nog nauwelijks goede
8-lokaties, laat staan goede A-lokaties voorhanden.

Een aantal insprekers heeft waardering voor de handhaving van het
penfere detailhandelsvestigingenbeleid.

Het aangescherpte lokatiebeleid betekent volgens de Nederlandse
Spoorwegen een belangrijke impuls voor de verdichting van openbaar
vervoerknooppunten. De uitvoerbaarheid van het voorgenomen beleid
wordt volgens NS vergroot door een krachtiger instrumentarium en de
grote nadruk, die wordt gelegd op samenwerkingsvormen, zoals de
vervoerregio en het stadsgewestelijk lokatiebeleid. De totstandkoming
van vervoerregio's dient volgens de NS te gebeuren op basis van
gescheiden bestuurlijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheden. Zij
hechten belang aan een zekere uniformiteit qua inrichting en werkwijze
van de vervoerregio's. De vervoerregio dient een voldoende groot gebied
te omvatten om een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken. De
vervoersstromen moeten mede bepalend zijn voor de omvang van de
regio. Het afstemmen van mobiliteitsprofielen van bedrijven en bereik–
baarheidprofielen van lokaties sluit aan bij de visie van de NS op de
verdichting rond de stations, het stimuleren van arbeidsintensieve bedrij–
vigheid en de voorzieningen rondom de stations.

Een inspreker acht het positief dat de rijksoverheid bereid is gebruik te
maken van haar aanwijs-uitvoeringsbevoegdheid ex art. 37 WRO in het
kader van het mobiliteits– en lokatiebeleid.

Volgens de Raad voor Onroerende Zaken is het lokatiebeleid voor
bedrijven en voorzieningen in de praktijk onwerkbaar. Het feitelijk
onbereikbaar maken van bepaalde lokaties door het opleggen van
overdreven parkeernormen zal niet door de markt worden gevolgd. Ook
is het zo dat dit beleid in verband met het voorgaande beleid (van gebun–
delde deconcentratie, welk beleid ineffectief was) voor een aantal
lokaties te laat komt. Stringent vasthouden aan de regelgeving heeft
vergaande negatieve consequenties voor de waarde van het bestaande
onroerend goed en de financiering daarvan. De ROZ waarschuwt ervoor
dat de schadevergoeding van al gemaakte investeringen, vooral in de
Randstad, enorm kan zijn. De realisering van beleidsdoelstellingen zal
vooral moeten worden gerealiseerd door sturing van de investeringen bij
de ontwikkeling van nieuwe projecten. Voor nieuwe lokaties dienen
mobiliteitseffecten zwaar mee te wegen. Rekening moet worden
gehouden met de omstandigheid dat een snelle structurele ontwikkeling
in de richting van de commerciele dienstverlening een grote mobiliteit en
een hoogwaardig woonmilieu vereist. Dit wordt in de VINEX te weinig
aangegeven.
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2.2.3. Restrictief beleid

Op dit onderdeel wordt door twee kamers van koophandel verzocht om
een aangepast beleid mogelijk te maken. Overweging daarbij is dat de
grote spreiding van de bevolking en de bedrijvigheid in de grote
landelijke gebieden vragen om een genuanceerde uitvoering van het
restrictief beleid, zodanig dat een bepaald economisch draagvlak in
stand kan worden gehouden.

De gemeente Eindhoven wijst erop dat het nieuwe ruimtebeslag in het
stadsgewest Eindhoven/Helmond door het aangeven van vrijwel het
gehele gebied Eindhoven-Kempenland als open ruimte, eerder in het
oosten dan in het westen en noorden gezocht moet worden. Een
dergelijke uitleg van de kaart op blz. 192 strookt niet met de opties van
de gemeente Eindhoven (met een accent op de noord-westelijke
randzones) De kaart op pagina 192 moet volgens de gemeente worden
aangepast.

Enkele insprekers pleiten voor nader onderzoek naar de effecten van
het restrictief beleid, om meer genuanceerde en beter onderbouwde
uitspraken voor het landelijk gebied te kunnen doen en de negatieve
effecten van dit beleid zoveel mogelijk te elimineren.

Volgens een inspreker moet bedacht worden dat ook kleinere en
middelgrote gemeenten een bepaalde eigen ontwikkeling moeten kunnen
doormaken; dit houdt ruimte in voor het bouwen van woningen en de
vestiging van bedrijven. Bedacht moet worden dat het restrictief beleid
een toename van forensenstromen tot gevolg zal hebben, wanneer de
inwoners van gebieden waar een restrictief beleid moet worden gevoerd
gedwongen worden buiten de regio werk te zoeken. Daarnaast kan
restrictief beleid consequenties hebben voor de leefbaarheid van
gebieden waar restrictief beleid moet worden gevoerd.

2.2.4. Selectie van stadsgewesten

De gemeenten Vlissingen en Middelburg hadden in VINEX aangewezen
moeten worden als stadgewest. Zij betreuren het dat in VINEX toch
alleen de getalscriteria uit de Structuurschets Stedelijke gebieden als
selectienorm zijn gehanteerd, met bovendien een extra accent voor het
mobiliteitscriterium. Een krachtig stedelijk niveau is van belang in een
landsdeel als Zeeland met een overwegend landelijk en recreatief
karakter; ook het Westerscheldebekken heeft een stedelijk niveau nodig.
Mede hierom wordt het strikt vasthouden aan het mobiliteitscriterium
niet juist geacht met betrekking tot Middelburg/Vlissingen. GS-Zeeland
onderschrijven dit. Zij voegen eraan toe dat een stadsgewest het belang
van de processen van schaalvergroting, zoals die in Middelburg en
Vlissingen plaatsvinden, beleidsmatig kan ondersteunen. Bovendien moet
het woon-werkverkeer door de bundeling van de verstedelijking binnen
de grenzen van het stadsgewest opgelost worden. Het stellen van een
minimum grens voor inkomende pendel is als principe niet juist om het
doel te bereiken. Het zou een slechte beloning voor goed beleid
betekenen.

Het samenwerkingsverband Midden-Kennemerland pleit ervoor om het
begrip stadsgewest soepel te hanteren omdat de relaties die op stadsge–
westelijk niveau bestaan per vraagstuk en per beleidsveld een andere
reikwijdte hebben.

De gemeente Apeldoorn vraagt de status van stadsgewest aan.
Volgens de gemeente Deventer dient de stedendriehoek

Apeldoorn-Deventer-Zutphen als stadsgewest te worden aangewezen.
De stedendriehoek komt in zijn totaliteit tot een score die vergelijkbaar
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is met die van de grotere stadsgewesten. In de visie van de gemeente
Deventer zijn de functionele, ruimtelijke en bestuurlijke samenhangen
binnen de Stedendriehoek van een dermate omvang dat een beleidsaf–
stemming op het niveau van de Stedendriehoek noodzakelijk is.

De stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen komt in zijn
totaliteit tot een score die vergelijkbaar is met die van de grotere stads–
gewesten. In hun visie zijn de functionele, ruimtelijke en bestuurlijke
samenhangen binnen de Stedendriehoek van een dermate omvang dat
een beleidsafstemming op het niveau van de Stedendriehoek noodza–
kelijk is. De aanwezige samenhangen binnen de Stedendriehoek bieden
een goede uitgangssituatie voor een evenwichtige ontwikkeling van dit
gebied. Indien er een meerwaarde wordt verwacht van aanwijzing van de
gehele Stedendriehoek tot stadsgewest ligt die aanwijzing voor de hand.

Voor de te verwachten meerwaarde wordt gewezen op de relatie
tussen stadsgewest en vervoerregio. Wanneer deze hetzelfde gebied
beslaan kunnen verstedelijking en ontwikkelingen op het gebied van
verkeer en vervoer optimaal op elkaar worden afgestemd. Door
afstemming van ontwikkelingen op dit regionale niveau kan bovendien
worden voorkomen dat de verstedelijking ten koste gaat van waardevolle
natuurgebieden. Daarnaast wordt gewezen op de strategische ligging
van de Stedendriehoek.

In VINEX wordt Gouda volgens de gemeente ten onrechte niet aange–
wezen als stadsgewest. Het werkgelegenheidsaanbod in Gouda is
zodanig dat tussen de 14 000 en 18 000 inkomende pendelaars hier
werk vinden. Gouda heeft voor de regio Midden Holland een belangrijke
centrumfunctie.

2.3. Gebiedsgerichte uitspraken

Op dit onderdeel zijn reacties van enkele individuele insprekers
ontvangen. Zij wijzen op de te grote nadruk die op de Randstad wordt
gelegd in de nota, de verpaupering van de stad en dat er meer aandacht
aan de economische ontwikkeling van Nederland moet worden
geschonken.

De sociaal economische consultatiegroep van de provincie Zeeland
onderschrijft de conclusie, dat de ontwikkeling van Zuidwest-Nederland
moet worden bezien in relatie tot de ligging tussen de wereldhavens en
stedelijke centra in Holland en Vlaanderen.

De uitgangspunten en de doelstellingen voor het ruimtelijk beleid voor
de Randstad en de Centrale Stedenring worden onderschreven, de
oplossing van deze ruimtelijke problemen wordt echter teveel in de
Randstad gezocht. Ook andere gebieden komen in aanmerking om
opvang te bieden voor de overloop in de Randstad.

2.3.1. Kwantitatieve opgave

Door de stichting Natuur en Milieu wordt de woningbehoefte aan een
miljoen woningen in de Randstad tot 2015 lager geraamd. De stichting
geeft aan dat in deze periode slechts 800 000 woningen noodzakelijk zijn
om de woningbehoefte op te kunnen vangen in de randstad. Hiervoor is
een afzonderlijk onderzoek in opdracht van de stichting uitgevoerd door
de Universiteit van Amsterdam. Door enkele insprekers wordt deze
verlaging van de woningvraag ook gewenst.

De Raad voor de Volkshuisvesting stelt dat er te gemakkelijk vanuit
wordt gegaan dat in de komende decennia grote aantallen licht– en
ongesubsidieerde woningen zullen worden gebouwd in de Randstad. De
toekomstige woningvraag is volgens de Raad om een aantal redenen met
tal van onzekere factoren omgeven. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat de
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effecten van de ontwikkelingen in Oost-Europa en de komende
eenwording van Europa hierop zijn. Voortgaande individualisering leidt in
ieder geval tot een toename van het aantal huishoudens en dus tot een
toename in de woningvraag. In de nabije toekomst blijft er een grote
vraag naar bouwlokaties. De hoeveelheid beschikbare bouwlokaties is de
laatste jaren echter afgenomen. Bij het vasthouden aan de stringente
voorwaarden waaraan bouwlokaties moeten voldoen, acht de Raad het
belangrijk dat het rijk voldoende mogelijkheden biedt voor het aanwijzen
en ontwikkelen van nieuwe bouwlokaties.

De Raad pleit voor een dusdanige aanpassing van de verdeelsleutels
voor de woningbouwcontingenten dat daarin rekening wordt gehouden
met de doelstellingen van het ruimtelijke ordenings– en milieubeleid, in
plaats van de zogeheten scheefheidsbestrijding.

Verder zal moeten blijken in hoeverre het grote aandeel van de licht–
en ongesubsidieerde woningbouw in de komende jaren gehandhaafd
blijft. Het is echter de vraag of deze ook in het stedelijk en daaraan
grenzend gebied gebouwd zullen gaan worden.

Er worden vraagtekens gezet bij de geraamde cijfers voor de
verwachte groei van kantoorruimte. Deze zijn volgens de stichting Weg
te hoog. Beter ware het wanneer de oplossing voor de woningschaarste
in de grote steden gezocht wordt in het woninggebruik en de bebou–
wingsdichtheid binnen die steden; met andere woorden binnen het eigen
grondgebied van die grote steden. Met het oog hierop moet gestreefd
worden naar een zo groot mogelijke woning– en woonmilieudifferentiatie.
Massale nieuwbouwprojecten staan hiermee op gespannen voet en
ondermijnen zelfs nabijgelegen woonmilieu's van hoge kwaliteit volgens
de gemeente Heemstede.

Meer flexibel bouwen als mogelijke oplossing, krijgt in VINEX te weinig
aandacht. Door meer woningen te bouwen in de Randstad zal het
woningtekort daar niet worden opgelost. In VINEX wordt de behoefte
aan bedrijfsterreinen en kantoorruimten te hoog ingeschat. Bij de
inschatting is onvoldoende rekening gehouden met de afwezigheid van
de verhoging van de behoefte aan bedrijfsruimte door economische groei
en een optimalisatie van de bestaande bedrijfsterreinen.

De gemeente Schiedam vraagt om de gehanteerde randvoorwaarden
en vooronderstellingen - als het gaat om het berekenen van de te
bouwen hoeveelheden woningen - nog eens goed tegen het licht te
houden.

2.3.3. Regio's op e/gen kracht

Vooral vanuit werkgeverskringen is op deze paragraaf gereageerd met
de opmerking dat de economische ontwikkeling van enkele regio's
voldoende eigen ruimte moet behouden. De maatregelen vanuit het
rapport van EZ «Regio's zonder grenzen» zullen pas hun effect hebben
als ook de ruimtelijke ordening het mogelijk maakt de economische
activiteiten te ontplooien.

Het in VINEX voorgestelde beleid betreffende «regio's op eigen
kracht» is geen volwaardige vervanging voor het bestaande regionaal
economisch beleid volgens enkele insprekers.

In het ROP Stedenring Centraal Nederland komt volgens de vrije
integralisten van het NIROV niet of onvoldoende naar voren dat het
benutten van economische potenties gebonden is aan ecologische
randvoorwaarden.

Er wordt door de streekraad Oost Groningen aandacht gevraagd voor
de specifieke ruimtelijk-economische situatie in Oost-Groningen. De
samenstellers van de VINEX zijn zich er nog steeds niet van bewust dat
(Oost-)Groningen duidelijk meer is dan alleen een plattelandsgebied,
onder andere door de rijke industriële traditie.
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Door de steden Groningen en Leeuwarden aan te merken als verste–
delijkt gebied kan worden voorkomen dat het omringende platteland
ongewenst verder uit zal gaan uitbreiden. Het is niet in het belang van
het noordelijk bedrijfsleven dat de (economische) aandacht aan een
beperkt deel van Nederland (Randstad) gegeven wordt. De maatregelen
die genoemd worden in «Regio's zonder grenzen» van het Ministerie van
EZ, zullen pas effect hebben als ook de ruimtelijke ordening in het
Noorden het mogelijk maakt economische activiteiten te ontplooien.

In VINEX worden de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de
provincie Groningen onvoldoende onderkend. De ontwikkelingsmogelijk–
heden van Groningen kunnen niet los gezien worden van de ontwikke–
lingen in de Randstad. Met het oog hierop moet de fysieke infrastructuur
in het Noorden van Nederland vervolmaakt worden.

Het achterwege laten van gedetailleerde uitspraken over de ontwik–
keling van het stadsgewest Groningen, mag er volgens de gemeente
Groningen niet toe leiden dat het rijk bij de inzet van (met name finan–
ciële) instrumentarium aan dit stadsgewest lagere prioriteit toekent. In de
komende jaren zijn in Groningen op alle onderdelen van het stadsgewes–
telijk inrichtingsbeleid forse investeringen nodig. Duidelijkheid over de
inzet van rijksmiddelen moet dus gegeven worden (eventueel) door het
formuleren van een woningbouwopgave).

Ingestemd wordt met de erkenning van Emmen als concentratiekern.
Aan deze status zou een instrumentarium verbonden moeten zijn, dat
Emmen de mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van de boven–
regionale functie.

Voor Drachten, als snelst groeiende gemeente van het noorden, is het
van groot belang dat voor deze gemeente een ontwikkelingsvisie wordt
vastgesteld, die de gemeente in staat stelt in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Met de DAG-driehoek (Drachten-Assen-Groningen)
worden goede aanzetten gegeven voor het gezamenlijk ontwikkelen van
woon–, vverk– en recreatiemilieu's voor nationale en internationale bedrij–
vigheid in deze regio. Bij de nadere uitwerking van de ontwikkelingszone
Groningen, Assen, Drachten wil de gemeente Veendam betrokken
worden.

De regio Zwolle wordt in VINEX niet gezien als onderdeel van de
centrale stedenring, terwijl Zwolle (als schakel tussen centraal en
noord-oost Nederland) hiervan duidelijk wel deel uitmaakt. Inspelend op
reële behoeften is het nodig dat Zwolle een nieuwe grote woningbouwlo–
katie tot ontwikkeling mag gaan brengen. Erkenning van deze noodzaak
door het rijk, evenals medewerking hierbij van het rijk is essentieel voor
het slagen van deze woningbouwlokatie.

De gemeente Apeldoorn heeft als enige van de grote tien gemeenten
de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid tot nu toe nagenoeg alleen
gerealiseerd. Een aantal onderdelen van de stedelijke infrastructuur is in
die ontwikkeling achtergebleven. Apeldoorn heeft geen middelen om
daar iets aan te doen. De gemeente Apeldoorn verzoekt om toekenning
van deze middelen, anders komt Apeldoorn in een neerwaartse spiraal
terecht.

Verheugend is gereageerd op de erkenning in VINEX van de Nijmeegse
ruimteproblematiek en de daarvoor aangedragen oplossing. In knoop–
puntverband wordt deze ontwikkelingsrichting momenteel nader uitge–
werkt. Een uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op de rijksoverheid, om
behulpzaam te zijn bij de nu reeds bestaande problemen in het stads–
gewest. Met name voor de milieuproblematiek is een geïntegreerde
aanpak van rijkswege noodzakelijk.

Volgens Arnhem en Nijmegen worden in VINEX een aantal elementen
gemist, die voor de ontwikkeling van het knooppunt/stadsgewest
Arnhem/Nijmegen van groot belang zijn. Genoemd worden het
doortrekken van de A-73 met de extra Waalbrug, en de A-50, de
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intercity-verbindingen met Eindhoven en het voor de realisering van de
Waalsprong benodigde instrumentarium.

Er is nog steeds sprake van een grote achterstand in zowel de rail– als
de wegverbindingen in Noord Holland Noord. Het Noordzeekanaal vormt
nog steeds een barriëre; een spoedige aanleg van de Tweede Coentunnel
is daarom noodzakelijk. Spoedige realisatie van het ontbrekende gedeelte
van de A23 tussen Hoorn en Alkmaar is dringend gewenst volgens de
Kamervan Koophandel uit Hoorn.

Het gewest Zuid-Kennemerland vindt dat bij de toekomstige ruimtelijke
inrichting het onderscheid tussen een Noord– en een Zuidvleugel van de
Randstad van nut blijft Op ecologische gronden en om te verhinderen
dat het Leidse en het Haarlemse stadsgewest langzaam, door kleine
toevoegingen, aaneengroeien.

In de zuidelijke stedenring zijn de Drechtsteden het enige stadsgewest
dat niet de status heeft van knooppunt. Het gevaar bestaat volgens het
gewest dat de Drechtsteden in de verdrukking komen.

Voor de Kamer van Koophandel in Zuidoost Brabant is de corridor
Eindhoven/Veldhoven/Eindhoven Airport, die in het kader van de vervoer–
regio vorm heeft gekregen van belang. Wil het lokatiebeleid zoals dat is
uitgestippeld in dit proefproject, op een goede wijze tot stand komen,
dan is de aanwezigheid van een dergelijke hoogwaardige openbaar
vervoerverbinding essentieel.

Waar het concept van de Randstad is geënt op hoge dichtheden en
grote concentraties wordt Zuidoost-Brabant juist gekenmerkt door een
meer parkachtige opzet van wonen en werken. En vooral die opzet maakt
de regio (nog) zo aantrekkelijk.

De VINEX doet volgens de provincie Zeeland onvoldoende recht aan
de potenties en eigen economische dynamiek van het Westerschelde–
bekken.

Gelet op de positie van de andere Nederlandse zeehavens acht de
gemeente Terneuzen de weergave van slechts twee mainports (Rotter–
damse haven en Schiphol) onvolledig. «Regio's op eigen kracht» mag er
niet toe leiden dat voor deze regio's slechts een regionale functie
resteert en dat het Rijk ten opzichte van deze regio's terugtreedt. Bepleit
wordt om in VINEX meer aandacht te geven aan de zich sterk ontwikke–
lende relatie van de regio Zuidwest Nederland met Belgie, Frankrijk en
het Iberische schiereiland.

De nationale Havenraad wil erop aandringen om zowel ten aanzien van
de ruimtelijke afwegingen als van de toedeling van middelen het speer–
puntenbeleid voor de zeehavens nauwlettend in het oog te houden. In de
VINEX komt te weinig tot uiting dat alle zeehavengebieden behoren tot
de troeven van Nederland in de internationale concurrentie. Voor het
Scheldebekken is het van belang dat de in de VINEX geformuleerde
«ruimtelijke ontwikkelingsvisie Rijn-Schelde– Delta» zal gelden als nadere
uitwerking in die zin dat het in het vooruitzicht gestelde instrumentarium
met de bijbehorende middelen benut kunnen worden voor projecten in
het Westerscheldegebied. De VINEX doet onvoldoende recht aan de
potenties en de eigen economische dynamiek van het Scheldegebied. Op
de integratiekaart ROP is een nadere markering ter zake gewenst.

De gemeente 's Hertogenbosch vindt dat aan het concept Stedenring
Centraal Nederland en aan de gelijkwaardigheid tussen de steden en
bijbehorende stadsregio's is in VINEX onvoldoende inhoud gegeven.

Hoewel in VINEX de aandacht voor het knooppunt-concept weer wat
lijkt te zijn afgezwakt, en stadsgewesten weer meer aandacht krijgen,
wordt in de Brabantse Stedenring van rijkswege een onterechte bevoor–
deling voorgestaan van Breda en Tilburg.

Volgens het gewest Helmond heeft de provincie het stedenregio–
concept inmiddels weer verlaten. De VINEX-tekst zou in die zin moeten
worden aangepast.
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Voor de inrichting van de stadsgewesten tendeert VINEX naar het
principe van de compacte stad. De regio Eindhoven/Helmond wordt
gekenmerkt door een beeld van wisselingen in bebouwingsdichtheid en
een relatief omvangrijke groenstructuur. Deze eigenheid zou
uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in de regio moeten zijn.

Volgens het streekgewest Westelijke Mijnstreek zal een verdere
versterking van de functionele samenhang tussen Maastricht, Heerlen en
Sittard/Geleen met zich mee brengen dat de potenties van deze regio
ingebracht worden in een ruimtelijk ontwikkelingskader op de schaal van
Zuid-Limburg. Zonder de infrastructurele mogelijkheden en de kansrijke
bedrijfssektoren van de regio Sittard/Geleen te benutten, zullen ervoor
Zuid-Limburg als geheel binnen het euroregionale perspectief kansen
verloren gaan.

Door de gemeente Venlo wordt ingestemd met het aanmerken van het
stedelijk gebied in en rond Venlo als stadsgewest en dat in het kader
daarvan het herstructureringsgebied Venlo Centrum Zuid als een
mogelijke optie wordt gezien voor de bouw van woningen.

In het kader van de voorliggende pkb-procedure wordt verzocht om de
nota zodanig te herzien dat Venlo wordt toegevoegd aan de steden die
deel uitmaken van de Stedenring Centraal Nederland.

Het «kortsluiten» op Nederlands grondgebied van de Brabant-route en
de Betuwelijn via baanverdubbeling en electrificatie van het baanvak
Venlo-Nijmegen wordt door de gemeente Venlo bepleit. Volgens de
gemeenten Maastricht en Heerlen moet voor de realisering van bedrijfs–
terreinen ruimte worden gezocht buiten de in het streekplan
Zuid-Limburg aangegeven begrenzing van het stedelijk gebied
Maastricht.

De schaal van de afzonderlijke stadsgewesten in Zuid-Limburg is zeer
moeiiijk hanteerbaar door de functionele samenhang en de geringe
afstanden tussen deze gebieden. Een openbaar vervoersdriehoek tussen
Heerlen, Maastricht en Sittard/Geleen moet gevormd worden. Verder
dienen grensoverschrijdende openbaar vervoersrelaties versterkt te
worden. Overigens blijft het noodzakelijk investeringen in de weginfra–
structuur te doen als onderdeel van een voorwaardenscheppend beleid in
de regio op eigen kracht.

2.3.4. Stedenring Centraal Nederland

Bij deze paragraaf gaan insprekers in op de regio's rond Schiphol,
Arnhem/Nijmegen en Eindhoven/Helmond en Tilburg.

De NV Luchthaven Schiphol vraagt zich af of ten aanzien van de
mobiliteit voor Schiphol geen andere taakstelling moet gelden. De
Schipholzone wordt door hen als C-lokatie aangemerkt. De aanwezige
ruimte rond Schiphol dient gebruikt te worden voor de versterking van de
internationale functie van Schiphol.

Met de lokatiekeuzen voor de woningbouw in het Amsterdamse stads–
gewest wordt door de luchthaven ingestemd, zij het dat de locatie
Haarlemmermeer-West niet helemaal zonder geluidsproblemen is. De
ontsluiting van deze lokatie zal leiden tot een verdere belasting van de
S21 en het hoofdwegennet rond Schiphol. Voor de lange termijn wordt
een verdere uitbreiding van woningbouw in oostelijke en zuid-oostelijke
richting bepleit (in verband met geluidhinder). Realisering van een aantal
directe spoorwegverbindingen brengt de woningbouwlokaties op enige
afstand van Schiphol binnen reisbereik van de luchthaven (Zuidboog en
Hemboog).

De NV Luchthaven Schiphol onderschrijft dat de directe omgeving van
Schiphol zich niet leent voor omvangrijke ontwikkeling van nieuwe
kantoorlokaties. Voor de ontwikkeling van de luchthaven na 2000 is het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 70



van belang dat in het gebied rond Schiphol opties voor uitbreiding open
blijven. Dit noopt tot selectiviteit bij het toelaten van functies in de
directe nabijheid van de luchthaven.

Het VNO Gelderland is voorstander van de Waalsprong bij Nijmegen,
waar de ABTB en het Landbouwschap zich tegen deze ontwikkeling
keren. Zij wil het levenskrachtig land– en tuinbouwgebied tussen Arnhem
en Nijmegen in stand houden.

De gewestelijke raad van het landbouwschap spreekt zich uit tegen de
Waalsprong, vanwege de aantasting van de centrumfunctie van het
glastuinbouwgebied in de Over-Betuwe.

In VINEX wordt aangegeven dat de reeds in gang gezette ontwikke–
lingen in Duiven-Westervoort worden afgerond. Deze passage geeft geen
duidelijk antwoord op de vraag of het geplande kantorenpark bij de
afslag van de A12 in Duiven tot die ontwikkelingen wordt gerekend. De
gemeente Duiven pleit ervoor dit wel te doen.

Het Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant vindt de concreti–
sering van de zuidflank van de stedenring-Brabant onvoldoende.

De gemeenten Eindhoven en Helmond vinden dat onderbelicht blijft
dat de regio Zuidoost-Brabant een noodzakelijke aanvulling vormt op de
door distributie en internationale zakelijke dienstverlening gedomineerde
economie van de Randstad.

Onderbelicht blijft dat de regio Zuidoost-Brabant een noodzakelijke
aanvulling vormt op de door distributie en internationale zakelijke dienst–
verlening gedomineerde economie van de Randstad.

De VINEX spreekt zichzelf tegen ten aanzien van de ontwikkeling van
een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem in het stadsgewest
Eindhoven/Helmond (zie pag 14 en pag 189). Onduidelijk is dus nog welk
stelsel er komt, maar verschillen in kwaliteit leiden tot (noodzakelijke)
verschillen in de mate waarin de doelstelling gehaald wordt.

In Brabant (tweede transportprovincie) moeten de problemen die
liggen op het gebied van de (weg)infrastructuur en de huisvesting van
transportbedrijven worden opgelost volgens de NOB wegtransport.

De verbindingen (zowel die over de weg als die over het spoor) vanuit
Tilburg richting 's-Hertogenbosch zouden de status van Hoofdtransportas
moeten krijgen. Onduidelijk is volgens de gemeente Tilburg waarom in
VINEX de taakstelling om de verstedelijkingsdruk uit de omliggende
gebieden op te vangen alleen aan de stadsgewesten Eindhoven en Breda
is toegekend. Bepleit wordt om aan het stadsgewest Tilburg een
opvangtaak te geven voor Midden-Brabant. Deze taakstelling voor
Tilburg sluit ook aan op het in VINEX geformuleerde voorstel om in
Midden-Brabant een restrictief beleid te voeren. De noodzaak tot het
openhouden van meerdere opties voor stadsuitbreidingen komt ook voort
uit het gegeven dat de al in uitvoering zijnde westelijke stadsuitbrei–
dingen op relatief grote afstand van het stadscentrum liggen.

Tilburg mag niet in een patstelling komen, waarbij de westelijke stads–
uitbreiding stuit op bezwaren die voortvloeien uit het lokatiebeleid van
VINEX, terwijl stadsuitbreidingen in andere richtingen zouden stuiten op
bezwaren die voortvloeien uit het in VINEX voorgestelde restrictieve
beleid voor Midden-Brabant.

2.3.5. Hoofdkeuzen voor de vier grote stadsgewesten

De vele reacties op dit onderdeel richten zich voornamelijk op de
thema's: de keuze voor het intensiveren op de ring en daarmee de
begrenzing van het groene hart, de uitbouw van de stadsgewesten en de
verplaatsing van de glastuinbouw uit het Westland. Zo had de provinciale
raad voor de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland graag gezien dat in de
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Vierde Nota Extra het Groene Hart slechts globaal zou zijn begrensd en
de uitwerking aan de provincie was overgelaten.

ALGEMEEN

Enkele insprekers zijn het niet eens met de begrenzing die in VINEX
wordt gemaakt voor de verstedelijking in de Randstad; intensivering op
de ring. Met name het opnemen van de Zuidplaspolder in het Groene
Hart heeft de provinciale raad voor ruimtelijke ordening in Zuid-Holland
verbaasd.

In dit gebied zou, aansluitend op de bestaande situatie, glastuinbouw
toegestaan moeten worden. Men is van mening dat de kustlocatie uit een
oogpunt van ruimteverdeling een aantrekkelijk concept is, zowel voor
werkgelegenheid als voor woningbouw. Wel dient er dan een treinver–
binding te komen die de kustlocatie verbindt met het landelijke spoorwe–
gennet. In VINEX wordt uitgegaan van verdichting van de woningbouw.
Hierdoor blijven er weinig mogelijkheden voor differentiatie, deze is
echter wel vereist voor realisering van een goed leefklimaat in de steden.
Insprekers betreuren het dat in dit kader aan de positie van Delft, als
mogelijke woningbouwlocatie zo weinig aandacht is besteed in VINEX.

De Stichting Natuur en Milieu stemt in met het open houden van het
Groene Hart, maar vindt wel dat het gebied ruimer moet worden
begrensd (Bovenkerkerpolder en corridor tussen Delft en Zoetermeer via
Delfland-Oost moet erbij). Woningbouw in het Umeer, bij Schalkwijk/
Houten, Pijnacker-Oost en een kustlocatie bij Den Haag wordt om ecolo–
gische en landschappelijke redenen afgewezen. De noodzakelijke stads–
uitbreiding moet plaatsvinden in de Haarlemmermeer, het westelijk deel
van Amsterdam en bij Almere. In elk geval zou voor de verstedelijking in
de Randstad een Milieu-effectrapportage moeten worden opgesteld. De
in de VINEX voorgestelde woningbouwlokaties zijn immers erg concreet.
Een meer is ook noodzakelijk gezien de samenhang van de stadsgewesten
in de Randstad. Bovendien is het in lijn met de aanpak van het SLNO.

Opvallend is volgens een inspreker dat nauwelijks nieuwe C-lokaties
worden genoemd. Die delen van het «Groene Hart» die een hoge ecolo–
gische waarde hebben kunnen geheel of ten dele op slot; voor de desbe–
treffende gemeenten dient er dan een financiële compensatie te zijn. In
de overige delen van het «Groene Hart» moeten voldoende mogelijk–
heden blijven voor het realiseren van autonome groei.

De NS wijst erop dat zonder substantiële nieuwe infrastructuur circa
4500 woningen ten noorden van het Noordzeekanaal gebouwd kunnen
worden ten behoeve van de Randstad.

Het Intergemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek (IGOR) vindt dat per
lokatie moet worden bekeken, met een afweging in regionaal verband, op
welke manier de ruimtelijke bebouwingsgrenzen in het Groene Hart het
beste kunnen worden vastgesteld. Omdat nog onduidelijk is of er naar
tijd en plaats voldoende capaciteit beschikbaar komt in de stadsge–
westen, zal er in VINEX een moment moeten worden afgesproken,
waarop de behoefte vanuit de steden en het Groene Hart naast de
capaciteit in de Randstad wordt gelegd. Dan kan op basis van deze
evaluatie besluitvorming plaatsvinden over de mate waarin de ontwikke–
lingen in het Groene Hart getemporiseerd moeten worden. Het IGOR
pleit voor een nader onderzoek op korte termijn naar de effecten van een
aangescherpt restrictief beleid, teneinde tot genuanceerde en beter
onderbouwde uitspraken te kunnen komen voor het landelijk gebied en
de negatieve effecten zoveel mogelijk te elimineren.

Het is de steden in het verleden onvoldoende gelukt hun taakstellingen
waar te maken, ondanks het restrictieve beleid dat voor de omliggende
landelijke regio gold. Het is derhalve onjuist de landelijke gebieden te
straffen met een verder aangescherpt restrictief beleid. Het restrictieve

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 72



beleid werkt middels het prijsmechanisme negatief uit op het steden–
beleid door toenemende druk op de woningmarkt waardoor de grond–
prijzen verder zullen stijgen. ledere autonome gemeente behoudt het
recht een woonruimte– verordening vast te stellen en kan niet
gedwongen worden woningzoekenden uit de omliggende regio's te
helpen. Juist in stadsgewesten ontbreekt het aan de noodzakelijke wil om
in eigen regionaal verband tot afspraken daaromtrent te komen. Hieruit
komt naar voren dat minder draagkrachtige woningzoekenden uit het
Groene Hart straks tussen de wal en het schip dreigen te vallen.

Het moge duidelijk zijn dat de IGOR-gemeenten het nu voorgestelde
restrictieve beleid van de hand wijzen als te dogmatisch. Evenmin kan
worden ingestemd met het principe van de omgekeerde bewijslast voor
de aanvaardbaarheid van extra ruimtebeslag door stedelijke functies in
het Groene Hart.

Voorgesteld wordt door het IGOR om de grens ten zuiden van Nieuw
Vennep te projecteren. Het kan namelijk van belang zijn ten oosten van
Nieuw Vennep bij de afslag van de A4 en het NS-station een groot nieuw
terrein te ontwikkelen van enkele tientallen hectaren voor handels– en
distributiebedrijven, mede ten behoeve van de Rijnstreek, de Leidse
agglomeratie en de Bollenstreek. Voorts wordt ingestemd met het
regeringsvoornemen af te zien van een ontwikkeling in Zoetermeer in
noord-oostelijke richting. Ook bestaat er bezwaar tegen de verplaatsing
van de glastuinbouw bij Vleuten-de Meern in westelijke richting. Een
belangrijk deel van de oostkant van het Groene Hart gaat hierdoor
verloren.

Ingestemd wordt met de beleidslijn om middels het versterken van de
natuur– en de recreatieve funktie, de gebruikswaarde van het Groene
Hart te versterken. Daarbij hoort het voorkomen van nieuwe doorsnij–
dingen en stedelijke ontwikkelingen. Verzocht wordt dan ook om in de
VINEX op te nemen dat een trace van de HSL niet door het Groene Hart
mag lopen.

De beschouwing over de randstadprovincies is met name niet
overtuigend op het punt van bevolkingsgroei, woningbehoeften en
ruimtebeslag. Een adequate onderbouwing ontbreekt.

Bij een inspreker bestaan er twijfels over de verplaatsing van glastuin–
bouwgebieden van Wateringen en Vleuten de Meern. De beschouwingen
over de bevolkingsgroei zijn te statisch, de dynamiek van de maatschap–
pelijke ontwikkelingen, zeker in de vleugelgebieden van de Randstad
roept twijfels op over de geboden cijfermatige exercities.

Verder moet opgemerkt worden dat de congestieproblemen in de
Randstad reeds nu dreigen te leiden tot aantasting van de leefbaarheid.
Gevreesd moet worden dat de beoogde maatregelen tot beperking van
de mobiliteit in onvoldoende mate of te laat worden ingevoerd om te
kunnen spreken van een zekere mate van duurzaamheid in de aanwezige
ruimtelijke kwaliteit.

Opvallend is dat in VINEX weinig aandacht wordt besteed aan de
economisch belangrijke regio Midden-Holland. De inventarisatie toont
aan dat er niet meer van een gebied kan worden gesproken waar de
randstedeling in hoofdzaak rust, groen, natuur en ruimte vindt, maar een
verstedelijkte omgeving die sterk versnipperd is door een overmaat aan
infrastructuur, een gebied dat onder druk staat.

In het streekplan Zuid-Holland oost heeft Gouda de taak gekregen te
voorzien in de woningbehoefte voor de regio Gouda. Er blijkt dat alleen
aan de westkant van Gouda ruimte is voor nieuwe stadsuitbreiding. Gelet
op de huidige verstedelijkte situatie in de regio Gouda is er aanleiding
om de in VINEX voorgestelde begrenzing van het Groene Hart ter
discussie te stellen. Een beleid waarbij Gouda niet meer de mogelijkheid
heeft voor haar eigen bewoners te bouwen, zal leiden tot een toename
van de mobiliteit.
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Bepleit wordt om de grens van het Groene Hart direct ten oosten van
Gouda te leggen. Voor de regio Gouda zou het huidige restrictieve beleid
zoals dat is neergelegd in het streekplan Zuid-Holland oost ten uitvoer
moeten worden gebracht. Bovendien ontbreekt in VINEX het instrumen–
tarium dat nodig is om het voorgestelde beleid met betrekking tot het
Groene Hart te realiseren.

In hoofdlijnen kan de ANWB instemmen met de in VINEX aangegeven
ontwikkelingsrichtingen voor de vier grote stadsgewesten. Bezwaar
wordt gemaakt tegen de volgende lokaties: Bovenkerkerpolder, Kustlo–
katie en Barendrecht/Smitshoek. Voorzover dit op het abstractieniveau
van VINEX valt te beoordelen zullen deze lokaties sterk leiden tot
kris-krasrelaties, die per definitie moeilijk per openbaar vervoer zijn af te
wikkelen. Het ontsluiten van deze lokaties met een regionaal openbaar
vervoersnet zal ook op veel problemen stuiten. Gelet op het grote belang
van het openhouden van een brede, natte corridor tussen Amsterdam en
Almere, voor zowel de waterrecreatie als de natuur, acht de ANWB het
van belang dat dit tot uitdrukking wordt gebracht op de regiokaart West
(blz. 187 pkb).

Volgens een individuele inspreker is bij het Randstad-beleid te
weinig rekening gehouden met de woonwensen van de bevolking. Op dit
ogenblik zijn veel woonmilieus in de Randstad niet aantrekkelijk om er
vanuit de rest van Nederland er naar te verhuizen.

Volgens de sectie emancipatie van het NIROV dienen de woningbouw–
lokaties in de Randstad bij voorkeur een meerzijdige oriëntatie te hebben
en dienen zij goed ontsloten te zijn door het openbaar vervoer. Uitwaarts
gerichte verstedelijking wordt afgewezen. De volgende lokaties verdienen
de eerste voorkeur:

- Amsterdam-West, Hoofddorp-Zuid, Noordrand I, II en III,
Pijnacker-Oost, Pijnacker-West, Houten en Vleuten / De Meern.

De volgende lokaties hebben de tweede voorkeur:
- Achtkamp, Leidschendam Zuid-Oost, Ypenburg en Wateringen. De

lokaties in Almere worden matig positief beoordeeld. De overige in
VINEX genoemde lokaties worden afgekeurd, zij zijn eenzijdig
georiënteerd en hebben geen of een slechte openbaar vervoersont–
sluiting.

Het Christelijk Nationaal Vakverband (CNV) pleit voor het openhouden
van de groene corridors naar het Groene Hart. Ook in sociaal-econo–
misch opzicht mag er geen isolement optreden. Belangrijke plaatsen
moeten de ruimte krijgen om hun werkgelegenheid op peil te houden en
in de (eigen) woningbehoefte te kunnen voorzien. Het «Groene Erf» uit
de Structuurvisie NH 2015 moet worden opgenomen en aangemerkt als
bufferzone. Gelet op de planvorming rond Schiphol moet glastuinbouw in
de Haarlemmermeer op korte termijn geconcretiseerd worden.

In West-Brabant (Plukmadesepolder) wordt door de provincie Noord–
Brabant de ontwikkeling van glastuinbouwcentra gestimuleerd. Deze
gebieden zouden vermeld moeten worden als alternatieve lokaties voor
glastuinbouw.

AMSTERDAM

Door het ROA wordt de keuze ondersteund om ter verbetering van de
internationale concurrentiepositie de stedelijke knooppunten met een
internationale functie, waaronder Amsterdam, te versterken en daarvoor
prioriteiten te stellen bij het treffen van maatregelen om die positie uit te
bouwen.

De keuzen om de spreiding naar buiten de Randstad te voorkomen, te
intensiveren op de ring en geen instraling in het Groene Hart toe te staan
worden onderschreven. Dit mag niet gelden voor de Zaanstreek. Dit sterk
ontwikkelde woon-werkgebied is een integraal onderdeel van de agglo–
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meratie Amsterdam en daarmee van de Randstad, met een specifieke
functie voor de opvang van forensen uit meer noordelijk gelegen
gebieden. Ruimte voor uitbreidingslokaties (Assendelft-Noord) om de
aanzienlijke eigen woningbehoefte op te vangen, is noodzakelijk. De
kaarten op pag. 46 en 84 over het handhaven en versterken van
Aalsmeer zijn niet eenduidig, wel wordt dit streven ondersteund. De
keuze voor ontwikkelingen «op» de stedenring in oostelijke en zuidwes–
telijke richting, met prioriteit voor lokaties nabij het centrum met een
goede openbaar vervoersontsluiting lijkt het ROA een terechte keuze. De
keuze daarbij voor een sterke nadruk op de totale oostelijke ontwikke–
lingsas is een logische consequentie. Er moet meer helderheid komen
over de achtergrond van de wens tot uitbreiding van de capaciteit voor
kantoorontwikkeling bij de IJ-as. De omvang van de kantoorontwikkeling
moet worden gezien in relatie tot de reeds aanwezige concentratie in de
binnenstad en de ontwikkelingsmogelijkheden elders op de IJ-as. Deze
ontwikkeling kan niet los worden gezien van hetgeen elders in
Amsterdam en de regio mogelijk wordt gemaakt. Ook in de optiek van
het ROA is Nieuw-Oost een belangrijk onderdeel door zijn ligging en
relaties met woon– en werkconcentraties. In de toekomst wordt een
duidelijke toename van een– en tweepersoonshuishoudens in het stads–
gewest verwacht. Bovendien is een omvangrijk aanbod aan attractieve
woningen voor doorstromers op nabij gelegen lokaties gewenst. Een
differentiatie van nieuw aan te bieden woonmilieus is, in verband met de
druk op de centrumgemeente, van belang. Dit heeft tot gevolg dat de
bouwopgave tot 2005 in Haarlemmermeer-west eerder 8 tot 10 000
woningen zal bedragen en in Nieuw-Oost 15 tot 20 000 woningen.
Teneinde de gemeente Almere in staat te stellen de woningbouwopgaaf
te realiseren is het vereist dat de groeikernstatus en het daarbij
behorende instrumentarium tot 2005 wordt verlengd en dat de
taakstelling wordt aangepast.

Terecht wordt aangegeven dat een omvangrijke ontwikkeling van
kantoorlokaties niet verenigbaar is met de mainportfunctie van de lucht–
haven. Ontsluiting van het Westelijk Havengebied door de Westrandweg
voor Schiphol is nodig. Dit is van belang voor de gehele agglomeratie.
Voor aanvullende Schipholgebonden bedrijfs– en kantorenlokaties zal
allereerst aan de noordzijde gezocht moeten worden. De lokatie ten
zuidwesten van de luchthaven (zie kaart pag. 46) wordt niet opportuun
geacht. Dit leidt tot een verdere aantasting van het Groene Hart en het
versterkt de druk op speculatieve ontwikkelingen aan de zuidzijde. De
nadruk voor de uitbreidingen van Schiphol moet liggen op zone B
(Schiphol-Westelijk Havengebied) en op zone A (Schiphol/Hoofddorp -
Amsterdam-Zuidoost/Almere). Het is noodzakelijk dat Schiphol goed
ontsloten wordt door het openbaar vervoer, met onder meer een
aansluiting aan de HSL.

Ten aanzien van de oppervlakte voor bedrijven is het onduidelijk hoe
het totaaloppervlak gegenereerd moet worden uit de afzonderlijk
benoemde nieuwe werkgelegenheidsconcentraties. Ten onrechte wordt
geen uitwerking gegeven aan de noodzaak dat de werkgelegenheid in de
Zaanstreek en Waterland zich evenwichtig kan blijven ontwikkelen.
Hierdoor immers worden eenzijdige verkeersstromen beperkt.

Het ROA is verheugd over de uitspraak die gedaan wordt over de
bodemsanering van de Diemerzeedijk op korte termijn. In algemene zin
wordt een uitspraak voor de urgente problematiek van de bodemsanering
in relatie tot de bebouwingsverdichting in grootstedelijke gebieden
gemist. Bij de genoemde voornemens ter geleiding van de mobiliteit naar
het openbaar vervoer, wordt de Gooiboog die in de relatie Almere-Utrecht
van belang is, gemist. Verder is het van belang dat een goede, tijdige
afstemming in de aanleg van het openbaar vervoer, woningbouw en de
groenstructuur wordt bereikt, om de gewenste kwaliteit in de nieuwe
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woningbouwlokaties te verkrijgen waarmee de suburbane spreiding kan
worden tegengegaan.

Een inspreker heeft als hoofdbezwaar dat de plannen mogelijk tot te
vergaande verstedelijking van de Haarlemmermeer leiden. Naar voren
dient te komen dat de centrumfunctie van het Aalsmeerse glastuinbouw–
complex behouden moet blijven en dat de ontwikkelingsmogelijkheden
voor de glastuinbouw positief beoordeeld moeten worden.

De Woningbouw in de Bovenkerkerpolder wordt door enkele
insprekers afgewezen, waarbij de potenties van de lokatie Nieuw-Oost
maximaal moeten worden benut. Andere insprekers, met name de
milieuorganisaties wijzen juist de volledige benutting van de lokatie
Nieuw-Oost af. De luchthaven Schiphol mag niet uitbreiden.

De NS vindt het van belang dat een goede prioriteitstelling voor het
stadsgewestelijk openbaar vervoer gehanteerd wordt. Ook is het van
belang dat er een goede ontsluiting van de IJ-oevers door middel van
openbaar vervoer en de aanleg van de noord-zuid verbinding ontstaat.
Het is niet wenselijk Nieuw-Oost vroegtijdig tot ontwikkeling te brengen.
Nieuw-Oost vraagt om hoogwaardiger openbaar vervoer dan een
sneltram en bovendien bestaat de kans dat de druk op de schaarse finan–
ciële middelen te groot wordt.

De gemeente Waddinxveen is van mening dat het Groene Hart geres–
pecteerd moet worden. Echter een beleid zoals in VINEX wordt voorge–
steld, met het volledig stoppen van het verstedelijkingsproces in dat
gebied en de opvang van de eigen regionale woningbehoefte elders in de
Randstad te zoeken, getuigt van weinig realiteitszin.

De Hoekse Waard moet volgens een inspreker geen opvangfunctie
krijgen voor de glastuinbouw van de Randstad. Een dergelijke functie
verdraagt zich niet met het landelijk en open karakter van deze regio. Een
mogelijke opvangtaak moet zich beperken tot bedrijven uit de eigen
regio.

De zienswijze dat ten noorden van het station in Weesp een
bescheiden lokatie wordt ontwikkeld binnen de randvoorwaarde dat dit
geen aantasting mag betekenen voor de Ecologische Hoofdstructuur
aldaar, strookt met de visie van de gemeente Weesp.

Volgens een inspreker is de VINEX te eenzijdig gericht op het Groene
Hart als «binnentuin» voor de Randstad.

Met betrekking tot de lokatie Haarlemmermeer-West heeft het gewest
Zuid-Kennemerland de volgende opmerkingen:

- het aantal van 15 000 woningen is naar het inzien van het gewest
een indicatieve aanduiding;

- in plaats van een lokatie opteert het gewest voor spreiding over twee
(nabij Cruquius en Vijfhuizen).

Verder wordt met deze lokatie ingestemd mits de voor de verkeers– en
vervoersafwikkeling benodigde werken direct en volledig tot uitvoering
worden gebracht en inzicht wordt geboden in de gevolgen middels een
meer. Als het gaat om de ontlasting van de regio Schiphol kan het
vliegveld Lelystad uitstekende mogelijkheden bieden.

De volle randstad zou moeten worden ontlast door ruimtelijk vastge–
lopen activiteiten die niet perse in de randstad gesitueerd hoeven te zijn,
te verplaatsen naar landsdelen waar nog wel ruimte is en waar deze
activiteiten goed passen in de bestaande ruimtelijke en sociaal-econo–
mische structuur.

Wanneer wordt gekozen voor een verdere uitbreiding van Schiphol,
moet woningbouw in Hoofddorp, Rijsenhout en de overige kernen van
Haarlemmermeer Noord niet onmogelijk worden gemaakt.

Verheugend is het volgens het Platform welzijnswerk en huisvesting
Amsterdam, dat in de nota Nieuw-Oost wordt aangegeven als zoeklo–
katie voor woningbouw. Zeer verheugend is dat deze zoeklokatie wordt
beperkt tot 15 000 woningen.
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De lokatie Nieuw Oost heeft om de volgende redenen de voorkeur van
het Platform:

- de woningnood in Amsterdam is zo groot dat deze niet kan worden
opgelost in de bestaande woonkernen;

- het is een goed alternatief voor inpoldering van de Markerwaard;
- de lokatie ligt op niet te grote afstand van de stad.
Het CNV maakt zich zorgen over de haalbaarheid van de mogelijke

woningbouwlokatie Amsterdam-West in relatie tot de uitbreidings–
plannen van Schiphol. De kwaliteit van het leefmilieu rond Schiphol mag
niet leiden onder de groei van de luchthaven. Het CNV vraagt zich af of
het niveau van de infrastructuur gelijke tred kan houden met de groei van
Schiphol. Indien mogelijk moet deze versneld verbeterd worden.

Op korte termijn is er schaarste aan terreinen voor havenactiviteiten in
het Amsterdam/Noordzeekanaalgebied. Ook op de langere termijn begint
zich een tekort af te tekenen. Vanuit de regio wordt gesteld dat de
economische potenties niet volledig worden uitgebuit.

De vereniging tot behoud van het Usselmeer is dan ook van mening
dat de huidige plannen voor Nieuw-Oost niet gerealiseerd moeten
worden. Verwacht wordt dat de plannen voor Nieuw-Oost de natuur– en
landschapswaarden in het gebied zullen aantasten. Er is onvoldoende
onderzocht of deze potentiële aanslag op het Usselmeer opweegt tegen
de aanvechtbare voordelen van deze dure bouwlokatie. Hiertoe zouden
de ecologische plus– en minpunten van alle bouwlokaties in de regio
Amsterdam met elkaar vergeleken moeten worden.

ROTTERDAM

De provinciale raad voor de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland heeft
kritiek op het feit dat in VINEX gekozen wordt voor het totaal aaneen–
groeien van Bergschenhoek-Berkel Rodenrijs, en dat het Parkstadplan en
het oppakken van de verstedelijkingsas Leizo-Zoetermeer-Oost worden
afgewezen. Voor de ontwikkelingen ten zuiden van Rotterdam legt de
provincie meer claims dan VINEX. In VINEX wordt miskend dat de
ruimteclaims hier gerelateerd zijn aan werklokaties voor niet sterk
arbeidsintensieve bedrijven. Hij meent dat de woningvraag zich zal
versterken in de noordflank van Rotterdam. De claim op Smitshoek/
Barendrecht is hierdoor erg zwaar. Met het oog hierop zou het meer
volledig benutten van de as Rotterdam/Dordrecht te overwegen zijn.

Een inspreker vindt dat de ruimtelijke mogelijkheden van de mainport
Rotterdam onvoldoende tot uiting komen in de VINEX; 400 hectare voor
lichte industrie en distributie is een minimumoptie. Opvallend is het
vrijwel ontbreken van zgn. «droge» C-lokaties. Juist van de haven
afgeleide aktiviteiten brengen een grote behoefte aan dit type C-lokaties,
vooral in de zuidflank van Rotterdam. De ontwikkeling van de zuidflank
van het Rotterdamse stadgewest blijft sterk onderbelicht. In samenhang
met de (openbaarvervoers)infrastructuur en de ruimtebehoefte voor
economische aktiviteiten moeten mogelijkheden open gehouden worden
voor «een uitstraling» van de Randstad naar de Hoekse Waard.

De Rijnmondgemeenten pleiten voor een verdere landelijke spreiding
buiten de randstad van de glastuinbouw. In VINEX wordt aan het stads–
gewest Rotterdam als een van de twee nationale mainports, een
belangrijke rol gegeven. De uitwerking voor het stadsgewest Rotterdam
in VINEX doet echter geen recht aan de belangrijke functie van dit stads–
gewest.

Deze gemeenten hebben de volgende kritiekpunten:
- In VINEX wordt voor de ontwikkeling van het stadsgewest

Rotterdam te weinig aandacht besteed aan de zuidoever.
- In VINEX wordt de woning– en kantoorruimtebehoefte voor het

stadsgewest Rotterdam te laag ingeschat.
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- In VINEX ontbreken twee metroverbindingen die voor het stads–
gewest Rotterdam absoluut onmisbaar zijn.

- VINEX is onduidelijk over de door de regio Rotterdam aangemelde
infrastructuurprojecten voor verbetering van de ontsluiting van het
havengebied en de zuidelijke delen van de regio.

- In VINEX wordt de behoefte aan droog industrieterrein in de regio
Rotterdam niet uitgewerkt. Daarnaast wordt in VINEX de behoefte
aan C-lokaties in het Rijnmondgebied onderschat. Tenslotte
ontbreken in VINEX een aantal in ontwikkeling zijnde en nog te
ontwikkelen B-lokaties op de zuidoever.

- Het in VINEX geformuleerde concept van de «compacte stad»
wordt onderschreven.

Een inspreker betwijfelt of Voorne/Putten een geschikte lokatie is voor
de glastuinbouw. De ontsluiting van dit gebied is niet optimaal. Volgens
de NS vereisen de Noordrand en Achtkamp een hoogwaardige openbaar
vervoersontsluiting door verlenging van de metro-assen. De ontwikkeling
van het Tussengebied (gunstige uitgangspositie qua openbaar vervoer)
geniet de voorkeur boven de lokaties Barendrecht/Smitshoek en de
Kustlokatie. De lokatie Pijnacker dient dan ook als eerste te worden
ontsloten.

In de visie van de gemeente Schiedam zouden eerst nadat het bouwen
binnen de stad is voltooid, nieuwe terreinen in aanmerking moeten
komen, die aan de rand van de stad liggen. De voorgestelde nieuwe
steden nabij Nootdorp/Pijnacker zouden pas als laatste mogelijkheid ter
sprake moeten komen. Schiedam pleit nog altijd voor het aanleggen van
een verbinding tussen het Rotterdamse en het Haagse tramnet op het
voor de A4-noord gedachte zandlichaam. Deze verbinding voor Midden–
Delfland past bovendien in het te voeren rijksbeleid.

Schiedam is voorstander van doortrekking (door de tweede Benelux–
tunnel) van de metrolijn vanaf het NS-station naar Hoogvliet/Spijkenisse.
Schiedam blijft voorstander van sluiting van de luchthaven Zestienhoven.
Bovendien is Schiphol goed bereikbaar, helemaal na aanleg van de HSL.
Met het oog op de bestaande en berekende woningbehoefte dienen de
reeds in het vigerende Streekplan Zuid-Holland West opgenomen
(reserve-)bouwlokaties gehandhaafd te blijven,

De ontwikkeling van de Zuidflank blijft volgens het CNV onderbelicht.
Juist omdat op termijn ook ruimte voor glastumbouw in deze flank wordt
aangewezen, is het denkbaar dit te verbinden met het aanwijzen van
lokaties voor woningbouw en bedrijfsactiviteiten. Aansluiting bij de
bebouwing van Pijnacker en Nootdorp is misschien te verkiezen boven
het ontwikkelen van nieuwe woonkernen. Gevreesd moet worden dat het
vinden van voldoende ruimte in het Rotterdamse havengebied een
ernstig knelpunt zal blijken te zijn. Van belang is daarbij de wijze waarop
de Wet Geluidhinder wordt toegepast. De herstructurering van
bestaande terreinen, met name van de Waal-/Eemhaven is mede van
belang voor het creëren van nieuwe vestigingsmogelijkheden. Voor
afgeleide havenactiviteiten waaronder de distributie komen ook lokaties
in aanmerking op enige afstand van de haven, zoals de Drechtsteden en
Brabant, op voorwaarde dat de verbindingen met de haven goed zijn. Het
is echter van belang dat ook in de directe nabijheid van de Rotterdamse
haven voldoende vestigingsmogelijkheden zijn.

DEN HAAG

De lokatie Ypenburg moet niet alleen voor woningbouw, maar ook voor
bedrijfsvestiging worden benut volgens het CNV. Daarnaast wordt gepleit
voor een versnelde ontwikkeling van de kustlokatie.

De voorgestelde kustlokatie heeft evenals de Wateringse polder veel
positieve en negatieve reacties opgeroepen. In VINEX lijkt ervan uit te

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 78



worden gegaan dat de vliegbasis Ypenburg kan worden gesloten en
afgebroken, zodat dat grondgebied kan worden gebruikt voor andere
functies. Voor veel insprekers is de keuze van woningbouw voor
Ypenburg de eerste optie. Wanneer Fokker op Ypenburg een bedrijfs–
terrein met landingsbaan houdt, is de vraag in hoeverre er dan nog ruimte
voor woningbouw is. Fokker geeft aan zijn bedrijf op Ypenburg te willen
handhaven en van zijn voorkeursrecht voor de aankoop gebruik te willen
maken.

Het ruimtelijk beleid tot sluiting van het vliegveld Ypenburg wordt door
de zweefvliegtuigenverenigingen afgewezen.

Volgens twee insprekers is de Vinex over Valkenburg niet duidelijk. Een
inspreker is van mening dat (met name wanneer Rotterdam is aange–
sloten op de HSL) er niet voldoende behoefte is aan dit vliegveld. Deze
ruimte kan beter voor andere ruimtelijke activiteiten gebruikt worden. Het
vliegveld Zestienhoven zou eventueel verplaatst kunnen worden naar
Eindhoven. Wat betreft het verstedelijkingsbeleid tot 2005 geeft de
Haagse Kamer van Koophandel de voorkeur aan de as Den Haag -
Wateringen - Rijswijk - Delft, en de as Leizo - Zoetermeer-Oost. Na
2005 kan voor de opvang voor de woningbehoefte worden gedacht aan
de kustlokatie en het Tussengebied.

De ruimte voor een aantal bedrijfsterreinen moet naar de mening van
de Kamer gezocht worden buiten het stedelijk gebied en wel langs de
twee belangrijke transportassen (A4 en A12). Voor de periode na 2005
kunnen bij Leidschendam en bij het Harnaschknooppunt verdere bedrijfs–
lokaties worden ontwikkeld.

De schaarse ruimte in het Westland is dringend nodig voor het in
stand houden en verder ontwikkelen van (de centrumfunctie van) het
Westlandse glastuinbouwcomplex. Vanuit dit gezichtspunt is het van
belang dat de kustlokatie bij Den Haag wordt ontwikkeld. Aanwijzing van
de ontwikkelingsrichting Wateringen (woningbouw) heeft een aantal
negatieve gevolgen voor het Westland. Bovendien is het aanwijzen van
de uitbreidingsrichting Wateringen in strijd met het vigerende njksbeieid
in de SLSG.

Het Overleg Orgaan Agrarische Belangen Pijnacker is van mening dat
een krachtig glastuinbouwcomplex, waar het gebied deel van uitmaakt,
een duidelijke planologische ondersteuning verdient.

Het wordt betreurd dat de VINEX zowel voor het gebied
Pijnacker-West als Pijnacker-Oost op langere termijn na 2005 de deur
voor woningbouw blijft openhouden. Het kaartje op pagina 50 doet geen
recht aan het agrarische tuinbouwcomplex dat niet alleen in het
Westland aanwezig is en veronachtzaming van dit complex leidt er toe
dat het gebied rond Pijnacker als een soort blanco gebied tot
«zoekgebied» wordt verheven. Het lijkt er op dat plannenmakers aan de
reeds aanwezige fysieke hoeveelheid glastuinbouw voorbij gaan.

Zoetermeer-Oost met de in het Gewest voorgestane grootte van ruim
7000 woningen ontbreekt naar de mening van de gemeente Den Haag
ten onrechte in het VINEX-perspectief. Een nog groter Zoetermeer-Oost
als «terugvaloptie» in plaats van de lokaties Wateringen/Ypenburg is
evenwel niet aanvaardbaar, in verband met het draagvlakverlies van de
centrale stad en de te verwachten negatieve effecten met betrekking tot
de automobiliteit. Bij de ontwikkeling van de bouwlokatie Wateringen
wordt door de gemeente Den Haag geopteerd voor een toevoeging van
de lokatie aan Haags grondgebied, en wel het deel dat gelegen is binnen
het «hoefijzer» van randwegen.

De genoemde kustlokatie kan volgens insprekers gevolgen hebben
voor de kustafslag ter hoogte van de gemeenten Katwijk en Noordwijk.
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UTRECHT

Naast instemmende reacties van insprekers voor de Vinex op dit
onderdeel maakt de Rijksuniversiteit Utrecht de opmerking dat het
universiteitscentrum De Uithof uitsluitend gebruikt mag worden voor de
vestiging van en de verdere ontwikkeling van het universitaire onderwijs.
Deze status van het gebied is in september 1989 bij Kroonuitspraak
nadrukkelijk bevestigd. Hierdoor kan er geen sprake zijn van een bijdrage
van het universiteitscentrum De Uithof aan de vestiging van andere dan
de hierboven genoemde werkfuncties.

De NS maken bezwaar tegen de werklokatie Oude Rijn. Deze locatie
trekt veel automobiliteit aan; een stringente toetsing is daarom geboden.
Een integrale visie op de as (spoorlijn) Den Haag-Amsterdam-Utrecht
cityproject-Lunetten is geboden. De NS heeft een voorkeur voor de
lokatie Houten-Schalkwijk boven de geïsoleerde lokatie Rijnenburg.

De zoeklokatie Schalkwijk voor uitbreiding van het stadsgewest
Utrecht na 2005, wordt door het Landbouwschap afgewezen. Verstede–
lijking van dit gebied belemmert de hoogwaardige en intensieve (fruit–
teelt) grondgebonden agrarische produktie in dit gebied.

In de provincie Utrecht zal volgens het CNV heel nadrukkelijk ruimte
moeten worden gereserveerd voor bedrijven die uit de binnensteden
willen c.q. moeten vertrekken. Deze sanering is nodig voor de
leefbaarheid van de binnensteden. Voor uitbreiding van bestaande
bedrijven moet ruimte gereserveerd worden. Dit mag. na goed overleg,
ook in andere provincies zijn (Flevoland en Gelderland). Uit het oogpunt
van werkgelegenheid en de gunstige ligging mag er zo min mogelijk van
de glastuinbouw in en rond Vleuten-De Meern verdwijnen. De voorge–
nomen keuze van de regering voor het botweg afbreken van met zorg
gekozen streekplanlokaties, wordt afgewezen.

2.4. Instrumentatie

Met de aanscherping van het beleid voor de ruimtelijke ordening wordt
weliswaar duidelijker wat de mvullmg van het verstedelijkingsbeleid
inhoudt, maar de daarvoor benodigde financiële en bestuurlijke instru–
menten schieten naar de mening van de Raad voor de Volkshuisvesting
tekort. Een indringende betrokkenheid van het Rijk zelf is nodig bij de
realisatie van het ruimtelijk beleid.

De Raad voor de Volkshuisvesting vraagt aandacht voor het probleem
dat van de huidige criteria voor de verdeling van het gemeentefonds in
zekere zin een contraproductieve werking uitgaat op de doelstellingen
van het ruimtelijk en het milieubeleid. De Raad mist een relatie tussen de
VINEX en het Besluit Woninggebonden Subsidies. In het concept-besluit
is een bevoegdheid voor het Rijk opgenomen op grond waarvan in de
verdeling van de woningcontingenten kan worden gestuurd door het
stellen van rijksprioriteiten.

Ook de Noord-Hollandse Kamers van Koophandel vinden de instru–
mentatie nog onvoldoende duidelijk. Zij vragen om bindende afspraken
voor termijnen die deze kabinetsperiode zullen overstijgen. Hun
vertrouwen in het afsluiten van convenanten is geslonken.

VNO en NCW twijfelen er sterk aan of de lagere overheden het in
VINEX geschetste beleid in streek– en bestemmingsplannen nader vorm
zullen geven, zolang niet verzekerd is dat de bijbehorende financiële
middelen ter beschikking komen.

Volgens de ANWB is het cruciaal voor het welslagen van het in VINEX
voorgestelde verstedelijkingsbeleid of er voldoende goede alternatieve
lokaties tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, hetgeen een
restrictief beleid op andere plekken zou legitimeren.
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De ANWB verwacht dat het in de VINEX aangegeven ruimtelijk en
sectoraal instrumentarium te kort zal schieten om het gewenste restric–
tieve beleid te realiseren en pleit ervoor om aanvullend instrumentarium
te ontwikkelen.

2.4.1. Verbeterde bestuurlijke samenwerking

Alle insprekers op dit onderdeel verzoeken om een bevordering van de
bestuurlijke samenwerking tussen overheden. De provincie Zeeland en de
gemeenten Middelburg en Vlissingen vragen om een nadere uitwerking
van de samenwerking tussen Belgische en Nederlandse overheden, waar
de Kamer van Koophandel van Den Haag vraagt om een verbetering van
de bestuurlijke samenwerking in de Randstad. Een verbetering van de
intergemeentelijke samenwerking wordt ook gewenst om de vervoerregio
te kunnen ontwikkelen (gemeente Spijkenisse) of ten behoeve van de
gewenste segmentatie van bedrijfsterreinen (Samenwerkingsorgaan
Midden Holland). De Delftse Kamer van Koophandel signaleert dat bij
een gebrek aan bestuurlijke samenhang er in Delfland een vacuüm
ontstaat tussen het Rotterdamse en het Haagse stadsgewest. De NOB
wegtransport wijst nog eens op de noodzaak van een horizontale en een
verticale afstemming van het overheidsbeleid.

De Zuidhollandse raad voor de ruimtelijke ordening vraagt zich af of de
bestuurlijke verhoudingen wel zodanig zijn dat de besturen de intensieve
bestuurlijke samenwerking wel aankunnen. Het risico bestaat dat de
vereiste samenwerking niet snel van de grond zal komen waardoor er
voor de burgers en bedrijven een situatie van onzekerheid ontstaat.

Bestuurlijke vernieuwing van de stedelijke agglomeratie dient volgens
het G.P.V. in Utrecht te worden nagestreefd; het stedelijk gedeelte van
de agglomeratie dient echter prioriteit te hebben, aangezien de randge–
meenten door de aanwezigheid van de stad jarenlang geprofiteerd
hebben.

De NS ondersteunt het toedienen van positieve prikkels voor
bestuurlijke samenwerking, maar wijst op het gevaar van stagnatie bij de
uitvoering, indien samenwerkingsverbanden moeizaam van de grond
komen.

In de VINEX ontbreekt volgens de Raad voor Onroerende Zaken een
slagvaardige bestuurlijke organisatie om de beleidsdoelstellingen te reali–
seren. Het voorstel voor intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking is
te vrijblijvend en schiet tekort.

In VINEX wordt aan provincies een belangrijke coördinerende rol
toegekend bij (het bevorderen van) intergemeentelijke samenwerking. De
dertien stedelijke knooppuntbesturen pleiten ervoor om de procesverant–
woordelijkheid met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking
primair toe te kennen aan de stedelijke knooppunten/centrumgemeenten.

Het welslagen van veel van het in VINEX voorgestelde beleid is voor
een belangrijk deel afhankelijk van een adequate bestuursstructuur die
toegesneden is op de ontwikkelingen op regionaal niveau. In dit kader wil
de ANWB erop wijzen dat moet worden vermeden dat voor elk
probleemveld afzonderlijke samenwerkingsconstructies op regionaal
niveau ontstaan. De ANWB is van mening dat het intergemeentelijke
structuurplan een geschikt integratiekader kan bieden voor het te ontwik–
kelen regionale beleid. Het is dan zaak dat zo spoedig mogelijk een
regionale autoriteit (onder voldoende democratische controle) tot stand
komt, waaraan de opstelling en uitvoering van dergelijke structuur–
plannen kan worden opgedragen. In dit verband wordt gewezen op de in
VINEX genoemde mogelijkheid om een intergemeentelijk structuurplan
de status te geven van een uitwerkingsplan van het provinciaal
streekplan. Op deze wijze kan met het bestaande instrumentarium op
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eenvoudige wijze vorm worden gegeven aan de noodzakelijke samen–
werking, zonder dat dit ten koste gaat van de rechtsbescherming.

Intergemeentelijke samenwerking werkt volgens de gemeente Den
Bosch goed wanneer sprake is van convergerende belangen en met
name bij de uitvoering en het beheer van zeer concrete zaken. Anders
gaat het wanneer een gemeenschappelijk belang ontbreekt.

Op het gebied van de bestuurlijke organisatie wordt de VINEX volgens
de gemeente Den Haag te weinig doortastend geacht. De gemeente Den
Haag opteert voor een nieuwe bestuursvorm, de agglomeratie Den Haag,
met taken op beleidsterreinen waarvoor een regionale aanpak is vereist.

Door het AVBB wordt bepleit om voor de korte termijn naar meer
projectmatige samenwerking tussen de drie bestuurslagen te kijken.
Hierbij zal het rijk het voortouw moeten nemen, de lijnen moeten
uitzetten en een financiële bijdrage moeten leveren.

De gemeenten Enschede en Hengelo zien het stadsgewest als een
regionaal ruimtelijk planningsconcept en niet als een alternatief voor
bestuurlijke samenwerking op basis van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen.

2.4.2, Stimulansen voor bestuurlijke samenwerking

De Raad voor de Volkshuisvesting wijst de in de nota genoemde opties
voor een gerichte bestuurlijke samenwerking voor de lange termijn af. De
opties wijzen in de richting van een vierde bestuurslaag. De Raad
voorziet coördinatieproblemen en competentiekwesties die schadelijk zijn
voor de volkshuisvesting. Hij beveelt daarom aan dat het Rijk gebruik
maakt van bestuurlijke modellen waarmee in het verleden de samen–
werking tussen de drie bestuurslagen werd georganiseerd en waarbij het
Rijk zich uitdrukkelijk presenteerde als aanvoerder en representant.

Het voorstel om intergemeentelijke structuurplannen eventueel de
status van streekplan (uitwerking) toe te kennen spreekt het samenwer–
kingsverband Midden-Kennemerland aan. Van de zijde van het
Landbouwschap stuit dit voorstel op ernstige bezwaren. Volgens het
schap kan dit ertoe leiden dat de besluitvorming over bouwlokaties alleen
vanuit het stedelijk belang plaatsvindt. Gedeputeerde Staten van Zeeland
zijn ook tegenstander van deze gedachte omdat zij vinden dat hierdoor te
gemakkelijk en te snel wordt afgezien van de noodzaak tot bovenlokale
c.q. regionale belangenafweging.

Het NCOV verklaart nadrukkelijk tegen een vierde bestuurslaag te zijn.

2.4.3. Organisatie van de besluitvorming

Een enkele inspreker wijst erop dat onder druk van de economische
mogelijkheden de ruimtelijke kwaliteit niet veronachtzaamd moet worden.
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III. KOERSBEPALING LANDELIJKE GEBIEDEN

3.1. Entree

De streekraad Oost-Groningen sluit zich aan bij het gekozen actieve en
offensieve plattelandsbeleid. Een individuele inspreker vindt dat er niet
voldoende aandacht wordt geschonken aan de militaire oefenterreinen in
het landelijk gebied.

3.2. Uitgangspunten en beleidsinhoud

Een inspreker wenst graag de kaart met de specifieke landschappelijke
waarden uit het Natuurbeleidsplan op te nemen in de Vierde nota Extra.

Bij de beleidskeuzen voor het landelijk gebied is VINEX geconcentreerd
op de economische en ecologische dimensies. Hierdoor ontbreekt in
VINEX een visie op het landelijk gebied als woon–, werk– en leefgebied.

3.2.1. Ruimtelijke kwaliteit

Het Bosschap houdt een warm pleidooi voor de aanleg van bossen
en/of beplantingselementen in de landelijke gebieden en in de stads–
zones. Voor het welslagen van het bosbouwbeleid is het van groot
belang volgens het schap dat de Vierde nota Extra adequaat ruimte biedt
voor het onverkort kunnen realiseren van de doelstellingen inzake aanleg,
instandhouding en verdere ontwikkeling van de bossen.

Ook bij de invulling van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied
blijft volgens een inspreker de belevingswaarde onderbelicht. Voorge–
steld wordt om meer onderzoek te verrichten naar de inhoudelijke en
architectonische invulling van de drie onderdelen van het begrip
«ruimtelijke kwaliteit».

3.2.2. Ontwikkeling en perspectief

De gemeente Leeuwarden pleit voor een aanvulling op de nota met
concrete voorstellen voor een duurzame werkgelegenheidsontwikkeling
van het platteland. De Friese kamer van koophandel wenst een sterkere
spreiding van de agrarische aktiviteiten vanuit de concentratiegebieden
naar de gebieden waar uit een oogpunt van fosfaatbelasting nog ruimte
bestaat voor de uitbreiding van de veestapel.

In VINEX wordt ervan uit gegaan, dat de rijksoverheid allerlei ontwikke–
lingen in het landelijk gebied in belangrijke mate kan sturen. Deze veron–
derstelling is volgens de Nederlandse vereniging van landelijk eigendom
slechts in beperkte mate juist.

Bij de ontwikkeling van het platteland heeft de landbouw een domine–
rende rol; de bosbouw en het natuurbehoud spelen slechts een
bescheiden rol. Met het oog hierop zal aan de landbouw voldoende
(planologische) ruimte moeten worden geboden om zich te ontwikkelen
tot een duurzame, veilige en concurrerende landbouw. Dit vereist een
flexibel beleid.

Gepleit wordt door een inspreker voor de aanwijzing van Noord–
Overijssel en Zuid-Drenthe als studiegebieden.

In de nota lijkt alleen naar het platteland gekeken te worden in termen
van het nut van het platteland voor het stedelijk gebied. Hiertegen wordt
door enkele insprekers bezwaar gemaakt.

Een koppeling tussen hoofdstuk III en IV van de nota wordt gemist.
Deze koppeling is gewenst met name in de blauwe koersgebieden bij de
verbreding van de plattelandseconomie.

In de nota wordt door een inspreker de noodzaak om door een
ruimtelijk ordeningsbeleid de economische gezondheid en internationale
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concurrentiepositie van de Nederlandse landbouwsector te onder–
steunen, overschaduwd door de aandacht voor de ecologische,
landschappelijke en recreatieve functies in het landelijk gebied.

Het concept «verbrede plattelandseconomie» wordt voor de Gelderse
Vallei van groot belang geacht. Naar de mening van het samenwerkings–
verband West Veluwe/ Valleigebied dient dit concept naast de diverse
vormen van landbouw ook de mogelijkheid van niet-agrarische functies
te omvatten.

Een inspreker pleit ervoor om in VINEX de rol van de landbouw bij de
inrichting van het landelijk gebied meer te relativeren.

3.2.3. Kompas voor de ruimtelijke ontwikkeling

Op deze paragraaf zijn veel reacties binnengekomen, vooral van de
zijde van de landbouworganisaties, milieuorganisaties en de waterleiding–
bedrijven.

De landbouworganisaties, waaronder het Landbouwschap hebben
grote bezwaren tegen deze ruimtelijke opsplitsing van de landbouw in
enerzijds intensieve agrarische produktierichtingen met concentratieten–
densen en anderzijds grondgebonden vormen van landbouw. Uit VINEX
blijkt dat een van de voornaamste motieven voor deze opsplitsing is, de
angst dat bepaalde intensieve vormen van landbouw een te hoge
milieubelasting met zich mee brengen. Het Landbouwschap is van
mening dat het onderscheid tussen intensieve agrarische produktierich–
tingen met concentratietendensen en grondgebonden vormen van
landbouw uit de invulling van de koersen geschrapt moet worden. Aparte
aandacht voor de in VINEX als geel aangegeven glastuinbouwcentra en
ontwikkelingsgebieden acht het Landbouwschap wel acceptabel, gezien
de landschappelijke invloed en de concentratietendens van deze sector.
De invloed van de watersysteemeenheden op de zonering moet genuan–
ceerd worden. De onderlinge beïnvloeding van de diverse functies is
veelal kleiner dan een gehele waterstaatkundige eenheid. Het Landbouw–
schap heeft een voorkeur voor een zonering gebaseerd op de EHS,
aangevuld met categorieën als grootschalige en kleinschalige land–
schappen. In gebieden waar voor de groene koers wordt gekozen, is
de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur richtinggevend voor
de ruimtelijke ontwikkeling. Het Landbouwschap is van mening dat de
blauwe koers beperkt moet worden tot die gebieden waar inderdaad
uitzicht bestaat op een verbreding van de plattelandseconomie. Bij de
invulling van de bruine koers moet de term «grondgebonden» geschrapt
worden. De land– en tuinbouw in de bruine gebieden moet de
mogelijkheid hebben verder te intensiveren. Wanneer de hiervoor
beschreven wijzigingen zijn doorgevoerd vervalt in feite het verschil tusen
de gele en de bruine koers. Het Landbouwschap stelt voor deze twee
koersen samen te voegen tot een bijvoorbeeld oranje koers. In de
gebieden met een oranje koers zal de optimalisering van het agrarisch
grondgebruik richtinggevend moeten zijn voor de ruimtelijke onwikkeling.
Voor de glastuinbouwcentra en –ontwikkelingsgebieden moet een aparte
koers gelden.

In de groene en blauwe koersen dienen militaire oefenterreinen te
worden uitgesloten volgens een inspreker.

De Stichting Friese Milieuraad onderschrijft dit ten aanzien van de
groene koers; ten aanzien van de blauwe koers moeten duidelijke richt–
lijnen en randvoorwaarden gegeven worden. De aanwezigheid van
militaire oefenterreinen laat zich niet verenigen met:

a. het groene koersbeleid omdat daarin behoud van natuur– en
landschapswaarden voorop staat;

b. het blauwe koersbeleid omdat bij militair gebruik van de grond de
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andere functies op zodanige manier worden uitgesloten dat dit per
definitie niet past in het integrerende en harmoniërende hoofdkenmerk
van deze gebieden.

Het Bosschap geeft aan dat bosbouw bij alle koersen behoort te
worden genoemd om daarmee aan te geven, dat de bosbouw onder alle
koersen ruimtelijk relevant is; hetzij door de aanwezigheid van bossen,
hetzij voor de aanleg van bossen in de (nabije) toekomst. De verdere
inkleuring ervan is geen kwestie van ruimtelijke ordening, maar van de
bosbouw zelve. In concreto dringt het Bosschap erop aan:

- groene koers: voor wat betreft de bosbouw de toevoeging
«extensief» te schrappen (er is ook bedrijfsmatige produktie en
oogst van hout);

- gele koers: de functie bosbouw (naast natuur en recreatie) expliciet
te noemen (bosbouw is in deze koers ook ruimtelijk relevant en er
zijn in gebieden met de gele koers bosgebieden);

- bruine koers: niet alleen spreken van bosgebieden in grotere
eenheden (in gebieden met bruine koers ook bosgebieden in kleine
eenheden);

- uitbreiding van het bosareaal niet beperken tot gebieden onder de
bruine koers, want volgens plan komen lokaties voor bosuitbreiding
ook onder andere koersen voor.

Voorgesteld wordt door verschillende insprekers om de Ecologische
Hoofd Structuur integraal in de pkb op te nemen.

Een inspreker doet de suggestie om een sociaal economische effect–
rapportage te maken in het geval de agrarische bedrijfstak beperkingen
krijgt opgelegd.

De logica achter de ontwikkelde koersaanduiding blijkt niet duidelijk uit
de nota volgens de provincie Zeeland. Dit geldt ook voor het instrumen–
tarium dat per koers ingezet moet gaan worden. Flexibiliteit bij een
nadere detaillering is geboden; het streekplan vormt een beter formeel
afwegingskader hiervoor. De inspanningen die nodig zijn om de inrichting
van de «bruine gebieden» op peil te houden worden onderschat. Met
name voor Zeeuws-Vlaanderen is dit van belang. Het perspectief voor
een ontwikkeling volgens de bruine koers wordt gemist, en dit klemt des
te meer daar juist in deze gebieden het perspectief voor de akkerbouw
weinig rooskleurig lijkt. In gebieden met de aanduiding «bruine koers»
dient de mogelijkheid te bestaan om in het kader van de herstructurering
van de akkerbouw waar dat nodig en mogelijk is «gele» instrumenten te
kunnen inzetten. Daarnaast is het zinvol om de mogelijkheid te hebben
om op bepaalde lokaties geconcentreerde vormen van landbouwactivi–
teiten te kunnen ontwikkelen, wederom gesteund door «gele» instru–
menten.

De VEWIN betwijfelt of door het in VINEX voorgestelde beleid het
grond– en oppervlaktewater wordt veiliggesteld. Voor de ruimtelijke
ontwikkeling behoren het NMP+ en het multifunctionaliteitsprincipe van
de Wet bodembescherming het kompas te zijn. Deze beide principes
behoren de randvoorwaarden te geven voor de in VINEX onderscheiden
koersen.

Bescherming van het grondwater als bron voor de drinkwatervoor–
ziening vereist echter een adequaat algemeen beschermingsniveau. De
VEWIN betwijfelt of het in VINEX geformuleerde beleid van concentratie
en intensivering van landbouw het mogelijk maakt een dusdanige
algemene milieukwaliteit te realiseren dat een duurzame ontwikkeling
mogelijk is. Voor het grondwater zijn vooral de in de landbouw gebruikte
mestgiften en bestrijdingsmiddelen bedreigend. Met een keuze voor de
intensivering en concentratie van de landbouw (met name in de gele
koers) worden de bedreigingen hiervan voor het milieu en het grond–
water onderschat.
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De koersbepaling landelijk gebied sluit volgens de stichting Natuur en
Milieu niet goed aan op het milieu– en natuurbeleid. De milieuschadelijke
intensieve veehouderij en glastuinbouw krijgen veel te veel ontwikkelings–
ruimte. Daarentegen moet meer ruimte gecreëerd worden voor de
milieuvriendelijke landbouw. De uitvoering van de door de regering en
Tweede Kamer vastgestelde EHS dient voor alle koersen uitgangspunt te
zijn. Uitbreiding van de Maasvlakte conflicteert met de EHS en is daarom
onaanvaardbaar. Ook grootschalige scheiding tussen gebieden met veel
en gebieden met weinig natuur is niet gewenst. Er moet ruimte blijven
voor de gewone natuur, ook in de gebieden met een bruine en een gele
koers. Bovendien is het gewenst om een beleid voor de bescherming van
cultuurhistorische waardevolle landschappen op te nemen.

Wat nog ontbreekt zijn duidelijke streefbeelden voor diverse vormen
van landbouw in de verschillende koersen. Vooral voor de blauwe koers
is een uitwerking van de verbrede plattelandseconomie als alternatief
voor de huidige zich intensiverende landbouw onontbeerlijk.

De gele koers is alleen nodig voor champignonteelt en (gesaneerde)
glastuinbouw (alleen voor bedrijven met een volledig gesloten systeem).
De overige gele gebieden zouden bruin moeten worden. Intensieve
veehouderij en de bollenteelt moeten extensiveren en kunnen dan in de
bruine koers worden ondergebracht. Extensieve bedrijfstypen zouden
vooral in de gebieden met blauwe koers financieel moeten worden gesti–
muleerd. Intensief militair gebruik van de EHS evenals delfstofwinning in
de grote wateren zijn ongewenst. Een landelijke grondbank is hard nodig
voor de realisering van het beleid van de VINEX en het NBP.

Een inspreker wijst erop dat de EHS van het Natuurbeleidsplan niet
overeenkomt met de groene koers. Dit is volgens een inspreker geen
goede zaak nu grondeigenaren in gebieden met de groene koersen geen
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de Relatienota.

Dit koersenbeleid is volgens een andere inspreker in zoverre te
waarderen dat geen eindbeeld-planologie wordt bedreven. Daarnaast
blijkt uit de invulling die in VINEX aan de verschillende koersen is
gegeven dat de stimulering zich vooral richt op de niet-agrarische
functies, terwijl de afremming vooral betrekking heeft op de landbouw.

De indeling van de verschillende koersen in de gebiedsdelen heeft,
naar de indruk van het Landbouwschap, weinig relatie met het indelings–
systeem naar watersysteemeenheden. De gekozen zonering wordt
ongewenst geacht, mede omdat het in belangrijke mate ruimtelijk
aangeeft waar zich welke vorm van landbouw mag ontwikkelen en waar
niet. De mogelijkheden van de landbouw om in te spelen op nieuwe
omstandigheden als gevolg van onder andere het milieubeleid en het
Europese beleid worden hierdoor ernstig belemmerd.

De ontwikkelingskansen van de landbouw worden in de gele koers,
gezien de toelichtingen en andere nota's, sterk betwijfeld door het
Landbouwschap.

In de blauwe koers is eigenlijk alleen nog maar plaats voor extensieve
vormen van landbouw. De uitgangspunten voor indeling in de blauwe
koers zijn zeer discutabel en onduidelijk blijft welke vormen van alterna–
tieve inkornsten de verbrede plattelandseconomie in zich bergt.

Voor de fruitteelt dreigt de flexibiliteit met name binnen de groene en
de blauwe koers verloren te gaan. In een volgende nota zou duidelijker
aangegeven moeten worden welke vormen van alternatieve inkomsten de
verbrede plattelandseconomie kunnen ondersteunen.

Met het oog op de economische onzekerheden in de landbouw is er
behoefte aan flexibiliteit in het beleid. Deze constatering staat in schril
contrast met het in VINEX voorgestelde koersenbeleid voor het landelijk
gebied, vooral omdat deze koersen voor de landbouw sterk restrictieve
elementen inhouden. Het wordt onjuist bevonden om ruimtelijk vast te
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leggen welke vormen van landbouw in een gebied ontwikkelingsmogelijk–
heden krijgen. Op die manier worden bedrijven in gebieden waarvoor
extra beperkingen gelden ten aanzien van de toegestane ontwikkelings–
koers, ernstig belemmerd in hun mogelijkheden om flexibel in te spelen
op nieuwe technische en economische ontwikkelingen.

Een ander punt van kritiek op het in VINEX voorgestelde koersenbeleid
is het feit dat deze is gebaseerd op watersysteemeenheden. Andere
aspecten, zoals de verzuring, het landschap en de economische ontwik–
keling zijn buiten beschouwing gebleven. Een negatief gevolg van de
indeling op basis van watersysteemenheden is dat in VINEX grote
gebieden behorend tot hetzelfde watersysteem volledig groen zijn aange–
merkt, terwijl in dat gebied zowel de natuur als de landbouw een
belangrijke functie heeft.

Een ander punt van kritiek is dat de EHS in de koersbepalingen niet
herkenbaar is. In gebieden met een groene koers wordt de landbouw
volledig ondergeschikt gemaakt aan de natuur. Boeren in deze gebieden
zullen hun bedrijven niet meer op basis van economische doelstellingen
kunnen voeren, maar slechts op basis van ecologische/natuurdoelstel–
lingen, waartoe zij door externe financieringsbronnen in staat worden
gesteld. Voorts zullen op termijn grotere gebieden waarvoor een groene
koers geldt, geheel aan de landbouw worden onttrokken. De vraag is of
de maatschappij bereid is de hiervoor benodigde grote sommen geld
blijvend ter beschikking te stellen.

In gebieden met een blauwe koers wordt de landbouwkundige ontwik–
keling ernstig belemmerd. In het bijzonder het uitsluiten van gebieds–
vreemd water beperkt de landbouwkundige ontwikkeling onnodig.

Het beeld van de verbrede plattelandseconomie in gebieden met een
blauwe koers wordt in VINEX slecht uitgewerkt. De stelling dat recrea–
tieve ontwikkelingen en natuur– en landschapsbeheer het verlies aan
inkomsten uit de land– en tuinbouw kunnen compenseren, wordt in
VINEX in het geheel niet onderbouwd. In VINEX wordt gesteld dat kwali–
teitsproduktie is verbonden aan een extensieve produktiewijze en massa–
produktie aan een intensieve produktiewijze. Het Landbouwschap verzet
zich met kracht tegen deze stelling.

In gebieden met een bruine koers ligt de nadruk op grondgebonden
landbouw. De ontwikkelingskansen hiervan worden echter beperkt door
het feit dat bestaande en toekomstige claims van andere functies, zoals
natuur en recreatie, zullen worden gehandhaafd. Het gaat hier om claims
die voortkomen uit onder meer het NBP. In gebieden met een bruine
koers zullen, wanneer daar ook kwestbare functies (natuur) voorkomen,
afgescheiden watersysteemeenheden nodig zijn. De vraag is wie de
kosten hiervoor zal moeten dragen.

Het Landbouwschap pleit ervoor om het onderscheid tussen de gele en
de bruine koers te laten vervallen, teneinde te voorkomen dat de ontwik–
keling van nieuwe concentraties van intensieve landbouw in bruine
gebieden niet zal worden geweerd met een verwijzing naar de elders
aangewezen gele gebieden.

Met het in VINEX geïntroduceerde koersenbeleid kan niet worden
ingestemd door de landbouworganisaties in Overijssel. Het is volgens
hen ongewenst dat ruimtelijk wordt vastgelegd welke vormen van
landbouw toelaatbaar zijn in een bepaald gebied. Nadere uitwerking van
het in VINEX voorgestelde beleid zal tot gevolg hebben dat het voor
landbouwers onmogelijk wordt gemaakt om flexibel in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen, zoals het milieubeleid, het EG-beleid en de
GATT-onderhandelingen.

De Waddenadviesraad adviseert aan de pkb-tekst na de zin «In
aansluiting op de in het landelijk gebied onderkende ruimtelijke processen
worden vier mogelijke ontwikkelingskoersen voor het landelijk gebied
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onderscheiden» de volgende tekst in te lassen: «De koersen zijn geen
blauwdruk voor de toekomst, maar vormen het vertrekpunt voor het
ontwikkelingsproces per regio.»

De raad adviseert in de tekst van de pkb op bladzijde 156 te onder–
kennen, en de andere overheden er op te attenderen, dat er tussen de
koersen van aan elkaar grenzende gebieden (of, in het geval van de
Waddenzee, ook verder weg gelegen gebieden) een samenhang kan
bestaan. De keuze voor een koers in het ene gebied kan gevolgen
hebben voor, en noopt dan tot afstemming van, de ontwikkeling in een
aangrenzend gebied of, in het geval van de Waddenzee, ook elders.

De Waddenadviesraad schetst drie mogelijkheden voor de afstemming
van koersen c.q. gebieden op elkaar:

1. een goede beleidsinhoudelijke afstemming;
2. aanpassing van de gebiedsomgrenzing;
3. het gesloten maken van (sub)systemen.

Met het in VINEX geïntroduceerde koersenbeleid voor de landelijke
gebieden wordt volgens de ANWB beter ingespeeld op de dynamiek van
deze gebieden dan met de zoneringsgedachte van de Derde Nota
Ruimtelijke ordening. Met het koersenbeleid wordt een goed ruimtelijk
kader geschapen voor de ontwikkelingen in de landelijke gebieden,
waaronder de recreatie en het toerisme. In de nota worden deze twee
functies echter in onvoldoende mate beschouwd als zelfstandige
functies, hetgeen tot uitdrukking komt bij de invulling van de koersen.

Met name de recreatiemogelijkheden in gebieden met een groene
koers staan ter discussie. VINEX biedt hiervoor slechts een beperkt
afwegingskader. Dit komt met name doordat in VINEX bij de invulling van
de groene koers wordt gesproken over kwaliteiten in plaats van over
functies. Om onduidelijkheden te voorkomen en om het beleid voor de
groene koers op een vergelijkbaar niveau te brengen als het beleid voor
de overige koersen wordt het volgende pkb-tekstvoorstel gedaan:

groene koers: laagdynamische functies (natuur, extensieve vormen van
recreatie, bosbouw, waterwinning) zijn richtinggevend voor de ruimtelijke
ontwikkeling. Functies: binnen gebieden met een groene koers worden
natuurlijke ecosystemen ontwikkeld en natuurlijke relaties hersteld. In
samenhang hiermee worden landschappelijke en recreatieve kwaliteiten
ontwikkeld.

Bij de blauwe koers spreekt het bijzonder aan dat hier principieel voor
een verregaande verwevingsgedachte in samenhang met handhaving van
kleinschaligheid is gekozen. Met deze keuze worden volgens de ANWB
goede randvoorwaarden geboden voor de ontwikkeling van recreatie en
toerisme in deze gebieden.

Met betrekking tot de overgangszones tussen stedelijke en landelijke
gebieden acht de ANWB een bijzondere invulling van de blauwe koers
noodzakelijk. Hierbij moet een accent worden gelegd op de recreatieve
inrichting en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten.

Met betrekking tot de bruine koers merkt de ANWB op dat de
omschrijving van deze koers ten onrechte de indruk wekt, dat hier sprake
is van monofunctionele agrarische gebieden. Deze indruk ontstaat door
de term «overheersend». Bepleit wordt om in de gele en bruine koersge–
bieden voldoende mogelijkheden te bieden voor behoud en ontwikkeling
van routegebonden vormen van land– en waterrecreatie.

Het landelijk overleg natuur en landschapsbeheer accepteert de
indeling in vier koersen voor het ruimtelijk beleid in het landelijk gebied.
Een nadere uitwerking van de vier koersen, met name van de bruine en
de blauwe koers, is echter gewenst. Naast het formuleren van de milieu–
basiskwaliteit dient ook voor natuur en landschap een basiskwaliteit
gedifferentieerd per koers, te worden geformuleerd.
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Het in VINEX geïntroduceerde koersenbeleid lijkt volgens de Bond van
Nederlandse Stedebouwkundigen meer op de realiteit te zijn toege–
sneden dan het zoneringsbeleid van ViNo. Desondanks is het de vraag of
de in VINEX voorgestelde koerskeuzen voldoende stimulansen geven
voor benutting van de aanwezige regionale kansen. Zo worden in VINEX
te weinig mogelijkheden geboden om de druk op het glastuinbouwgebied
in het westen in concentraties van voldoende omvang elders op te
vangen. Daarnaast wordt in VINEX een sturing gemist ten aanzien van
vrijkomende agrarische gronden in de akkerbouw– en veenweidege–
bieden. Voorts wordt afgevraagd of de koersen voldoende richting–
gevend zijn voor de vele beleidscategorieën die in het SLNO zijn aange–
geven.

De VINEX geeft volgens de landelijke vereniging tot behoud van de
Waddenzee te weinig sturing aan de verhouding tussen de diverse
mogelijke functies in de verschillende koersen. Daardoor dreigt vooral de
bescherming van natuur–, milieu– en landschapswaarden weer het
onderspit te gaan delven versus functies als recreatie, landbouw, militair
gebruik en delfstofwinning. De Ecologische Hoofd Structuur uit het NBP
moet prioriteit hebben.

Een vraag die bij deze ontwerpnota steeds terugkeert, is hoe ontwikke–
lingen in het grensgebied tussen de verschillende koersen bekeken moet
worden. Dit klemt vooral daar, waar de naastgelegen koersen tegenge–
steld zijn, terwijl er wel wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt. Er worden
in de VINEX te weinig keuzes gemaakt ten aanzien van de richting waarin
de ontwikkelingen in de landbouw gestuurd zouden moeten worden,
uitgaande van een goede ruimtelijke kwaliteit.

Militair gebruik en delfstofwinning dienen in de groene koers niet
mogelijk te zijn. De oplossing van het waterverontreinigingsprobleem zal
volgens de vereniging gezocht moeten worden in bestrijding aan de bron
en niet in het weren van «gebiedsvreemd water».

De vereniging tot behoud van Natuurmonumenten vindt dat de ontwik–
keling van de koersen een goed handvat biedt voor de uitwerking van het
ruimtelijk beleid in het landelijk gebied. De gepresenteerde uitwerking
leidt echter tot ernstige verontrusting over de mogelijke gevolgen voor de
natuurwaarden in landelijk gebied op een aantal punten.

3.2.5. Beleidskeuze in hoofdlijnen

De Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven (VEWIN)
wenst twee kanttekeningen te plaatsen bij de versnelling van de
bescherming van oppervlaktewater in verband met de verdrogingsproble–
matiek, die in de Vierde nota Extra wordt voorgesteld. Ten eerste wordt
niet aangegeven wat deze versnelling inhoudt.

In de tweede plaats wordt de algemene wens om verdroging tegen te
gaan automatisch gevolgd door een pleidooi om minder grondwater en
meer oppervlaktewater aan te wenden ten behoeve van de drinkwater–
voorziening. Hierbij kiest men dan wel voor een drinkwatervoorziening
waarmee een groot ruimtebeslag is gemoeid. Voor de drinkwatervoor–
ziening is het van groot belang dat een aantal grondwatervoorraden
worden gereserveerd. De criteria die in Vinex zijn gehanteerd bij de
selectie van grondwatervoorkomens hadden echter ontleend moeten
worden aan de functie van deze grondwatervoorkomens; te weten de
calamiteitsvoorziening en de bescherming van toekomstige winningen.
Het reserveren van grondwater zonder dat de technische infrastructuur
aanwezig is heeft geen betekenis voor de drinkwatervoorziening.

Enkele individuele insprekers vragen zich af waarom niet de ecologisch
en de biologisch dynamische landbouw worden gestimuleerd en de
akkerbouw.
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In de nota wordt volgens de ANWB weinig aandacht besteed aan de
structurele ruimtelijke aspecten van de openluchtrecreatie. Dit wordt
betreurd. Om in deze leemte te voorzien worden de volgende voorstellen
gedaan:

- Alle grote wateren en daartussen gelegen vaarwegen hebben een
toeristisch-recreatieve betekenis. In integrale beheersplannen wordt
deze functie nader aangegeven.

- Voor de Nationale Landschappen is het beleid gericht op instand–
houding en waar mogelijk versterking van landschappelijke kwali–
teiten en de daarmee samenhangende toeristisch-recreatieve
waarden.

- De realisering van een samenhangend stelsel van recreatief te
gebruiken routes (land en water) in zones met een hoge
recreatief-landschappelijke belevingswaarde wordt bevorderd.

- Binnen gebieden met de blauwe koers (en zonodig ook in gebieden
met de gele of bruine koers) kunnen toeristisch-recreatieve concen–
tratiezones worden aangewezen waar het toeristisch-recreatief
gebruik richtinggevend is voor de inrichting.

In de nota wordt Oost-Brabant genoemd als een gebied met een grote
strategische watervoorraad. Hiertegen wordt door het gewest Helmond
bezwaar gemaakt. Oost-Brabant en met name de Peel hebben te kampen
met uitdrogingsverschijnselen. Dit zou verergerd worden wanneer grote
hoeveelheden grondwater blijvend worden onttrokken t.b.v. de drinkwa–
tervoorziening.

3.2.6. Koerskeuze per streek

Maar liefst 124 insprekers reageerden op dit onderdeel.
Veel insprekers benadrukken de aansluiting van de koerskeuze met de

huidige ontwikkelingen in de desbetreffende streek. Ook zijn er veel
insprekers vanuit de landbouworganisaties en personen, die juist de
agrarische ontwikkeling veilig wensen te stellen. Men vindt de beper–
kingen, die aan de landbouw worden gesteld nogal fors, vooral in
samenhang met het rijksbeleid op milieu en landschappelijk gebied.
Vooral vanuit Zuid-Oost Friesland zijn veel reacties ontvangen over de
gevolgde koerskeuze.

Een aantal gebieden verdient volgens de stichting Natuur en Milieu een
blauwe in plaats van een bruine koers, nl. de Achterhoek, het Rijk van
Nijmegen, de streek ten zuid-westen van Breda, de omgeving van
Bergen, Vecht– en Reggegebied, Friese Wouden en Westerwolde.

Insprekers uit de hoek van de recreatieondernemers pleiten voor meer
duidelijkheid in de koersbepaling en een evenwichtiger aandeel hierin
voor het toerisme en de recreatie.

Een inspreker pleit voor een meer consistente benadering, waarbij
ruimte wordt geboden aan toeristisch-recreatieve ontwikkelingen die
inspelen op de natuurlijke kwaliteiten van het gebied.

Wanneer volgens het Landbouwschap het Drents Plateau, de Veluwe
en delen van Midden– en Oost-Brabant en Midden Limburg worden
aangewezen als gebieden met strategische watervoorraden, en deze
aanwijzing inhoudt dat voor die gebieden dezelfde beperkingen gelden
als voor de huidige grondwaterbeschermingsgebieden, zullen voor die
gebieden ook dezelfde schadevergoedingsregelingen beschikbaar moeten
zijn. Het Landbouwschap stelt voor om de hiervoor genoemde gebieden
nog niet op te nemen in de pkb-tekst, gezien de nog bestaande
onzekerheid over de noodzaak tot aanwijzing van deze strategische
watervoorraden.
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Een inspreker wenst de verplaatsing van bedrijven te stimuleren naar
gebieden waar de fosfaatbelasting nog een uitbreiding van de veestapel
toelaat, zoals de akkerbouwgebieden in Friesland en Groningen. Het in
VINEX opgenomen voorstel om voor het Lauwersmeer de groene koers
te laten gelden, wordt door het Landbouwschap onaanvaardbaar geacht.

De streekraad Oost Groningen acht het wenselijk dat ruimtelijk zoveel
mogelijk wordt aangesloten bij op de diverse terreinen al binnen het
gebied (Oost-Groningen) ontwikkelde initiatieven en dat Oost-Groningen
wordt aangewezen als prioritair recreatief-toeristisch ontwikkelings–
gebied. Aangesloten wordt bij het voorgestelde beleid en benadrukt
wordt het zoeken naar alternatieven voor het agrarisch grondgebruik. Een
overgang van produktiebos, naar recreatie– of natuurgebied in de bruine
koers past daarbij. De medewerking door de regering aan een nadere
uitwerking van het ontwikkelingsperspectief voor Oldambt en de Veenko–
loniën wordt wenselijk geacht.De voorgestelde blauwe koers voor
Westerwolde wordt onderschreven, alleen wordt ervoor gepleit Nieuwe–
schans nadrukkelijk te betrekken bij het gebied waarvoor een blauwe
koers geldt.

Voor Midden-Groningen, het Westerkwartier en Westerwolde wordt in
de nota de blauwe koers voorgesteld. Hiertegen wordt ook door het
Landbouwschap bezwaar gemaakt. De blauwe koers belemmert de
landbouwkundige ontwikkkeling in deze gebieden onnodig, met name
doordat de aanvoer van gebiedsvreemd water wordt uitgesloten. In
Noordwest-Groningen en Oost-Groningen ontwikkelen zich centra voor
bloembollenteelt en/of volle grondsgroenteelt. In elk geval in deze
gebieden moet de ontwikkeling van intensieve landbouw verder worden
gestimuleerd.

De gemeente Stadskanaal pleit ervoor om voor het gebied ten zuiden
van Stadskanaal om te zetten in een blauwe koers (in plaats van een
bruine), zodanig dat een landschappelijk en recreatief aantrekkelijke
verbindingszone tot stand kan komen tussen Stadskanaal en Borger/
Gasselte, in het overgangsgebied van het Drents Plateau en Wester–
wolde.

Gepleit wordt voor een ontwikkeling van Noordwest Friesland volgens
de gele koers. Dit bepaalt mede het ontwikkelingsperspectief van
Leeuwarden. Een groter deel van het stadsgewest Leeuwarden dient te
worden opgenomen in de blauwe koers.

Het buitendijkse natuurgebied in de gemeenten Het Bildt en Ferwerde–
radeel maakt namelijk een onlosmakelijk deel uit van de Waddenzee en
moet volgens een inspreker dientengevolge een groene koers krijgen.

De gemeente Dongeradeel bepleit een gele koers voor het akkerbouw–
gebied binnen de gemeente, waarbij met name perspectieven voor de
glastuinbouw geboden zullen moeten worden. De bruine koers wordt
daarbij als te beperkend ervaren. Het ontwikkelen van de glastuinbouw in
Friesland kan een belangrijke rol spelen bij de pogingen ter verbreding
van de plattelandseconomie. Ook de vestiging van andere bedrijven in
Friesland moet extra gestimuleerd worden.

Voor een deel van het gebied van de gemeente Weststellingwerf wordt
in VINEX de groene koers voorgesteld. Deze koerskeuze wordt door een
zeer groot aantal insprekers uit alle lagen van de bevolking niet
aanvaardbaar geacht. Particulieren en de overheid hebben in dit gebied
de afgelopen decennia veel geïnvesteerd. De voorgestelde groene koers
zou leiden tot kapitaalvernietiging. Erkend wordt dat een ongelimiteerde
groei van agrarisch gebruik van dit gebied niet toegestaan kan worden.
De feitelijke werkwijze van de agrariërs in dit gebied biedt echter
voldoende perspectief voor een beleid dat gericht is op het bereiken van
goede milieukwaliteit, met behoud van een maatschappelijk gezien
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verantwoord en leefbaar platteland. Dit vereist een actieve opstelling van
de gezamenlijke overheden in samenwerking met de diverse betrokken
maatschappelijke organisaties. Een begeleiding van de agrarische
bedrijven (beleidsmatig en financieel) in een voortschrijdend proces tot
aanpassing van de bedrijfsvoering dient daarbij voorop te staan.

Ingestemd wordt door de gemeente met de in VINEX voorgestelde
bruine koers voor een deel van het gebied van de gemeente Weststel–
lingwerf. Wel wordt bepleit om het gebied waarvoor de bruine koers gaat
gelden wat te verruimen.

Voor het landbouwschap Drenthe lijkt ook in een deel van Zuid-West
Drenthe voor de groene koers te zijn gekozen. Met deze koerskeuze kan
niet kan worden ingestemd. Ten eerste zijn deze gebieden volstrekt niet
te vergelijken met de andere gebieden waar voor de groene koers is
gekozen. Ten tweede blijkt uit de invulling die in VINEX aan de groene
koers wordt gegeven, dat deze geen ruimte laat voor het in stand houden
van een economisch duurzame landbouw. De genoemde gebieden zijn
echter vooral ingericht ten behoeve van de landbouw, die zich in die
gebieden ook goed ontwikkeld heeft.

Aan het veenkoloniale gebied, het belangrijkste glastuinbouwgebied in
Noord-Drenthe en Zuidoost-Drenthe is de bruine koers toegekend. De
invulling van de bruine koers zal zodanig moeten worden aangepast dat
deze ook intensieve veehouderij en intensieve teelten (bloemen, groenten
en bloembollen) mogelijk maakt. Met het oog hierop pleit het Landbouw–
schap Drenthe voor een bruine koers voor het overgrote deel van het
Drenths plateau, voor Zuid-West Drenthe en voor Noord-Drenthe .

Volgens het samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe zou in de nota
duidelijker en meer concreet in beeld moeten worden gebracht dat
Zuid-Oost Drenthe, naast de Haarlemmermeer en Voorne-Putten, een
regio is met de benodigde ruimtelijke-economische ontwikkelingsmoge–
lijkheden voor de glastuinbouw, onder meer door de goede infra–
structuur. In dat kader zou voor het gebied Zuid-Oost Drenthe voor de
gele koers gekozen moeten worden. Emmen is het snelst groeiende
glastuinbouwgebied van Nederland.

Een aantal insprekers pleit er nadrukkelijk voor om voor de gehele
Achterhoek de blauwe koers als richtinggevend te laten gelden. De
Achterhoek heeft toeristisch-recreatieve potenties, zoals ook in VINEX
onderkend wordt.

Het Landbouwschap in Gelderland vindt dat het volledig realiseren
van de doelstellingen van de groene koers voor het gebied rond de
Hierdense Beek onaanvaardbaar zware aanpassingen betekent. Hetzelfde
geldt voor andere landbouwgebieden op en direct nabij de Veluwe.

De groene koers voor de uiterwaarden langs de grote rivieren is strijdig
met het provinciale beleid van Gelderland in dezen. Voor de Neder–
Betuwe biedt de blauwe koers niet de kansen voor het realiseren van een
verbrede plattelandseconomie, ook al wordt ontwikkeling van de
recreatie langs de Linge niet uitgesloten volgens het Gelderse Landbouw–
schap.

Een inspreker verzoekt om voor het gehele grondgebied van de
gemeente Winterswijk de blauwe koers te kiezen, omdat het landelijk
gebied van de gemeente wordt gekenmerkt door een overwegend
agrarische functie .

Volgens een individuele inspreker dient de Markerwaard te worden
ingepolderd om planologische sanering in Nederland mogelijk te maken.

Het gekozen beleid ten aanzien van het Usselmeer wordt door enkele
insprekers onderschreven.

De VEWIN waardeert het dat in VINEX de belangrijke rol van het
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Usselmeer voor de drinkwatervoorziening wordt onderkend. Binnen deze
benadering kunnen ook andere grote wateren worden genoemd,
waaronder de Maas en Rijn.

Voor een evenwichtige ontwikkelmg van Flevoland en uiteindelijk ook
van de Noordvleugel van de Randstad is inpoldering van de Markerwaard
ontontkoombaar volgens de Flevolandse Kamer van Koophandel.

Het standpunt over de inpoldering van de Markerwaard in de pkb-tekst
stemt niet overeen met die in de samenvatting van de nota. Een
inspreker herhaalt het standpunt dat inpoldering van dit gebied op
termijn nodig is voor een integrale ontwikkeling van de provincie
Flevoland.

De landbouworganisaties verzoeken om het woord «grondgebonden»
weg te laten uit de bruine koers. Aanwijzing van de groene koers voor
delen van Flevoland wordt als zeer bedreigend en onaanvaardbaar
ervaren voor pas gestichte en nog uit te geven bedrijven, om de volgende
redenen:

- De bedrijven moeten op economisch rendabele wijze goed kunnen
boeren. Om voldoende inkomen te behalen zal van extensivering
nauwelijks sprake kunnen zijn. Het milieubeleid en het EG-beleid
leiden tot kostenverhoging.

- Alleen economisch-rendabele bedrijven, die zich kunnen blijven
ontwikkelen, zijn in staat om noodzakelijke milieumaatregelen
nemen.

- De waterhuishouding voor landbouwkundig gebruik moet optimaal
zijn. Bij de groene koers zal deze verslechteren en de rentabiliteit van
de bedrijven aantasten. Ter compensatie zullen kunstmest en/of
krachtvoer nodig zijn. Dit tast de mineralenbalans aan.

- De groene koers leidt tot waardevermindering van de grond en de
bedrijven en dus tot kapitaalvernietiging.

- De overheidsdoelstelling bij het vestigen van bedrijven in Flevoland
is dat bedrijven worden uitgegeven van een zodanige omvang en
kwaliteit, dat er minstens enkele generaties op economisch rendabele
wijze geboerd kan worden. Door de groene koers op te leggen,
bestrijdt de overheid haar eigen doelstelling.

- Het verplaatsen van een bedrijf naar Flevoland is een niet te onder–
schatten maatschappelijke en financiële hindernis. Zo kort na de
verplaatsing alweer geconfronteerd worden met een soortgelijke
situatie, getuigt van onverantwoord bestuurlijk handelen van de
overheid.

- Milieumaatregelen uit de groene koers die verder gaan dan de
algemene milieukwaliteit, zijn in dit gebied volstrekt overbodig en
zullen de verpaupering van agrarische bedrijven en van het
landschap in de hand werken.

- Zuidelijk Flevoland bestaat reeds voor meer dan 1/3 deel uit natuur–
gebieden. De landbouworganisaties verzoeken om de groene koers
af te voeren voor Flevoland.

De veehouderij heeft zich in dit gebied zeer sterk ontwikkeld en is
derhalve voor de leefbaarheid in deze regio van groot belang. Thans
bestaat in dit gebied een goede verhouding tussen enerzijds de ontwik–
keling van de veebedrijven en anderzijds de ontwikkeling van de natuur
en het landschap. Dit harmoniemodel zou in VINEX gestabiliseerd
moeten worden en niet, zoals nu gebeurt, verstoord.

Realisering van het in VINEX voorgestelde beleid voor dit gebied zou
een verlies betekenen van de voor de landbouw gedane investeringen.
Verder zou dit tot gevolg hebben dat de landbouwbedrijven uit dit gebied
wegtrekken. Als gevolg hiervan zullen de werkgelegenheid en daarmee
ook de leefbaarheid in dit gebied sterk afnemen. Uiteindelijk zal deze
teruggang van de leefbaarheid en werkgelegenheid ten koste gaan van
natuur en landschap in dit gebied.
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Door het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam wordt waardering
uitgesproken voor het streven naar een integraal beheersplan voor het
Ussel– en Markermeer.

Voor Flevoland worden twee koersen gegeven, een bruine en een
groene koers. De bruine koers is globaal gezien correct, alleen draagt
deze koers het risico in zich dat een ongewenste aanzet wordt gegeven
tot het ruimtelijk vastleggen waar zich welke vorm van landbouw mag
ontwikkelen. Dat is een ernstige belemmering van de mogelijkheden van
de landbouw om in te spelen op het milieubeleid en het EG-landbouw–
beleid. Het Landbouwschap verzoekt om de gele en de bruine koers
samen te voegen. Gebeurt dit niet, dan vindt de gewestelijke raad van
het Landbouwschap het gewenst dat de glastuinbouwconcentraties in de
gemeente Almere en Noordoostpolder met een gele stip op de kaart
worden opgenomen. In beide gebieden zijn nog volop ontwikkelingsmo–
gelijkheden voor de glastuinbouw aanwezig. De raad is het volstrekt
oneens met de groene koers. De landbouwbedrijven staan al onder grote
druk van het toenemend marktgerichte beleid van de EEG, hetgeen noopt
tot kostprijsverlaging, bouwplanverruiming (i.c. vollegrondsgroente en
bloembollen) en diversificatie. De toenemende milieu-eisen betekenen
voor vele van deze bedrijven dat extensiever moet worden gewerkt. Bij
dezelfde produktiedoelstelling houdt dat in dat meer landbouwgrond
nodig is. De groene koers versterkt deze situatie, terwijl extra landbouw–
grond niet voorhanden is. Bovendien vragen maatregelen in het kader
van herstructurering om optimale omstandigheden, dat wil zeggen een
optimale waterhuishouding, een goede waterkwaliteit en een goede
structuur van de grond. De beperkingen die voortvloeien uit de groene
koers hebben juist een averechtse uitwerking. Het Landbouwschap is
verder van mening dat de groene koers ook niet moet gelden voor de
strook landbouwgrond die ligt tussen de spoorlijn Almere - Lelystad en
de A6. Deze strook grond moet volgens het ruilverkavelingsplan als
landbouwgrond worden uitgegeven; voor een bedrijf is dit inmiddels
gebeurd.

De gewestelijke raad is van mening dat de bruine koers het enig
mogelijke, haalbare en wenselijke is.

In de concept-rapporten Uitwerking Groene Hart en Rivierengebied
wordt ruime aandacht besteed aan de ontwikkeling van de natuur– en
uiterwaarden. Aan het grote belang van de landbouw voor een deel van
de bevolking wordt onvoldoende gewicht toegekend. Het samenwer–
kingsverband Midden Nederland pleit ervoor dat een duurzame gezonde
agrarische sector mogelijk moet blijven. De koerskeuze voor de Ronde
Venen moet veranderd worden in de bruine koers.

De gele koers voor het (glas)tuinbouwgebied Aalsmeer e.o. wordt reëel
geacht.

Het beleid van de provincie Noord-Holland voor de Kop van Noord–
Holland en Texel wijkt volgens een inspreker af van het geformuleerde
rijksbeleid.

Er dient terughoudendheid te worden betracht bij het onttrekken van
agrarisch gronden aan hun functie op het eiland Texel in verband met de
geïsoleerde ligging en er moet een voldoende groot draagvlak blijven
bestaan.

De algemene ontwikkelingsrichtingen voor het landschap ten noorden
van het Noordzeekanaal en een fors deel van het gebied ten zuiden van
Amsterdam (blauwe koers) wordt in het algemeen onderschreven door
het ROA. Enige kanttekeningen zijn dat ten eerste de grote kwets–
baarheid van het landschap met zich mee brengt dat een al te vergaande
functiemenging tot onverantwoorde vormen van aantasting zou leiden.
De groene koers zou meer recht doen aan de verscheidenheid in het
landschap. Ten tweede zou voor de overige situaties nadrukkelijker tot
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uiting moeten worden gebracht dat de landbouw de beherende taak
heeft voor het landschap. Ten derde wordt erop gewezen dat de ontwik–
kelingsrichting «verbreding van de plattelandseconomie», die deel
uitmaakt van de blauwe koers, op gespannen voet kan staan met het in
de VINEX en in het onlangs vastgestelde streekplan Waterland 1990
geformuleerde restrictieve beleid met betrekking tot de bebouwing.

Het baart het Landbouwschap zorgen dat voor Bergen-Schoorl en
Egmond de groene koers gekozen is. In dit gebied is sprake van een
groot aantal conflicterende belangen. De droogmakerijen in de direkte
omgeving van de Beemster zullen ook onder de bruine koers moeten
vallen.

Tegen de koerskeuze voor de regio in de kop van Noord-Holland heeft
het desbetreffende Gewest ernstige bezwaren. Het beleid dat is vastge–
steld in het vigerende streekplan wordt gesteund. De recreatie dient een
plaats te hebben in het Ruimtelijk Ontwikkelings Perspectief voor deze
regio; dit sluit aan bij de in de VINEX aangegeven functie voor de
Noordzee en de Waddenzee. Dit is niet te combineren met intensieve
agrarische activiteiten. De havengebonden activiteiten in Den Helder en
Den Oever komen onvoldoende aan bod.

Volgens een inspreker zal de voorgestelde bruine koers in Kenne–
merland leiden tot een definitieve uitschakeling van ontwikkelingsmoge–
lijkheden voor de land– en tuinbouw.

De grondgebonden land– en tuinbouw zit al klem vanwege de
ruimtelijke claims vanuit natuur, landschap en recreatie. In Noord-Kenne–
merland dreigt 50% van de agrarische gronden aangewezen te worden
tot Relatienotagebied in het kader van het NBP. Ook dit heeft (negatieve)
gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijheden voor de land– en tuinbouw.
De ontwikkeling van glastuinbouw moet mogelijk blijven in Kennemerland
(is niet mogelijk in bruine koers).

Voor het behoud van een sterke glastuinbouw rond Aalsmeer is het
van belang dat er voldoende uitbreidingsmogelijkheden blijven bestaan.
De Haariemmermeer biedt voor de glastuinbouw voldoende mogelijk–
heden en dient derhalve geheel een gele koers te krijgen.

De groene koerskeuze voor het Kromme Rijngebied is niet in overeen–
stemming met de agrarische en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Voor
dit gebied moet worden gekozen voor de bruine koers. In VINEX wordt
voor het gebied Oost-Delfland gekozen voor de gele koers. Hiermee
wordt de ecologische hoofdstructuur van het NBP niet doorgezet.
Hiertegen wordt door een inspreker bezwaar gemaakt. Bepleit wordt om
aan het gebied Oost-Delfland de blauwe koers te geven.

Door een inspreker wordt verzocht om de bruine koers richtinggevend
te laten zijn voor de Hoekse Waard.

Voor het oostelijk deel van Zuid-Beveland pleit de Zeeuwse kamer van
Koophandel voor de gele koers. Hiermee wordt meer recht gedaan aan
het belang en de ontwikkelingsmogelijkheden van de fruitteelt in dit
gebied.

De NCB in Tilburg vindt dat aan de pkb toegevoegd moet worden dat
in Noord-Limburg en Oost Brabant zich een veelzijdig tuinbouwcentrum
van nationale betekenis ontwikkelt. Gestreefd moet worden naar
versterking en uitbreiding van dit centrum. Zuidoost-Nederland is een
uitstekend vestigingsgebied voor tuinbouwbedrijven die in de Randstad
klem zitten.

De gemeente Helmond keert zich tegen de voorgestelde gele koers
voor het omliggende buitengebied. Een scherpere opstelling in de pkb,
gericht op een beter milieu, dient te worden bepleit. De Peel en het
aansluitende deel van de bruine koers moeten een zwaardere natuurbe–
houdsbestemming krijgen.
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De gemeente Eindhoven pleit voor een blauwe koers voor het gebied
tussen Eindhoven en Helmond omdat dit het meest tegemoetkomt aan
de nagestreefde functie voor dit gebied

Het samenwerkingsverband Kempenland prefereert de blauwe koers
voor het gehele gebied van de stadsregio Eindhoven-Helmond in plaats
van een bedekking van de regio met de groene, gele, bruine en blauwe
koers.

Door het gewest Helmond wordt bepleit om voor het hele stadsgewes–
telijk gebied van Eindhoven te kiezen voor de blauwe koers. Het betreft
hier een gebied met verschillende functies met een sterke onderlinge
samenhang. In de nota wordt voor het gebied van de Peel gekozen voor
de gele koers. Duidelijk is voor inspreker dat door de keuze voor de gele
koers de kwaliteiten van natuur en landschap van dit gebied door de
voorgestane ontwikkelingen blijvend onder druk komen te staan. Dit
terwijl in de nota voor de Peel en omgeving voor het veilig stellen van
natuurkerngebieden en ontwikkeling van recreatieve functies door
landschapsbouw en herstel van milieukwaliteit wordt gekozen.

Het gewest Midden-Limburg stelt voor de Midden-Limburge Maas en
het Maasplassengebied de blauwe koers te geven. Dit sluit meer aan bij
de toeristische ontwikkelingen en eventuele verdergaande ontgrondingen
staan dan niet meer op gespannen voet met de aangegeven koers.

De nota gaat volgens het gewest Midden-Limburg voorbij aan de
perpectiefvolle ontwikkelingsmogelijkheden van de glastuinbouw in
Zuid-oost Nederland.

3.3.1. Strategie voor koersverandering

Verzocht wordt door de Vereniging tot behoud van Natuurmonu–
menten in Nederland om nadere aandacht voor de grondaankopen in de
VINEX te schenken, in de vorm van een uitbreiding van de aankooptitel
van het BBL en een goede regeling voor een efficiënte en slagvaardige
verwerving van gronden door particuliere terreinbeherende natuurbe–
schermingsorganisaties. In de VINEX moet een goede onderbouwing
worden gegeven aan de kosten voor behoud en herstel van natuur en
landschap in relatie tot de ruimtelijke maatregelen en de benodigde
gelden hiervoor dienen ter beschikking te worden gesteld.

3.3.3. Doorwerking naar het sectorbeleid

Volgens een individuele inspreker kan gesteld worden dat het ruimtelijk
beleid gericht dient te zijn op een structurele afbouw van het oppervlak
militaire terreinen in ons land, mede gezien de internationale ontwikke–
lingen op het gebied van militaire ontspanning enerzijds en anderzijds het
toegenomen belang dat aan duurzaamheid, natuurwaarden en
leefbaarheid wordt gehecht.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij vindt op grond van ervaringen
en daarop afgestelde voorschriften niet dat het gaat om grootschalige en
milieu-riskante aktiviteiten bij de winning van aardolie en aardgas. Er is
overwegend sprake van kleinschalige aktiviteiten. Het huidige instrumen–
tarium biedt voldoende garantie om mijnbouwaktiviteiten binnen het
gehele Nederlandse territorium op een zorgvuldige en verantwoorde
wijze in te passen en te laten opereren.

De ontwikkelingsmogelijkheden van Oost-Gelderland moeten in eerste
instantie bepaald worden door de toeristisch-recreatieve sector, en niet
door de landbouwsector volgens het recreatieschap aldaar.

Het Landbouwschap heeft bezwaar tegen de passage in VINEX waarin
wordt gesteld, dat in het SLNO aandacht moet worden besteed aan de
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eventuele aanwijzing en ruimtelijke afbakening van concentratie– en
restrictiegebieden voor intensieve vormen van landbouw. Hiermee zou in
het SLNO de in VINEX gemaakte opsplitsing in sectoren verder worden
uitgewerkt. Het Landbouwschap acht deze opsplitsing geen goede zaak.

Gezien het feit dat er in de komende jaren een aanzienlijke hoeveelheid
(bedrijfs-)afvalstoffen zal blijven vrij komen, is het noodzakelijk om
ruimtelijke reserveringen voor verwerkingsinrichtingen en stortplaatsen in
VINEX op te nemen. Hoewel de recente totstandkoming van een landelijk
afvaloverlegorgaan als doelmatig wordt geoordeeld, verwachten het VNO
en het NCW dat de voorgestelde intergemeentelijke en interprovinciale
samenwerking onvoldoende tot oplossingen voor de afvalproblematiek
zal leiden. Het zal onvermijdelijk zijn dat de rijksoverheid in een aantal
gevallen de plaatsen aanwijst waar afval kan worden verwerkt.

Oppervlakte-delfstoffen zijn in de regel ongelijkmatig verspreid over
Nederland, terwijl de behoefte aan deze delfstoffen een veel gelijkma–
tiger geografische spreiding heeft. De rijksoverheid heeft derhalve een
taak bij de aanwijzing van de te winnen hoeveelheden deifstof per
provincie. Hiervoor wordt door het VNO en het NCW de totstandkoming
van een structuurschema Ontgrondingen bepleit. Verder is een snelle
herziening van de Ontgrondingenwet nodig, teneinde het rijk op dit punt
de nodige bevoegdheden te geven.

Teleurstellend is het volgens de ANWB dat in VINEX niet wordt aange–
geven met behulp van welk instrumentarium instandhouding van deze
gebieden wordt gewaarborgd, maar dat deze beslissing vooruit wordt
geschoven naar het Structuurschema LNO. In dit kader wordt bepleit om
het huidige beleid voor de Nationale Landschappen te continueren.
Tevens wordt voorgesteld om te bezien in hoeverre ook voor enkele
grotere wateren het Nationale Landschapsbeleid toepasbaar is.
Opgemerkt wordt dat enkele delen van Nationale Landschappen zijn
gelegen in gebieden met een bruine koers. Dit biedt geen garanties voor
behoud en versterking van de aanwezige landschappelijke en recreatieve
kwaliteiten. Zeker omdat militaire terreinen zich slecht verhouden tot de
strekking van het beleid van de groene koers en omdat in VINEX de
mogelijkheid wordt geboden om nieuwe militaire oefenterreinen in
gebieden met een bruine koers te realiseren, acht de ANWB herziening
van het Structuurschema Militaire Terreinen noodzakelijk. De Defen–
sienota kan wel een bouwsteen zijn voor de herziening van het beleid,
maar deze nota biedt geen ruimtelijk afwegingskader.

Volgens de Landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee
worden de algemene uitgangspunten voor de groene koers in de grote
wateren op pagina 69 voor de Waddenzee ten onrechte weer onderuit
gehaald in de regionale uitwerking op pagina 89 over de delfstofwinning
en de militaire activiteiten op pagina 96 waar de doorwerking naar het
sectorbeleid wordt besproken.

3.3.4. Doorwerking naar beleid van andere overheden.

Volgens de gemeente Weststellingwerf spreekt uit de centralistische
tendens van de nota een zekere minachting vor de lokale democratie.
Deze minachting werd ook bespeurd in het interprovinciaal overleg dat
VROM kortgeleden met de drie noordelijke provincies heeft gehad. Daar
werd de indruk gewekt dat het rijk en het IPO met voorbijgaan aan de
gemeente Ooststellingwerf, heeft besloten dat Ooststellingwerf een
groen gebied moet worden. Uitspraken hierover zullen, gezien de
concept-status van VINEX, toch met enige terughoudendheid gedaan
moeten worden.

De Waddenadviesraad vat de tekst over de koersen in de pkb op
bladzijde 156 zo op, dat de koersen ruimte geven aan nadere uitwerking
in het beleid van de andere overheden; overigens zonder hiermee
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afstand te nemen van de in de VINEX aangegeven rijksverantwoorde–
lijkheid. Ook de gebiedsomgrenzing op basis van systeemeenheden dient
volgens de Waddenadviesraad een vertrekpunt te zijn voor een nadere
uitwerking door de andere overheden.

De landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee pleit voor een
gebiedsgerichte uitwerking van de groene koers van de waddeneilanden.
Noord-Friesland en Noord-Groningen lenen zich uitstekend voor een
uitwerking van de bruine koers.
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IV. LEEFBAARHEID

4.1. Entree

Het begrip leefbaarheid wordt door de insprekers zeer ruim opgevat.
Een individuele inspreker vindt dat er een koppeling moet worden
gemaakt tussen de ruimtelijke ordening en de sociale vernieuwing.
Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan de architectonische en
stedebouwkundige vormgeving van woningen. De leefbaarheid in de stad
dient veel aandacht te hebben en te worden verbeterd door de begonnen
stadsvernieuwing met kracht voort te zetten.

4.2. Uitgangspunten en beleidsinhoud

De insprekers op deze paragraaf onderschrijven in hoofdlijnen het
gestelde in de Vierde nota Extra. Op onderdelen worden nuanceringen
aangebracht en worden deelproblemen expliciet onder de aandacht
gebracht.

Gewezen wordt op de volgende punten:
- De belangen van de minst draagkrachtige bevolking op het

platteland.
- De gevolgen van de vermindering van het aantal (basis) voorzie–

ningen op het platteland; het beeld moet gericht worden op een
deconcentratie van een aantal basisvoorzieningen.

- Als onderdeel daarvan worden de negatieve gevolgen genoemd van
de schaalvergroting in het onderwijs voor het platteland en de kleine
kernen.

- Ten aanzien van de detailhandel op het platteland voert de overheid
een te passief beleid.

- Enkele insprekers klagen over het niet aansluiten van het beleid in de
Vierde nota Extra met het provinciaal beleid in Friesland en
Overijssel.

- Algemene maatregelen om het autogebruik tegen te gaan hebben
een negatieve uitwerking op de mobiliteit en de leefbaarheid op het
platteland. Een inspreker voegt hieraan toe dat mengvormen van
auto en busvervoer voor het platteland mogelijke oplossingen
kunnen vormen.

- Het restrictieve beleid kan volgens een inspreker tot gevolg hebben
dat jongeren gedwongen worden te vertrekken, wegens het niet
beschikbaar zijn van woningen.

Het Landbouwschap wijst er tenslotte nog op dat het weinig zinvol is
te trachten het proces van schaalvergroting te stoppen, of te trachten in
iedere kern het voorzieningenniveau te handhaven. De bedreigde
gebieden liggen hoofdzakelijk in de bruine koers, waar ruimte wordt
geboden voor de intensivering van de landbouw. Het Landbouwschap
vreest echter dat door het beleid voor de gebieden met een blauwe koers
nieuwe probleemgebieden worden gecreëerd.

De koppeling van leefbaarheid met de sociale vernieuwing die in
VINEX wordt gelegd is een goede zaak. In de nota wordt dit volgens de
inspreker echter niet verder uitgewerkt. Een uitwerking is wel nodig
omdat sociale vernieuwing alleen betrekking heeft op bestaande wijken.
Ook de nieuw te bouwen woonwijken moeten een veilige, schone en
herkenbare omgeving, ruimtelijke keuzevrijheid en ruimtelijke verschei–
denheid bieden.

Het gewest Noord-Limburg begrijpt niet dat in de opsomming van
problematische regio's het gebied gelegen tussen Venray en Weert niet
voorkomt. Daarnaast wordt benadrukt dat de leefbaarheid van het
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landelijk gebied zeer gediend is met levensvatbare centrumgemeeiiten in
dat gebied. Het verdwijnen van voorzieningen zal de achterblijvende
bevolking volgens insprekers dwingen tot een grotere automobiliteit,
hetgeen in strijd is met het in de nota geformuleerde streven om de
automobiliteit terug te dringen.

De Waddenadviesraad vraagt aandacht voor de relatie tussen de
nagestreefde plattelandsontwikkeling in het noorden van Friesland/
Groningen en het Waddenzeebeleid. Hij adviseert daarom aan de
pkb-tekst op bladzijde 172 toe te voegen: «In dit plan wordt rekening
gehouden met de nabijheid van de waddenzee. Met het oog daarop geldt
ondermeer als uitgangspunt voor de planvorming de ontwikkeling van
een economisch en uit oogpunt van milieu duurzame landbouw in het
gebied».

4.3. Instrumentatie

Enkele insprekers pleiten voor de instelling van een plattelandsher–
structureringsfonds. Voor de verbetering van de leefbaarheid op het
platteland zou een speciaal fonds (ter grootte van 15 miljoen gulden)
ingesteld moeten worden. Uit dit fonds kunnen bijdragen beschikbaar
worden gesteld voor projecten in dorpen en op het platteland.

De Landelijke vereniging van kleine kernen is van mening dat een
regionale aanpak alleen zin heeft, als het behoud van lokale basisvoorzie–
ningen niet langer door bewoners alleen wordt gedragen. In de nota
komt de rol, de betekenis en de inbreng van de plattelandsbevolking bij
het plattelandsbeleid onvoldoende aan de orde.

Ook stelt de vereniging voor om na te gaan op welke wijze de verschil–
lende sectorinstrumenten en middelen doeltreffender ter beschikking
kunnen worden gesteld voor het beoogde integrale plattelandsbeleid.
Convenanten kunnen hierbij zeer wel bruikbaar zijn. Een evaluatie van het
plattelandsbeleid moet reeds eind 1992 plaatsvinden, en niet zoals in de
nota wordt voorgesteld pas in 1995.

In de nota wordt voor de regionale ontwikkelingsplannen het initiatief
en de organisatie bij de provincie gelegd. Hiermee wordt volgens een
inspreker voorbijgegaan aan de initiatieven van de gemeenten zelf.

In het kader van de sociale vernieuwing liggen de mogelijkheden van
het bevorderen van de werkgelegenheid op het platteland op basis van
bovengenoemde uitvoeringsgerichte Landschapsbeleidsplannen voor de
hand. Enkele insprekers pleiten ervoor deze mogelijkheden beter te
benutten.
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V. VIERDE NOTA EN STRUCTUURSCHETS

5.2. Nederland internationaal

Volgens de Raad voor Onroerende Zaken is de positie van Nederland
ten opzichte van het buitenland van landsbelang. Nederland kan het zich
niet permitteren de verdediging van die positie aan individuele partijen
over te laten. Aan de vergaande beschikkingsbevoegdheid van de langere
overheden om een eigen ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren alsook aan
de onderlinge concurrentie tussen gemeenten moet een einde komen.

5.2.1. Oost-Europa

Een aantal insprekers uit Groningen wijzen op de gevolgen van de
ontwikkelingen in Oost Europa voor de strategische ligging van Noord–
Nederland. De NOB wegtransport vindt dat de oost-west-verbindingen
hoge prioriteit verdienen. Er moet snel bekeken worden of de (weg)
infrastructuur op deze verbindingen op de groeiende goederenstroom is
berekend.

Volgens een inspreker wordt in de nota de strategische ligging van
Noord-Nederland tussen de Randstad (het economisch zwaartepunt van
Nederland) en de economische zwaartepunten in Noord-Duitsland en
Scandinavie, onvoldoende belicht.

Ook wegen, telecommunicatieverbindingen en pijpleidmgen zijn
volgens de stichting Weg belangrijke vormen van infrastructuur.
Nederland zou, ook al vanwege de ontwikkelingen in Duitsland en elders
in Europa, moeten aandringen op brede corridorstudies die alle vormen
van verkeer en vervoer onder de loep nemen.

Daarnaast vinden de gemeenten Enschede en Hengelo dat op korte
termijn een studie moet worden gestart naar de realisatie van de HSL
Randstad - Hengelo - Hannover - Berlijn.

5.2.2. Hoofdtransportassen

In het algemeen wordt instemmend gereageerd op de aanwijzing van
de hoofdtransportassen. Opvallend is de algemene strekking van de
reacties, waarbij gepleit wordt voor verbetering en aanwijzing van de
hoofdtransportassen in de oost-west-verbindingen. Dit geldt zowel de
rail– als de wegverbindingen over Groningen, Twente, Gelderland en
Venlo.

Het hoofdtransportassenbeleid maakt het mogelijk, dat de Randstad in
vrijwel alle richtingen wordt aangesloten op de belangrijke Europese
vervoercorridors. Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) dient dan
ook bijzondere aandacht te worden besteed aan de oost-west-verbinding
Randstad-Berlijn e.v. (hoge snelheidslijn). In dit kader pleit de NS voor
aanwijzing van het traject Zevenaar-Oldenzaal-grens tot hoofdtransportas
(HTA) voor het goederenvervoer, zodat de Betuwelijn in de derde fase
van Rail 21 Cargo (rond 2015) ook als aan/doorvoerroute naar het
oosten kan worden benut. De NS is ingenomen met de aanwijzing van de
Betuwelijn als hoofdtransportas. Deze lijn ontbreekt echter op de kaarten
op blzadzijde 109 en 159. In het kader van het hoofdtransportassen–
beleid verdient het concept rail/luchthaven Schiphol meer aandacht in de
nota.

De NV Luchthaven Schiphol wenst ook de aansluiting van de
Randstadregio op het Duitse hogesnelheidsnet. De aansluiting van
Schiphol op het Franse hogesnelheidsrailnet is zeer gewenst.

Als afzonderlijke wensen voor de aanwijzing van routes tot hoofdtrans–
portassen worden door de insprekers genoemd:
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- Leeuwarden opnemen in het net van hoofdtransportassen.
- De Betuwelijn teven aanmerken voor railpersonenvervoer.
- De Zuiderzeespoorlijn opnemen als hoofdtransportas.
- De as Tilburg– Den Bosch– Nijmegen/Arnhem als HTA aanmerken.
- Inpassen van de resultaten van het toegezegde onderzoek naar de

mogelijkheden om de Midden-Zeelandroute als HTA aan te wijzen in
het Kabinetsstandpunt over de Vierde nota Extra.

- Onderzoek naar de mogelijkheden tot het aanwijzen van een goede–
renrailverbmding via Hengelo naar Duitsland

- Rijksweg N37 aanwijzen als hoofdtransportas.

Wat betreft de goederenoverslag wordt gewezen op de noodzaak van
een verdere ontwikkeling van de goederendistributiecentra in Veendam
en in Coevorden.

Verzocht wordt de A73 tussen Boxmeer en Venlo en de A67 ten
noorden van Venlo op de kaart op te nemen en aan te merken als hoofd–
transportassen.

De Eindhoven-variant (van de railverbinding Antwerpen-Ruhr-gebied )
voorziet in een tracé dat Antwerpen via Turnhout verbindt met
Eindhoven/Welschap, Helmond, Venlo/Trade Port en het Ruhrgebied.
Verzocht wordt deze variant op de pkb-kaart als HTA (rail) te vermelden.

Voor het VNO en het NCW zijn er om de groei van 35 % automobiliteit
te kunnen opvangen voldoende ruimtelijke reserveringen nodig voor de
uitbreiding van het bestaande wegennet.

De gemeente Kesteren heeft procedurele en inhoudelijke bezwaren
tegen de toevoeging aan het HTA-net van de Betuwelijn. Procedureel
omdat de Betuweroute geen deel heeft uitgemaakt van de pkb-procedure
SVV-II. Inhoudelijk omdat bij een toetsing van de Betuwelijn aan de vijf
basisvoorwaarden voor de dagelijkse leefomgeving deze lijn hier niet aan
voldoet.

De gemeente Zwolle pleit voor een versnelde uitvoering van de in
SVV-II geplande verbeteringen van de spoorverbindingen van Zwolle met
de Randstad, met Groningen, met Emmen, met Twente en met Arnhem/
Nijmegen. De gemeente kijkt reikhalzend uit naar de uitkomsten van het
voorgenomen onderzoek naar de haalbaarheid van de Hanzespoorlijn van
Amsterdam via Lelystad naar Zwolle.

Een inspreker vestigt de aandacht op de kleinere zeehavens. De kracht
van kleinere zeehavens ligt in de complementariteit ten opzichte van de
grote mainport Rotterdam.

Betreurd wordt door een inspreker dat de realisering van de
Zuiderzee-spoorlijn niet aangegeven wordt als een reëele mogelijkheid.

Voor een individuele inspreker dient de vaarverbinding via het
Usselmeer, Friesland, Groningen, via Eems en Kustenkanaal en Hunte–
Weser een HTA-water te worden.

Volgens een inspreker moet van de aanleg van de A4 in zuidelijke
richting worden afgezien. Dit genereert nl. ongewenst nieuw verkeer,
roept ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen op en door verbetering van
de Heinenoordcorridor is de doortrekking niet noodzakelijk.

De ontwikkelingen in Duitsland en Oost-Europa zullen voor nieuwe
verkeersstromen zorgen, die de huidige infra-structuur niet aankan. In dit
kader wordt een nadere bezinning op een snelle aanleg van de A-50
bepleit door een inspreker.

Wat betreft de infrastructuur voor vaarwegen pleit het stadsgewest
Helmond ervoor om de Zuid-Willemsvaart te erkennen als een hoofd–
transportas en deze ook te verbreden.

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom pleiten voor een
versnelde aanleg van de Zoomweg als hoofdtransportas. Het is voor hen
van belang dat Roosendaal haar IC/EC status behoud, teneinde haar
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positie als spoorstad niet te verliezen. Bepleit wordt ook om een goede–
renspoorweg aan te leggen tussen Bergen op Zoom en de Antwerpse
haven.

De Nationale Havenraad vindt een onbelemmerde ontsluiting en
aansluiting van de zeehavens op de nationale en internationale hoofd–
transportassen noodzakelijk voor het behoud van de postitie van
Nederland als haven– en doorvoerland. Daartoe zal waar mogelijk het niet
zakelijk autogebruik moeten worden ontmoedigd en het openbaar
vervoer moeten worden gestimuleerd .

Door het gewest Breda wordt gepleit voor de realisering van de«
spoorlijn Breda - Oosterhout - Utrecht.

In het kader van de eenwording van Duitsland en de gevolgen hiervan
voor Nederland, wordt gepleit voor snel overleg met Duitsland over het
op peil brengen van de hoofdtransportassen tussen Duitsland en
Nederland. De huidige verbindingen met Scandinavië en Noord–
Oost-Europa zijn volgens een inspreker zwak.

In de nota worden de verbindingsassen primair gedefiniëerd vanuit de
nationale mainports Schiphol en Rotterdam. Dit zou eigenlijk moeten
gebeuren vanuit een veel grootschaliger herkomst– en bestemmings–
matrix, waarin ook de havens van Calais (kanaaltunnel),
Zeebrugge/Antwerpen, Bremen en Hamburg alsmede de grote agglome–
raties zoals het Rhein-Ruhrgebied, het Rhein-Maingebied en Sachsen
een rol spelen.

Vanuit Europees perspectief is het onbegrijpelijk dat de E3/A67 niet als
hoofdtransportas wordt aangemerkt.

Gepleit wordt door een inspreker voor een verbetering van de railver–
binding Venlo-Keulen (verder aansluitend op het Duitse spoorwegnet).

5.2.3. Knooppuntaanduidingen

In vergelijking met de reacties op de Vierde nota zijn er nu beduidend
minder reacties op dit onderdeel binnengekomen. Een enkele inspreker
vermoedt zelfs dat het Rijk de knooppuntenstrategie heeft verlaten en
voor de stadsgewestelijke aanpak heeft gekozen. In het algemeen wordt
door de betreffende gemeenten instemmend gereageerd op de
aanwijzing van de knooppunten. De gemeente Eindhoven constateert een
afwijking tussen de Vierde nota Extra (aanwijzing tot nationaal
knooppunt) en de stellingnamebrief waarin sprake was van Eindhoven als
een (inter)nationaal knooppunt. De gemeente Tilburg vraagt om duide–
lijkheid welk gebied tot het knooppunt behoort (de hele desbetreffende
regio of uitsluitend de centrale stad).

De in VINEX gehanteerde indeling van knooppunten schept voor het
VNO en het NCW onduidelijkheid. Vanuit een oogpunt van concurrentie
achten zij het voor de knooppunten van belang dat het rijk de betreffende
gemeente als volwaardig knooppunt erkent, met alle financiële en
bestuurlijke consequenties van dien.

Om te verzekeren dat het knooppuntenbeleid ook daadwerkelijk wordt
uitgevoerd, hebben de 13 gemeentebesturen van stedelijke knooppunten
profielschetsen gemaakt waarin het eigen beleid wordt uiteengezet.
Tevens hebben de knooppunten voorstellen ontwikkeld voor van
rijkswege beschikbaar te stellen instrumentarium voor uitvoering van het
knooppuntenbeleid. De stelling in VINEX dat vormen van bestuurlijke
samenwerking tussen dubbel-knooppunten en de omliggende gemeenten
ondersteund zullen worden door het rijk, wordt door de dertien gemeen–
tebesturen waardevol gevonden.

's-Hertogenbosch is de enige van de vier grote Brabantse steden die
de knooppuntstatus ontbeert. De gemeente Den Bosch pleit ervoor om
ook aan 's-Hertogenbosch de knooppuntstatus toe te kennen.
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Om aan het knooppunten-concept daadwerkelijk vorm te kunnen geven
moeten volgens de gemeenten Enschede en Hengelo de woningbouw–
contingenten bij voorrang aan de knooppunten worden toegewezen.

5.3. Bevolkingsspreiding en open ruimte

Insprekers wensen enkele gebieden aan te wijzen als open ruimte.
Genoemd worden: delen van Walcheren, Zuid-Beveland en West
Zeeuws-Vlaanderen, de gehele Hoeksche Waard en delen van Twente en
de Achterhoek. Gewezen wordt op de tegenstelling tussen de aanwijzing
als open ruimte van het gebied tussen Arnhem en Nijmegen met een
restrictief beleid en de aanwijzing van hetzelfde gebied als stedelijk
ontwikkelingsgebied voor Arnhem/Nijmegen.

Enkele insprekers vinden een beleid wenselijk, waarbij sociaal– en of
economisch gebondenen het recht hebben om te wonen en te bouwen in
de eigen omgeving, dus ook in gebieden waar een restrictief beleid geldt.
Deze gebieden met een restrictief beleid dienen niet op slot te gaan.

Tenslotte wordt gevraagd waarom niet alle gebieden tussen de
Brabantse stadsgewesten als bufferzone worden aangewezen. Er wordt
om een motivering gevraagd.

In de nota zou de regering aan moeten geven hoe het de ontwikke–
lingen in de bevolkingsspreiding tegemoet wil treden. VNO en NCW
wijzen op de buitenwaartse ontwikkeling van de steden en op de ontwik–
keling van Noord-Brabant. Ook de bevolkingsbewegingen in Europa
zullen veranderingen in de bevolkingspreidmg tot gevolg hebben.

Wanneer het op de kaart op bladzijde 116 van de nota voorgestelde
«open ruimte beleid» wordt uitgevoerd betekent dit voor 's-Hertogen–
bosch dat verdere verstedelijking in zuidelijke, zuid-westelijke en
westelijke richting in beginsel uitgesloten is.

De gemeente 's-Hertogenbosch is van mening dat de in VINEX
opgenomen kaart een zorgvuldig afwegingsproces rond de meest
wenselijke Bossche stadsuitbreiding niet bij voorbaat mag frustreren.

Het CNV Zeeland pleit voor beperking van de invulling van de open
ruimten, waarbij de keuze wordt gemaakt voor een meer dan gemiddelde
bevolkingstoename. In het kader van de werkgelegenheid is het een
goede zaak dat er ruimte wordt gecreëerd voor het Midden– en Klein–
bedrijf, mits een en ander niet in strijd is met het milieubelang en de
omgeving.

In VINEX wordt aangegeven dat het Benelux Middengebied een
belangrijke plaats inneemt in het open ruimte beleid. Het stadsgewest
Breda vraagt om een verduidelijking omtrent de bijzondere positie van dit
gebied.

5.4. ROM-gebieden

De keuze voor de ROM-gebieden Kanaalzone en Rijnmond wordt
onderschreven door respectievelijk de provincie Zeeland en het over–
legorgaan Rijnmondgemeenten. Voor de ROM-gebieden Zuid-Oost
Friesland en Drenthe wordt een interprovinciale aanpak voorgesteld. Op
korte termijn is het instellen van een «grondbank» onontbeerlijk voor het
realiseren van zo'n ruimtelijke inrichting. Het Landbouwschap acht het
teleurstellend dat de regering na drie jaar studeren nog steeds geen
duidelijk beeld kan scheppen over het te voeren beleid in de ROM–
gebieden. Het lijkt dan ook verstandig voorlopig geen nieuwe gebieden
aan de ROM-lijst toe te voegen.

Verzocht wordt af te zien van het rijkstoezicht op de uitvoering van het
restrictieve beleid in het «Groene Hart». In het beleid moet ruimte
worden gelaten voor een provinciale afweging op streekplanniveau.
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Bepleit wordt om het Plan van Aanpak (ROM-uitwerking) integraal
onderdeel te laten zijn van de uitwerking in het kader van de koersveran–
dering.

Verder moet de organisatie en status van de voor dit gebied aangekon–
digde drie uitwerkingen beter op elkaar worden afgestemd. Tevens zou
volgens de gemeente Tilburg in de nota aan het gebied Midden-Brabant
een andere benaming moeten worden gegeven, om geen verwarring te
wekken met het reeds gevestigde geografisch en bestuurlijke begrip
Midden-Brabant.

Bezwaar wordt gemaakt tegen het in VINEX opgenomen
ROM-gebieden beleid. Het gaat volgens VNO en NCW niet aan om grote
gebieden met gemengde en soms zeer specifiek economische bestem–
mingen, primair vanuit het milieubeleid te benaderen. Daarbij wordt
gewezen op Schiphol, Rijnmond, Umond en delen van Noord-Brabant.

Het besturen van dergelijke, voor de Nederlandse economie zeer
belangrijke, gebieden vanuit het milieuperspectief, is in strijd met de
eerste prioriteit van VINEX, het bevorderen van de internationale concur–
rentiepositie van Nederland.

Het CNV is van mening dat er in de Umond en met name in de
gebieden rond Velsen-Noord, Beverwijk en Wijk aan Zee sprake is van
een complexe bedreiging van de milieukwaliteit. Verzocht wordt dit
gebied toe te voegen als ROM-gebied.

De toepassing van de Wet Geluidhinder moet volgens de Nationale
Havenraad worden meegenomen als hoofdprobleem bij het opstellen van
het gebiedsgerichte Plan van Aanpak.

De groene koers in Zuidoost-Friesland valt voor een belangrijk deel
samen met het ROM-gebied van dezelfde naam. Het is voor het
Landbouwschap niet duidelijk om welke redenen nu juist dit gebied is
geselecteerd.

5.5. Bestemmingsplannen buitengebied

De in VINEX voorgestelde herziening van circa 100 bestemmings–
plannen buitengebied wordt door inspreker toegejuicht. Hierbij moet het
rijk (in het belang van de leefbaarheid van het platteland) er zorg voor
dragen dat:

- elke kleine kern een bestemmingsplan krijgt;
- in de bestemmingsplannen buitengebied ook voor kleine kernen

mogelijkheden worden geboden voor beperkte en passende
woningbouw en werkgelegenheid;

- in het buitengebied aanwezige voorzieningen als zodanig positief
bestemd worden in de nieuwe bestemmingsplannen.

Door het gewest Helmond wordt gesteld dat in de nota vermeld staat
dat het rijk bij de bijstelling van bestemmingsplannen buitengebied de
helft van de plankosten voor zijn rekening zal nemen. Helaas is in de
pkb-tekst niets van dit voorstel terug te vinden.

De gemeente Rotterdam werkt mee aan een Plan van Aanpak voor het
ROM-gebied Rijnmond. De gemeente gaat ervan uit dat bij de ruimtelijke
afwegingen die in dit kader gemaakt moeten worden, sprake is van een
evenwicht tussen economische en ecologische (milieu)belangen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 105



VI. RUIMTELIJKE INVESTERINGEN

6.1. Entree

De Raad voor het Midden– en Kleinbedrijf heeft veel vraagtekens bij de
financiering van het beleid. Enkele insprekers sluiten zich daarbij aan. De
financiering van het in VINEX voorgestelde beleid wordt zwaar onvol–
doende geacht. De rijksoverheid trekt te weinig geld uit en er wordt te
veel verwacht van het bedrijfsleven.

Volgens de Raad voor Onroerende Zaken is er behoefte aan een
integrale investeringsstrategie. Deze investeringen mogen niet onderge–
schikt worden gemaakt aan het beleid om het financieringstekort terug te
dringen.

Een structurele aanpassing van de financiële en juridische middelen
verdeling tussen het rijk en de lagere overheden past volgens het
Randstad Overleg Ruimtelijke Ordening bij de voorgestane versterkt
gedecentraliseerde opzet van het RO-beleid. Het is daarbij zaak dat de
provincies voor het kunnen (helpen) uitvoeren van het aangescherpte
beleid van het rijk extra middelen ter beschikking krijgen, bijvoorbeeld ter
vergoeding van schadeclaims bij toepassing van het restrictief beleid.

6.2. Bestaande rijksmiddelen ruimtelijk beleid

Er worden door verschillende insprekers vraagtekens gezet bij het
voldoende beschikbaar zijn van financiële middeien en de aanwezigheid
van voldoende draagkracht. Genoemd worden de beperkte financiële
middelen voor de milieuvriendelijke verstedelijking. De Stichting Natuur
en Milieu pleit daarom voor een ruimer budget voor excessieve grond–
kosten en het stadsgewestelijk openbaar vervoer. Via de grondbelasting
is een verdere verruiming mogelijk.

De streekraad Oost-Groningen is teleurgesteld over de hoogte van de
vrijgemaakte financiële middelen. Volgens het Bosschap zijn extra
middelen voor de verbetering van economische en sociale structuur van
de bosbedrijven van wezenlijk belang.

Er is ook geen geld uitgetrokken voor de sanering van verkeerde
plannen voor woningbouw (in het Groene Hart) en bedrijfsterreinen die
ver van de stations zijn gelegen. Hiervoor zou het verhogen van de
grondbelasting nodig zijn volgens een inspreker.

De busmaatschappij NZH heeft twijfels over de financiële haalbaarheid
van het pakket hoogwaardige openbaar vervoerlijnen. De VINEX is op het
punt van investeringen erg ambitieus en er zullen meer middelen dan in
het SW-II voorzien worden, nodig zijn.

Verder wordt door enkele insprekers voorgesteld een fonds in het
leven te roepen (in aansluiting op het advies van de RARO) met een
budget van ongeveer 15 miljoen gulden voor de uitvoering van concrete
projecten in de landelijke gebieden. Ook wordt er gepleit voor het
toekennen van een nog in het leven te roepen verfijning voor plattelands–
gemeenten met veel kernen in het kader van de algemene uitkering uit
het gemeentefonds.

Voor de realisering van deze nota is volgens het VNO en het NCW
minstens f 1 miljard per jaar meer nodig dan beschikbaar is in de begro–
tingen van Rijk en lagere overheden en het SW-II.

6.3. Ruimtelijke investeringsprioriteiten

Door de insprekers wordt gevraagd om bij de investeringen prioriteit
toe te kennen aan de verbetering van de infrastructuur en de
ROM-gebieden. Er wordt een zware wissel op het Overleg Ruimtelijke
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Investeringen (ORI) getrokken, maar tegelijkertijd moet worden beseft
dat er in dit overleg nog nauwelijks sprake is van concrete afspraken.

Het Landbouwschap vraagt om een voorkeur voor de landinrichting bij
de investeringsprioriteiten.

Een inspreker wijst erop dat de aanpassing en de vernieuwing van het
Groene Hart, zoals wordt voorgesteld in de groene en blauwe koersbe–
paling, een uiterst kostbare zaak zal worden. De groene koers kent
namelijk nauwelijks kostendragers vanuit de markt.

In hoofdstuk 6 van de nota zouden aanwijzingen moeten worden
gegeven voor de aanscherping van de sectornota's en de meerjaren–
plannen van andere departementen overeenkomstig de in VINEX
genoemde investeringsprioriteiten. De prioriteitstelling zoals die in de
nota is aangegeven geeft nog geen prioriteit aan tussen de daar
genoemde prioriteiten. Een inspreker is ook verontrust over het feit dat
pas in het kabinetsstandpunt wordt bepaald of en zo ja hoe, het
gewenste kwaliteitsniveau van het stadsgewestelijk openbaar vervoer
haalbaar is. En of men moet terugvallen op sub-optimale oplossingen.

Door de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen wordt gehoopt
dat de in VINEX geformuleerde prioriteitstelling zal leiden tot projecten
met een hoge ruimtelijke kwaliteit, die als stimulans kunnen fungeren
voor verdere ontwikkelingen.

De gemeente Apeldoorn vraagt om een investeringsprioriteit voor de
overgangszones van het Centraal Veluws Natuurgebied. De bedragen
zoals in VINEX vermeld staan op bladzijde 127 zijn per jaar gemiddeld. Zij
geven daardoor geen inzicht in de prioriteiten in de tijd gezien.

Voor woningbouwprojecten wordt door de gemeente Den Haag gepleit
voor het tot stand brengen van financiële arrangementen die op ontwik–
kelingslokaties marktsector-woningbouw met lagere aanvangslasten
mogelijk maken. Onrendabele infrastructurele investeringen zullen gesub–
sidiëerd moeten worden. In tweeërlei opzicht moet de Wet voorkeurs–
recht gemeenten van de gemeente Den Haag uitgebreid worden,
namelijk met het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht moet ook
mogelijk zijn in niet-stadsvernieuwingsgebieden en er moet een aanwij–
zingsmogelijkheid door een bestuurlijke autoriteit op agglomeratieniveau
komen.

De gemeente Rotterdam spreekt zijn waardering uit voor het inzich–
telijk maken van de beschikbare geldmiddelen voor de uitvoering van het
in de nota voorgestelde beleid en de investeringsprioriteiten.

6.4. De kosten van verstedelijking en mobiliteit

De RAVO leidt uit paragraaf 6.4. van de nota af, dat het Rijk niet de
volledige verantwoordelijkheid zal willen aanvaarden voor de financiële
uitvoerbaarheid van het eigen ruimtelijke ordeningsbeleid, waar het de
volkshuisvesting betreft.

De Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening in Zuid-Holland zet
vraagtekens bij de financiële onderbouwing van het verstedelijkingsbeleid
van VINEX. Het noemen van alternatieve lokaties die gekozen zullen
worden als de optimale lokaties te duur blijken te zijn, brengt een risico
met zich mee (zie het Hoorns Kwadrant). In deze constructie wil de raad
de kustlokatie als alternatieve lokatie vermeld zien.

Volgens het overlegorgaan Rijnmondgemeenten zou onderzocht
moeten worden of voor de realisering van met name de binnenstedelijke
woningbouwtaakstellingen de introductie van een daarop toegesneden
grondkostensubsidieregime (vergelijkbaar met de subsidie voor grote
bouwlokaties) wenselijk is. Daarnaast zou de mogelijkheid onderzocht
moeten worden om bouwstromen van meerdere kleinere lokaties te
bundelen tot grote bouwstromen met een daarop toegesneden grond–
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kostensubsidie. Ook wordt gewezen op de kosten voor de uitplaatsing
van de glastuinbouwbedrijven ten behoeve van de nieuwe woningbouw–
lokaties.

De Nederlandse Spoorwegen tenslotte vindt, dat de regering grote(re)
aandacht dient te besteden aan het tijdig en in voldoende mate
beschikbaar komen van de benodigde financiële middelen voor het
stadsgewestelijk en regionale openbaar vervoer, teneinde suboptimale
openbaar vervoerstelsels te voorkomen. Afstemming met andere grote
investeringsstromen (woningbouw– en bedrijfslokaties) is van eminent
belang.

Hoewel de ANWB niet tegen het profijtbeginsel in het verkeers– en
vervoersbeleid is, moet wel aan een dergelijke toepassing van het profijt–
beginsel een beleid ten grondslag liggen op basis waarvan het beginsel
rechtvaardig en consequent wordt toegepast.

6.6. Publiek-private samenwerking

Van overheidswege is er meer aandacht gekomen voor vastgoedinves–
teringen, ook van particulieren. Hieruit is het overleg «Overleg
Ruimtelijke Investeringen» ontstaan. Deze ontwikkeling binnen de
overheid wordt door het VNO en het NCW als positief ervaren. Het is
immers vooral de markt die bepaalt waar en hoe een levensvatbare en
dus duurzame stedelijke structuur tot stand kan komen. Het in VINEX
opgenomen voorstel om van overheidszijde voldoende gemandateerde
personen voor het maken van deze afspraken in te zetten is met
waardering ontvangen.

De gemeentebesturen van de dertien stedelijke knooppunten vragen
om het mogelijk te maken dat alle stedelijke knooppunten hun inbreng
kunnen leveren bij het ORI.

De Raad voor Onroerende Zaken vraagt zich af of niet te gemakkelijk
wordt aangenomen dat de lagere overheden en het bedrijfsleven zullen
zorgdragen voor het welslagen van het ruimtelijke ordeningsbeleid,
vooral nu de realisering daarvan sterk afhankelijk is van de werking van
de markt.

De Raad voor het Midden– en Kleinbedrijf vindt dat düidelijker moet
worden aangegeven hoe de samenwerking tussen gemeenten en
bedrijfsleven gestalte krijgt, zowel op financieel als op bestuurlijk gebied.

Naar het oordeel van het Bosschap moet ook de bosbouwsector aan
de publiek-private samenwerking een belangrijke bijdrage kunnen
leveren.

Een aantal insprekers is ingegaan op de selectie van sleuteiprojecten.
De volgende projecten worden daarbij voorgedragen:

- Onderdelen van het plan van aanpak Schiphol (NV Luchthaven
Schiphol).

- Spoorzone Leeuwarden (gemeente Leeuwarden).
- Lokatie Hanzeland (gemeente Zwolle).
- Corridor Eindhoven-Veldhoven-Welschap (gemeente Eindhoven).
- Haagse nieuwe centrum (Haagse Kamer van Koophandel).
- Lokatie Hongerland (gemeente Spijkenisse).
- Nadere uitwerking Groene Hart (Intergemeentelijke Samenwerkings–

orgaan Midden Holland en overlegorgaan Rijnstreek).
- Nieuw-Oost (platform welzijnswerk Amsterdam)
- IJ-as, Amsterdam (ROA, Amsterdam)
- Spoorzone (gemeente Breda)
- Spoorlijn en –zone (gemeenten Hengelo en Enschede)
- Delen herstructurering Havengebied (gemeente Rotterdam)

De publiek-private samenwerking vereist volgens een inspreker dat
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duidelijke afspraken worden gemaakt over de behartiging van de
belangen van de zwakkere in de samenleving. Ook zal het instrumen–
tarium van de ruimtelijke ordening sterk kunnen worden beïnvloed door
een dergelijke vorm van samenwerking.

Bepleit wordt om de woningbouwlokatie Nieuw-Oost op te nemen in
de lijst van sleutelprojecten. Voorwaarde hierbij is wel, dat het eindbeeld
van deze lokatie wordt beperkt tot ca. 20 000 woningen, zonder verbin–
dingen door het Umeer.

Van de Nationale Havenraad moet nagegaan worden welke projecten
uit de prioriteitenlijst van infrastructuurknelpunten op korte en lange
termijn de aanduiding van sleutelproject behoeven in het belang van de
ontsluiting van de mainport Rotterdam en de overige zeehavens.

Het instrumentarium van de WRO is volgens de gemeente Den Haag
te zwak voor het geleiden van private investeringen in de richting die de
VINEX aangeeft. Voor het bevorderen van investeringen in commercieel
vastgoed moet gedacht worden aan het bijeenbrengen van «venture»-
kapitaal.
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Lijst van binnengekomen reacties

291 A. J K. en C. P. J. Noord-West Overijssel, Blokzijl
106 A J P Agransche Jongeren Platteland, Assendelft
39 Aalsmeerse Land– en Tuinbouw Organisaties, Aalsmeer

221 Aan– en verkoop Coöperatie Meppel B.A., Meppel
22 Aartsdiocesane R K. Boeren– en Tuindersbond ABTB, Elst (Gld.)

229 ABTB Afdeling Steggerda, Vinkega
29 J H Alferink, Nijverdal

328 Algemeen Verbond Bouwbedrijf, 's-Gravenhage
52 Anonieme reactie
12 Mr. C. P. A Bakker, Zeist

212 Banken Oost– en Weststellingerwerf, Steenwijk
318 Bedrijvenkring Apeldoorn, Apeldoorn
368 Bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast Schiebroek, Rotterdam

9 I Bolijn, Almere
322 Bond van Erfpachters en Hyp. Boeren afd. Flevoland, Lelystad
208 Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, afd. Langedijke, Oosterwolde
348 Bond voor Nederlandse Stedebouwkundigen, Amsterdam

50 Bosschap voor Bosbouw en de Houtteelt, Den Haag
381 Bouw en Houtbond FNV, Woerden
380 Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging, Tilburg
270 G Brandsma & ZN, assurantie-advieskantoor, Oldeberkoop

18 J. A. Breddels, Utrecht
67 Bureau voor architectuur en R.O. Kranenborg B.V., Coevorden

210 Burger en Gemeenschap, Vleuten
308 Buurtvereniging Nieuwe Meer, Badhoevedorp
259 CBTB afdeling Wolvega, Oldetrijne
298 CBTB en DVLG afd. Diever, Dwingeloo, Nyensleek, Eesveen, Vledder, Nyensleek

55 Christelijke Plattelands Jongeren Westland A. Vreugdenhil, 's-Gravenzande
355 Christelijk Nationaal Vakverbond, Utrecht
378 Commerciële Club Industriepark Nieuwkoop, Nieuwkoop
295 Cooperative Company Friesland, Leeuwarden
316 D66 van Woerden, De Ronde Venen en Breukelen
48 H Deinum, Delfzijl

148 E Delfsma, Zandhuizen
72 Ir. A. B. Delmaar, Velp

323 Delta Overleg, Goes
226 Dertien Stedelijke Knooppunten, Zwolle
211 Dielissen, Zeewolde

20 A. M. Dijk van, Leiderdorp
242 J J. C. M. Doggen, Biddinghuizen
284 Doopsgezinde Gemeente Giethoorn, Giethoorn
340 Dorphuiswerk Burgerveen, Burgerveen
225 Dorpsbelang-VW Makkinga, Makkinga
246 Dorpsbelang Langedijke, Langedijke
260 Dorpsvereniging Badhoevedorp, Badhoevedorp
104 C. L. L. Droogh, Zandhuizen

51 H. J. Edzes, Tinte
69 V. Erdin, Alphen a/d Rijn
19 W. J Ettema, 's Hertogenbosch

166 Federatie Dorpsbelangen Dongeradeel, Peasens
214 Federatie Flevoland Centraal, Utrecht
160 Feriening Lytse Doarpen, Tersoal
358 Fietsersbond ENFB, Woerden
347 A. Flameling, Hoorn
276 Flevohof, Dronten
283 Gelderse milieufederatie, Arnhem
44 Gemeente Aalsmeer, Alsmeer

129 Gemeente Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn
135 Gemeente Amstelveen, Amstelveen
213 Gemeente Asten, Asten
239 Gemeente Apeldoorn, Apeldoorn
296 Gemeente Assen, Assen
302 Gemeente Appingedam en Delfzijl, Delfzijl
251 Gemeente Amersfoort, Amersfoort
231 Gemeente Abcoude, Abcoude
367 Gemeente Achtkarspelen, Buitenpost
142 Gemeente Bodegraven, Bodegraven
256 Gemeente Beuningen, Beuningen
265 Gemeente Bemmel, Bemmel
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293 Gemeente Breda, Breda
313 Gemeente Breukelen, Breukelen
344 Gemeente Bernisse, Heenvliet
354 Gemeente Berkel en Rodenrijs, Berkel en Rodenrijs
192 Gemeente Cothen, Cothen
292 Gemeente Coevorden, Coevorden
117 Gemeente De Ronde Venen, Mijdrecht
136 Gemeente Deventer, Deventer
178 Gemeente Dongeradeel, Dokkurn
190 Gemeente Duiven, Ouiven
300 Gemeente Den Haag, Den Haag
330 Gemeente Dronten, Dronten
334 Gemeente Delft, Delft
263 Gemeente Den Bosch, 's-Hertogenbosch
108 Gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling, Eindhoven
280 Gemeente Enkhuizen, Enkhuizen
329 Gemeente Emmen, Emmen
122 Gemeente Groningen, Groningen
163 Gemeente Giessenlanden, Hoornaar
230 Gemeente Gouda, 's-Gravenhage
240 Gemeente Gorinchem, Gorinchem
285 Gemeente Goedereede, Oudorp
42 Gemeente Horst, Horst
80 Gemeente Hattem, Hattem
96 Gemeente Heteren, Heteren

143 Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Hardmxveld Giessendam
151 Gemeente Heemstede, Heemstede
196 Gemeente Haaksbergen, Haaksbergen
227 Gemeente Heeze, Heeze

25 Gemeente Helmond, Helmond
269 Gemeente Hoogeveen, Hoogeveen
286 Gemeente Hefshuizen, Uithuizen
337 Gemeenle Heerde, Heerde
365 Gemeente Hellevoetsluis, Hellevoetsluis
258 Gemeente Usselham, Oldemarkt
176 Gemeente Kollumerland ca , Kollum
224 Gemeente Kesteren, Opheusden
262 Gemeente Kampen, Kampen
351 Gemeente Kerkwijk, Kerkwijk
369 Gemeente Katwijk, Katwijk

59 Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden
149 Gemeente Loosdrecht, Loosdrecht
222 Gemeente Leiderdorp, Leiderdorp
357 Gemeente Lopik, Lopik
375 Gemeente Loenen, Loenen

98 Gemeente Middelburg, Middelburg
138 Getneente Moerhuizen, Zevenhuizen
181 Gemeente Maassluis, Maassluis
223 Gemeente Moordrecht, Moordrecht
315 Gemeente Meppel, Meppel
376 Gemeente Montfoort, Montfoort
152 Gemeente Nieuwkoop, Nieuwkoop
327 Gemeente Nederweert, Nederweert
155 Gemeente Nieuwerkerk aan den Ussel, Nieuwerkerk aan den Ussel

27 Gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, St. Anthonis
82 Gemeente Ouder-Amstel, Ouderkerk aan de Amstel

159 Gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde
185 Gemeente Opmeer, Spanbroek
158 Gemeente Oostflakkee, Oude-Tonge
303 Gemeente Pijnacker, Pijnacker
290 Gemeente Roertnond, Roermond
374 Gemeente Rotterdam, Rotterdam
111 Gemeente Spijkenisse, Spijkenisse
168 Gemeente Schoonhoven, Schoonhoven
172 Gemeente Stadskanaal, Stadskanaal
201 Gemeente Smallingerland, Drachten
237 Gemeente Schiedam, Schiedam
243 Gemeente Scheemda, Scheemda
40 Gemeente Tiel, Tiel

119 Gemeente Tytsjerksteradiel, Burgum
162 Gemeente Terneuzen, Terneuzen
169 Gemeente Tilburg, Tilburg
338 Gemeente Texel, Den Burg

79 Gemeente Vlissingen, Middelburg
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140 Gemeente Vledder, Vledder
198 Gemeente Venlo, Venlo
183 Gemeente Veendam, Veendam
289 Gemeente Venray, Venray
332 Gemeente Vianen, Vianen

65 Gemeente Wijhe, Wijhe
116 Gemeente Winterswijk, Winterswijk
137 Gemeente Waddinxveen, Waddinxveen
147 Gemeente Weesp, Weesp
195 Gemeente Weststellingwerf, Wolvega
277 Gemeente Weert, Weert
281 Gemeente Westvoorne, Rockanje
325 Gemeente Woerden, Woerden
363 Gemeente Werkendam, Werkendam
174 Gemeente Zwolle, Zwolle
319 Gemeente Zeewolde, Zeewolde
297 Gemeenten Enschede en Hengelo, Enschede
309 Gemeenten Maastricht en Heerlen, Heerlen
350 Gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal en Nispen, Roosendaal

54 Gereformeerd Politiek Verbond, Utrecht
274 Gewest 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch
189 Gewest Breda, Breda
271 Gewest Helmond, Helmond
102 Gewest Kop van Noord-Holland Gewestbureau, Schagen
272 Gewest Midden-Limburg, Roermond
273 Gewest Noord-Limburg, Venlo
199 Gewest Zuid-Kennemerland, Haarlem
339 Gez. Dierenartsen in de gemeenten Oost– en Weststellingerwerf, Wolvega
324 F J. Gier de, Zoetermeer
156 Greidhoeke Noard, Wommels
373 Grensregio Rijn-Maas-Noord, Monchengladbach 1

24 G. L. Groeneveld, Wateringen
56 Groengroep Uithoorn, Uithoorn
13 Haags Milieu Overleg, Den Haag
46 D. van Haaren-Hendriks, Enkhuizen

314 Havenschap Delfzijl/Eemshaven, Delfzijl
17 W van den Hof, Apeldoorn

364 Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden
279 Hoogovens Groep BV, Umuiden
112 Initiatiefgroep Wijs op Weg, Amersfoort
360 Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft, Delft
123 Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, Gouda
139 Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, Gouda
180 Intergemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek, Alphen aan den Rijn
194 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband ZO-Drenthe, Emmen
343 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe, Nunspeet
353 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Drechtsteden, Dordrecht
133 Ir W. Wissing BNS BNA NIROV.KIvl., Barendrecht
371 It Fryske Gea, Provinciale Vereniging Natuurbescherming, Beetsterzwaag

11 A. Jager, Ugchelen
66 Jongeren Land en Tuinbouw Bond Westland (J. L. T. B.), Kwintsheul
47 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en Ben. Maas, Rotterdam
49 Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-West Gelderland, Tiel
60 Kamervan Koophandel en Fabrieken voor Friesland, Leeuwarden
75 Kamervan Koophandel en Fabrieken voor de Mijnstreek, Heerlen
83 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen, Groningen
86 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland, Lelystad
97 Kamer van Koophandel en Fabneken Noordelijk Overijssel, Zwolle

101 Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden– en Noord-Zeeland, Middelburg
113 Kamervan Koophandel Den Haag, Den Haag
120 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland, Hengelo
121 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft en omstreken, Delft
130 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland Zuid, Dordrecht
167 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek, Zaandam
191 Kamer van Koophandel Hoorn, Hoorn
233 Kamer van Koophandel voor Midden Holland, Gouda
288 Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuidoost-Brabant, Eindhoven
250 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Amsterdam
144 Kamers van Koophandel en Fabrïeken in Noord-Holland, Amsterdam
161 Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe, Meppel
335 Kamers van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord Brabant, Breda
361 Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Leiden

10 J KeisNoordwit, Amsterdam
4 J. Keizer, Amsterdam
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2 T. van Kleef, Rotterdam
254 A. J Klokkert, Hardenberg
264 Knooppunt Arnhem/Nijmegen, Arnhem
173 Koninklijk Cooperatief Fries Rundvee Syndicaat wa., Leeuwarden
235 Koninklijk Nederlands Vervoer, Den Maag
244 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, 's-Gravenhage
317 Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, 's-Gravenhage
377 Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Arnhem Holland
103 P. Kraak, Oldemarkt
115 Kring Amstelland van de Land– en Tuinbouwbond (L.T.B.), Heerhugowaard
114 Kring Kennemerland van de Katholieke Land– en Tuinbouwbond, Heerhugowaard

5 M. Kruze, Rijswijk (ZH)
61 Landbouwschap gewestelijke raad voor Noord-Holland, Maarlem
94 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Drenthe, Assen

105 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Gelderland, Arnhem
124 Landbouwschap,'s-Gravenhage
145 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Overijssel, Zwolle
150 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Zuid-Holland, 's-Gravenhage
157 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Noord-Brabant, Tilburg
165 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Utrecht, Utrecht
184 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Groningen, Groningen
275 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Flevoland, Emmeloord
331 Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Friesland, Leeuwarden
177 Landelijke vereniging voor kleine kernen, Arnhem
356 Landelijke verenigng tot Behoud van de Waddenzee, Harlingen
287 Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers, Venlo
207 LMIJ, ABTB, CBTB Overijssel, Scheerwolde
188 LMIJ-ATBTB-CBTB Zuidelijk-Flevoland, e.a., Zeewolde
234 LTB; CBTB, HMVL van Texel, Oosterend Texel
186 Maatschap Punter, Makkinga

3 P. Meeuwsen, Vlissingen
37 Milieu-Kontakt-Elandspolder (M.K.E.), Noordeinde
77 Milieugroep Haarlemmermeer, Vijfhuizen

362 Milieuvereniging Zijpe, St. Maartensvlotbrug
33 N.V. Koninklijke Ned. Vliegtuigenfabriek Fokker, Amsterdam-Zuidoost
41 N.V. Luchthaven Schiphol, Luchthaven Schiphol

215 N V. Watertransportmij Rijn-Kennemerland WRK, Amsterdam
370 Nationale Havenraad, 's-Gravenhage
182 Nederland Distributieland, Den Haag
45 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen
85 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Abcoude
93 Nederlandse Vereniging van Landelijk Eigendom, 't Harde

109 Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond NCOV, Rijswijk
126 Nederlandse Spoorwegen, Utrecht
127 Nederlandse Fruittelers Organisatie, 's-Gravenhage
193 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Zeewolde
204 Nederlandse Vereniging voor Tuin– en Landschapsarchitectuur, Amsterdam
379 Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Utrecht
307 J. Neef, Ter-ldzerd
236 NIROV, Sectie Emancipatie in de R.O en Volkshuisvesting, 's-Gravenhage
228 NIROV, werkgroep Vrije Integralisten in de R.O., Den Haag
107 NOB Wegtransport, Rijswijk (Z.H.)
299 Noord Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, Haarlem

88 Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij NZH, Haarlem
28 Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, Tilburg
21 Nutsbedrijf Westland N V., Naaldwijk

217 T. Oenema, Oldeouwer
154 Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen, Zwolle
90 Overlegorgaan Rijnmondgemeenten, Rotterdam

141 Overlegorgaan Hoeksche Waard, Oud-Beijerland
203 Overlegorgaan Agrarische Belangen, Pijnacker
187 Plaatselijk Belang Nijeberkoop, Nijeberkoop
248 Plaatselijk Belang Elsloo, Elsloo
249 Plaatselijk Belang De Hoeve, De Hoeve
305 Platform Landschap en Cultuurhistorie, Renkum
219 Platform Welzijnswerk en Huisvesting Amsterdam, Amsterdam
304 Produktschap voor vis en visprodukten, Rijswijk
132 Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland, Middelburg
266 Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, Tilburg

30 Provinciale raad voor de ruimtelijke ordening Zd.-Holland, Den Haag
74 Provincie Zeeland Gedeputeerde Staten, Middelburg
63 Provincie Zeeland Sociaal-Economische consultatiegroep, Middelburg

200 Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden VNO en NCW, 's-Gravenhage
38 Raad voor Midden– en Kleinbedrijf, Den Haag
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95 Raad voor de Volkshuisvesting, Zoetermeer
171 Raad voor Onroerende Zaken, Voorburg
372 Randstad Overleg Ruimtelijke Ordening, Haarlem

87 Recreatieschap Oost-Gelderland, Hummelo
118 Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Utrecht
333 Regionaal Economisch Overleg Delftse Regio, Delft
100 Regio Ussel Vecht, Zwolle
110 Regio Oostermoer, Gasselternijveen
267 Regionaal Overlegorgaan Amsterdam, Amsterdam
294 Regioraad Noord Groningen, Usquert

78 Rijksuniversiteit te Utrecht College van Bestuur, Utrecht
179 Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fabriekeri Z-H, Rotterdam
312 Samenwerkende Kamers van Koophandel Gelderland, Arnhem

35 Samenwerkingsverband Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, Gorinchem
99 Samenwerkingsverband Midden Kennemerland, Umuiden

125 Samenwerkingsorgaan Westland, Naaldwijk
175 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Kempenland, Eindhoven
202 Samenwerkingsverband West-Veluwe/Valleigebied, Ede
206 Samenwerkingsverband Oost-Gelderland, Doetinchem
257 Samenwerkingsorgaan Duin– en Bollenstrreek, Lisse
320 Samenwerkingsverband Heuvelland, Berg en Terblijt

7 Drs. M. C. Schraver, 's-Gravenhage
71 K. A. Schutter, Munnekezijl
91 Sector Opleidingen Sociale Arbeid, Utrecht

6 Stichting 'Meer Historie', Vijfhuizen
14 Stichting Promotie Tuinbouw Zuid-Oost Nederland, Grubberworst
16 drs. P N. Siebe, Haarlem

255 Sociaal Economisch Overleg Oost-Gelderland, Doetinchem
36 Sociaal-Economisch Overlegorgaan Noord-Holland, Haarlem
26 E. J van Soert, Rockanje
57 drs. W. van St. Annaland, Zevenaar

238 R P. Staal, Oosterhout
23 Stichting Wijkorgaan Osdorp, Amsterdam-Osdorp
53 Stichting tot behoud van Groene Zoom Schalkwijk, Haarlem
58 Stichting Werkgroep Behoud de Peel, Liessel
62 Stichting Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant, Den Bosch
70 Stichting Friese Milieuraad, Leeuwarden
89 Stichting Natuur– en Milieuwacht, Berkel en Rodenrijs
92 Stichting Natuur en Milieu, Utrecht

128 Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard, Snelrewaard
134 Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw, Assen
232 Stichting Landelijk Overleg Natuur– en Landschapsbeheer, Utrecht
253 Stichting Weg, Den Haag
278 Stichting Europoort/Botlek, Schiedam
306 Stichting Natuur en Landschap Voorne-Putten, Brielle
352 Stichting BOVAG-RAI Autobranchebeleid, Amsterdam
359 Stichting Centraal Comitè Anti-Bulderbaan, Berkel-Rodenrijs
326 Stichtse Milieufederatie, De Bilt
346 Streekcommissie Hoeksche Waard, Puttershoek
336 Streekgewest Brabant-Noordoost, Oss
197 Streekgewest Westelijke Mijnstreek, Geleen

15 Streekraad Oost-Groningen, Wedde
131 Stuurgroep Rijn-Schelde Delta, Rotterdam
245 Ver. Het Friesch Grondbezit, afd. Oostst.werf, Wolvega e.a., Oosterwolde
252 Ver. Hoeksche Waards Landsch, mil.werkg. Hoeks Wrd. Alarm, Oud-Beijerland

81 Ver. van Exploitanten van Waterleidingbedr. in Ned. VEWIN, Rijswijk (Z.H.)
31 Verbond van Nederlandse Ondernemingen Overijssel, Zuthpen
32 Verbond van Nederlandse Ondernemingen Gelderland, Zutphen
73 Vereniging vrienden van de voetveren, Ridderkerk
76 Vereniging Das & Boom, Beek-Ubbergen

164 Vereniging de Hollandsche Molen, Amsterdam
205 Vereniging van Ingelanden, Lijnden
220 Vereniging voor bedrijfsvoorlichting «Midden Tjonger», Nijeberkoop Ooststellingwerf
247 Vereniging Plaatselijk Belang Zandhuizen, Zandhuizen
261 Vereniging Kleine Dorpen Groningen, Hoogezand
321 Vereniging tot behoud van het Usselmeer, Edam
342 Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 's-Graveland
345 Vereniging vrienden van het Gooi, Naarden
349 Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappij, Voorburg
366 Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, Assen

8 P. J. M. Vertegaal, Haarlem
68 VNO Noord Nederland en NCW Noord, Haren

153 Voetgangersvereniging VBV, s'-Gravenhage
34 Vogel– en Vleermuisgroep Noordrand, Rotterdam
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282 Vogelwerkgroep Schagen, Schagen
382 Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie, Amersfoort
311 F. Vriens, Waalre
218 VVD De Waal-Texel, De Waal-Texel
268 Wadden Advies Raad, Leeuwarden
216 G. Wartena, Stiens
43 C. A. van Weelden Rl, Houten

1 J. W. Weerkamp, Papendrecht
146 Werkgroep «Verontruste burgers van Voorne», Oostvoorne
383 Werkgroep Verontruste Abbenessers, Abbenes
170 B. C. Witteveen, Oldelamer
341 G. Wolves, Apeldoorn

84 Zeeuwse Milieufederatie, Goes
301 Zuidhollands Landschap, Rotterdam
310 Zuidhollandse Miheufederatie, Rotterdam

64 P. Zwang, Dordrecht
241 Zweefvlieg Club Rotterdam, Waddinxveen
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Inleiding

In de maanden februari tot en met mei 1991 is bestuurlijk overleg met
de andere overheden gevoerd over de Vierde nota Extra. Dit overleg
heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces van Ontwerp-PKB naar
Kabinetsstandpunt. Door het uitvoeringsgerichte karakter van de Vierde
nota Extra heeft de relatie met de andere overheden een sterk accent
gekregen.

Zoals gebruikelijk, is overleg gevoerd met de provincies, de Unie van
Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het
Interprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening. Op initiatief van de
provincies is het overleg met de drie noordelijke provincies gecombi–
neerd. Ook het overleg met de vier Randstadprovincies is gezamenlijk
gevoerd.

Met het oog op de uitvoering van het beleid voor verstedelijking en
mobiliteit in de vier grote stadsgewesten is bovendien per stadsgewest
overleg gevoerd met de bij dit beleid direct betrokken (samenwerkende)
gemeenten en provincie(s).
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEN HET IPO III EN DE
MINISTER VAN VROM OP 13 FEBRUARI 1991

Aanwezig:

Van de zijde van het IPO: de Gedeputeerden Schapenk, Lange, alsmede Kuiper, Propstra en
Vermeulen

Van de zijde van VROM: Minister Alders. V.d. Veen, Leeflang, Verspoor, Groen, Robertus en
V.ni Giezen

Van de zijde van BiZ: Kuijken

1. Algemene opmerkingen en bestuurlijke samenwerking

Minister Alders schetst kort het werkproces aan de Vierde nota
en spreekt waardering uit voor de intensieve samenwerking met de
provincies in de voorbereidingsfase van het beleid. Hij onderstreept het
belang van de gecombineerde benadering van r.o. en bestuurlijke samen–
werking die in VINEX en Besturen op Niveau gestalte heeft gekregen.
Daarin heeft de provincie een cruciale rol als het gaat om de uitvoerings–
coördinatie.

Gedeputeerde Schapenk deelt mee dat het IPO bereid is het
RO-beleid van de Minister te steunen ten opzichte van andere departe–
menten. Hij signaleert wel een spanning tussen enerzijds het maken van
keuzes door het rijk die de uitvoeringsgerichtheid van het beleid
vergroten en anderzijds het stelsel van de WRO waarin de uitvoering
vooral bij provincie en gemeenten ligt. Hij vindt het tempo waarin de
spoorboekjesactie in de Randstad moet worden uitgevoerd veel te hoog.
Hij signaleert een hierbij optredend loyaliteitsconflict. Daarnaast
waarschuwt hij voor verlies aan kwaliteit en zorgvuldigheid.

!n de relatie bestuurlijke organisatie (b.o.) en r.o. signaleert hij een
pendelbeweging tussen het gelijk opgaan van r.o. en b.o. en een afzon–
derlijke benadering. Hij vraagt de Minister een duurzame oplossing te
kiezen, waarbij de uitvoeringsaspecten worden betrokken.

Minister Alders wijst op de spanning tussen het geluid dat de
WRO-procedures allerlei ontwikkelingen in de weg staan enerzijds en de
noodzaak om via de r.o. juist allerlei zaken op te lossen. Problemen als
inrichting Randstad, lokaties afvalverwerking en electriciteitopwekking
worden steeds complexer en roepen de vraag op of het conflictop–
lossend vermogen van de WRO voldoende is. Hij heeft op dit punt een
studie in gang gezet.

Gedeputeerde Schapenk biedt aan de opvattingen van de
provincies op dit punt te formuleren en aan de Minister kenbaar te
maken.

Minister Alders spreekt de noodzaak uit van koppeling van de
bestuurlijke organisatie aan het inrichtingsvraagstuk van de stadsge–
westen. Voor de inwoners tellen de grenzen van de gemeenten niet.
Maar de financiering van de inrichting via de gemeentelijke grondbe–
drijven is niet op de schaal van het ruimtelijk functioneren ingesteld. De
spoorboekjes in de Randstad zijn een middel om de regionale ontwik–
keling ook financieel onder één noemer te brengen.

De heer Kuijken benadrukt dat de vorm van de bestuurlijke organi–
satie de inhoud moet volgen. WGR is een belangrijk instrument. Echter
dat schiet in grootstedelijke gebieden tekort. Daarom wordt een
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interimwet gemaakt om de ontwikkelingen die zich in deze gebieden
voordoen ook in bestuurlijk opzicht te kunnen ondersteunen. Provincie
heeft daarbij een taak als het gaat om de bepaling van de gebieden, het
bevorderen van de samenwerking en het zo nodig optreden als arbiter.

Ontwikkelingen op dit punt zijn bemoedigend.

2. Verstedelijking en Mobiliteit

Minister Alders benadrukt de noodzaak van goede lokatiekeuzen. Er
zit nog een aantal verkeerde lokaties in de pijplijn. Daar kan wat aan
gedaan worden, öf door het openbaar vervoer te verbeteren of door
alleen de juiste bedrijven toe te laten. Samen met de investeerders
moeten per regio lijnen worden ontwikkeld om dit beleid vorm te geven.
Voor grensregio's kan zo'n beleid op termijn juist een concurrentie–
voordeel betekenen.

De heer Vermeulen spreekt de steun van het IPO uit voor dit beleid,
maar het mag niet zo zijn dat provincies alleen maar nee-verkopen. Hij
vraagt wat positieve mogelijkheden in sfeer van plan– en grondkosten
zijn en hoe een regionaal grondbeleid kan worden toegepast om het
beleid vorm te geven? Over de HTA's merkt hij op dat provincies al toe
willen naar een uitwerking richting Oost-Europa.

De heer Kuiper vraagt aandacht voor gewenste overgangsmaatre–
gelen in de grensregio's, en vraagt hoe de Minister op de korte termijn
de problematiek van de C-lokaties denkt aan te pakken. Verder vraagt hij
aandacht voor de aansluiting van de Betuwelijn op het Duitse net en voor
de oplopende kosten van milieu-effectrapportages over grote bouwlo–
katies. Er moet duidelijkheid komen over de verdeling van de kosten.

Minister Alders stelt voor om gezamenlijk met IPO III nadere
voorstellen te doen voor de regionale differentiatie van het ABC-beleid
naar de sterk, matig en weinig verstedelijkte gebieden van ons land. Naar
de hoofdtransportassen lopen studies, waaruit op dit moment nog geen
aanleiding blijkt voor aanscherping van de uitspraken. Ten aanzien van de
grondkosten wijst de Minister op het streven meer te werken met
«lump-sum-bedragen».

Wat betreft de m.e.r. wijst de Minister er op dat dit primair een provin–
ciale taak is. Hij onderkent wel dat knelpuntsituaties optreden in de
stadsgewesten in de Randstad en enkele daarbuiten. Daar moet in het
kader van de spoorboekjes nader naar gekeken worden.

3. Koersbepaling landelijk gebied

Gedeputeerde Lange spreekt de instemming van het IPO uit met de
methodiek, die overigens op bepaalde punten nog wel verbetering
behoeft. Hij gaat er vanuit dat de toekenning van de koersen indicatief is
en er nog correcties mogelijk moeten zijn. De blauwe koers is niet helder.
Verder vraagt hij aandacht voor de mate waarin grondbeleid een bijdrage
kan leveren aan het overhevelen van functies zoals de tuinbouw uit
gebieden die onder druk staan naar elders. Tenslotte pleit hij voor bevor–
deren van de fiets in het recreatieve verkeer: Nederland-Fietsland.

Minister Alders onderstreept de noodzaak van het gezamenlijk
uitwerken van de koersbepaling in streek– en bestemmingsplannen. Bij
de blauwe koers wordt gekozen voor het tot ontwikkelen brengen van
functiemenging. Dit is een duidelijk andere lijn dan die Mansholt/De
Zeeuw propageren. Het overhevelen van tuinbouw is bij de voorbereiding
van VINEX aan de orde geweest, maar mede gebaseerd op gesprekken
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met het Landbouwschap op dit moment op grote schaal nog onhaalbaar
geacht. De discussie op dit punt zal echter worden voortgezet, waarbij
het bewerkstelligen van een cultuurdoorbraak bij de tuinders in het
Westen erg belangrijk is, en vraagt of het IPO op dit punt nadere infor–
matie zou kunnen aandragen.

De heer Leeflang vult aan dat het bij de blauwe koers gaat om
combinaties van functies die elkaar versterken. Verdere intensivering van
de landbouw past niet in dit perspectief; wel bedrijfsvergrotingen.
Blauwe koers is bij uitstek geschikt voor ontwikkeling van cultuur-histo–
rische en landschappelijke waarden in toeristisch opzicht. De gedachte
Nederland-Fietsland past dan ook uitstekend in deze koers.

Gedeputeerde Lange wijst op het voorbeeld van het gebied Erica–
Klazienaveen. Hij acht het van belang dat in VINEX tenminste de ruimte
voor dergelijke ontwikkelingen wordt gecreëerd en zegt toe dat het IPO
III zich zal beraden op het aangeven van mogelijkheden om te komen tot
een grotere spreiding van de (glas)tuinbouw over het land.

4. Leefbaarheid Platteland

Gedeputeerde Lange benadrukt onder verwijzing naar het
IPO-commentaar de wenselijkheid om te komen tot een plattelandsher–
structureringsfonds.

Minister Alders wijst op de noodzaak om van een benadering per
kern over te stappen op een regionale benadering Daarbij is aansluiting
gezocht bij de filosofie van de sociale vernieuwmg. Met deze aanpak
moet nu ervaring worden opgedaan. Hij sluit niet uit dat een fonds de
uitkomst van dit proces is.

5. ROM-gebieden

Gedeputeerde Lange pleit er voor de 11 gekozen gebieden niet
limitatief te laten zijn en de begrenzing van deze gebieden in nader
overleg met de provinciale besturen te bepalen.

Minister Alders bevestigt deze punten, maar wijst er ten aanzien van
het aantal gebieden op dat de RPD de grenzen van zijn capaciteit is
gepasseerd. De activiteiten moeten in de tijd worden uitgesmeerd.

Voorts ondersteunt hij een trekkersrol van de provincies m.n. waar het
gaat om nieuwe gebieden. Daarbij denkt hij niet alleen aan het vervullen
van een voorzittersrol, maar bijvoorbeeld ook aan het zelf uitzetten van
studies.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEIM DE VNG EN DE
MINISTER VAN VROM OP 5 MAART 1991

Aanwezig :

Van de zijde van de VNG: Namens het Bestuur Houben en Hartkamp, alsmede Dordregter,
Pluckel en Van Douwen

Van de zijde van VROM: Minister Alders. vd Veen, Leeflang, Verspoor, Groen, Robertus,
van Giezen en Smid

1. Algemene opmerkingen en Internationalisering

Minister Alders schetst kort het werkproces aan de Vierde Nota
Extra, de relatie tot de Vierde Nota, en de rol die gemeenten in dit gehele
proces hebben.

Burgemeester Houben signaleert in VINEX een verminderde
aandacht voor de internationale aspecten t.o.v. Vino. Met name grens–
regio's spelen een rol in dit proces. Voorts acht hij VINEX minder markt–
gericht. Hij vraagt zich af of er voldoende instrumentarium is voor de
betrokken gemeenten/regio's.

Minister Alders wijst op het aanvullende karakter van de Vierde Nota
Extra. De in de Vierde Nota gemaakte keuze voor een markgericht
ruimtelijk beleid blijft ook uitgangspunt in de Vierde Nota Extra. De
relatie tussen VINEX en VINO zal in deel 3 van de VINEX nog eens
nadrukkelijk worden aangegeven. T.a.v. het europese perspectief wijst hij
op de recente RPD-studie «Perspectieven in Europa». Bovendien nodigt
hij de VNG uit tot het doen van suggesties over de manier waarop grens–
regio's een voorbeeldfunctie kunnen vervullen om de discussie over de
Ruimtelijke Ordening op Europees niveau verder te brengen.

Burgemeester Houben spreekt, naar aanleiding van de verminderde
aandacht hiervoor in de VINEX, zijn bezorgdheid uit over de voortgang
van het stedelijke knooppuntenbeleid. Hij vraagt of de profielschetsen nu
ook doorwerken in investeringsbeslissingen en in het beleid voor de
bestuurlijke samenwerking. Hij wijst er daarbij op dat de gemeenten al
veel werk hebben verricht en dat de op gang gekomen processen niet
moeten verwateren.

Minister Alders geeft aan dat het zeker de bedoeling is om dit beleid
verder uit te werken. Er wordt naar gestreefd om gelijktijdig met deel 3
van de VINEX de brief over de knooppuntprofielen aan de Kamer te
sturen. Bovengenoemde opmerkingen doen hem concluderen dat er in
deel 3 sprake zal moeten zijn van een duidelijkere profilering van de
stedelijke knooppunten.

2. Mobiliteit en Lokatiebeleid

Burgemeester Houben deelt mede dat de VNG de algemene
beleidslijnen ondersteunt. De indeling in ABC-lokaties zal echter
regionaal gedifferentieerd moeten worden. Er zal wel rekening moeten
worden gehouden met de bestaande voorraad bedrijfsgebouwen en
voorzieningen. Daarnaast wijst hij er op dat het hier om lange-termijn–
beleid gaat.

Minister Alders nodigt de VNG uit om ook te deel te nemen aan de
werkgroep die zich samen met het IPO, op zeer korte termijn, zal bezig
houden met de differentiatie van de ABC-lokaties. Verder wijst hij er op
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dat voor de voorbeeldplannen 1991 een van de thema's de vernieuwing
van bestaande bedrijfsterreinen is.

3. Leefbaarheid en Koersbepaling

Burgemeester Hartkamp geeft aan dat de VNG globaal kan
instemmen met het beleid t.a.v. de landelijke gebieden. Men is zeer te
spreken over de extra aandacht hiervoor in de VINEX. Hij heeft echter
zijn twijfels over de tweedeling landelijk - stedelijk. Zeker wanneer
binnen het landelijk gebied alleen aan koersen en leefbaarheid aandacht
wordt gegeven. Onder verwijzing naar Vestdijks «half-landelijkheid» wijst
hij er op dat in grote delen van het landelijk gebied landbouw niet de
primaire inkomstenbron is. De economische basis wordt in vele landelijke
gebieden gevormd door het midden– en kleinbedrijf in de steden en de
dorpen. Voor deze gebieden zou een ander beleid moeten gelden.
Bereikbaarheid en voorzieningeniveau spelen hierbij een rol.

Minister Alders onderschrijft de analyse van burgemeester Hartkamp
en zegt toe in deel 3 aandacht te schenken aan de relatie stad/land.

Burgemeester Hartkamp wijst er op dat het koersenbeleid nog de
nodige operationaliteit mist. Wil men tot daadwerkelijke koerswijzigingen
komen zal er een sanerings– en herstructureringsfonds moeten komen.
Tot slot wekt het zijn verbazing dat bij het leefbaarheidsbeleid alleen
VROM en WVC zijn betrokken.

Minister Alders stelt nadrukkelijk dat ook andere departementen
betrokken zijn bij het leefbaarheidsbeleid. In deel 3 zal worden aange–
geven hoe de verdere uitwerking van het beleid wordt georganiseerd en
wie daar bij betrokken zijn. Hij streeft er naar dit vorm te geven conform
de werkwijze bij de stedelijke zaken in het kader van de Sociale
Vernieuwing. Daarnaast zal worden aangegeven hoe doorwerking kan
plaats vinden naar niet aangewezen gebieden waar de leefbaarheidspro–
blematiek ook aan de orde is.

Burgemeester Hartkamp benadrukt de noodzaak van een ontwikke–
lingsperspectief (en de daarmee samenhangende koersenkleur) voor de
noordelijke regio's. Hierbij zou tegemoet kunnen worden gekomen aan
enerzijds de noodzaak om de Randstad te ontlasten en anderzijds de
wens om te komen tot een herstructurering van de akkerbouw in het
Noorden.

Minister Alders nodigt de VNG uit om te bekijken of vanuit de
gemeenten een bijdrage kan worden geleverd aan de onderbouwing van
de ontwikkeling van intensieve teelten in het noordelijk kleigebied en de
vraag of daaraan de gele koers moet worden verbonden. Daarbij kan ook
worden ingegaan op mogelijke relaties tussen centra in het Noorden
(afstand Emmen - noordelijk kleigebied).

De heer Dordregter vraagt ook aandacht voor de leefbaarheid in de
steden. Deze is afhankelijk van de voortgang van de stadsvernieuwing.
De VNG is zeer verheugd dat het stadsvernieuwingsfonds vrij
ongeschonden uit de tussenbalans is gekomen. Hij spreekt zich uit tegen
het storten van het SV-fonds in het gemeentefonds.
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4. Uitvoering, Instrumentarium en Financiële aspecten

Burgemeester Houben geeft aan dat, voor wat betreft de bestuur–
lijke samenwerking, de VNG de nadruk legt op vrijwilligheid en intergra–
liteit. Men wacht de interimwet af.

De heer Dordregter vult aan dat hierbij verstrekkende maatregelen
niet worden uitgesloten. Wel moet er sprake zijn van democratische
legitimatie en consistentie.

Minister Alders wijst op de intensieve samenwerking tussen BiZa en
Vrom op dit terrein. Hij benadrukt de overeenstemming met de VNG op
dit punt. Ook voor hem is vrijwilligheid uitgangspunt, maar uiteindelijk
mag de zwakste schakel niet bepalend zijn. De interimwet biedt ook de
mogelijkheid om de financiële verhouding aan de orde te stellen. Hierbij
wordt met name gedacht aan het belastingregime, verevening en een
gewestelijk grondbeleid. Hij nodigt de VNG uit om na afloop van het
overleg met de vier Randstad-stadsgewesten de, dan opgedane,
ervaringen hieromtrent nog eens door te praten. Daarbij kan ook kennis
van buitenlandse regelgeving worden ingebracht.

De heer Dordregter stelt dat er aandacht nodig is voor de
samenhang van de verschillende instrumenten. Er dreigt een overvloed
en overlap aan overleggremia. In dit kader is horizonwetgeving erg
belangrijk. Tot slot merkt hij op dat de VNG de tracé-wet positief heeft
becommentarieerd.

Minister Alders wijst op nadelige gevolgen van de, onjuiste, geluiden
dat de WRO-procedures allerlei ontwikkelingen zouden vertragen. Hij
vraagt de VNG om vanuit de gemeenten aan te geven wat de opvat–
tingen zijn over het conflictoplossend vermogen van de WRO.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEN DE UNIE VAN WATER–
SCHAPPEN EN DE MINISTER VAN VROM OP 5 MAART 1991

Aanwezig:

Van de zijde van de Unie van Waterschappen: Namens het Bestuur Uff, Van den Berge en
Tap, alsmede Smit en Havekes

Van de zijde van VROM: Minister Alders. Den Dunnen, Leeflang, Verspoor, Dijkstra, Groen,
Robertus en Van Giezen

1. Opening

Minister Alders heet de Unie van Waterschappen van harte welkom.
Hij hecht aan dit formeel overleg o.a. gelet op de betrokkenheid van de
waterschappen bij de koersbepaling in het landelijk gebied. Hij stelt voor
te praten aan de hand van de vier onderwerpen die de Unie noemt in
haar reactie. Eventueel kan er na dit gesprek nog een ambtelijk overleg
zijn over b.v. de begrenzing van de koersgebieden.

2. Rol van de waterschappen

De heer Uff constateert dat de Vierde nota Extra (VINEX) meer
aandacht besteedt aan de waterschappen dan de Vierde nota. Hij wijst
op de schaalvergroting bij de waterschappen en benadrukt de belangrijke
rol op regionaaal niveau. Het gegeven dat de waterstaatkundige situatie
vaak voorwaardenstellend is voor de ruimtelijke ontwikkeling kan volgens
hem niet vaak genoeg benadrukt worden. Als voorbeeld noemt hij de
werkzaamheden aan het Plan van Aanpak Schiphol, waarbij het water–
schap ten onrechte niet betrokken was. Hij constateert dat de water–
schappen in de regel vroegtijdig worden ingeschakeld door gemeenten
bij bestemmingsplannen; op provinciaal niveau worden zij in de r.o.-lijn
minder goed ingeschakeld. Hij vraagt de aandacht van de minister
hiervoor. Ten slotte merkt hij op dat de Unie de formele positie van
VINEX voor het werk van de waterschappen onduidelijk acht; de water–
schappen zijn vooral gebonden aan het provinciale niveau.

Minister Alders reageert op de laatste opmerking door te verwijzen
naar de uitgebreide overlegronde over VINEX o.a. over de afstemming op
andere plannen. VINEX geeft de hoofdlijnen aan, die op provinciaal
niveau uitgewerkt moeten worden; daarbij gaat het bij bijvoorbeeld de
koersbepaling om invulling op dat niveau en niet meer om de vraag of
wel de juiste koers is gekozen. Ten aanzien van de betrokkenheid van de
waterschappen bij de planvorming op gemeentelijk niveau stemt hij in
met de gemaakte opmerkingen en wijst op de wederzijdse betrokkenheid
van gemeenten en waterschappen. Hij is benieuwd naar de opvattingen
van de Unie over de betrokkenheid van de waterschappen bij de concrete
uitvoering van VINEX.

De heer Uff ziet een zeer bepaalde betrokkenheid van de water–
schappen bij de uitvoering van VINEX. Hij benadrukt de staatkundige
positie van de waterschappen t.o.v. de provincies.

De heer Smit stemt in met ambtelijke contacten over verdere betrok–
kenheid en benadrukt het randvoorwaardenstellende karakter van het
werk van de waterschappen voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat
dan om condities waaronder gebouwd kan worden, soms als beletsel en
anders vaak met financiële gevolgen.

De heer van den Berge onderstreept de afhankelijke positie van de
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waterschappen t.o.v. de provincies. Bij de gemeenten heeft hij de indruk
dat de waterschappen meer rekening houden met de gemeenten dan
omgekeerd.

3. Koersbepaling landelijk gebied op basis van systeemeen–
heden

De heer Uff vraagt in aansluiting op eerdere opmerkingen over de
structurele geleding van het water om een beter inzicht in de begren–
zingen in laag Nederland bij de koersbepaling.

Minister Alders constateert dat de Unie in haar schriftelijke reactie
kan instemmen met een indeling gebaseerd op waterstaatkundige
eenheden. Het is nu belangrijk om tot uitwisseling van informatie te
komen. Hij geeft de achtergronden aan van de gekozen begrenzingen in
laag-Nederland en verwijst voor de details naar het studierapport. VINEX
is uitgegaan van fysisch-geografische eenheden, hetgeen iets anders is
dan de systemen uit de derde Nota Waterhuishouding (NW3). Mede op
basis van de reactie van provincies wordt nu opnieuw naar die indeling
gekeken. Hij stelt voor dat op ambtelijk niveau nog nader overleg met de
Unie plaatsvindt over een voorstel voor een aangepaste indeling.

De heer IJff spreekt zijn bereidheid uit om hieraan mee te werken.

4. Koerskeuze 2015

De heer Uff wijst op zijn ervaringen in de ruimtelijke ordening. Hij
constateert dat er bijvoorbeeld 10 jaar zit tussen een plan en de reali–
sering en dat langer dan tien jaar vooruit kijken niet zoveel zin heeft. Hij
meent dan ook dat het woord koerskeuze geen goed woordgebruik is,
het suggereert een grove koers en niet meer dan dat.

Minister Alders geeft aan dat in VINEX een onderscheid is gemaakt
tussen de periode 1995-2005 en 2005-2015. De uitspraken voor de
laatste periode zijn veel indicatiever van karakter dan die voor de eerste.
Ten aanzien van het verleden heeft hij de indruk dat de planning voor de
stedelijke gebieden aardig overeenkomt met de werkelijkheid. Bij lande–
lijke gebieden is dat moeilijker. In VINEX is dat toch geprobeerd door na
te denken over wat waar wel kan en waar niet. De koersbepaling is
ontwikkelingsgericht: aansluitend op bestaande ontwikkelingen is een
wensbeeld geformuleerd. Bij de discussie over de koersbepaling komen
veel vragen los, en terecht. Ook in de visie van het rijk is verdere
uitwerking van de koersen geboden. VINEX is een eerste stap.

De heer Smit vindt het positieve van VINEX dat het uitgezette beleid
in het landelijk gebied nu verder gaat dan tot nu toe gebruikelijk was. De
vrees van de Unie is dat dit beleid niet altijd overeenkomt met het beleid
in andere rijksnota's. De vraag van de Unie is dan ook waar men zich op
moet richten.

Minister Alders benadrukt dat de VINEX niet in strijd is met bijvoor–
beeld de NW3. In VINEX zijn met handhaving van de uitgangspunten van
andere nota's de koersen voor het landelijk gebied geformuleerd. De
koersen worden in het structuurschema NLO verder uitgewerkt. De
problemen in het landelijk gebied zullen vaak regionaal en lokaal
aangepakt moeten worden. Dit houdt ook in dat het niet alleen gaat om
zogenaamde beschermde gebieden als natuurgebieden, maar ook om
maatregelen daarbuiten. Voorbeeld is daarvan De Peel, hier zal een
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samenhang in beleid moeten zijn tussen verschillende gebieden en
tussen de verschillende vormen van ruimtegebrek.

De heer Uff meent dat bij veiligstellen van belangen dit altijd
enigszins ten koste gaat van andere belangen. De keuze werd en wordt
vaak niet gemaakt. Hij meent daarom dat het beleid terughoudend moet
zijn in haar pretenties.

De heer Tap vraagt naar het beleid voor de leefbaarheid en de
verpaupering op het platteland.

Minister Alders wijst er op dat in sommige gebieden ontvolking aan
de orde is. Het beleid t.a.v. de leefbaarheid heeft duidelijke relaties met
de koersbepaling. Vooral de toekomst van de landbouw in een aantal
gebieden is dan belangrijk.

De heer IJff beaamt dit laatste en wijst er op dat de rnensen op het
platteland op zich de ontvolking niet zo erg vinden; het probleem spitst
zich toe op de toekomst van de landbouw.

5. Grensoverschrijdend waterbeheer

De heer Smit geeft aan dat de kwestie van de internationalsering en
van de waterverdragen met België de minister natuurlijk bekend zijn. De
Unie heeft het onderwerp even willen noemen omdat het zo bepalend is
voor de kwaliteit van het water in de grensstreek maar ook elders via het
rivierwater.

Minister Alders is zich zeer bewust van het onderwerp. Hij wijst op
afspraken met België en Duitsland over wederzijdse betrokkenheid bij
milieu-effectrapportages over de grenzen. Hierbij zijn afspraken gemaakt
over informatie aan de overheden en aan de bevolking, over inspraakpro–
cedures en over beroepsmogelijkheden.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEN DE PROVINCIES
GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE EN DE MINISTER VAN
VROM OP 23 FEBRUARI 1991.

Aanwezig:

Van de zijde van de provincie Groningen: Commissaris der Koningin Vonhoff, de Gedepu–
teerden Beukema, Van Dijk, alsmede Oosting en Bresser;

Van de zijde van de provincie Friesland: Commissaris der Koningin Wiegel, de Gedepu–
teerden Van der Til en Steijvers, alsmede de Redelijkheid;

Van de zijde van de provincie Drenthe: de Gedeputeerden Weidgraaf, Lange, alsmede
Hesselink;

Van de zijde van VROM: Minister Alders, v d Veen, Leeflang, Wamelink, Verspoor,
Robertus, Heyke, Groen en Van Giezen;

Van de zijde van WVC: Richelle en Hiemstra.

1. Karakter en uitgangspunten van de VINEX

Minister Alders geeft aan waarom in de VINEX relatief veel aandacht
aan de Randstad wordt besteed. Dat komt onder meer omdat voor de
Randstad het maken van een inrichtingsschets aan de orde is.

De overige delen van Nederland komen in de VINEX naar zijn mening
ook aan hun trekken. Te noemen vallen: de leefbaarheid op het
platteland, het koersenbeleid voor de landelijke gebieden en de relatie
milieu-ruimtelijke ordening.

Commissaris der Koningin Wiegel stelt ten eerste dat het Rijk het
Noorden benadert als de achterkant van verstedelijkt Nederland, en als
een regio die zijn eigen problemen moet oplossen. De regering zou voor
het Noorden ook een ontwikkelingsschets moeten maken.

Ten tweede stelt hij dat de regering maatwerk voor het Noorden moet
leveren in de vorm van een regionaal toegespitst lokatiebeleid en een
ontwikkelingsperspectief voor de landbouw, met name door zich actiever
in te zetten voor de verkassing van glastuinbouwbedrijven uit het Westen
naar het Noorden.

Minister Alders antwoordt op de eerste opmerking dat voor de
Randstad het maken van een ontwikkelingsschets aan de orde is omdat
de nu op te lossen beleidsproblemen daartoe aanleiding geven. Daarbij
zullen ook de lagere overheden in financieel opzicht substantieel aan de
uitvoering moeten bijdragen. Hij wijst er vervolgens op dat de inzet van
het Rijk voor de oplossingen van de problemen in het Noorden toch niet
gering is (nadere uitwerking Groningen-Assen-Drachten, herstructu–
rering akkerbouw, leefbaarheid platteland, ISP).

Op de tweede opmerking antwoordt de minister dat met het IPO
mogelijkheden voor regionale differentiatie van het lokatiebeleid voor
bedrijven en voorzieningen zullen worden nagegaan, waarbij de principes
van dat beleid overeind dienen te blijven. Het Rijk onderkent dat het
perspectief van de agrarische sector minder gunstig is en is vanuit
dezelfde beweegredenen als het Noorden bewust bezig met de vraag van
de spreiding van glastuinbouw, maar ziet zich onder meer geconfron–
teerd met weerstanden bij de betrokken tuinders en hun organisaties.

Commissaris der Koningin Wiegel stelt dat Nederland in de inter–
nationale context gezien zo klein is dat eerder aan een inrichtingsschets
voor heel Nederland moet worden gedacht dan aan een voor de
Randstad. Hij vraagt of de minister bereid is zich op dezelfde wijze als in
de Randstad in te zetten voor Noordelijke zaken.
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Minister Alders antwoordt dat een inrichtingsschets voor Nederland
reeds in de Vierde Nota (Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief) is gegeven.
Vanuit nationaal oogpunt gezien is een verdergaande detaillering van die
schets voor het Noorden niet opportuun. Wel zegt hi] toe met dezelfde
intensiteit als in de Randstad Noordelijke zaken die op nationaal niveau
aan de orde zijn te willen behartigen.

2. Geleiding van de mobiliteit

Gedeputeerde Beukema onderstreept de urgentie van de differen–
tiatie van het lokatiebeleid.

Minister Alders antwoordt dat de resuitaten van de actie met het IPO
zullen worden ingepast in deel 3 van de VINEX.

3. Hoofdtransportassen

Gedeputeerde Beukema verzoekt de minister meer aandacht te
besteden aan de railverbindingen, zowel voor personen en goederen. Hij
wijst op het belang van het convenant dat met de Duitse deelstaten
Bremen en Niedersachsen gesloten zal worden, voor het HTA-beleid in
Nederland, en op de noodzaak van inpassing van de stedelijke knoop–
punten Leeuwarden, Groningen en Zwolle in het EC-/IC-spoornetwerk.
Hij vraagt de minister in de toelichting in deel 3 van de VINEX nader in te
gaan op de internationale noord-zuid– en oost-westverbindingen,
waaronder de Zuiderzeelijn.

Commissaris der Koningin Vonhoff benadrukt dat het tot stand
brengen van een spoorverbinding van hoge kwaliteit van de Randstad via
het Zuiderzeegebied en Noord-Nederland naar Duitsland een zaak van
nationaal belang is. Politiek gezien is er in Duitsland nu een momentum
dat benut moet worden. Hij wijst op het gevaar dat anders vanwege
concurrentie-overwegingen tussen Hamburg en Rotterdam de hoofdver–
bindingen ten oosten en zuiden van ons land zullen worden gelegd.

Minister Alders memoreert dat uit de verrichte studies nog niet
duidelijk blijkt in welke richting de verschuivingen in de economische
ontwikkelingen zullen gaan. Een afweging tussen een Zuiderzeelijn en
een Hanzeverbinding kan op dit moment door het ontbreken van de
gegevens nog niet worden gemaakt.

De minister verklaart zich in principe bereid in de toelichting op deel 3
nader in te gaan op de internationale noord-zuid en oost-westverbin–
dingen en op de lopende onderzoeken. Hij zegt toe om, als ook aan
Duitse zijde ernst wordt gemaakt met het opkrikken van de lijn
Groningen-Oldenburg-Bremen, bij VW te zullen bepleiten deze lijn te
betrekken bij de studie naar de Zuiderzeelijn.

De verbetering van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen, zal
door de Minister van VW worden afgewogen in het kader van Rail 21.
Het resultaat komt in deel e van het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer. Sinds de knooppunten naar betekenis zijn onderscheiden, is
datgene wat daarover in het beleidsvoornemen van de Vierde Nota m.b.t.
de aansluiting op infrastructuur is gesteld, niet meer in gelijke mate op
alle knooppunten van toepassing. Dat heeft ook betrekking op de
aansluiting van Leeuwarden op de IC-/EC-verbindingen.

Commissaris der Koningin Wiegel maakt bezwaar tegen die
consequentie voor Leeuwarden.
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Minister Alders antwoordt daarop dat in het Kamerdebat over de
Vierde Nota dit element expliciet aan de orde is geweest. Hij memoreert
dat thans wordt gewerkt aan knooppunt-profielen, waarbij de knoop–
punten zouden kunnen aangeven waarin zij zich onderscheiden van de
andere.

4. Koersbepaling landelijk gebied

Commissaris der Koningin Vonhoff verklaart dat zijns inziens de
alternatieve inkleuring van de koersbepaling door de noordelijke
provincies in het VINEX-beleid past. Hij mist een samenhang tussen het
koersenbeleid en het Natuurbeleidsplan, het landbouwbeleid en het
mestbeleid.

Gedeputeerde Lange verdedigt de noordelijke inkleuring v.w.b.
Drenthe met verwijzing naar het streekplan, waarin de Ecologische
Hoofdstructuur uit het NBP en de bescherming van strategische water–
voorraden reeds zijn verwerkt, en naar de tuinbouwontwikkeling bij
Emmen.

Gedeputeerde Beukema wijst v.w.b. Groningen op
. het onderzoek dat met steun van het Rijk naar de ontwikkelingsper–

spectieven van Oldambt/Veenkoloniën wordt verricht, en het voorstel van
de provincie om het Oldambt als proefgebied voor de operationalisering
van het koersenbeleid aan te wijzen

. op de voorzieningen die in Noord-Groningen reeds zijn getroffen voor
de aanvoer van zoet water voor tuinbouw, en

. op de overeenstemming tussen de door Groningen gekozen groene
kleur voor Midden-Groningen en omgeving Haren en de Ecologische
Hoofdstructuur.

Hij vraagt of het aanleggen van infrastructuur voor de toevoer van
meer zoet water in Noord-Groningen onmogelijk is, indien voor dat
gebied de bruine koers wordt aangewezen.

Gedeputeerde Van der Til wijst er v.w.b. Friesland op dat bij
invoering van de koersbepaling het streekplan geheel zal moeten worden
herzien. Hij ziet dilemma's v.w.b. de uitvoerbaarheid. Aangezien het
Structuurschema LNO daarvoor de instrumenten moet aangeven, kan
dan pas de echte discussie worden gevoerd over hoe met de koersbe–
paling om te gaan. Hij wijst erop dat het ministerie van LNV reeds met
de koersen werkt en zijn beleid navenant beïnstrumenteert. Voorts vraagt
hij hoe de koersbepaling zich verhoudt tot de uitvoering van de tweede
fase van het relatienotabeleid en het natuurontwikkelingsbeleid. (Zie de
brief dd. 6.2.91 van de minister van LNV aan Friesland).

Het koersenbeleid voor de noordelijke kustgebieden zou een
instrument moeten zijn voor het op gang brengen van economische
ontwikkelingen en het tegengaan van de ontvolking. Rijksbetrokkenheid
is daarbij, gelet op de gewenste verplaatsing van de glastuinbouw,
noodzakelijk, ook al omdat de motie-Van Noord/Swildens moet worden
uitgevoerd. Vandaar de provinciale keus voor de gele koers.

De provincie kiest voor groen voor de Linde– en Tjongervallei in
overeenstemming met de pas afgesloten landinrichting en wil daarover
overleg met het Rijk.

De provincie wil van het Rijk weten hoe moet worden omgegaan met
de in de blauwe koersgebieden aanwezige sterke agrarische bedrijven.
Of Friesland de blauwe koers zal invoeren, hangt ook af van de duide–
lijkheid daarover. Het proefgebied zou in dat kader moeten worden
aangewezen.
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Minister Alders wijst erop dat de VINEX in mtensieve samenwerking
met het ministerie van LNV tot stand is gebracht. In de VINEX heeft de
afweging van de koersen plaats. De concrete invulling zal in het Struc–
tuurschema LNO aan de orde komen. In het structuurschema zal ook een
lange-termijnvisie op de glastuinbouw worden opgenomen.

De minister stelt dat de bruine koers niet aangeeft dat economische en
infrastructurele ontwikkelingen in dat gebied niet kunnen. Als de koersen
geel en bruin worden geïnterpreteerd als dynamisch respectievelijk
behoudend, is sprake van een misverstand. De tekst van de VINEX zal op
dit punt nog eens kritisch worden bekeken. In het Oldambt moeten eerst
de onderzoeksresultaten worden afgewacht. Het Rijk zoekt nu al samen
met Friesland en Groningen naar mogelijkheden voor economische
ontwikkelingen.

Het Rijk neemt in principe de volgende provinciale voorstellen over:
. gele koers voor het gebied bij Emmen
. groene koers voor Friesland buitendijks
. blauwe koers langs de Usselmeerkust in ZW-Friesland
. blauwe koers voor het oostelijk deel van het stadsgewest

Leeuwarden
. groene koers voor het Drentse Aa-gebied.
Over de gele koers bij Emmen merkt hij op dat dit inhoudt dat, voor

zover het rijk betrokken is bij investeringen voor de glastuinbouw in het
Noorden, deze primair worden gericht op het gebied bij Emmen.

Het Rijk wijst de volgende provinciale voorstellen af:
. de gele koers voor Noord-Friesland en Noord-Groningen, omdat de

schaal van de daar verwachte ontwikkelingen geen grootschalige
ingrepen in het landschap zullen vergen

. de groene koers voor het Mars– en Westerstroomgebied en voor het
Bargerveen (de huidige functies van het laatstgenoemde gebied blijven
gehandhaafd).

Voor de overige gebieden stelt hij voor op korte termijn nader
ambtelijk overleg te voeren.

De proefgebieden zullen worden aangewezen nadat de inventarisatie
van de voorstellen van de provincies is afgerond. De Noordelijke
voorstellen zullen daarbij worden meegenomen.

T.a.v. de afwijzing door de provincies van de aanleg van militaire
oefenterreinen binnen de bruine koers in hun gebied stelt de minister dat
beslissingen m.b.t. de allokatie van militaire terreinen in het kader van
een eventuele herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen
zullen worden genomen. Aanvullend legt hij de provincies de vraag voor
of ze uit de voeten zouden kunnen met een mestbeleid, waarbij wordt
uitgegaan van de vervroeging van de eindnorm voor 2000 en de ruimte
die nog aanwezig is kan worden opgevuld.

De Commissarissen der Koningin Vonhoff en Wiegel vragen of
de gele koers voor Noord-Groningen en –Friesland voor de minister
überhaupt bespreekbaar is.

Minister Alders zegt toe dat nader overleg over dit onderwerp
mogelijk is. Daartoe dienen de provincies dan wel aan te geven welk
beleid zij voorstaan voor deze gebieden in de vorm van bepaalde
agrarische produkties, alsmede welke ruimtelijke ingrepen en uitvoe–
ringsinstrumenten daarvoor nodig zijn. Op grond hiervan kan worden
bezien in hoeverre dit beleid past binnen de bruine en gele koers. Deze
actie moet op korte termijn worden uitgevoerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 132



Gedeputeerde Lange stelt dat Drenthe bezig is met de opstelling
van een intentieprogramma voor bodembeschermingsgebieden. Wat
betreft de mest zou Drenthe wel kunnen werken met het voorstel van de
minister, te weten versnelde invoering van de eindnorm en het eventuele
verschil tussen eigen belasting en eindnorm benutten voor mest van
buiten. Belangrijk is dat er een plafond wordt aangegeven.

De Commissaris der Koningin Vonhoff en de heren Steijvers
en Van Dijk delen mee dat de provincies Groningen en Friesland slechts
bereid zijn de mestproblemen van de andere provincies te helpen
oplossen, indien de import van mest samengaat met de import van
agrarische bedrijven. Er is ook mestruimte nodig voor de ontwikkeling
van de eigen bedrijven.

Gedeputeerde Van Dijk wijst erop dat bij Hoogezand-Sappemeer
reeds ontwikkelingen op het gebied van de glastuinbouw plaatshebben
en dat daar logistieke voorzieningen aanwezig zijn. Er zijn plannen om
het areaal te vergroten.

Minister Alders constateert dat op het punt van het mestbeleid de
meningen verschillen. De minister vindt dat de discussie over de
mestproblematiek in een ander gezelschap verder gevoerd dient te
worden. Wellicht zijn er nog andere oplossingen.

5. Verkenning landelijk gebied Noord-Nederland

Minister Alders deelt mede dat hij voor het onderzoek naar de
ontwikkelingsperspectieven voor het Oldambt en de Veenkoloniën gaarne
f 23 000 ter beschikking wil stellen. Hij weet nog niet of de andere
betrokken departementen ook bereid zijn in de resterende kosten van het
onderzoek bij te dragen.

6. Leefbaarheid platteland

Gedeputeerde Van der Til schetst de problematiek als voigt De
vertrekoverschotten in de aandachtsgebieden leiden tot afname van het
draagvlak voor de voorzieningen. Dat leidt vervolgens tot concentratie
van voorzieningen, waardoor de werkgelegenheid in de aandachtsge–
bieden nog meer afneemt. In het kader van het convenant leefbaarheid
landelijk gebied moet naar oplossingen voor die problemen worden
gezocht.

De aanpak in het kader van het convenant moet uitvoeringsgericht zijn
en niet blijven steken in onderzoek en planvorming.

Minister Alders antwoordt dat de bij de convenanten betrokken
partijen samen naar mogelijkheden moeten zoeken om de problemen
zowel vanuit de sociaal-ruimtelijke als vanuit de sociaal-economische
invalshoek op te lossen. Dat blijkt ook uit de tekst van de intentiever–
klaring. De verkokering moet via de sociale vernieuwing worden
doorbroken. In dat kader moet soms de coördinatie van rijksgelden
worden overwogen.

7. De ROM-gebieden

Gedeputeerde Lange brengt naar voren dat naar zijn mening de
omvang van het in de VINEX aangegeven ROM-gebied niet in overeen–
stemming is met de brief dd. 2 oktober 1990 van de minister, waarin
sprake is van een ROM-gebied Drents plateau. Drenthe stelt als

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 133



oostgrens de lijn Coevorden-Emmen-Gasselternijveen-Zuidlaarderveen
voor.

Minister Alders geeft toe dat het in de VINEX aangegeven Drentse
ROM-gebied wat klein is. In het kader van het start-convenant voor dit
ROM-gebied zal een ruimere begrenzing worden afgesproken. Deze zal
liggen tussen die welke nu in de VINEX is aangegeven en het voorstel
van de provincie.

8. Doorwerking koersen in ruimtelijke plannen van de lagere
overheden

Gedeputeerde Lange vraagt hoe en binnen welke termijnen de
doorwerking van de koersbepaling in de plannen van de lagere
overheden moet plaatsvinden. Hij vraagt ook welke financiële middelen
daarvoor beschikbaar zijn. Hij hoopt dat de Minister in dat kader niet van
zijn aanwijzingbevoegdheid gebruik zal maken.

Minister Alders zegt toe dat daar waar de koersbepaling diep ingrijpt
in recent tot stand gekomen ruimtelijke plannen een financiële bijdrage
van het Rijk mogelijk is. Dat zou bv. het geval kunnen zijn bij planvorming
in het kader van Nederland-Waterland en in de aandachtsgebieden
leefbaarheid platteland. In de proefgebieden koersbepaling zal het Rijk
hulp bij het planningwerk verlenen.

9. Rondvraag

Gedeputeerde Steijvers meent een conflict te signaleren tussen het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer en het VINEX-beleid
Nederland Waterland, waar het gaat om het recreatief autoverkeer.

Minister Alders wijst erop dat goed onderscheid moet worden
gemaakt tussen beleid m.b.t. woon-werkverkeer en dat m.b.t. recreatie–
verkeer. Voor die twee verkeersvormen wordt een verschillend beleid
gevoerd. De normen kunnen ook niet voor het gehele land hetzelfde zijn.
Voor het recreatieverkeer dat samenhangt met Nederland-Waterland
zullen specifieke oplossingen moeten worden gevonden.

Hij zegt toe dat de provinciale besturen de gelegenheid krijgen schrif–
telijk te reageren op de resultaten van het ambtelijk overleg dat nog over
deel 1 van de VINEX zal plaatsvinden.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEN DE PROVINCIE
OVERIJSSEL EN DE MINISTER VAN VROM OP 23 FEBRUARI
1991.

Aanwezig:

Van de zijde van de provincie Overïjssel: Commissaris der Koningin Hendrikx en de Gedepu–
teerden Hertog, Van Rossum, Lanning en Dijkstra, alsmede Bruggink, Dekker. De Jong,
Schouten en Kok

Van de zijde van VROM: Minister Alders, Van der Veen, Leeflang, De Loor, Verspoor,
Dijkstra, Groen, Van Giezen en Robertus

1. Opening

Minister Alders schetst kort het werkproces aan de Vierde nota Extra
(VINEX). Hij benadrukt het extra, nl. aanvullingen op de Vierde nota en
legt uit waarom voor de inrichting van de Randstad gekozen is voor een
gedetailleerder benadering.

2. Internationalisering

Commissaris der Koningin Hendrikx wijst op het belang van de
ontwikkelingen in Oost-Europa. Overijssel werkt samen met andere
grensprovincies en met Duitsland aan een adequate reactie op die
ontwikkelingen. De provincie vraagt het rijk om meer aandacht hiervoor
en speciaal voor de internationale verbindingen.

Gedeputeerde Lanning licht dit laatste punt toe. Hij wijst op de
gewenste railverbinding Arnhem-Zutphen-Hengelo als hoofdtransportas
voor het goederenvervoer, in relatie met een terminal in Twente. Die
verbinding moet gezien worden als verlengde van de Betuwelijn. Andere
projecten waar hij op wijst, zijn een HSL richting Berlijn, de Hanzelijn
naast de Zuiderzeelijn en de lijn Enschede-Münster. Hij constateert dat
de aandacht in Duitsland vooral uitgaat naar Noord-Zuid-verbindingen
(Hamburg-Hannover-Roergebied). Dit sluit niet aan bij de gedachten van
Overijssel en ook niet bij die van de stad Osnabrück. Hij vraagt om
overleg daarover tussen de betrokken regeringen.

Minister Alders constateert dat de VINEX uitgebreid aandacht
besteedt aan de internationale verbindingen. De Oost-West-verbindingen
worden inderdaad belangrijker, maar de ontwikkelingen gaan ook weer
niet zo snel dat deze verbindingen al in de projectensfeer aan de orde
zijn. Hij wijst erop dat het kostbare verbindingen zijn, hetgeen betekent
dat keuzes gemaakt moeten worden o.a. bij de door Overijssel
genoemde projecten.

Gedeputeerde Hertog vraagt de aandacht voor de concrete tekst–
voorstellen van de provincie over de terminal in Twente en de
HTA-goederen. Bij deze laatste stelt hij voor niet langer te studeren,
maar om die verbinding aan te wijzen.

Minister Alders zegt toe dat de voorstellen voor infrastructuur goed
bekeken zullen worden bij de voorbereiding van deel 3. Daartoe is
overleg nodig met V&W, en zal de situatie in Duitsland goed in beeld
moeten komen. Hetzelfde geldt voor de genoemde terminal in Twente;
daarbij verwijst hij naar een nog lopend onderzoek naar transportstromen
en terminals.
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Commissaris der Koningin Hendrikx rneent t.a.v. de discussie over
de Hanzelijn en de Zuiderzeelijn dat beide verbindingen als volgtijdelijk te
realiseren projecten bekeken moeten worden en dat het belangrijk is om
snel een keuze te maken.

3. Verstedelijking/mobiliteit

Gedeputeerde Hertog refereert aan de openingswoorden van
minister Alders en stelt dat de VINEX te weinig aandacht besteedt aan
de ontwikkelingen in Overijssel. Volgens de provincie moet er een visie
komen op de «overloop» van de noordvleugel richting Overijssel en
Gelderland. Voorts vraagt hij de aandacht voor de kwestie van de
bodemsanering in alle vijf grote steden van Overijssel. Hij vraagt de
minister naar het aandeel van Overijssel in de woningbouwcijfers die
VINEX noemt voor de provincies buiten de Randstad, Gelderland en
Noord-Brabant. Ten slotte vraagt hij de aandacht voor twee sleutelpro–
jecten, Hanzeland in Zwolle en het o.v.-systeem in Hengelo-Enschede
inclusief de stationsomgeving van Hengelo. De problematiek rond
Hanzeland is de minister bekend o.a. vanwege zijn recente bezoek aan
het gebied; het gaat vooral om de bodemsanering en de wegenstructuur.

Minister Alders geeft in het kort de visie van het rijk op de ontwikke–
lingen in de Randstad. Het beleid van het rijk is uitdrukkelijk niet gericht
op een overloop vanuit de Randstad richting b.v. Overijssel. Bij de
woningbouwcijfers in VINEX geeft hij toe dat in de beeldvorming te
gemakkelijk de cijfers van zes provincies bij elkaar zijn geveegd. Bekeken
zal worden hoe in deel 3 daar meer duidelijkheid over gegeven kan
worden. Bij uitsplitsing van de 110 000 woningen die in VINEX genoemd
worden voor het gebied buiten de stedenring Centraal Nederland, wordt
duidelijk dat het rijk voor Overijssel bij de uitbreidingsbehoefte op
ongeveer dezelfde aantallen komt als de provincie. Benadrukt moet
worden dat het rijk niet uitgaat van migratie-overschotten.

Bij de voorgestelde sleutelprojecten wijst de minister er op dat door
veel steden de stationsomgeving wordt aangemeld. Daarvan is
Hanzeland een goed voorbeeld. Hij maakt melding van het voornemen
om met betrokken departementen, de NS en gemeenten en provincies de
aanpak van deze stationsomgevingen nader te bezien. Het project in
Hengelo wil de minister graag zien als onderdeel van de vervoerregio.

Ten slotte vraagt hij naar de mening van de provincie over de profielen
van de stedelijke knooppunten in Overijssel.

Gedeputeerde Hertog kan melden dat de provincie instemt met de
opgestelde profielen van de stedelijke knooppunten in Overijssel. Hij is
verheugd over de toelichting van de minister bij de woningbouwcijfers in
VINEX en de betekenis daarvan voor Overijssel. Ten aanzien van de
overloop dringt hij toch aan op een studie daarnaar. Bij de sleutelpro–
jecten merkt hij op dat t.z.t. de provincie samen met de gemeenten goed
onderbouwde voorstellen zal leveren.

Commissaris der Koningin Hendrikx sluit aan bij het laatste punt
en meldt dat de provincie o.a. bij Hanzeland creatieve oplossingen zoekt
voor de bodemsanering o.a. in overleg met private investeerders.

Minister Alders meldt dat de provincie voor overleg over het zoeken
naar oplossingen voor de financiering van de bodemsanering in
Hanzeland contact kan zoeken bij Van der Veen van de Rijksplanolo–
gische Dienst.

Gedeputeerde Hertog wijst erop dat de provincie zich achter het
mobiliteitsbeleid van het rijk heeft geschaard. Daarbij vraagt hij aandacht
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voor twee punten. Hij vraagt om nuancering van de normen o.a. bij het
parkeren. Hij wijst daarbij op de beperkte omvang van en de slechte
ontsluiting via het openbaar vervoer vergeleken met de situatie in de
Randstad. Voorts vraagt hij de aandacht voor de ligging aan de grens. Bij
een stringent beleid is het gevaar reëel dat voorzieningen en bedrijven
naar de andere kant van de grens gaan.

Minister Alders wijst bij het eerste punt op de afspraak met het IPO
om gezamenlijk de kwestie van de regionale differentiatie uit te werken,
waarbij ook het Overijsselse tekstvoorstel over de parkeernormen aan de
orde komt. Bij de genoemde voorbeelden in Zwolle en Hengelo
benadrukt hij de intentie van het rijk om te praten over een genuan–
ceerde uitwerking zonder afbreuk te doen aan de doelstelling van het
rijksbeleid t.a.v. de mobiliteit en de uitgangspunten van het lokatiebeleid.
T.a.v. de grensregio's meldt hij dat die kwestie ook besproken is met het
IPO. Daarbij is afgesproken dat de zaak aan de orde gesteld zal worden
in de contacten van het rijk met de buurlanden. Hij constateert dat ook in
Duitsland steeds meer aandacht komt voor de bereikbaarheid, vooral
geredeneerd vanuit de toekomst; een «schoon bedrijf» wordt een
verkoop-argument van de eerste orde.

4. Bestuurlijke samenwerking

Commissaris der Koningin Hendrikx spreekt de instemming uit
over de aandacht voor dit onderwerp in VINEX. Hij waarschuwt voor het
te gemakkelijk doortrekken van lijnen uit de Randstad naar de rest van
Nederland. Voorts vraagt hij begrip voor het gevaar van te veel
vervlechting van zaken vooral in Twente.

Minister Alders onderstreept het belang van maatwerk. Het rijk
constateert allerlei verschillende gebiedsindelingen en ziet daarom een
belangrijke rol voor de provincie weggelegd. De Interimwet zal daarvoor
mede het kader moeten bieden.

5. Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen

Gedeputeerde Hertog geeft aan dat de provincie nooit goed heeft
begrepen waarom van de vijf grote steden in Overijssel alleen Deventer
geen onderdeel is van een stadsgewest. Hij constateert dat VINEX bij de
selectie van de stadsgewesten vooral aandacht besteedt aan het pendel–
criterium. Deventer voldoet aan dat criterium. Gelet op de ontwikkelingen
rond de bedrijfsterreinen, woningen en verkeer en vervoer geeft de
provincie de voorkeur aan de aanwijzing tot stadsgewest van de steden–
driehoek.

Minister Alders verwijst deze discussie naar de kamerbehandeling
van de nota. Hij stelt voor dat de provincie informatie levert o.a. ten
behoeve van dat kamerdebat. Daarbij gaat het om een tweetal vragen:
hoe zit de stedendriehoek ruimtelijk en bestuurlijk in elkaar en waar zijn
de voor stadsgewesten inzetbare instrumenten voor nodig. Voorts vraagt
hij aandacht voor de afstemming bij dit onderwerp met de provincie
Gelderland.

6. Koersbepaling landelijk gebied

Gedeputeerde Van Rossum spreekt zijn waardering uit over de
nieuwe benadering in het beleid voor het landelijk gebied. Hij stemt in
met de globale aanduiding van de gebieden en stelt dat bij de uitwerking
meer duidelijkheid zal komen vooral in de blauwe en bruine gebieden o.a.
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over de toepassing van het instrumentarium. Hij stelt voor samen het
beleid uit te werken in een proefgebied in de Usselvallei en/of in Twente/
Achterhoek.

Minister Alders meldt dat hij met plezier heeft kennisgenomen van
de provinciale reactie. VINEX geeft de koerskeuze voor de verschillende
gebieden aan en het Structuurschema Landbouw, Natuur en Openlucht–
recreatie werkt dat beleid verder uit inclusief de instrumenten. Soms
worden de koersen ten onrechte strikt geïnterpreteerd. Hij vraagt om een
nadere aanduiding van de onduidelijkheden in de blauwe en bruine
gebieden. Hij zegt toe in deel 3 de relatie tussen koersen en recreatie te
zullen verduidelijken. T.a.v. de voorgestelde proefgebieden reageert hij
positief met verwijzing naar voorstellen voor andere proefgebieden
elders, waaruit in deel 3 een keuze gemaakt moet worden. Ten slotte
vraagt hij de provincie aandacht te besteden aan verouderde of zelfs
ontbrekende bestemmingsplannen buitengebied.

7. Leefbaarheid platteland

Gedeputeerde Hertog spreekt zijn teleurstelling uit over het
ontbreken van Overijsselse gebieden als aandachtsgebieden in VINEX.
Hij vindt het jammer dat vier jaar lang alleen de aandacht uitgaat naar de
proefgebieden. Hij wijst er op dat Overijssel zelf ook actief bezig is met
de beleidsontwikkeling en vraagt om steun van het rijk voor eventuele
projecten in Overijssel.

Minister Alders wijst op de relatie tussen de leefbaarheid en de
sociale vernieuwing. Belangrijk is de aanpak van onderop. De proefge–
bieden zijn geselecteerd op het punt van de bevolkingsdaling. Aan die
gebieden geeft het rijk nu eerst steun. Daarbuiten vraagt het rijk om een
soortgelijke aanpak. Echter wanneer Overijssel t.z.t. met concrete instru–
mentele wensen bij het rijk komt, dan zullen die ook in overweging
worden genomen.

Gedeputeerde Hertog geeft aan dat de provincie ook aandacht heeft
voor de relatie tussen dit onderwerp en de sociale vernieuwing. Hij vreest
dat op termijn in Noordoost– en Noordwest-Overijssel ook het probleem
van de bevolkingsdaling gaat ontstaan. Hij vraagt in de regeringsbe–
slissing de ruimte voor rijkssteun bij provinciale initiatieven aan te geven.

Als afsluiting van het gesprek biedt de Minister de Commissaris der
Koningin een eerste exemplaar van de brochure over het voorbeeldplan
Almelo aan en biedt de Commissaris der Koningin de Minister een eerste
exemplaar aan van het jaarboek van Overijssel.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEN DE PROVINCIE
GELDERLAND EN DE BEWINDSLIEDEN VAN VROM OP 15
MAART1991.

Aanwezig:

Van de zijde van de provincie Gelderland: Wnd. Commissaris der Koningin Van den Broek
Laman Trip, de Gedeputeerden Doesburg, Van Wijck en Stigter, alsmede Van der Stoep,
Hombrink, Van Dalen en Campbell

Van de zijde van VROM: Minister Alders, Heerma, Van der Veen, Leeflang, Westerdijk, De
Loor, Feiter, Verspoor, Dijkstra, Van Giezen en Robertus

1. Opening

De waarnemend Commissaris der Koningin gedeputeerde Van
den Broek verwelkomt de delegatie van het rijk. Zij constateert dat
vooral voor de Minister de omgeving zeer bekend is.

Minister Alders wijst op de status van het overleg o.a. ten behoeve
van de opname van het verslag in deel 2 van de Vierde nota Extra
(VINEX). Hij stelt voor om zoveel mogelijk in de bespreking de volgorde
van de onderwerpen in de provinciale reactie te volgen en de bespreking
te richten op hoofdlijnen, waarbij eventueel bijzonderheden via ambtelijk
overleg uitgewerkt kunnen worden.

2. Doorwerking van beleid

Gedeputeerde Van Wijck stelt twee algemene punten aan de orde
Hij vraagt naar de invloed van de Tussenbalans op het beleid en naar de
rol van de provincies bij de uitvoering van het beleid in VINEX. Hij
constateert op sommige terreinen een (te) vergaande mate van detail–
lering.

Minister Alders stelt dat de Tussenbalans geen invloed - negatief
noch positief - heeft gehad op het VINEX-beleid. T.a.v. de rol van de
provincies wijst hij op het verschil tussen de benadering voor de
Randstad en voor het gebied daarbuiten. Voorts wijst hij op twee
algemene punten uit de VINEX, nl. de milieuproblematiek en de bestuur–
lijke organisatie. Bij het laatste punt komt de provincie natuurlijk ook aan
de orde. M.b.t. de provinciale constatering over vergaande detaillering
kan hij zich dat - vergeleken met het verleden - alleen voorstellen bij het
beleid voor het landelijk gebied.

Gedeputeerde Doesburg nnerkt bij het onderwerp bestuurlijke
organisatie op dat de provincie bereid is meer taken over te dragen aan
samenwerkende gemeenten. Tegelijkertijd constateert hij dat sommige
beleidsvelden op een hoger niveau dan de gemeente aangepakt moeten
worden. Bij het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen geldt een speci–
fieke situatie. Daarvoor verwijst hij o.a. naar het onderzoek van de Katho–
lieke Universiteit van Nijmegen over de bestuurlijke samenwerking.

Minister Alders wijst er op dat in VINEX, in relatie met Bestuur op
niveau, gevraagd is samenhangen te bekijken o.a. gelet op de verstedelij–
kingsrichtingen. De vorm van de samenwerking hangt af van de
functionele samenhangen. Het mag niet zo zijn dat de samenwerking kan
worden geblokkeerd door één enkele gemeente. Er moeten mogelijk–
heden zijn om dat te doorbreken. Naast de Interimwet Bestuur in stede–
lijke gebieden (Interimwet) wordt in dit verband het conflictoplossend
vermogen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bezien. Dat raakt ook
aan de positie van de provincies.
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Gedeputeerde Van Wijck stelt dat zijn opmerking over centralisme
betrekking heeft op het beleid in VINEX voor het stedelijk gebied, bv
beperking van de mobiliteit vanuit Randstadnormen.

Minister Alders verwijst bij dit laatste punt naar de afspraak met het
IPO en de VNG over een regionale differentiatie, overigens met
handhaving van de principes.

Gedeputeerde Van Wijck meld dat in de schriftelijke reactie van de
provincie diverse voorstellen staan voor sleutelprojecten. Sindsdien heeft
overleg geleid tot een concentratie op drie projecten:

- faciliteiten voor een multimodale transportregio;
- uitbouw van de stationsomgevingen van Arnhem en Nijmegen;
- integraal natuurontwikkelings– en inrichtingsproject in de

Over-Betuwe.
Deze drie projecten zijn ook opgenomen in de profielschets van het

stedelijk knooppunt voor Arnhem-Nijmegen. Hij vraagt om reactie van
het rijk op deze projecten.

Staatssecretaris Heerma wijst er op dat het bij de sleutelprojecten
gaat het om een limitatieve lijst, van circa tien projecten. Voor opname
op deze lijst geldt een aantal criteria, waaronder het werken met
PPS-constructies. In Gelderland is de Brabantse Poort in Nijmegen een
potentieel project. In het overleg met verschillende provincies zijn
voorstellen gedaan om stationsomgevingen als sleutelprojecten aan te
wijzen. Het rijk heeft daarom besloten aan deze kwestie snel een
onderzoek te besteden. De staatssecretaris stelt voor om in ambtelijke
contacten aan te geven wat de stand van zaken is en toelichting te geven
bij de voorstellen. Hij benadrukt dat een sleutelproject geen toverstokje
is.

Minister Alders verwijst naar zijn overleg met de stedelijke knoop–
punten. Daarbij heeft hij de knooppunten gevraagd om aan te geven
waarin men zich onderscheidt.

Gedeputeerde Doesburg licht het belang van de drie voorgedragen
sleutelprojecten toe.

Gedeputeerde Van den Broek constateert dat vanuit Gelderland
goede concrete voorstellen worden gedaan voor de sleutelprojecten en
dat die ook bij de profielschets voor het stedelijk knooppunt aan de orde
zullen komen.

3. Verstedelijking

Gedeputeerde Van Wijck vraagt of de Minister kan instemmen met
provinciale uitgangspunten voor het verstedelijkingsbeleid zoals aange–
geven op pagina 5 van de reactie.

Minister Alders merkt op dat het rijk in haar berekeningen niet
uitgaat van grote verschuivingen in de bevolkingsspreiding. Zo moet de
vraag in de Randstad naar woningen ook opgevangen worden in de
Randstad. Binnen de provincies gaat het rijk uit van een concentratie in
de stadsgewesten als er een vestigingsoverschot is. Die concentratie
werkt alleen als er elders een restrictief beleid is, bv Arnhem-Nijmegen
versus de Veluwe. Vandaar de vraag in VINEX aan diverse provincies om
invulling te geven aan dat restrictief beleid.
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Met de provincie Gelderland is diverse malen van gedachten gewisseld
over het restrictief beleid gebaseerd op migratiebewegingen. In VINEX
wordt nu uitgegaan van beperking van de toename van het ruimte–
beslag. Hij constateert dat de concentratiebeleid in Midden-Gelderland
de laatste jaren gelukt is, maar dat er tegelijkertijd nog steeds sprake is
van een vestigingsoverschot in het streekplangebied Veluwe. Hij erkent
daarbij dat op de Veluwe de groei vooral in Ede en Apeldoorn heeft
plaatsgevonden.

Gedeputeerde Van Wijck wijst er op dat het provinciaal beleid
gebaseerd is op demografische cijfers en het rijksbeleid in VINEX niet.
Zijn vraag is nu of het provinciaal beleid gehandhaafd kan worden. Voor
de toetsing van gemeentelijke plannen gebruikt de provincie nu bevol–
kingsmodellen op basis van de streekplannen.

Minister Alders merkt op dat het rijk bij het restrictief beleid niet
meer praat over aantallen woningen, maar over het ruimtebeslag. Voor
bv de Veluwe betekent het dat met bebouwingscontouren om de
kernen aangegeven wordt waar nog gebouwd kan worden en waar niet.
Hij vraagt de provincie of zij kan instemmen met het principe; dan kan
daarna ambtelijk overleg zijn over de uitwerking. Er kan ook sprake zijn
van spannning tussen provincie en rijk op dit punt.

De heer De Loor denkt dat het wezenlijk is duidelijkheid te krijgen
over de opstelling van de provincie bij het principe van het restrictief
beleid. Het rijk formuleert een beleid op basis van het ruimtebeslag voor
een aantal gebieden. Voor een aantal andere gebieden vraagt het rijk
naar de opvattingen van de provincie over een soortgelijk beleid. Dit
betekent voor bv Gelderland een koerswijziging.

Gedeputeerde Van den Broek wijst op eerdere discussies met de
Minister en zijn voorganger over het restrictief beleid. De conclusie was
dat rijk en provincie hetzelfde doel nastreven en dat het beleid steeds
beter loopt. In VINEX staat nu een andere invulling van het beleid. Ook
gelet op de nog komende kamerbehandeling vindt Gelderland het te
vroeg om nu die andere koers in te slaan.

Minister Alders wijst er op dat VINEX een kabinetsstandpunt is, dat
nu o.a. met de provincies beproken wordt. Het standpunt is definitief als
de Kamer het behandeld heeft.

Gedeputeerde Van Wijck is blij met het uitleg van het rijk. Het rijk
praat in andere termen dan de provincie waardoor het niet mogelijk is
aan te geven of er verschillen zijn. Hij wijst er op dat een aantal jaren
geleden ook discussie was met het rijk over de gebiedsaanduiding van de
Veluwe.

Minister Alders constateert dat bij de Veluwe de vraag is of rijk en
provincie over hetzelfde gebied praten en dat bij het Rivierengebied en
de Usselvallei de vraag is of rijk en provincies dezelfde inzet van het
beleid hebben.

Gedeputeerde Doesburg stelt dat de problemen gedifferentieerder
liggen. Hij wijst op de autonome groei op de Veluwe en op de druk
vanuit de Randstad. Die druk is alleen te weerstaan als er een goed alter–
natief aangeboden kan worden in Arnhem-Nijmegen. Vandaar ook de
eerdere vraag in het overleg om steun van het rijk bij enkele grote
projecten.
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Minister Alders stelt voor dat het rijk zo snel mogelijk zal pogen het
restrictief beleid nog eens goed uit te leggen op schrift. Hij vraagt de
provincie om dan ook zo snel mogelijk te reageren op de vraag of men
instemt met dat restrictief beleid, liefst voor 31 maart. Als rijk en
provincie het eens zijn over het principe, dan komt daarna o.a. de vraag
naar de instrumenten aan de orde.

Minister Alders beaamt de eerder gemaakte opmerking van de heer
Doesburg over de relatie tussen de ontwikkelingen in Arnhem-Nijmegen
en de ontwikkelingen elders bv op de Veluwe. Hij wijst op de tekst in
deel 1 van VINEX over Arnhem-Nijmegen. Sindsdien is o.a. gepraat met
de gemeente Nijmegen over de ontwikkeling van de stad en is het
kostenaspect nog nadrukkelijker in beeld gekomen. Daarom heeft het rijk
gezegd dat ook andere richtingen dan de noordelijke aan de orde moeten
komen. Hij wijst op soortgelijke discussies in de Randstad. Daar wordt
gewezen op het idee van een gemeenschappelijk grondbedrijf en op een
grotere bijdrage van beleggers. Voor de stadsgewesten in de Randstad
worden zogeheten spoorboekjes over de verstedelijkingsrichtingen
opgesteld. lets dergelijks zou ook gedaan kunnen worden voor Arnhem–
Nijmegen. T.a.v. de nieuwe brug over de Waal verwijst hij naar deel d
van het Structuurschema Verkeer en Vervoer waar deze brug niet in
staat.

Gedeputeerde Doesburg merkt op dat de provincie zich bewust is
van de hoge kosten van de verstedelijking bij Nijmegen en dat er een
onderzoeksvoorstel ligt naar de diverse richtingen voor de uitbreiding van
Nijmegen en dat hij er van uitgaat dat het rijk daaraan mee betaalt.
Voorts meldt hij dat bij de ruimtelijke ontwikkelingen van het knooppunt
al allerlei gezamenlijke acties lopen. Er ligt een statenbesluit dat binnen
twee jaar uitsluitsel gegeven moet worden over een aantal door de
Provinciale Staten gestelde voorwaarden. Met de suggestie voor een
aanpak zoals in de Randstad («spoorboekje») kan de provincie
instemmen. Hij stelt voor hierover verder te praten via ambtelijk overleg.

Gedeputeerde Van Wijck wijst er op dat Apeldoorn geen nieuw
probleem is. De provincie heeft al eerder gepleit voor de aanwijzing tot
stadsgewest. Voor de argumentatie verwijst hij naar de schriftelijke
reactie van de provincie. Hij wijst voorts nog op de eerder gevoerde
discussie in dit overleg over het restrictief beleid, nl. de relatie tussen het
succes van dat beleid en de concentratie in Apeldoorn.

Minister Alders verwijst deze discussie naar de kamerbehandeling
van de nota. Hij stelt voor dat de provincie informatie levert o.a. ten
behoeve van dat kamerdebat. Daarbij gaat het om een aantal vragen:
hoe zit het stadsgewest ruimtelijk en bestuurlijk in elkaar, waarvoor zijn
de voor de stadsgewesten inzetbare instrumenten nodig en wat is de
relatie met het restrictief beleid op de Veluwe. Voorts vraagt hij aandacht
voor de afstemming bij dit onderwerp met de provincie Overijssel.

Gedeputeerde Van den Broek zegt toe dat de provincies voor 31
maart een schriftelijke reactie geeft op de gestelde vragen. T.a.v. de
samenwerkingsovereenkomst met Overijssel wijst zij er op dat dit nog
niet betekent dat de beide provincies het over alles eens zijn.

Gedeputeerde Doesburg constateert dat de financiële mogelijk–
heden voor Apeldoorn ondertussen uitgeput zijn en dat het gevaar voor
een art 12-situatie aanwezig is.
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Gedeputeerde Doesburg merkt op dat in de afgelopen tijd veel
overleg is geweest over de Betuwelijn. Hij heeft de indruk dat het lukt om
met een voorkeurtracé te komen. De aansluiting op het Duitse spoorwe–
gennet is nu het probleem. Gedacht wordt aan een aansluiting via
Gennep en Goch vooral vanwege de nu al overbelaste lijn via Emmerich.
Hij wijst op de discussie in Duitsland waarbij de bondsregering denkt aan
een aansluiting via Emmerich en de deelstaat aan een aansluiting via de
linkeroever van de Rijn. Hij vraagt om zo snel mogelijke duidelijkheid en
bepleit bemiddeling in deze kwestie door het rijk.

Minister Alders wijst op de problemen bij Nijmegen en stelt voor
contact op te nemen over dit idee met het ministerie van Verkeer en
Waterstaat en zijn eigen ministerie.

4. Koersbepaling landelijk gebied

Gedeputeerde Van Wijck meent dat in VINEX de nodige ruimte is
voor provinciaal beleid op dit punt. Hij zou graag sommige zaken wat
concreter zien en stelt voor die ambtelijk te bespreken. Voorts stelt hij
voor een proefgebied in Gelderland te kiezen voor de uitwerking van de
koersen.

Minister Alders is verheugd over de overeenstemming over de
richting van het beleid. Hij deelt de mening dat nadere invulling door de
provincies nodig is. Bij het voorstel voor een proefgebied heeft hij het
idee dat dit aansluit bij de gedachten van het rijk.

Gedeputeerde Stigter heeft over enkele punten nadere vragen. De
relatie tussen de groene koers en de verschillende nota's van LNV is niet
altijd duidelijk, evenmin als de relatie tussen de groene koers en het
beleid voor bosbouw en voor openluchtrecreatie. Zij stelt voor de
stuwwallen bij Nijmegen en het Montferland de groene koers en een deel
van de Graafschap de blauwe koers te geven. Ten slotte merkt zij op dat
de groene koers strijdig is met het gebruik van sommige gebieden voor
militaire doeleinden.

Minister Alders meldt dat in deel 3 van VINEX duidelijker de Ecolo–
gische Hoofstructuur op kaart zal worden aangegeven. Bij de nota's van
LNV merkt hij op dat die allemaal verwerkt zijn voor de koersbepaling. Bij
de militaire terreinen verwijst hij naar de Defensienota, waarin hij een
duidelijke verbetering ziet voor Gelderland o.a. bij het Groote Veld en de
Ginkelse Heide. Bij de voorstellen voor andere koersen in sommige
gebieden merkt hij op dat de stuwwallen bij Nijmegen en het
Montferland te kleine gebieden zijn om afzonderlijk aan te geven. Hij
staat positief tegenover het voorstel voor de Graafschap. Hij stelt voor
dat over de opmerkingen over de relatie tussen de koersen en het beleid
voor de bosbouw nog ambtelijk overleg plaatsvindt.

5. ROM-gebieden

Gedeputeerde Stigter merkt op met verwijzing naar de schriftelijke
reactie dat de bestuurovereenkomst voor de Gelderse Vallei zich niet
goed verhoudt met de tekst in VINEX over dat gebied. T.a.v. de
agrarische enclave op de Veluwe wijst zij op de bemoeienis van de
provincie met dat gebied sinds het benoemen van de Veluwe als
Nationaal Landschap. Zij vraagt om de enclave ook aan te wijzen tot
ROM-gebied.

Minister Alders heeft de indruk dat de voorgestelde tekstaanpassing
over de Gelderse Vallei niet tot bezwaren leidt. Bij de vraag over de
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agrarische enclave verwijst hij naar de lopende projecten in
ROM-gebieden en naar de komende evaluatie over de werkwijze.

6. Leefbaarheid platteland

Gedeputeerde Van Wijck steit dat de VINEX-aanpak voor de
leefbaarheid op het platteland een curatieve is. In Gelderland gaat het
om het voorkomen van problemen die er nu nog niet zijn. Hij stelt voor
Rivierenland en Oost-Gelderland op te nemen als aandachtsgebied.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van het concen–
tratiebeleid en voor andere economische mogelijkheden naast de
bestaande.

Minister Alders wijst er op dat de gebieden in VINEX geselecteerd
zijn op een afname van de bevolking. Overigens constateert hij dat uit
onderzoek vaak een grote tevredenheid bij de mensen op het platteland
blijkt. Hij vraagt de provincie informatie te geven over de ontwikkelingen
in de gebieden ook t.a.v. beleidsideeën. Daarbij wijst hij ook op de relatie
met de sociale vernieuwing en stelt dat de inzet van de provincies bij
sociale vernieuwing niet beperkt hoeft te blijven tot de genoemde
gebieden in VINEX. T.a.v. de economische mogelijkheden is bij het idee
van de verbrede plattelandseconomie aangesloten bij de potenties in
gebieden.

7. Strategische watervoorraden

Gedeputeerde Stigter stelt voor de Veluwe aan te wijzen als gebied
met strategische watervoorraden. Dit betekent wel dat er gelden moeten
komen voor bodemsanering daar.

Minister Alders ziet momenteel geen financiële mogelijkheden voor
de Veluwe. Hij wijst op het rapport van een werkgroep van VROM, de
provincies en de gemeenten over de andere opzet van het beleid voor de
bodemsanering. Hij heeft het rapport net ontvangen en zal daarover
binnenkort verder praten o.a. met de provincies.

Gedeputeerde Van den Broek wil het gesprek beëindigen met
verwijzing naar de afspraken over het toezenden van informatie van het
rijk over het restrictief beleid en over de beantwoording door de
provincie van een aantal tijdens het overleg gestelde vragen.

Minister Alders bedankt ook voor het gesprek en stelt voor dat rijk
en provincie gezamenlijk een persbericht uitbrengen over het gevoerde
overleg.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
MET HET RANDSTAD OVERLEG RUIMTELIJKE ORDENING
(RORO) OVER DE VIERDE NOTA EXTRA OP DONDERDAG 21
MAART 1991

Deelnemers:

Van de zijde van de provincie Noord-Holland: Gedeputeerde Mw. De Boer (vz. RORO)

Van de zijde van de provincie Zuid Holland Gedeputeerde Mw. Stolker, Gedeputeerde
Jansen, Van den Berg

Van de zijde van de provincie Utrecht: Gedeputeerde Schapenk

Van de zijde van de provincie Flevoland: Gedeputeerde Vermeer

Van de zijde van VROM: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

1. Opening, agenda

Minister Alders spreekt zijn grote waardering uit over de enorme
inzet van de gesprekspartners bij het bestuurlijk overleg over de Vierde
nota Extra.

2. Algemene en bestuurlijke aspekten

Gedeputeerde Schapenk benadrukt de goedkeuringsbevoegdheid
van GS in het kader van de ruimtelijke ordening. Na vaststelling van het
streekplan kan de uitwerking ervan formeel, materieel en juridisch
ingekaderd worden als het gaat om de r.o.-werkzaamheden van agglo–
meratiebesturen. Hij vindt de gedachte van aggiomeratie-besturen als
zodanig zeer zinvol maar vraagt zich af waar het instrumentarium te
vinden is om een en ander af te dwingen. De gemeentelijke autonomie
zal niet zomaar worden afgestaan. Het kabinet zal dan ook in zijn ogen bij
wet een besluit moeten nemen dat de gemeentelijke autonomie wordt
aangetast. Als er geen sprake kan zijn van gemeentelijke grenskorrekties,
mislukt het avontuur.

Minister Alders erkent dat de gemeentelijke autonomie in het
gedrang kan komen. Het «risico» van grenskorrekties nu of op termijn is
indringend aan de orde in bijvoorbeeld het geval van Den Haag / Water–
ingen. Hij onderschrijft de noodzaak van instrumenten bij agglomeratie–
vorming, bijvoorbeeld de mogelijkheid van regionale grondbedrijven. Over
de invloed van deze ontwikkeling op de funktie van het streekplan, i.c. de
relatie streekplan / intergemeentelijk structuurplan, moet de komende
jaren verder gepraat worden. Ook over de verhouding rijk/ provincies
waar het om de Randstad als geheel gaat zal verder moeten worden
gesproken. Hij stelt voor dat het secretariaat van het RORO en de RPD
een nader voorstel doen voor de samenwerking tussen het rijk en het
RORO.

Gedeputeerde De Boer reageert dat zij de doelstelling van het
kabinet onderschrijft, maar dat zij problemen heeft met de in haar ogen
onvoldoende uitgewerkte bestuurlijke organisatie, waarbinnen de positie
van de provincie (wie heeft wat voor het zeggen). Daarover zal een
uitspraak moeten komen. Zij wijst er op dat waar het gaat om het
doorbreken van de lokale autonomie nog nooit een dergelijke ingreep
heeft plaatsgevonden. Zij noemt als voorbeeld het element van de grond–
politiek en het vereveningsfonds. Wat stelt de minister zich konkreet
voor, waar liggen de bevoegdheden en welke stappen is hij van plan te
gaan ondernemen. Zij benadrukt dat de minister zijn gesprekspartners
aan zijn zijde kan vinden als die weten waar zij aan toe zijn.
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Gedeputeerde Stolker vult aan de minister op dat punt ambivalent
te vinden. T.a.v. de verhouding provincies/agglomeratie acht zij de
minister gretig, waarbij de provincie Zuid-Holland bereid is mee te
denken, maar als het gaat om de relatie gemeenten/agglomeratie is de
opstelling van de minister onduidelijk. Het vereveningsfonds vindt zij een
aantrekkelijke gedachte. Er moet worden nagedacht over de konkreti–
sering daarvan. Verwijzend naar het voorbeeld Wateringen wijst zij er op
dat de staatssecretaris van Bmnenlandse Zaken enerzijds een grenswij–
ziging bepleit, maar tegelijkertijd de gemeentelijke autonomie wil
handhaven indien tot samenwerking zou worden gekomen. Welke keuze
wordt nu gemaakt?

Gedeputeerde Vermeer vindt juist op het moment dat samen–
werking belangrijk wordt, helderheid over de bevoegdheden des te
belangrijker. De bereidheid tot samenwerking is er in zijn ogen, maar er
ligt niet zozeer een bestuurlijk alswel een belangrijk financieel probleem.
Overigens is voor de provincie Flevoland het overdragen van in de WRO
verankerde streekplanbevoegdheden aan stadsgewesten niet
bespreekbaar.

Minister Alders stelt dat het voor de besluitvorming over de
Interimwet belangrijk is dat het kabinet overeenstemming bereikt over
het beleid voor de vier stadsgewesten met de betrokken partners. Zowel
in de lijn van de ruimtelijke ordening als in de lijn van de bestuurlijke
organisatie loopt men tegen de grenzen aan. De inzet is of de grote stad
de ruimte krijgt voor z'n ontwikkeling. In «Bestuur op niveau» gebeurt dat
met inschakeling van de provincies. Op zichzelf is een moeilijke vraag
aan de orde, nl. wat wordt de positie van de provincie. De vraag naar de
verhouding provincies/stadsgewesten blijkt in de praktijk per stads–
gewest verschillend beantwoord te worden. Zo is er in het stadsgewest
Den Haag sprake van een vergaande vorm van samenwerking, terwijl er
in Rotterdam een begin van samenwerking is. Dat maakt verschil uit voor
de rol van Zuid-Holland.

Gedeputeerde De Boer benadrukt dat kabinet en provincies het voor
een groot deel eens zijn. De vraag is echter hoe een en ander georgani–
seerd gaat worden. Daarbij staat de financiële onderbouwing centraal. Zij
wijst er op dat het gaat om de maatschappelijke verplichting om
duizenden woningen te bouwen. Het is echter nog niet duidelijk op welke
wijze het totaal aan inkomsten per regio gegenereerd moet worden.

Gedeputeerde Stolker geeft aan dat de instemming van de regio
Den Haag vooral wordt ingegeven door enthousiasme over samen–
werking. Er zijn daarnaast middelen en instrumenten nodig. Mevrouw
Stolker begrijpt dat het startconvenant een middel is voor het draagvlak
van de Interimwet, maar deelt op dat punt niet het optimisme van de
minister. Daarvoor moet er nog te veel gebeuren.

Gedeputeerde Schapenk haakt daarop in door te verwijzen naar het
RARO-advies. Hij vraagt zich af wat de winst is van de veranderingen,
waarbij hij wijst op de binnen een stadsgewest voorkomende verhouding
tussen een art. 12-en een schatrijke gemeente. Hij daagt de minister uit
om tegen de achtergrond van de komende Interimwet aan te geven wat
de provincies voor een antwoord zouden moeten geven.

Gedeputeerde De Boer sluit daarbij aan door de vraag voor te
leggen op welke wijze de minister van plan is het instrumentarium te
ontwikkelen dat nodig is voor de regeling van de financiële zaken van de
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agglomeraties. In de tweede plaats wil zij van de minister weten wat hij
verwacht van welke bestuurslaag.

Gedeputeerde Vermeer stelt dat de financiële kwestie na
bespreking in de regio slechts bij «stukjes en beetjes» duidelijk is
geworden. Hij pleit ervoor het totaal van de becijfering inzake de Noord–
vleugel openbaar te maken. De vraag op welke wijze je de schaarste
opvult, acht hij een zaak van een goede begrijpbare verdeling, die na een
principiële diskussie moet worden ingevuld.

Staatssecretaris Heerma reageert dat in het overleg met
Amsterdam en Rotterdam het integrale RIGO-rapport plus bijlagen aan
de orde is geweest.

De heer Van den Berg interrumpeert dat de provmcies, ook na
herhaaldelijk vragen, niet kunnen beschikken over het integrale rapport.
Het wel beschikbaar gestelde materiaal is te fragmentarisch en daardoor
ontoereikend.

Gedeputeerde Vermeer vult aan dat samenwerking inhoudt dat de
partijen inzage krijgen in de gegevens die zij nodig achten. Hij wijst in
dat verband op het door het RIGO berekende tekort van 350 mln., door
een paar gemeenten op te brengen. Hij wil kunnen nagaan in hoeverre
deze cijfers realistisch zijn.

Minister Alders vraagt wat de heer Vermeer van hem verwacht als
de provincie Flevoland nee zegt tegen het rijksbod en de gemeente
Amsterdam ja.

De heer Vermeer antwoordt dat bij het ontbreken van een volledig
inzicht in de mogelijke omvang van de financiële consequenties voor de
gemeente Almere, en daarmee voor de provincie Flevoland, geen positief
antwoord van de provincie kan worden verwacht.

De heer Schapenk stelt dat «dit avontuur» in zijn ogen slechts goed
te beëindigen is als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

- Er moet sprake zijn van volledige greep op de instrumenten;
- Er moet sprake zijn van een legitimatie via demokratische besluit–

vorming en
- De pkb-besluitvorming moet qua tempo van besluitvorming losge–

koppeld worden van het fiat van de Kamer voor de procesvorming
inzake de grote steden.

Minister Alders recapituieert dat er zich in bestuurlijk en financieel
opzicht bij de uitvoering van de verstedelijkingsmodellen voor de stads–
gewesten drie mogelijke situaties kunnen voordoen:

1. De betrokken partijen komen er niet uit, in dat geval zullen de
middelen op de traditionele wijze over de lokaties verdeeld moeten
worden. De provincie speelt dan een zware rol.

2. De betrokken partijen komen er samen uit, en er worden afspraken
gemaakt over lokatiegebonden ontwikkelingsmaatschappijen waardoor
(samenwerkende) gemeenten betrokken worden bij de ontwikkeling van
lokaties binnen hun grondgebied.

3. De partijen komen er samen uit en er worden afspraken gemaakt
over een regionaal grondbedrijf. Hiervoor is het instrumentarium van de
interimwet nodig.

Bij de laatste twee opties doet zich voorts de mogelijkheid voor om via
grenscorrecties een lokatie aan het grondgebied van de centrale
gemeente toe te voegen.
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Hij benadrukt dat het rijk in de pkb beoordeelt dat zij een risico
aangaat. Het geld komt terecht bij degenen die het risico lopen: de
gemeenten. Dat zit in het spoorboekje. De pkb betekent voor het kabinet
meer dan het aangaan van verplichtingen. Er zijn ook beleidsambities in
het geding.

Naar aanleiding van de opmerkingen over het beschikbaar zijn van de
cijfermatige onderbouwing benadrukt staatssecretaris Heerma dat de
intentie van het rijk is om in dat kader volstrekte openheid te betrachten.
Er is geen sprake van een «black box».

Gedeputeerde De Boer zegt dat in het startconvenant per geval voor
één van de drie door de minister genoemde oplossingen gekozen moet
worden. In het spoorboekje wordt vervolgens aangegeven welke taken er
voor de verschillende partners liggen. Met een dergelijke werkwijze zou
zij wel uit de voeten kunnen. Zij informeert of de door de minister
geschetste modellen op schrift toegeleverd kunnen worden.

Staatssecretaris Heerma benadrukt dat in de tijd gezien de
modellen van verevening, ontwikkelingsmaatschappijen en regionaal
grondbedrijf elkaar kunnen opvolgen.

Minister Alders vult aan dat de ontwikkelingsmaatschappijen niet
afhankelijk zijn van de Interimwet. Dat kan nu ook al. Hij zegt toe de
modellen in een brief te zullen voorleggen.

Gedeputeerde Stolker konkludeert dat het startconvenant vastlegt
dat de betrokken partijen het voor een bepaald bedrag uitvoeren en dat
het uitvoeringsconvenant de verdeling binnen de regio vastlegt.

Gedeputeerde Schapenk vraagt of de gesprekspartners kunnen
beschikken over concepten van de Interimwet.

Staatssecretaris Heerma verwacht dat de Interimwet in mei/juni
a.s. gereed zal zijn. Uitgaande van de steliing dat deze wet de provincies
mogelijkheden biedt, wil hij van de provincies weten wat in dat geval hun
reaktie zal zijn.

Gedeputeerde Vermeer antwoordt dat hij dat nog niet weet. Daar is
meer inzicht en nader beraad voor nodig.

Gedeputeerde Schapenk benadrukt dat de provincies eerst meer
kennis nodig hebben over de mogelijkheden van de Interimwet.

Minister Alders voorspelt dat de Interimwet de instrumenten en de
mogelijkheden per regio zal aangeven. Hij zegt toe bij zijn ambtgenote
van Binnenlandse Zaken te zullen aankaarten of concepten van de wet
beschikbaar kunnen worden gesteld.

Gedeputeerde De Boer herhaalt dat er instrumenten nodig zijn en
vraagt de minister of dat instrumentarium in de Interimwet geboden zal
worden.

Minister Alders antwoordt dat gewerkt wordt aan een konfliktop–
lossend model. Het instrumentarium zal een gemeentengrenzen
overschrijdend karakter hebben en aangegeven zal worden wat bij
konflikten moet worden opgelost.

Gedeputeerde Vermeer hoopt dat er geen modellen op tafel komen
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die de zaak ondoorzichtig maken. Hij wijst nogmaals op het tekort in de
Amsterdamse regio van blijkbaar zo'n 350 mln. Als de gemeente Almere
ja zou zeggen tegen het rijksbod en de provincie nee, vreest hij dat het
probleem wordt doorgeschoven en verwacht hij een bestuurlijke chaos.

Minister Alders deelt die mening niet en benadrukt dat die weg in
ieder geval niet door het kabinet wordt opgezocht. Het is wel duidelijk
dat er sprake is van een competentievraag: er moet goed worden
afgewogen wie straks welke risico's loopt.

3. Restrictief beleid

Gedeputeerde Stolker stelt dat de provincies inzake het restrictief
beleid op het standpunt blijven staan dat het vigerend streekplan
uitgangspunt is. De toegezonden gespreksnotitie is pas gisteren
ontvangen; daar kan nog niet op worden gereageerd. Zij heeft eerder
toegezegd te zullen nagaan hoe de provincie het restrictief beleid vorm
zal geven. Daartoe heeft zij overleg met de regio gevoerd en heeft zij de
opvattingen van Provinciale Staten hierover gesondeerd. Op basis
daarvan heeft zij gekonkludeerd dat er geen draagvlak bestaat voor het
voorstel van de minister. In dit verband signaleert zij twee problemen. Zij
betwijfelt of het technisch mogelijk is om de vigerende streekplancapa–
citeit met 50 % terug te brengen. De vraag is wat bestuurlijk en wat
fysiek mogelijk is. Er zijn inmiddels zoveel tegenkrachten gemobiliseerd
dat om een groot aantal redenen de konklusie kan worden getrokken dat
het rijksbeleid inzake het Groene Hart te ver gaat. Zij wijst er op dat de
gemeenten het instrument moet worden gegeven om het volkshuisves–
tingsbeleid te kunnen sturen. Daartoe moet het rijk de Huisvestingswet
snel afhandelen. In het algemeen zal gestreefd worden naar het over een
langere penode uitspreiden van de taakstellmg uit het vigerend beleid. Er
zullen afspraken worden gemaakt over de greep van de gemeenten op de
regionale woningmarkt. In dat verband zijn een beperkt aantal regionale
kernen aangewezen en worden de overige gemeenten binnen strakke
contouren gehouden. Ten aanzien van de werkgelegenheid is het provin–
ciale uitgangspunt dat de opvang van lokale werkgelegenheid binnen
eigen gemeente en de opvang van regionale werkgelegenheid binnen de
regionale kernen mogelijk moet zijn. Uitbreidingen met een boven–
regionale funktie worden slechts buiten het Groene Hart toegestaan. Ook
ten aanzien van de glastuinbouw houdt de provincie vast aan haar
uitgangspunt zoals vastgelegd in het vigerend beleid. Wel is een
nuancering in «De Venen» mogelijk.

Gedeputeerde de Boer zegt het volstrekt eens te zijn met de opvat–
tingen van collega-gedeputeerde Stolker over het restrictief beleid.

Minister Alders benadrukt nogmaals dat hetgeen op de ring is
gepland, samenhangt met wat er binnen de ring wordt toegestaan. Het
doel is dusdanige condities te creëren (schaarste) dat voor de plannen
op de ring (woningbouw en openbaar vervoer) rendement wordt
verkregen. Weglek naar het Groene Hart ondergraaft dit beleid. Zijn
gespreksnotitie was bedoeld als poging om de provincie tegemoet te
komen. Gehoord de reaktie van mevrouw Stolker heeft hij er grote
twijfels over of daarmee het noodzakelijke rendement kan worden
verkregen. Het verschil tussen de rijks– en provinciale opvatting acht hij
aanmerkelijk.

Gedeputeerde Stolker reageert dat zij het argument van de
schaarste niet begrijpt. Het is nü al een groot probleem om in de
taakstelling van de stadsgewesten te voorzien.
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Minister Alders antwoordt dat hij de schaarste moet creëren om de
plannen de noodzakelijke basis te verschaffen.

Gedeputeerde Stolker stelt dat in het model van de minister er
sprake is van extra druk vanuit het Groene Hart naar de stadsgewesten.

Minister Alders recapituleert dat mevrouw Stolker in het eerder
overleg gezegd heeft dat het door het kabinet voorgestane bevriezings–
model haar te ver gaat. Daarbij heeft zij aangegeven een faseringsmodel
te willen. Om die reden heeft hij haar in de toegezonden gespreksnotitie
tegemoet willen komen door af te zien van het schrappen van vigerende
capaciteit. Hij moet nu echter konkluderen dat de partijen nog ver van
elkaar af staan.

Gedeputeerde De Boer reageert dat een dergelijke diskussie nog te
volgen zou zijn als het zou gaan over bedrijfsterreinen. In het

geval van de womngbouw vermag zij het echter niet te begrijpen. De
«gewone» taakstelling is al moeilijk te realiseren.

Gedeputeerde Stolker vult aan dat het streekplan Zuid-Holland-Oost
reeds een vertrekoverschot kent.

Staatssecretaris Heerma acht de opmerkingen van de gedepu–
teerden Stolker en De Boer levensbedreigend voor de uitvoerbaarheid
van de verstedelijking van de stadsgewesten. Hij wijst er op dat in de
stadsgewesten voor 70% in de vrije sector gebouwd zal worden. Concur–
rentie van gemeenten in het Groene Hart zal dit bemoeilijken. In de
cijfers voor de stadsgewesten is opvang uit het Groene Hart meege–
nomen. Als dit beleid niet lukt zal dat in mindering moeten worden
gebracht.

Hij verwacht dat de aangehaalde Huisvestingswet er tijdig zal zijn en
vanaf 1 januari 1993 van kracht kan worden. Het verhaal van de
schaarste geldt echter niet alleen voor de woningen, maar ook voor de
bedrijfsterreinen.

Minister Alders wijst er op dat in de vigerende capaciteit goedge–
keurde plannen zijn inbegrepen die samen de ruimte bieden voor liefst
38 000 woningen. Er resteert nog een capaciteit van 10 000 woningen in
nog niet goedgekeurde plannen.

Gedeputeerde Stolker blijft bi] haar stellmg dat gezien het vertrek–
overschot van het Groene Hart naar het overig deel van de Randstad er
feitelijk reeds sprake is van schaarste. Zij heeft de indruk dat de
probleemstelling nog niet scherp in beeld gebracht is.

Minister Alders stelt dat er volstrekte helderheid nodig is over de
uitgangspunten en de cijfermatige onderbouwing. Hij konkludeert dat op
zeer korte termijn de cijfers naast elkaar moeten worden gelegd om te
kunnen vaststellen waar de partijen het over hebben. Het draaipunt ligt in
ieder geval in de periode 1995-2005. Over het verschil in bandbreedte
moet worden doorgepraat. Hij stelt voor dat de aanwezige gespreks–
partners daarvoor op korte termijn een vervolgafspraak maken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 150



SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA MET HET RANDSTAD OVERLEG
RUIMTELIJKE ORDENING (RORO) OP 13 MEI 1991

Deelnemers:

Van de zijde van de provincie Noord-Holland: Gedeputeerde mw. De Boer (vz. RoRo).

Van de zijde van de provincie Zuid Holland Gedeputeerde Mw Stolker, Gedeputeerde
Jansen

Van de zijde van de provincie Utrecht Gedeputeerde Schapenk

Van de zijde van de provincie Flevoland: Gedeputeerde Vermeer

Van de zijde van VROM: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma.

Van de zijde van BiZa: De heer Janssen

1. Opening

Minister Alders opent de vergadering en constateert dat wordt
ingestemd met de agenda.

2. Verslag eerste overleg op 21 maart 1991

Minister Alders vraagt of er opmerkingen over de hoofdlijnen van
het concept-verslag zijn. Hij stelt voor om met de formele vaststelling te
wachten tot ook het verslag van het tweede gesprek beschikbaar is.

Gedeputeerde Stolker zegt dat een aantal redactionele opmer–
kingen al ambtelijk is doorgegeven. Zij gaat er van uit dat die worden
verwerkt.

3.a. Startconvenanten en spoorboekjes

Minister Alders stelt de procedure van de startconvenanten voor de
stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aan de orde. De
verslagen van het over deze stadsgewesten gevoerde bestuurlijk overleg
kunnen in zijn ogen dienen als basis voor de startconvenanten. Hij vraagt
of de provincies willen meewerken aan ambtelijk overleg over een
«dummy» van de startconvenanten op korte termijn (voor de zomer). Na
de zomer kan dan overleg plaatsvinden over Bestuur op niveau. Hij stelt
voor om te streven naar bestuurlijk overleg en ondertekening van de
startconvenanten in september 1991. De fase tussen start– en uitvoe–
ringsconvenanten kan worden benut om een aantal zaken nader uit te
werken. In die fase kunnen gemeentelijke en provinciale besturen
opnieuw terugkoppelen op hun achterban. De ondertekening van de
uitvoeringsconvenanten (juni 1992) is het moment «go-no go».

De spoorboekjes zullen zich in eerste instantie richten op de periode
tot juni 1992. Die periode zal worden benut om uitgewerkte spoor–
boekjes op te stellen voor de periode tot 2005. Hij vraagt of de
provincies hiermee instemmen.

Gedeputeerde De Boer zegt dat het RORO wil meewerken aan het
in ambtelijk overleg in juni opstellen van een concept-startconvenant.
Het streven naar ondertekening in september verrast haar. Zij had
gerekend op bestuurlijk overleg in september, gevolgd door behandeling
van VINEX-3 in de Tweede Kamer en pas daarna, na ruggespraak in
raden en staten, de ondertekening. Het door het rijk voorgestelde
tijdspad legt beperkingen op aan de inhoud van de startconvenanten.
Blijkbaar ziet het rijk het startconvenant als een intentieverklaring, waarin
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de partners zich voornemen om uitgaande van een aantal basisprincipes
een aantal gerichte activiteiten te ontplooien, teneinde in juni 1992 een
stap verder te zijn. Als niet meer dan dat wordt beoogd, kan zij zich
vinden in het voorgestelde tijdspad.

Minister Alders zegt dat hij het streven naar uitvoering èn de
afspraken over de acties in de periode tot juni 1992 beide in de startcon–
venanten wil vastleggen. De verslagen van het overleg per stadsgewest
bieden daar de bouwstenen voor. De juridische binding ontstaat pas bij
de uitvoeringsconvenanten in juni 1992.

Het accent van de besluitvorming is inderdaad zwaarder op juni 1992
komen te liggen, doordat een aantal risico's nog moet worden gewogen.
Hij wijst er op dat over de verslagen per stadsgewest nu al ruggespraak
naar raden en staten mogelijk is. Hij wil graag voor de zomer zo ver
mogelijk komen.

Staatssecretaris Heerma vult aan dat uit de startconvenanten moet
blijken dat de partijen in beginsel tot uitvoering willen komen, en dat
alleen de in de convenanten genoemde factoren aanleiding kunnen zijn
om daarvan af te wijken.

Gedeputeerde De Boer antwoordt na deze toelichting dat de
betrokken RORO-partners willen meewerken aan de geschetste
procedure. Zij maakt uitdrukkelijk een voorbehoud ten aanzien van de
daadwerkelijke ondertekening van de startconvenanten door alle
betrokken overheden.

Minister Alders is erkentelijk voor deze constructieve opstelling. Hij
zal er voor zorgen dat de betrokken gemeenten over het tijdschema
worden benaderd.

3.b. Voortgang Interimwet bestuur in stedelijke gebieden, brief
van de Minister van VROM dd. 2-4-1991

Minister Alders merkt op dat sinds zijn brief van 2-4-1991 voortgang
is geboekt met de Interimwet. De discussie binnen het rijk gaat nu in de
richting van een hoofdlijnennotitie. Hij stelt voor om de hoofdlijnennotitie
aan de provincie uit te reiken, zodat de provincies zijn geinformeerd over
de stand van zaken. Hij vraagt wel om de tekst met vertrouwelijkheid te
behandelen.

De heer Jansen beaamt dat over de hoofdlijnennotitie kan worden
beschikt.

Gedeputeerde De Boer merkt op dat door de provincies nog steeds
genuanceerd tegen de suggesties voor een regionaal grondbedrijf en
–beleid wordt aangekeken. De wenselijkheid wordt door de provincies
wel onderschreven, maar aan de realiseerbaarheid wordt ernstig
getwijfeld. In het Amsterdamse is overheveling van middelen (zie intern
afsprakenkader ROA) taboe; andere wijzen van verevening tussen
gemeenten zijn wel denkbaar.

Zij vraagt zich af of een eventueel regionaal grondbedrijf op basis van
de huidige situatie zou moeten worden geffectueerd.

Gedeputeerde Jansen stelt voor om de verevening te focussen op
de nieuwe lokaties en de nieuwe middelen. De middelen waarover de
gemeenten al beschikken zouden buiten beschouwing kunnen blijven.

Minister Alders merkt naar aanleiding van Gedeputeerde De Boer op
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dat het principe van verevening deel uitmaakt van de met provincie en
gemeenten gemaakte afspraken over het stadsgewest Amsterdam.

Gedeputeerde Vermeer herinnert aan het voorbehoud dat hij in het
overleg over het stadsgewest Amsterdam heeft gemaakt. Na rugge–
spraak met de gemeente Almere is de provincie van oordeel dat onderte–
kening van het startconvenant wat Flevoland betreft nu mogelijk is. Hij
wijst erop dat hij niet begrepen heeft dat in het overleg over het stads–
gewest Amsterdam is geconcludeerd dat verevening deel uitmaakt van
de in dat overleg gemaakte afspraken.

4. Restrictief Beleid

Tussen het Ministerie van VROM en het RORO heeft uitvoerig
ambtelijk vooroverleg plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een concept–
afsprakenkader over het restrictief beleid voor de Randstad. Dit afspra–
kenkader wordt tijdens het bestuurlijk overleg na enige tekstwijzigen
vastgesteld:

«Afsprakenkader restrictief beleid Randstad

1. ALGEMEEN

7.1. De Randstadprovincies en het rijk zijn het er over eens dat de
huidige trend waarin de gebieden buiten de stadsgewesten relatief
sneller groeien dan de stadsgewesten van de Randstad omgebogen dient
te worden.

1.2. Er zal een bundelingsbeleid voor wonen en werken in de stadsge–
westen worden gevoerd, opdat:

a. het draagvlak van de (grote) steden wordt versterkt
b. de groei van de automobiliteit wordt beperkt
c. de aantasting van het landelijk gebied wordt tegengegaan
Het voeren van een restrictief beleid in de gebieden buiten de stadsge–

westen is een essentiële voorwaarde voor het welslagen van het bunde–
lingsbeleid.

1.3. Provincies en rijk zijn inmiddels overeengekomen dat de woning–
voorraad van de stadsgewesten van de 4 grote steden in de periode
1995 - 2005 met ca. 205 000 woningen uitgebreid dient te worden. Het
rijk gaat voor de vier Randstadprovincies voor de periode 1995 - 2005 uit
van een woningvoorraadtoename van circa 290 000, waarvan 85 000 in
de overige stadsgewesten (Alkmaar, Leiden, Dordrecht, Haarlem,
Hilversum, Amersfoort) en in de landelijke gebieden daarbuiten. De
provincies gaan vooralsnog uit van een woningvoorraadtoename van
315 000 a 325 000 waarvan circa 120 000 in de kleine stadsgewesten
en de landelijke gebieden daarbuiten waaronder het Groene Hart.

1.4. Uitgegaan wordt van een binnenlands migratiesaldo 0 voor de
Randstadprovincies gezamenlijk. Het rijk zal in overleg met Gelderland en
Noord-Brabant een stringent restrictief beleid voor de op de Randstad
aansluitende open ruimte ontwikkelen.

1.5. De provincies zullen de verhouding tussen de kleinere stadsge–
westen en de gebieden buiten de stadsgewesten nader bepalen. De
provincies en het rijk maken voor wat betreft de ontwikkeling van wonen
en werken in het Groene Hart nadere afspraken. De hierna volgende
afspraken zullen door de provincies worden uitgewerkt en geconcreti–
seerd. Voorafgaande aan de besluitvorming over de uitvoeringsconve–
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nanten over de vier stadsgewesten (juni 1992) zal bestuurlijk overleg
tussen rijk en provincies over deze uitwerking worden gevoerd. Het rijk
zal daarbij de kwaliteit van het Groene Hart als open ruimte en de mate
waarin de relatieve groei van de woningvoorraad wordt omgebogen ten
gunste van de stadsgewesten als toetssteen hanteren.

Voorafgaand aan het afsluiten van de uitvoeringsconvenanten zullen de
cijfers genoemd in 1.3. in nader overleg tussen rijk en provincies gepre–
ciseerd worden. De dan beschikbare nieuwe cijfers uit het Woning
Behoefte Onderzoek zullen daarbij expliciet worden betrokken. Dit kan
een verlaging danwel een verhoging van de nu overeengekomen woning–
bouwprogramma's voor de 4 stadsgewesten betekenen.

2. WONINGBOUW GROENE HART

2.1. Als uitgangspunt wordt door rijk en provincies de huidige
streekplan capaciteit geaccepteerd (met uitzondering van het gestelde
onderpunt 2.2). In de periode 1990 t/m 1994 zullen daarvan ca. 15 000
woningen worden gerealiseerd. Om de gewenste trendombuiging te
realiseren nemen de provincies een inspanningsverplichting op zich om
een voor de periode tot 2000 voorziene capaciteit van ca. 9000
woningen te faseren over de periode tot 2005 (Zuid-Holland en Utrecht
beide 4000, Noord-Holland 1000 woningen). Hiertoe zal door de
provincies overleg worden gevoerd met de betreffende gemeenten.

2.2. Over wenselijkheid van de streekplanlokaties Zenderpark (Utrecht)
en Kalslagen (Noord-Holland) zal afzonderlijk overleg tussen rijk en
provincie worden gevoerd.

2.3. Het op basis van overleg met de betrokken gemeenten aange–
scherpte restrictief beleid voor het Groene Hart zal voor 1995 in
voorstellen aan Provinciale Staten voor de betreffende (partieel) te
herziene streekplannen voor vaststelling worden voorgelegd.

2.4. Per kern zal in de herziene streekplannen een maximale bebou–
wingscontour worden aangegeven ter beperking van het toekomstig
ruimtegebruik. Het rijk gaat er vanuit dat deze contour overeenkomt met
de in de huidige streekplannen opgenomen bebouwingsmogelijkheden.
Binnen de contour is uitbreiding van de woningvoorraad dan alleen
mogelijk door verdichting dan wel functiewijziging. De provincies gaan er
vanuit dat met ruimere contouren gewerkt dient te worden teneinde ook
op termijn de bevolkingsomvang in het Groene Hart zo mogelijk constant
te kunnen houden.

Dit verschil van benadering tussen rijk en provincies komt vooral tot
uitdrukking in de periode na 2005. In de periode 1995 - 2005 komt het
verschil tussen de provincie en rijksbenadering neer op:

a. streekplan capaciteit ca. 15 500 minus-pm (discussie Kalslagen)
b. daarenboven: rijk O, provincies max. 6500

2.5. Het actief benutten van de bestaande woningvoorraad is geboden.
Daartoe dient het instrumentarium, zoals dat in de Huisvestingswet
wordt geboden ingezet te worden.

3. BEDRIJVIGHEID GROENE HART

3.1. Als uitgangspunt wordt de huidige streekplancapaciteit voor
werk-lokaties door rijk en provincies geaccepteerd. In de visie van het rijk
geldt dat verdere ruimte voor de ontwikke/ing van de bedrijvigheid moet
worden geboden binnen de op de vigerende streekplancapaciteit
gebaseerde bebouwingscontouren. Een uitzondering hierop zal het
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bieden van beperkte ruimte in opvangkernen voor het verplaatsen van
hinderlijke bedrijven uit het buitengebied of dorpskernen kunnen zijn. In
de visie van de provincies moet daarenboven ruimte worden geboden
voor de ontwikkeling van strikt lokaal en regionaal gebonden bedrij–
vigheid, die deze contouren te buiten gaat.

3.2. De provincies zullen de streekplancapaciteit voor bedrijvigheid per
1 januari 1990 en per 1 januari 1995 in kaart brengen. Tevens zullen de

provincies aangeven in welke mate fasering van de nog niet in goedge–
keurde bestemmingsplannen vastgelegde bedrijfslokaties mogelijk is.

3.3. De mogelijkheden om een selectief vestigingsbeleid te voeren in
het Groene Hart worden door de provincies nagegaan. Doel is hier het
realiseren van het lokatiebeleid (ABC-beleid) in de stadsgewesten en het
vrijwaren van het Groene Hart van niet gebiedsgebonden economische
activiteiten. Operationalisering van de begrippen lokaal en regionaal
gebonden bedrijvigheid is daartoe de eerste stap.

4. GLASTUINBOUW GROENE HART

4.1. Ook voor de glastuinbouw wordt de huidige capaciteit geaccep–
teerd, met uitzondering van de capaciteit in de Venen. Zuid-Holland zal in
de Venen geen compensatie meer bieden voor het wegvallen van zo'n
240 ha glascapaciteit. Een verdere uitbreiding van de glastuinbouw in
het Groene Hart boven de streekplancapaciteit wordt zowel door het rijk
als de provincies ongewenst geacht, met uitzondering van de eigen
behoefte van het boomteeltcentrum Boskoop.

4.2. Ten behoeve van het eerder genoemde bestuurlijk overleg zullen
de provincies aangeven wat de faseringsmogelijkheden zijn van de nog
niet in goedgekeurde bestemmingsplannen vastgelegde mogelijkheden
voor glastuinbouw. Tevens zullen de provincies aangeven in welke mate
de mogelijkheden voor glastuinbouw in verouderde bestemmingsplannen
kunnen worden teruggedraaid

5. VERVOLGACTIES

5.1. Door de provincies zullen de feitelijke ontwikkelingen van het
ruimtebeslag in het Groene Hart en in de stadsgewesten om de twee jaar
worden geevalueerd, en zullen de beleidsmatige consequenties worden
verkend. Zonodig zal hierover overleg tussen rijk en provincie worden
gevoerd.

5.2. In RORO-verband zal het restrictief beleid voor de periode na
2005 nader worden uitgewerkt.»

Bij het afsprakenkader worden de volgende opmerkingen gemaakt
(voorzover dit heeft geleid tot wijziging van het afsprakenkader is dit in
bovenstaande tekst al verwerkt).

Minister Alders wijst er op dat voor het slagen van het beleid voor
het stadsgewest Amsterdam ook het voeren van een restrictief beleid
voor de provincie Flevoland en voor Waterland cruciaal is.

Hij merkt op dat het in het afsprakenkader onder 1.4. genoemde
migratiesaldo nul betrekking heeft op de Randstad als geheel.

Gedeputeerde De Boer antwoordt dat voor Waterland inmiddels een
streekplan is vastgesteld dat in een aangescherpt restrictief beleid
voorziet.
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Gedeputeerde Vermeer merkt op dat voor Flevoland een streekplan
wordt voorbereid dat eveneens voorziet in een restrictief beleid voor het
landelijk gebied. Over de groei van Lelystad zijn in het kader van de
Stuurgroep Lelystad al eerder afspraken gemaakt. Hij wijst ook op het
gestelde in VINEX-I ten aanzien van het te bereiken woningaantal voor
deze gemeente (30 000). Voor Zeewolde wordt mede op basis van de
tussen rijk en gemeente gesloten bestuursovereenkomst een doorgroei
naar 15 000 inwoners aangehouden, maar de uitvoering wordt
gefaseerd, zodat de groei minder dan 300 woningen per jaar zal gaan
bedragen. Hij zegt toe dit schriftelijk onder de aandacht van de Minister
van VROM te zullen brengen.

Gedeputeerde De Boer vertaalt onder 2.5. van het afsprakenkader
de term «actief benutten» in het onder andere voeren van een stringent
toewijzings– en vestigingsbeleid. Zij merkt op dat een aantai gemeenten
in het Groene Hart zich daar bepaald nog niet voor inspant. Wanneer de
provincie daar iets aan wil doen, zal zij de steun van het rijk nodig
hebben.

Staatssecretaris Heerma zegt die steun volmondig toe. Hij wijst op
twee hoofdinstrumenten uit de nota Volkshuisvesting: het strategische
nieuwbouw-beleid en de verscherpte toewijzing. Ook de Huisvestingswet
heeft een zware ruimtelijke inslag. De primaire verantwoordelijkheid
wordt bij de gemeente gelegd met een correctiemogelijkheid bij de
provincie.

Hij plaatst wel de kanttekening dat het niet zo mag zijn dat ruimtelijke
ordening op basis van volkshuisvestings-instrumentarium wordt bedreven
in situaties waar het R.O.-instrumentarium onvoldoende wordt benut. Het
streven binnen het volkshuisvestingsbeleid om sterker te bouwen voor de
markt legt ook beperkingen op.

Gedeputeerde Stolker benadrukt naar aanleiding van 2.3. van het
afsprakenkader dat op basis van vrijwilligheid over het aangescherpte
restrictief beleid overeenstemming met de gemeenten dient te worden
bereikt.

Minister Alders meent dat inderdaad rnoet worden gestreefd naar
overeenstemming op basis van vrijwilligheid, maar dat laat volgens hem
onverlet dat, ook wanneer bepaalde gemeenten weigeren mee te werken,
ruimte moet blijven bestaan voor een afweging. Zonodig moeten de
provincies (c.q. het rijk) dan corrigeren.

5. Begrenzing Groene Hart

Minister Alders stelt voor om de in VINEX deel 1 aangegeven grens
van het Groene Hart op een aantal punten enigszins te wijzigen. Hij
verwijst hiervoor naar een voorstel waarover ambtelijk overleg is
gevoerd.

Gedeputeerde Stolker stemt in met een kleine aanpassing bij de
Rotte en met het voorstel om de grens bij de Vijfheerenlanden langs de
provinciegrens te leggen. Voor de grens bij de Kaag en in de Alblasser–
waard heeft zij een alternatief voorstel (spoorlijn en A15 als grens). Dit
kan ambtelijk worden afgedaan.

Gedeputeerde De Boer stemt er mee in dat de Bovenkerkerpolder
vooralsnog tot het Groene Hart wordt gerekend.
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Gedeputeerde Schapenk stemt er mee in dat de grens tussen
Utrecht en Hilversum wordt gelijkgetrokken met die van de bufferzone.
Wat betreft de begrenzing bij Rijnenburg verwijst hij naar de discussie
over de (door de provincie gewenste) bouwlokatie Rijnenburg.

Hij merkt op dat het RORO de voorgestelde begrenzing beschouwt als
een indicatieve aanduiding, die door de provincies in streekplankader in
finale zin wordt vastgelegd.

6. Uitwerking VIIMEX verstedelijkingsrichtingen en Milieueffect–
rapportage

Minister Alders verwijst naar een notitie die hij de provincies bij de
agenda (dd. 23-4-1991) heeft toegezonden. Hij vraagt of de provincies
zich met de notitie kunnen verenigen.

Gedeputeerde De Boer wijst er op dat de notitie ervan uitgaat dat in
MER-verband wederom alternatieven worden afgewogen. Dit kan ertoe
leiden dat de door rijk en provincies gekozen richtingen opnieuw ter
discussie worden gesteld.

Het RORO is beducht voor de kosten die de MER met zich mee kan
brengen. Blijkbaar kiest het rijk voor een beleids-MER op regionaal
niveau. Zij stemt ermee in dat de MER-plicht gekoppeld wordt aan het
streekplan of structuurplan. Zij vraagt zich wel af of MER zinvol is voor
ruimtelijke plannen omdat deze reeds zelf een integraal afwegingskader
vormen. Zij zal één en ander bij de evaluatie van de MER aan de orde
stellen. Het MER zal toch in ieder geval qua detailleringsniveau moeten
sporen met het streekplan. Momenteel is sprake van een te ver gaand
detailleringsniveau van het MER.

Minister Alders benadrukt dat milieueffectrapportage niet ingewik–
kelder en duurder moet worden gemaakt dan nodig is. De lijn van de
notitie wil hij in het verdere traject van VINEX volgen.

7. Kleine Stadsgewesten

Gedeputeerde De Boer vraagt of het rijk kan zeggen hoeveel
middelen er voor de kleine stadsgewesten beschikbaar zijn.

Staatssecretaris Heerma kan dit nog niet zeggen. Hij stelt voor dat
de provincies initiatief nemen om de benodigde (voorkeurs–) lokaties in
deze stadsgewesten tot 2005 in beeld te brengen. Analoog aan de grote
stadsgewesten wordt op basis van die inventarisatie dan een
RIGO-studie naar de kleine stadsgewesten uitgevoerd.

Aangenomen mag worden dat de door de betrokkenen uit te voeren
studies uiterlijk binnen een jaar kunnen worden afgerond, en dat dan in
bestuurlijk overleg afspraken zijn te maken. Daarbij zou het moeten gaan
om een koppeling van lokaties en daarvoor benodigde OV– en wegverbin–
dingen, alsmede om de mogelijkheden van tijdige uitvoering in het licht
van de rijksmiddelen van VROM en V&W. Hij zou voor het bestuurlijk
overleg een simpeler vorm willen kiezen dan voor de grote stadsge–
westen. Hij nodigt het RORO uit hierover mee te denken.

Gedeputeerde De Boer kan zich in deze aanpak vinden. Ook zij zou
het vergadercircuit zoveel mogelijk willen beperken. Aan het opstellen
van spoorboekjes bestaat wat haar betreft geen behoefte.

8. Koersbepaling landelijk gebied

Gedeputeerde Vermeer spreekt zijn waardering uit over de poging
om met het koersenbeleid bruggen te slaan, in het bijzonder tussen het
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sectorbeleid en een meer integrale benadering van het landschap.
Niettemin leeft bij het RORO ook de vrees dat de geheel nieuwe
benadering contraproductief kan gaan werken.

Minister Alders is verheugd dat het RORO in tweede instantie
uitvoeriger heeft gereageerd op het koersenbeleid. Hij constateert een
overwegend positieve toonzetting. Hij kondigt aan dat in VINEX-3 op een
aantal punten verduidelijking zal worden gegeven. Hij wijst er op dat het
koersenbeleid ook tot vereenvoudiging zal leiden

De door het RORO per gebied aangegeven voorstellen voor kleurwijzi–
gingen worden bij het opstellen van VINEX-meegenomen. De eerste
indruk is dat een deel van de voorstellen kan worden gehonoreerd.
Zonodig zal ambtelijk worden teruggekoppeld.

9. Sluiting

Minister Alders wil, bij het scheiden van de markt, nog een vraag
van meer algemene strekking bij het RORO neerleggen. In het bestuurlijk
overleg over VINEX-1 is in verschillende toonaarden de vraag aan de
orde geweest inhoeverre VINEX een «Randstadnota» zou zijn. Hij heeft
hieruit onder andere meegenomen dat wellicht nog eens indringender
moet worden bezien of er kansrijke activiteiten binnen de (volle)
Randstad zijn die met succes kunnen worden gespreid naar de andere
regio's. Als voorbeelden noemt hij de distributiesector, bollenteelt en
glastuinbouw. Hij vraagt de Randstadprovincies of ook zij zich hier op
willen bezinnen.

Gedeputeerde Stolker ziet voor de glastumbouw in Zuid-Holland
ook in de toekomst een sterke rol. Zij wil de streekplancapaciteit en t.z.t
de mogelijkheden in de Hoekse Waard hiervoor benutten. Voor de
periode vanaf 2005 zal bekeken moeten worden of uitbreiding buiten
Zuid-Holland wenselijk is.

Wat betreft de bollenteelt kan in de Bollenstreek de centrumfunctie
ook op termijn behouden blijven. Ook daar zullen zich echter congestie–
problemen voordoen.

In principe steunt zij het zoeken naar alternatieven buiten de Randstad.

Gedeputeerde De Boer steunt het streven naar spreiding van de
tuinbouw buiten de Randstad.

De ontwikkeling van de bollenteelt stelt de provincie voor grote
problemen, met name in de Noordkop. De teelt is zeer milieubelastend.
De provincie wil graag meedenken over alternatieven, die overigens ook
in de richting van extensivering van de teelt kunnen worden gezocht. Zij
pleit voor meer steun van het rijk voor deze oplossingen.

Gedeputeerde Schapenk acht de wisselwerking tussen de Randstad
en overig Nederland van het grootste belang. Hij wijst er op dat in het
Utrechtse een belangrijke kwestie, de ontwikkelingen bij Vleuten-de
Meern, nog niet is opgelost. Hij verwacht dat ook in het Utrechtse op
afzienbare termijn grenzen van de groeimogelijkheden voor de
glastuinbouw bereikt zullen worden. Zo zou hij ervoor willen pleiten dat
bij de streekplanherziening in het gebied rond de kern Mijdrecht geen
nieuwe capaciteit meer wordt toegevoegd.

Gedeputeerde Vermeer wil eveneens meewerken aan de geschetste
benadering. Flevoland zou daarbij in belangrijke mate de «ontvangende»
partij kunnen zijn.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 158



Minister Alders is verheugd over deze reacties uit de eerste hand; ze
getuigen van een positieve opstelling. Hij verwacht dat deze benaderïng
in de toekomst belangrijk zal worden, wanneer in de Randstad en
daarbuiten spanningen moeten worden weggenomen.

Hij bedankt het RORO voor de positieve wijze waarop is deelgenomen
aan het intensieve bestuurlijk overleg over VINEX-1 en sluit de verga–
dering.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRATUSSEN DE PROVINCIE
ZEELAND EN DE MINISTER VAN VROM OP 20 MAART 1991

Aanwezig :

Van de zijde van de provincie Zeeland: Gedeputeerde Maris-Koster. alsmede Adriaansen en
Burger

Van de zijde van VROM: Minister Alders, Den Dunnen, Leeflang, Thönissen, Verspoor, Groen,
Robertus, van Giezen en Smid

1. Opening

Minister Alders opent de vergadering en schetst kort het
werkproces aan de Vierde Nota Extra en de relatie tot de Vierde Nota.

2. Westerscheldebekken

Gedeputeerde Maris vindt de tekst omtrent het Westerschelde–
bekken tegen vallen. Ze vraagt zich af waarom de Minister zich zo
afwachtend opstelt. Zij doet een voorstel om de tekst aan te passen.

Minister Alders stelt voor om «Het Rijk is bereid in samenwerking
met de desbetreffende andere overheden en met de Belgische autori–
teiten een nadere uitwerking voor dit gebied op te stellen in het ruimere
kader van de Rijn-Schelde Delta» op te nemen in de PKB-tekst. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat de nadere uitwerking alleen tot stand
kan komen met Belgische medewerking en dat er binnen de RPD pas in
1992 (financiele danwel personele) middelen beschikbaar komen voor dit
project.

Gedeputeerde Maris gaat accoord met het tekstvoorstel en onder
schrijft de noodzaak van een goede relatie met België.

3. Middelburg-Vlissingen

Gedeputeerde Maris wijst op de steeds sterker wordende samen–
werking tussen Vlissingen en Middelburg. Aanwijzing als stadsgewest zal
deze samenwerking versterken. De provincie steunt de wens van beide
gemeenten ten volle. Ze vindt dat bij de beoordeling de specifieke positie
van deze gemeenten in de Zeeuwse context moeten meewegen.

Minister Alders heeft waardering voor de versterkte samenwerking
en hij heeft ook wel begrip voor de argumenten, die deels pyschologisch
van aard zijn. Maar er blijven toch ook een aantal vragen open staan naar
aanleiding van de ontwikkelingen. Zoals: is deze ontwikkeling wel strict
afhankelijk van de stadsgeweststatus, wat betekent deze ontwikkeling
voor het restrictief beleid in de provincie Zeeland en hoe is de
verhouding Middelburg-Vlissingen versus Goes.

Gedeputeerde Maris geeft aan dat het niet krijgen van het etiket
«stadsgewest» toch een sterke domper op de ontwikkelingen zet. Het
zou volgens haar van goed bestuur getuigen indien dit ook zou
meewegen in de besluitvorming.

Ten aanzien van het bevolkingsspreidingsbeleid merkt ze op dat ze wel
bereid is het bundelingsbeleid te versterken maar dat voor de
woningbouw geldt dat dit niet ten koste mag gaan van Goes.

Minister Alders wijst er op dat hij uiterlijk medio april de eventuele
schriftelijke beantwoording van zijn vragen verwacht.
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4. Lokatiebeleid

Minister Alders stelt de provincie Zeeland op de hoogte van de
afspraak die met het IPO en de VNG gemaakt is over de uitwerking van
de regionale differentiatie van het ABC-beleid.

Gedeputeerde Maris wijst er op dat er in Zeeland vaak sprake is van
slecht ontsloten regio's. Zij vraagt hier voor de aandacht. Verder speelt in
Zeeland het recreatieve verkeer een zeer grote rol. Ook nu staan er weer
diverse ambitieuze plannen op stapel. Het betreft allerlei snel/expres–
diensten (bv. Zeeuwse strandexpresse) en uitgebreide zomerlijnen, niet
alleen o.v. vanuit de voedingsgebieden naar de recreatievoorzieningen
maar ook verbindingen tussen belangrijke recreatieve publiektrekkers
onderling. Ze vraagt de Minister deze ook financieel te ondersteunen.

Minister Alders is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit
terrein. De RPD is bereid om deel te nemen aan onderzoeken hierom–
trent. Over financiële middelen kan hij in deze setting geen uitspraken
doen.

5. Koersbepaling

Gedeputeerde Maris is ambivalient over de koersbepaling landelijke
gebied. Gelet op de onzekerheden over de ontwikkelingen in de
agrarische sector pleit zij er voor een beleid te voeren waarbij zoveel
mogelijk opties worden opengehouden.

Minister Alders wijst er op dat er al lang is gevraagd om een duide–
lijke visie op het landelijk gebied. Deze in deel 1 gepresenteerde visie is
niet gebaseerd op de reservaatsbenadering maar legt juist de nadruk op
versterking van en ontwikkelingsperspectief voor het landelijk gebied. In
de VINEX wordt een landelijk gebied als eenheid benaderd waarbij
uitgegaan wordt van de samenhang tussen de verschillende functies van
een gebied. Uit verschillende gesprekken is gebleken dat de verklaring
van de koersen in deel 1 niet altijd even duidelijk is. Hieraan zal in deel 3
extra aandacht worden geschonken.

Overigens gaat het hier nadrukkelijk om een facet-nota. Uitwerking van
het beleid, kan en moet niet op rijksniveau plaatsvinden. Hier ligt een
belangrijke taak voor de provincies (streekplannen).

Gedeputeerde Maris houdt haar twijfels over de effectiviteit van het
beleid. Zij onderschrijft de meerwaarde van een benadering die nadruk
legt op de «perspectieven» van een gebied. Het is echter de vraag in
hoeverre de kleur van een gebied een belemmering mag vormen
voor eventuele gunstige ontwikkelingen bv. in de landbouw.

Minister Alders benadrukt dat de toekomstperspectieven zich niet
beperken tot de groene en gele koers. Het beleid biedt een toekomstper–
spectief voor elke koers. Wel zijn er, afhankelijk van de koers, beper–
kingen in de richting van de ontwikkeling.

6. Leefbaarheid

Gedeputeerde Maris vraagt zich af wat de andere departementen op
dit gebied doen. De provincie Zeeland voert voor de hele provincie een
kleine kernenbeleid. Het accent hierbij ligt op Zeeuws-Vlaanderen, maar
de andere gebieden worden hierbij niet vergeten. Het convenant zal zo
spoedig mogelijk moeten worden afgesloten.
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Minister Alders stelt nadrukkelijk dat ook andere departementen
betrokken zijn bij het leefbaarheidsbeleid. In deel 3 zal worden aange
geven hoe de verdere uitwerking van het beleid wordt georganiseerd en
wie daar bij betrokken zijn. Hij streeft er naar dit vorm te geven conform
de werkwijze in het kader van de Sociale Vernieuwing. De regionale
aanpak (dus van onderop) is van groot belang. Hij zegt toe te bezien of
het mogelijk is om voor 15 april het convenant in Zeeland te onderte–
kenen.

Gedeputeerde Maris bevestigt het belang van een regionale aanpak.

7. Rondvraag

Gedeputeerde Maris vraag de Minister om financiële middelen voor
het ROM gebied Kanaalzone. Nu ook het bedrijfsleven is gevraagd mee
te betalen kan de rijksoverheid niet achterblijven. Het risico is anders
aanwezig dat de beleidsontwikkeling inzakt.

Minister Alders zegt toe de opmerking mee te nemen.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAIM HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEN DE PROVINCIE
NOORD-BRABANT EN DE MINISTER VAN VROM OP 21
FEBRUARI 1991

Aanwezig:

Van de zijde van de provincie Noord Brabant De Gedeputeerden Brugman, Jellema en
Welschen, alsmede Van Gurp, Koldewee en Reijnen

Van de zijde van VROM: Alders, Van der Veen, Leeflang, Thönissen, Verspoor, Aarts,
Robertus, Groen en Van Giezen.

1. Opening en vaststelling agenda

Gedeputeerde Brugman overhandigt minister Alders een exemplaar
van het door het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
vastgestelde ontwerp-Memorandum over VINEX. Het Memorandum
moet echter nog in de Brabantse Staten worden behandeld. De heer
Brugman verwacht echter niet dat deze behandeling tot belangrijke wijzi–
gingen in de provinciale standpunten over VINEX zal leiden.

De Gedeputeerde wil bij dit bestuurlijk overleg een paar belangrijke
punten uit genoemd Memorandum aan de orde stellen.

De ambtelijk overeengekomen agenda voor dit bestuurlijk overleg
wordt vastgesteld.

2. Koersbepaling landelijk gebied en ROM-gebieden

Gedeputeerde Brugman wijst er op dat de provincie in grote lijnen
geen problemen heeft met de VINEX-koersbepaling. Over een paar
punten is nog nader overleg nodig. Bezien dient te worden hoe de
VINEX-koersen sporen met de aanpak in het ontwerp-streekplan t.a.v. de
accentleggingen. Daarbij gaat het met name om de door de provincie
gewenste koersbepalingen voor het gebied Beerzen/Reusel, de landgoe–
derenzone ten zuidwesten van Breda en de Peel. Voor de twee eerstge–
noemde gebieden wenst de provincie een groene koers. Bij handhaving
van een gele koers voor de Peel zal daarbij aandacht moeten worden
gegeven aan de randvoorwaarden zoals het voldoen aan de milieudoel–
stellingen.

In dit verband maakt de Gedeputeerde melding van de activiteiten van
de provincie t.a.v. de actualisering van verouderde bestemmingsplannen
voor het buitengebied. Financiële steun van Vrom is bij de aanpak van
de verouderde bestemmingsplannen buitengebied onontbeerlijk. De
provincie wil hier ook buiten de ROM-gebieden aandacht aan besteden.
De heer Brugman stelt voor prioriteit te geven aan plannen voor
gebieden waar de milieuvervuiling het verst is voortgeschreden en aan
plannen die het sterkst zijn verouderd qua tijd en systematiek.

Minister Alders stelt in zijn reactie dat t.a.v. de koersbepaling in het
traject van VINEX deel 3, SLNO, proefgebieden en streek– en bestem–
minsplannen een nadere verfijning noodzakelijk is. Deze verfijning is ook
nodig m.b.t. de door Brabant aangegeven wensen t.a.v. de instrumentele
vertaling van het koersbeleid, die door de provincie kunnen worden
ingebracht bij de ambtelijke voorbereiding van het SLNO. Ten aanzien
van Beerzen/Reusel vraagt de minister zich af of er bij een keuze van de
groene koers geen onoverkomelijke problemen ontstaan met de reeds in
dat gebied aanwezige intensieve veehouderij. Zijn er instrumenten
beschikbaar om zo nodig bedrijven te verplaatsen. Hij stelt voor, dit
gezamenlijk nader te bekijken, waarbij zijns inziens de bruine koers de
gewenste ontwikkeling niet in de weg staat.
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De voorgestelde lijn bij de actualisering van bestemmingsplannen
buitengebied spreekt aan. Over de verouderde bestemmingsplannen
merkt hij op dat de rijkssteun is gericht op plannen, die als gevolg van
aanscherping van beleid aanpassing behoeven en niet op plannen
waarvan de actualiseringstermijn van tien jaar verstreken is. Na afloop
van de overlegronde met alle provincies komt hij hierop terug.

Ten aanzien van de Peel zegt hij de gele koers en de daarbij noodza–
kelijk geachte algemene milieukwaliteit in deel 3 VINEX te verduidelijken.
De regelgeving op het gebied van mest en ammoniak geeft daarbij de
randvoorwaarden. Over de aanpak van mest en ammoniak wordt nog
overleg gevoerd met de Minister van LNV.

De minister onderstreept in dit verband nog eens het belang van een
spoedige ondertekening van het bestuursakkoord voor de nadere
uitwerking Brabant/Limburg.

Hij informeert voorts of nader overleg over de strategische grondwa–
tervoorraden door de provincie noodzakelijk wordt geacht.

Gedeputeerde Brugman wijst er op dat de spanning tussen groene
koers en intensieve veehouderij in het gebied Beerzen/Reusel niet anders
ligt dan elders. Hij is akkoord met nader overleg, maar hij houdt daarbij
vast aan de groene koers als vertrekpunt. De realisering van de ecolo–
gische hoofdstructuur (EHS) in het buitengebied is uiterst belangrijk. In
het provinciaal Natuurbeleidsplan wordt op de realisering van de EHS
dieper ingegaan en aangegeven met welke instrumenten de EHS kan
worden gerealiseerd, wat de consequenties van de EHS voor de
landbouw zijn en met welke instrumenten deze consequenties, zoals bv.
de verplaatsing van bedrijven worden behandeld. T.b.v. de realisering van
de EHS is een gecoördineerde inzet van middelen van diverse departe–
menten nodig.

In het kader van bovengenoemde problematiek is de discussie over de
strategische watervoorraden van belang. Momenteel staat het vierde
Biesbosch-spaarbekken in de provincie ter discussie. De ruimtelijke
reservering voor dit bekken ligt er. De provincie staat echter open voor
een ev. andere lokatie voor dit spaarbekken. Steun bij het zoeken
daarnaar is welkom. De provincie wil de ruimtelijke reservering niet
schrappen voordat een nieuwe plaats is gevonden.

Gedeputeerde Welschen merkt ter aanvulling op dat er momenteel
geen goed grootschalig alternatief voor dit spaarbekken is. Het door
VROM gehanteerde begrip van de strategische watervoorraden behoeft
z.i. naar de provincie toe nadere uitleg.

M.b.t. het gebied Beerzen/Reusel en het Helvoirts Broek wijst de
gedeputeerde op onderzoek dat de provincie samen met de landbouw
naar de noodzaak tot verplaatsingen van agrarische vestigingen in deze
gebieden uitvoert. Daaruit blijkt dat dit financieel niet haalbaar is. Bij de
discussie over het ontwerp-streekplan speelt het probleem van de ev.
aan de landbouw te stellen beperkingen t.b.v. de realisering van de EHS
evenzeer. De begrenzing van de gebieden zal nog zo'n vier jaar in beslag
nemen, terwijl voor de realisering moet worden gerekend met een
termijn van 20 a 30 jaar.

Hij stelt voor om in proefgebieden te beginnen met de ontwikkeling
van de geschikte instrumenten. Nagedacht zou moeten worden over
praktische problemen hierbij zoals de inspraakprocedures. De gemeenten
moeten hierin een hoofdrol krijgen.

De rol van de watersystemen is bij de EHS van groot belang.
De provincie gaat met draaiboeken en proefgebieden werken en is

inmiddels gestart met het proefgebied Chaamse Beken.
Qua benodigd (financieel) instrumentarium acht de gedeputeerde
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e.e.a. vergelijkbaar met de stadsvernieuwing. De provincie wil met het
rijk gaarne verder nadenken over adequate procedures.

Minister Alders stelt dat de reserveringen t.a.v. de strategische
watervoorraden gehandhaafd dienen te blijven en de precieze aandui–
dingen nog eens moeten worden bezien.

M.b.t. de koersvoorstellen zal na half april a.s. nader ambtelijk overleg
met de provincie worden gevoerd door VROM, LNV en RWS (vanwege
de watercomponent).

Hij is akkoord met het voorstel om de aanpak van de EHS in proefge–
bieden verder uit te werken.

Hij gaat voorts in op de problematiek van de mestverwerkingslokaties
in Noord-Brabant. Zijn standpunt is nog steeds dat een mestverwerkings–
fabriek in de gemeente Zeeland alleen acceptabel is wanneer ook aanwij–
zingsprocedures voor dergelijke vestigingen in Helmond en Eersel
worden gestart.

De Minister stemt in met de aanpassing van de begrenzing van het
ROM-gebied Midden-Brabant op het punt van het stroomgebied van de
Dommel.

Gedeputeerde Brugman memoreert de besluitvorming rond de
lokatie in de gemeente Zeeland. Hij stelt dat er bij de provincie geen
misverstanden zijn m.b.t. de brief van Minister Alders van 13 november
1990 en de geclausuleerde instemming met de lokaties Helmond en
Eersel. Hij wijst daarbij op de discussie in de Brabantse Staten, die
instemden met de uitbreiding van de mestverwerking in Helmond en de
aanleg van een derde verbrandingsinstallatie in Helmond hebben
afgewezen. Het nieuwe college zou in overleg met VROM moeten bezien
wat de mogelijkheden zijn, een nadere invulling van het «ja, mits...» door
VROM t.a.v. deze lokaties is noodzakelijk.

Gedeputeerde Welschen wijst er in dit verband op, dat de voorbe–
reidingen voor de vestiging van mestverwerkingsinstallaties in Helmond
en Zeeland worden voortgezet.

3. Restrictief beleid in Kempen en Midden-Brabant

Gedeputeerde Brugman verwijst naar de tekst van het
Memorandum, waarin op blz. 16,17 wordt ingegaan op het restrictieve
beleid voor de open ruimten in Midden-Brabant. Tussen rijk en provincie
bestaat er overeenstemming op dit punt.

Minister Alders stelt daarbij dat de handhaving van het Brabantse
groeiklassebeleid en de bewaking van de groene kwaliteit van het gebied
weliswaar een vertaling van het restrictief beleid inhoudt, dat dit beleid
echter niet te soepel dient te worden toegepast bij de bestemmingsplan–
toetsing door de provincie.

Gedeputeerde Brugman deelt mee dat de Staten akkoord gaan met
de vastlegging van deze vertaling van het restrictief beleid in het
streekplan.

4. Verstedelijking, mobiliteit en lokatiebeleid

Gedeputeerde Brugman brengt in het kader van het lokatiebeleid,
dat door de provincie wordt onderschreven, de volgende punten naar
voren. Het eerste is de problematiek van de grenseffecten bij de
toepassing van het mobiliteitsbeleid. Daarvoor verwijst hij naar het
Memorandum. Het tweede punt is de beschikbaarheid van A– en
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B-lokaties. De provincie spant zich in voor een realisering van A-lokaties,
die er tot nu nauwelijks zijn. De provincie wil met de gemeenten echter
gaarne A-lokaties bij de hoofdstations ontwikkelen.

Tegelijkertijd wil de provincie ongewenste C-lokaties opschonen. Voor
beide akties behoeft de provincie steun van rijkszijde.

Ten slotte verzoekt hij steun van de kant van het rijk t.a.v. de ontwik–
keling van goederendistributiecentra in de provincie.

Minister Alders is verheugd over de positieve opstelling van de
provincie t.a.v. het lokatiebeleid en de door de provincie ontwikkelde
mobiliteitstoets. Voorts zet de minister de drietrap van het lokatiebeleid
m.b.t. de Randstad, de Stedenring Centraal Nederland en overig
Nederland uiteen. Gezien de reacties van de provincies is het rijk er niet
geheel in geslaagd, het onderhavige beleid voor «overig Nederland»
duidelijk te maken. Hij kan de provincie echter melden, dat hij met het
IPO overleg over de regionale differentiatie van het mobiliteitsbeleid
heeft gevoerd en dat dit punt naar deel 3 van VINEX toe nader zal
worden ingevuld. Voor de grensgebieden wil hij vasthouden aan het
uitgezette beleid. Hij wijst op de concurrentievoordelen, die op langere
termijn zullen ontstaan wanneer aan onze kant van de grens goed
ontsloten lokaties kunnen worden aangeboden.

Het rijk zal voorts meewerken aan de ontwikkeling van A-lokaties en de
opschoning van ongewenste C-lokaties.

De heer Leeflang acht toezegging van rijkssteun bij de ontwikkeling
van goederendistributiecentra nog wat prematuur. De resultaten van een
nog lopende studie naar goederenstromen zouden moeten worden
afgewacht. Het betreft een aktie in het kader van het SVV II en zou dus
ook in de SW ll-lijn moeten worden opgepakt.

5. Instrumentarium

Gedeputeerde Brugman wijst m.b.t. het door de provincie gewenste
instrumtarium in het VINEX-Memorandum naar opmerkingen vanuit de
PPC terzake. Deze heeft geadviseerd, de in het kader van diverse strate–
gische beleidsplannen op rijksniveau door de provincie gevraagde finan–
ciële rijkssteun te specificeren. De provincie heeft daarom een selectie
van benodigde instrumenten en fondsen voorgelegd, waarover zij gaarne
nader overleg wil voeren.

Minister Alders zegt nader overleg over genoemde materie gaarne
toe. Hij refereert in dit verband aan z.i. geslaagde vormen van samen–
werking in het kader van de ROM-gebieden en de sleutelprojecten.

Gedeputeerde Brugman meldt dat het Brabantse Stedenregio–
concept uit het ontwerp-streekplan is teruggetrokken. In de streekplan–
toelichting is echter wel ingegaan op de achtergronden en de wense–
lijkheid van samenwerking tussen de steden. Binnenkort zullen voor de
drie Brabantse knooppuntsteden profielen dienen te worden ingevuld. Hij
vraagt begrip van het rijk voor het feit dat de provincie in het bijzonder
naar de samenhang tussen de vier grote Brabantse steden kijkt. Hij acht
het wenselijk dat het rijk daarin mee wil gaan en de aandacht niet te zeer
tot de drie knooppuntsteden zal willen beperken.

Minister Alders zegt toe dat het rijk met belangstelling kennis zal
nemen van de visie van de provincie op de drie profielschetsen van de
drie afzonderlijke knooppunten.
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6. Rondvraag

De heer Van der Veen zet m.b.t. de in het VINEX-Memorandum
gewenste sleutelprojecten kort uiteen, dat t.a.v. de aanmelding van
nieuwe sleutelprojecten terughoudendheid wordt betracht. Op basis van
objectieve criteria is nu wat de provincie Noord-Brabant betreft een
keuze gemaakt voor de corridor Eindhoven-Veldhoven-Welschap.
Voordat suggesties voor aanvullingen zoals t.a.v. de stationsomgeving
Den Bosch kunnen worden beoordeeld, dienen eerst lopende sleutelpro–
jecten te worden afgerond.

Gedeputeerde Brugman heeft begrip voor deze opvatting. De
provincie behoeft echter steun van rijkszijde bij de creatie van A-lokaties
zoals de stationsomgevingen van Eindhoven en Den Bosch.

Dit is ook belangrijk om verdere impulsen te kunnen geven richting
Breda en Tilburg. Hij maakt van de gelegenheid gaarne gebruik om de
aandacht van de minister te vragen voor een brochure van de gemeente
's-Hertogenbosch over de vernieuwing van de stationsomgeving.

De heer Van der Veen erkent het belang van de genoemde projecten
Eindhoven en Den Bosch en zegt toe graag te adviseren over projecten,
m.n. in relatie tot toepassing van PPS-constructies.

Minister Alders deelt mee dat de aanwijzing tot potentieel sleutel–
project van de corridor Eindhoven-Veldhoven-Welschap nu definitief is.

Rijk en provincie spreken n.a.v. de brief van de provincie dd. 8 januari
1991 over de bundeling van mestverwerking en slibverbranding op de
lokatie Zeeland een apart gesprek af. De provincie acht een snelle
besluitvorming terzake noodzakelijk.

De heer Thönissen wijst in dit verband ten slotte nog op de studie
van de commissie Meijer over de mestverwerkingsproblematiek. Het
rijksbeleid m.b.t. de lokatie voor mestverwerking in de gemeente Zeeland
is vooralsnog «ja mits ...».
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA TUSSEN DE PROVINCIE
LIMBURG EN DE MINISTER VAN VROM OP 20 MAART 1991.

Aanwezig:

Van de zijde van de provincie Limburg: de Gedeputeerden Riem, Hilhorst, Lodewijks en
Pleumeekers. alsmede Peters en van den Bergh

Van de zijde van VROM: Minister Alders, Den Dunnen, Leeflang, Bedaux, Thönissen,
Verspoor. Groen, Robertus. van Giezen en Smid

1. Opening

Minister Alders opent de vergadering en schetst kort het werkproces
aan de Vierde Nota Extra en de relatie tot de Vierde Nota.

2. Standpunt IPO

Gedeputeerde Riem deelt mee dat Limburg zich over het algemeen
kan vinden in de IPO-reactie. Uitzonderingen hierop worden gevormd
door: ROM-gebieden (Limburg uit nadrukkelijk de wens het beleid en de
middelen niet te laten versnipperen), Lokatiebeleid, Koersbepaling,
Bereikbaarheid stadsgewesten en Leefbaarheid Noord-Limburg.

Minister Alders stelt de gedeputeerden op de hoogte van zijn
afspraak met het IPO en de VNG omtrent nader overleg over de
regionale differentiatie van het lokatiebeleid en stelt voor om de andere
punten aan de hand van de opgestelde agenda te behandelen.

3. Venlo Stadsgewest

Gedeputeerde Riem wijst op de overeenstemming over de vervoers–
logistieke positie van Venlo. Momenteel wordt de uitvoerbaarheid van de
bouwlokatie Venlo Centrum-Zuid onderzocht volgens de brief van de
Minister d.d. 31 januari 1991. Hij vraagt, onder verwijzing naar de
prioriteit, qua aandacht en middelen, die de provincie aan dit project
geeft om een constructieve rijks-overheid zodra de resultaten van de
studie beschikbaar zijn.

Minister Alders verwijst naar de tri-partite-werkgroep. Zodra het
uitvoerbaarheidsstudie er ligt zal er een nader oordeel kunnen worden
uitgesproken. Wel zal de werkgroep aandacht moeten besteden aan het
terug brengen van de kosten en dient de bouwinspanning ook een
regionale taakstelling te bevatten.

De heer Peters vraagt in het kader van de sociale vernieuwing
aandacht voor een evenwichtig woningaanbod, waarbij zijns inziens ook
sprake moet zijn van bouw in de gesubsidieerde huursector.

Minister Alders is van mening dat dit moet worden meegenomen in
de verschillende varianten.

Gedeputeerde Riem vindt dat het Rijk een actievere rol moet spelen
bij de activiteiten met betrekking tot de infrastructuur wil men in kunnen
spelen op de ontwikkelingen in het buitenland.

Minister Alders deelt mee dat de Vierde Nota Extra en het SVV-II de
feitelijke ontwikkelingen op de voet volgen. Mocht het buitenland tot
keuzes komen kan dit leiden tot een intensivering van de aandacht.
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4. Restrictief beleid

Gedeputeerde Riem legt uit dat men het eens is met het stand-still
beginsel maar dat dit in het streekplan Zuid-Limburg niet in absolute zin
wordt weergegeven. Het streekplan is iri 1987 vastgesteld zodat de
effecten nog moeilijk te meten zijn. Hij stemt in met het voeren van
restrictief beleid in het gebied rond Weert.

Minister Alders uit zijn twijfels over het succes van het gevoerde
beleid in het Heuvelland. Hij stelt voor om het beleid nauwlettend te
volgen om zo conclusies te kunnen trekken over de gewenste formu–
lering. Hij suggereert om in het jaarlijks verslag over de Ruimtelijke
Ordening aan het restrictief beleid bijzondere aandacht te besteden.

Gedeputeerde Riem verwijst naar de evaluatie van het streekplan die
op korte termijn zal plaatsvinden. En stelt voor om in dat kader nader
overleg te voeren over de formulering van het beleid. Hij wil daarbij ook
aandacht besteden aan de uitbreiding van het ruimtebeslag als ingang
voor het voeren van restrictief beleid.

Minister Alders stelt voor om bij de komende evaluatie van het
streekplan (binnen 2 jaar) de effectiviteit van het restrictief beleid te
bekijken. In de tussentijd kunnen nadere afspraken worden gemaakt
over de wijze van meten.

Gedeputeerde Riem betuigt de instemming van het College van G.S.

5. Koersbepaling

Gedeputeerde Riem geeft aan dat de tekst over de koersbepaling
voor hem een verhaal op hoog abstractieniveau is. Voor de provincie is
m.n. van belang dat er voldoende ruimte is om een nadere uitwerking
aan dit beleid te geven. Hij vraagt de Minister wel om een uitwerking
over delfstoffenwinning in de groene koers voor de Maasvallei, mede in
relatie met het NBP en de 3e Nota Waterhuishouding.

Minister Alders geeft aan dat het juist de bedoeling is om in de
VINEX alleen hoofdlijnen op te nemen de uitwerking dient plaats te
vinden in de streekplannen. Hij zegt toe aandacht te besteden aan
delfstoffenwinning in de groene koers waarbij de koppeling met natuur–
ontwikkeling centraal staat. Hij benadrukt dat ook in de gele koersge–
bieden de algemene milieukwaliteit gehaald moet worden.

Daarnaast is hij van mening dat het van groot belang is om het
bestuursaccoord voor de nadere uitwerking Brabant-Limburg zo snel
mogelijk te tekenen.

Gedeputeerde Pleumeekers wijst er op dat het nut van een
convenant gering is als er geen financiële afspraken gemaakt kunnen
worden.

De heer Den Dunnen geeft aan dat het rijk geen definitieve toezeg–
gingen kan doen zolang het beleid niet is uitgekristalliseerd.

6. Glastuinbouw

Gedeputeerde Riem geeft aan dat bij de herziening van het
streekplan Noord– & Midden Limburg ruimte gemaakt zal worden voor
uitbreiding op glastuinbouwgebied. Hij doet een voorstel om de
PKB-tekst in deze lijn aan te passen.
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Minister Alders zegt toe op blz 188 van de PKB de term «intensieve
veehouderij» te wijzigen in «intensieve vormen van landbouw zoals
intensieve veehouderij en (glas)tuinbouw». De overige 2 amendementen
van de provincie over deze passage zullen worden meegewogen bij de
besluitvorming over VINEX deel 3.

7. Uitvoering en handhaving

Gedeputeerde Riem wijst er op dat momenteel de actieplannen voor
de actualisering van bestemmingsplannen buitengebied in de twee
Limburgse ROM-gebieden worden opgesteld. Hij vraagt of de Minister
bereid is om actief mee te werken en financiële instrumenten in te zetten
voor de actualisering van de bestemmingsplannen buitengebied in deze
ROM-gebieden. Hij stelt voor te beginnen met het Mergelland.

Minister Alders heeft waardering voor de inzet van de provincie. Hij
stelt zich voor in het najaar nadere afspraken te maken, waarbij het
Mergelland een goed vertrekpunt is.

Gedeputeerde Riem verwijst voor wat betreft het mobiliteitsbeleid
naar de schriftelijke reactie. Ten aanzien van het lokatiebeleid merkt hij
op dat er in Limburg, doordat aan de andere kant van de grens niet zo'n
beleid wordt gevoerd, sprake is van een extra moeilijkheidsgraad.
Daarnaast stelt hij dat, ondanks alle inspanningen om het OV-gebruik te
stimuleren, mede als gevolg van het grensverkeer veel automobiliteit
blijft bestaan. Dit geeft knelpunten t.a.v. de parkeernormen.

Minister Alders verwijst naar de afspraak om samen met het IPO en
de VNG de regionale differentiatie van het lokatie-beleid uit te werken.
Een duurzame ruimtelijke inrichting zal in de toekomst eerder concurren–
tievoordelen dan –nadelen opleveren. Hij zegt toe de grenseffecten in
internationale overleggremia aan de orde te stellen.

Gedeputeerde Lodewijks vraagt om aandacht voor de resultaten
van een onderzoek naar de pijplijneffecten ten aanzien van het bedrijfs–
terreinenbeleid. Hij acht kapitaalvernietiging in de vorm van het
blokkeren van ongunstig gelegen bedrijfsterreinen waarin reeds het
nodige is geïnvesteerd ongewenst.

Minister Alders wijst er op dat het lokatiebeleid niet alleen gericht is
op het verbieden van ontwikkelingen maar op het vestigen van het juiste
bedrijf op de juiste plaats. Dit vraagt om een systematische aanpak van
het lokatiebeleid, te beginnen met een inventarisatie en typering van alle
(bestaande) bedrijfsterreinen. Eventuele knelpunten moeten in deze
context besproken worden.

8. Leefbaarheid

Gedeputeerde Riem vraagt waarom de leefbaarheidsproblematiek in
Midden-Limburg geen aandacht heeft gekregen in de VINEX en of er
toch rijksondersteuning denkbaar is.

Minister Alders legt uit dat alleen aandachtsgebieden gekozen zijn
waar er al sprake is van een absolute bevolkingsterugloop. Het is de
bedoeling dat de resultaten van deze proefgebieden ook kunnen worden
toegepast in andere gebieden zoals bv. Midden-Limburg. De proble–
matiek vereist overigens nadrukkelijk een aanpak van onderop, die in het
kader van de sociale vernieuwing gestalte kan krijgen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 170



9. Rondvraag

Minister Alders zegt toe de gemaakte opmerkingen over het bestem–
mingsplan Zwart 1 van de gemeente Heerlen mee te nemen. Ten aanzien
van de opmerkingen over de internationale positie van Maastricht
verwijst hij naar de brief over het knooppuntenbeleid die tegelijk met
deel 3 van de VINEX aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
IN HET KADER VAN DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET
STADSGEWEST AMSTERDAM OP 7 MAART 1991

Deelnemers:

Van de zijde van de provincie Noord-Holland: Gedeputeerden De Boer en Achterstraat

Van de zijde van de provincie Flevoland: Gedeputeerde Vermeer

Van de zijde van het Regionaal Overleg Amsterdam: Voorzitter Van Thijn (Burgemeester
Amsterdam), Wethouder Saris (Amsterdam), Wethouder Genet (Amsterdam), Burgemeester
De Cloe (Almere), Wethouder Trieller (Almere), Wethouder De Leeuw (Haarlemmermeer),
Wethouder Horselenberg (Zaanstad), Burgemeester Hartog (Waterland),

Van de zijde van het Ministerie van VROM: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: Staatssecretaris De Graaff Nauta

Van de zijde van Ministerie van V&W: Minister Maij-Weggen

Ter voorbereiding van het overleg heeft Minister Alders aan de
gesprekspartners op 17 januari een brief verzonden met daarbij een
integraal voorstel voor de afspraken die voor het stadsgewest gemaakt
zouden kunnen worden. Het betreft de inrichtingsvoorstellen op basis
van de Vierde nota Extra, een voorstel voor de financiële dekking daarvan
en het zicht op een tijdige, samenhangende en kwalitatief hoogwaardige
uitvoering. Als een onderdeel van dit samenhangende pakket worden
voor het stadsgewest indicatieve bedragen genoemd voor de bijdrage
van het rijk voor grondkostensubsidies (f 195 mln in de periode
1995-2005) en voor openbaar vervoer-infrastructuur (f 1.4 mrd in de
periode tot 2005, excl. NS-projecten). Deze bedragen zijn gebaseerd op
de Vierde nota Extra, het Structuurschema Verkeer en Vervoer II en het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. In onderstaand verslag
wordt dit pakket aangeduid als «het rijksvoorstel».

1. Opening

Minister Alders opent de vergadering. Hij constateert instemming
met de agenda.

2. Inrichtingsvoorstellen

Minister Alders heet de aanwezigen welkom aan het overleg dat, na
een voorbereidende ronde, de officiële invulling is van de overlegplicht
die in de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vastgelegd. Hij constateert
dat de meeste onderwerpen ambtelijk zijn voorbesproken. Op basis
daarvan gaat hij ervan uit dat overeenstemming bestaat over de
volgende VINEX-inrichtingsvoorstellen:

- Lokatiecriteria zoals geformuleerd in VINEX deel 1 (PKB II.2.g).
- Maximale benutting capaciteit in en aan bestaand stedelijk gebied
van Haarlem, Zaanstad en Amsterdam (20-25000 woningen)
- Lokaties Amsterdam-West van gezamenlijk ca. 5000 woningen

(MAP II en Osdorperbinnenpolder)
- Aanzienlijke lokaties Haarlemmermeer-West en Nieuw Oost
- Almere-poort ± 10 000, Almere-Stad ca. 15 000 en Almere-buiten

aan het bestaande station ca. 5000 (ipv. PKB-tekst: Almere-Poort
10000en –stad 20000)

- De nader af te wegen ontwikkelingsrichtingen voor na 2005 zijn een
verdere ontwikkeling van Almere, Nieuw-Oost II, Haarlemmermeer,
en Bovenkerkerpolder.
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- Restrictief beleid voor wonen, werken en glas in en buiten het
Groene Hart

- De uitgangspunten van het ABC-beleid zoals neergelegd in VINEX en
uitgewerkt in het Werkdocument lokatiebeleid, met als belangrijke
elementen:

- maximale benutting van A– en B-lokaties in het centrum en langs
meuwe en bestaande raillijnen

- selectieve werkgelegenheidsontwikkeling rondom Schiphol.
- Gezamenlijke aanpak. Gemeenten, provincie, ROA en Rijk hebben

daarbij eigen verantwoordelijkheid. Eventueel (door het ROA) op te
stellen intergemeentelijk struktuurplannen zullen belangrijke
bouwstenen vormen voor het nieuwe streekplan.

- Medewerking aan het opstellen van een spoorboekje voor het stads–
gewest Amsterdam. De provincie heeft een coördinerende rol.

- Een startconvenant rond het verschijnen van VINEX deel 3 (juni
1991), vervolgens een uitvoeringsconvenant in juni '92, gericht op
besluitvorming over de belangrïjkste inrichtings– en uitvoeringsvoor–
stellen voor het stadsgewest. Beoogde partijen zullen dan zijn: Rijk,
Provincies NH en Flevoland, Gemeenten en ROA (mits het ROA tijdig
de gewenste status heeft).

Daarnaast stelt hij voor om de volgende onderwerpen in ambtelijk
overleg uit te werken:

- De aanpak van de temporisering van woningbouwcapaciteit in
vigerende streekplannen voor het Groene Hart, en de provinciale
reactie op de rijksvoorstellen voor het schrappen van streekplanlo–
katies.

- De wijze van afstemming van de lokatie-planning met de planning
van stedelijke weg-infrastructuur.

- Zoekruimte voor lokaties voor industrie en distributie (C-lokaties)
rond Schiphol voor de periode vanaf 2005.

- Regionale uitwerking van het Werkdocument lokatiebeleid, inclusief
markering van de belangrijkste A–, B– en C-lokaties in het stads–
gewest.

- Randstadgroenstructuur in relatie tot de inrichtingsvoorstellen
- Onderzoek naar bodemverontreiniging binnenstedelijk gebied en

bollenteeltgebied, voor eind 1991 afteronden.
- Exacte taakstelling en fasering van de woningbouw in Almere, mede

in relatie tot de bestaande taakstelling tot 2000.
- Uitwerking van de condities voor een kwalitatief verantwoorde opzet

van Nieuw-Oost, incl. fasering woningbouw.
- Nadere bepaling capaciteit Amsterdam-West in '95-2005 in verband

met het PvA Schiphol.
- Invulling van de MER-plicht en looptijd van de MER, met als

uitgangspunt een vroegtijdig en zo integraal mogelijk milieu-effect–
rapport.

- Verdere invulling van het spoorboekje en verdere invulling van de
organisatievoorstellen (incl. de rol van het ROA, mede in relatie tot
de provincie).

- Verdere vormgeving van het (financieel) instrumentarium voor de
verstedelijking, waarbij aandacht besteed zal worden aan onder–
werpen als: financiële verhoudingen rijk-gemeenten, afspraken
tussen gemeenten in WGR-verband, integrale projectontwikkeling,
OGB, grondprijzen A,B,C-lokaties, verhaalsmogelijkheden private
partijen en kostenverhaal openbare voorzieningen.

- Formulering van de voorwaarden waaronder de provincie toetsing
van bestemmingsplannen door het ROA als de hare aanvaardt, op
basis van een eventueel intergemeentelijk structuurplan.

Tenslotte stelt hij voor om de aandacht toe te spitsen op de volgende
discussiepunten:
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- De behoefte van SG Haarlem meerekenen bij SG Amsterdam, en de
capaciteit bestaand stedelijk gebied Haarlem in die berekening
meenemen?

- Taakstelling Haarlemmermeer-West verlagen tot 10000?
- Assendelft-Noord en Purmerend-West als woningbouwlokaties in

VINEX opnemen?
- Een hogere taakstelling voor Nieuw-Oost opnemen? (en in

samenhang daarmee: accoord met het uitgangspunt dat Nieuw-Oost
marktconform ontwikkeld zal worden?)

In het licht van het bovenstaande legt hij aan de overlegpartners de
vraag voor of zijn, gaande van de door het rijk voorgestelde subsidies,
eventueel onder aan te geven voorwaarden, mee willen werken aan de
realisering van de inrichtingvoorstellen van VINEX.

Gedeputeerde De Boer kan mstemmen met de hoofdlijnen van de
inrichtingsvoorstellen en met de taakstelling om 90 000 woningen in het
stadsgewest te bouwen in de periode 1995-2005. Ervan uitgaande dat
de regionale uitwerkingsvrijheid een marge van 1 a 2000 woningen per
(ca. 5000) lokatie omvat, kan zij ook instemmen met de voorgestelde
lokaties. Op de punten van overeenstemming zal zij om praktische
redenen niet verder ingaan; zij beperkt zich nu tot de discussiestof.

Een belangrijk discussiepunt betreft de terugvaloptie. De Bovenkerker–
polder mist bestuurlijk– draagvlak en is ook niet nodig: Nieuw-Oost kan
goed worden versneld, een wijziging die die de lokatie bovendien voorde–
liger maakt.

De taakstelling voor Haarlemmermeer zou zij willen stellen op 10 a
15 000, met de aantekening dat de lagere overheden het aantal
daarbinnen nader bepalen Voor Haarlemmermeer/Kennemerland zitten
hierin ca. 3000 woningen. Wat betreft de opname van Purmerend-West
en Assendelft-Noord in het afsprakenpakket gaat het de provincie om de
gevolgen van subsidiëring. Een belangrijke vraag is daarom wat de
betekenis is van plaatsing «binnen» of «buiten» het rijksbod voor het
stadsgewest. Daarmee samen hangt een ander belangrijk kritiekpunt van
de regio: de verdeelsleutel lijkt niet in orde. De rijksbijdrage in de grond–
kosten is niet te vergelijken met die voor de andere stadsgewesten. Er
bestaat daarom sterke behoefte aan duidelijkheid en onderbouwing.
Daarnaast leven er nog diverse andere vragen rond het rijksbod. Wat is
wel en niet inbergepen? Gaat het inderdaad om een lump-sum? Is
betaling op declaratiebasis? Zijn de bedragen waardevast? Hoeveel
faserings-speelruimte heeft men met de lokaties?

Een ander punt is het rijksvoorstel om te schrappen in streekplanlo–
katies in het Groene Hart. De provincie vraagt zich af op welke lokaties
het rijk doelt, en wijst erop dat alle lokaties in het kader van de streek–
planprocedures zijn goedgekeurd door het rijk.

Wat betreft de bedrijfsterreinen rond Schiphol kan zij een eventuele
zorg wegnemen: die wil de provincie (conform de afspraken in het Plan
Van Aanpak) in de streekplanherziening opnemen.

De provincie heeft respect voor de beslissing van de Minister van
VROM om het fenomeen van een regionaal grondbedrijf aan de orde te
willen stellen. De solidariteitsgedachte bij verevening spreekt aan.
Verevening op basis van vrijwilligheid legt echter een te grote hypotheek
op de prille samenwerking in ROA-verband en zal voor het bereiken van
de gemeenschappelijke doelstelling averechts kunnen werken.
Verevening is zonder dwingend wettelijk instrumentarium niet te regelen.
De ideeën over verevening mogen geen reden zijn om de financiële
risico's van de inrichtingsvoorstellen geheel bij de lagere overheden te
leggen. Van belang is tevens dat het voorkeursrecht bij de aankoop van
gronden weer op de politieke agenda komt. Zonder dit instrument zal de
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schaarste leiden tot hogere winsten bij speculanten en de financiële
problemen bij gemeenten versterken.

Wat betreft bodemvervuiling wijst Noord-Holland op het belang van
bodemsanering voor met name binnenstedelijk bouwen. Daar moet snel
en diepgaand over gesproken worden.

Resumerend stelt zij dat er nog teveel onduidelijkheden bestaan om de
principebereidheid tot meewerking te kunnen uitspreken.

Gedeputeerde Vermeer sluit zich aan bij het betoog van mevrouw
De Boer. Hij benadrukt dat het gaat om een proces, dat zich niet goed
leent voor afspraken over concrete bedragen met prestatie-eisen.
Wanneer de beschreven taakstellingen als procesbegeleiding bedoeld
zijn, acht hij bestuurlijke afspraken goed mogelijk. Voortzetting van het
groeikerneninstrumentarium is nodig.

Burgemeester Van Thijn zegt dat het ROA vereerd is om als forrnele
overlegpartner te zijn uitgenodigd; men moet er evenwel van
doordrongen zijn dat het ROA nog niet bestaat maar in wording is. Dat
brengt beperkingen met zich mee. Met name de regionale verevening
van kosten en inkomsten kan centrifugale krachten oproepen die zonder
de Interimwet niet onder controle te houden zijn; en in het laatst
bekende concept van het Kabinetsstandpunt Besturen op Niveau wordt
op dit punt geen soelaas geboden. Voor het gesprek van vandaag
hanteren de ROA-gemeenten het uitgangspunt dat men in beginsel
accoord gaat met de hoofdlijnen van de inrichtingsvoorstellen en dat
men gemeenschappelijk wil optreden. Voor het ROA blijft van belang een
nieuwe, flexibele formulering van de randvoorwaarden vanuit de ecolo–
gische hoofdstructuur inzake de ontwikkeling van Nieuw-Oost in plaats
van een starre 7 km-zone.

Bij het uitwerken van de zoekruimte voor C-lokaties rond Schiphol
dient te worden uitgegaan van een zoekrichting naar het Noorden
richting Westelijk Havengebied/Zaanstad en Amsterdam/Almere.

Hij kan accoord gaan met vrijwel alle gestelde vragen in de vergader–
notitie met uitzondering van de gevraagde principebereidheid. Er bestaat
allerwegen waardering voor het integrale karakter, maar het geboden
bedrag is te laag. Er dreigt nu een onverantwoord gat te ontstaan in de
grondexploitatie. Overigens had men uitgaande van vigerende regelingen
geen 200 maar 700 mln verwacht. Daarbij komt dat het bod in
verhouding tot de andere stadsgewesten onevenredig laag is. Men ziet
niet in dat de verdelingsgrondslag objectief is geweest: van de gehele
Randstad heeft Amsterdam 43% van de taakstelling en 21% van de
subsidies. Tenslotte is de taakstelling niet eenduidig in verband met
Purmerend en Zaanstad en de functie van Haarlemmermeer voor het
stadsgewest Haarlem.

Het ROA wil meedenken over het principe (schaarstebeleid met als
gevolg hogere grondprijzen en een rendementsstijging in de stadsge–
westen) maar signaleert onzekerheden bij het inverdienen. Om te
beginnen bestaat het risico dat de beperkingen van het restrictieve beleid
de concurrentiepositie van het stadsgewest afzwakken. Maar nog
afgezien daarvan moet worden vastgesteld dat bij een jaarlijkse grond–
prijsstijging van 10%, na 1995 nog een gat van vele honderden miljoenen
resteert. Hij vindt het niet reëel om die risico's alléén bij de gemeenten
te leggen. Het financiële probleem dat de oogstjaren zoveel verder weg
liggen dan de investeringsjaren moet immers ook al door de gemeenten
worden opgelost. Al met al stelt het ROA voor om de kernvraag om te
draaien: is het rijk bereid om verder mee te werken aan het dichten van
het exploitatie-gat? Het ROA gaat er daarbij ook van uit dat het rijk
bereid is tot extra bijdrage voor bodemsanering, indien onderzoek deze
behoefte aantoont. Tevens dient als onderdeel van het financieel instru–
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mentarium het gemeenschappelijk voorkeursrecht inzake grondver–
werving op de politieke agenda te komen.

Minister Alders heeft waardering voor de open houding van alle
partijen. Het is een belangrijk winstpunt dat men de kosten-baten–
filosofie als zodanig kan onderschrijven. Overigens zou hij willen
voorkomen dat alle aandacht naar het financiële aspect uitgaat en onvol–
doende aandacht aan de ruimtelijke afwegingen wordt besteed. Het is
niet goed om ruimtelijke vragen weg te schuiven naar de regionale
uitwerkingsvrijheid zoals mevrouw De Boer suggereert. Wanneer deze
marge groter wordt dan 1 a 2000 woningen per lokatie, loopt de
afstemming van wonen, werken en infrastructuur gevaar. Zo'n marge is
slechts als maximum acceptabel.

Wat betreft de vraag naar de gebiedsafbakening is de functionele
samenhang van de VINEX-voorstellen richtinggevend. Losse elementen
er in– of uitschuiven zet de samenhang onder druk. Assendelft-Noord en
Purmerend-West hebben in dat geheel geen evidente plaats. Overigens
zou opname van Purmerend-West het bod niet verhogen, zodat die
(dure) lokatie een forse verschuiving van middelenstromen binnen het
stadsgewest zou vereisen. Ten aanzien van de toezegging van mevrouw
De Boer over Schiphol merkt hij op dat eventuele vragen over het kaart–
beeld töch nu moeten worden opgehelderd.

In antwoord op de signalen over de bodemsanering wil hij zich bereid–
stellen om mee te werken aan een nauwkeurige, gezamenlijke inventari–
satie van de problematiek (die dus verder gaat dan de tripartite
rapportage). Dat moet dan nog dit jaar gereed zijn.

Staatssecretaris Heerma geeft aan dat de regionale marges in het
startconvenant kan worden geregeld. De Bovenkerkerpolder kan voor de
periode 1995-2005 uit het zicht verdwijnen naarmate de uitvoering van
de voorkeursrichtingen zekerder wordt, dus blijft vooralsnog terugval–
optie. Een belangrijke vraag is of het risico verantwoord is. Anders dan
bij de lokatiesubsidieregeling is niet van volledige afdekking van het
aanvaardbare tekort uitgegaan. De nieuwe vorm waarin de rijksbijdrage
nu wordt gegoten is vergelijkbaar met de Subsidieregeling Grote
Bouwlokaties: toekenning van een lump-sum tegen prestatie-eisen. Ook
bij toepassing van de SGB zou meer rekening worden gehouden met de
reserves van de grondbedrijven. Het voornaamste verschil met voorheen
is dat de rijksbemoeienis wordt geminimaliseerd.

Daarbij moet men zich realiseren dat bijvoorbeeld conjunctuurrisico's
inherent zijn aan investeren. En reductie van risico moet men niet alleen
bij de overheid zoeken. De private sector kan daar goed bij worden
betrokken. Men kan constateren dat de voorstellen van VINEX in de regio
zowel hoge kosten als hoge opbrengsten met zich meebrengen. De parti–
culiere beleggers tonen zich doorgaans zeer positief over de mogelijk–
heden van het voorgestelde beleid. Men staat daarom niet zozeer voor
een financieel maar veeleer voor een organisatorisch vraagstuk. Het
vereveningsprobleem in verband met de status van het ROA hoeft niet
belemmerend te zijn: men heeft keuzen die variëren tussen een «licht»
model waarin de provincie sterk meespeelt, en een «zwaar» model zoals
een regionaal grondbedrijf. Een definitieve keuze hoeft pas tussen half
1991 en half 1992 te worden gemaakt.

Over de exacte omvang van het rijksbod zijn diverse terechte vragen
gesteld. Het gaat om bedragen inclusief BTW, in nominale guldens van
heden, gekoppeld aan de bereidheid om tussen half 91 en half 92 te
bezien hoe kan worden omgegaan met een eventueel accres in de rijks–
begroting. Reeds gemaakte afspraken op basis van het groeikern-instru–
mentarium blijven overeind; de vorm van het instrumentarium kan nog
veranderen.
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Wat betreft de verdeling van het rijksbod tussen de vier stadsgewesten
stelt hij dat een gelijke behandeling het uitgangspunt is geweest. Wat
hem betreft kan de berekening ambtelijk worden toegelicht aan de hand
van de gebruikte RIGO-cijfers.

De VINEX wil gedecentraliseerd, integraal maar zonder regelzucht,
ruimte geven voor ontwikkelingen. Wat betreft financiële vragen en
risico's is nu alleen de principevraag aan de orde; de «go or no go»
beslissing is later.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta stelt dat Besturen op Niveau nu
niet ter discussie staat. Wel is het evident dat een stevige bestuurlijke
structuur hard nodig is voor de uitvoering van VINEX. Het is goed om
terdege rekening te houden met het draagvlak voor financiële verevening
in de regio. Wanneer gezamenlijk verder wordt gewerkt kan er
vertrouwen bestaan in het vervolg.

Gedeputeerde De Boer kan na de toelichting accoord gaan met de
grote lijnen van de voorgestelde verstedelijkingsrichting; er hoeft niet te
worden gediscussieerd over details zoals 10 000 versus 11 000
woningen voor Haarlemmermeer.

Van de Bovenkerkerpolder lijkt het rijk het onterechte beeld te hebben
van goedkope reserve. Afgezien van het ontbreken van bestuurlijk
draagvlak maakt de opname in VINEX de lokatie duurder omdat de markt
gaat anticiperen. Gezien de overeenstemming over de voorkeursrich–
tingen hoeft dat punt echter niet te worden uitgediscussieerd.

De lokatie Purmerend-West heeft reeds een MER-procedure
ondergaan, wat betekent dat alternatieven in de regio reeds zijn
afgewogen. De lokatie spoort geheel met de uitgangspunten van VINEX,
en het kabinet heeft half 1990 nog toezeggingen gedaan. De situatie
rond een nieuwe bouwlokatie in Zaanstad is vergelijkbaar.

Voor een goed antwoord op de bodemvervuiling is niet alleen de
nauwkeurige inventarisatie nodig die Minister Alders heeft toegezegd,
maar ook een nadere prioriteitstelling en extra middelen. Momenteel
wordt de prioriteit voor saneringsuitgaven door het volksgezondheidscri–
terium bepaald; de ingang van stedeiijke vernieuwing kan echter tot een
andere volgorde leiden.

Ten aanzien van de plantoetsing door het ROA merkt zij op dat een
constructie overeenkomstig de beleidsvrijheid van Amsterdam slechts
kan bestaan nadat het ROA een veel steviger basis heeft gekregen en
een richtinggevend plan is vastgesteld door Provinciale Staten.

Burgemeester Van Thijn brengt naar voren dat het rijk, wil men het
ROA als partner serieus nemen, öok de taakstelling op het ROA-gebied
moet afstemmen. Purmerend-W en Assendelft-N horen daarbij en de
totale Haarlemse behoefte niet.

Wat de Bovenkerkerpolder aangaat sluit hij zich aan bij mevrouw De
Boer. In verband met de opstelling van de gemeenteraad van Amstelveen
zal de lokatie in elk geval nooit eerder dan in 1999 bouwrijp kunnen zijn.

De risico's worden niet kleiner wanneer beleggers zich positief over de
mogelijkheden uitlaten. Beleggers kunnen zich positief opstellen maar
pas bij het echte zakendoen blijkt of zij zich al dan niet terugtrekken. Hij
ziet veel onzekerheden maar wil desalniettemin meewerken in de
denklijn.

Hij gaat accoord met het voorstel dat het rijk in nader ambtelijk
overleg toelicht hoe de verdelingsberekening van grondkostensubsidies
uitgaat van gelijkwaardigheid van de vier stadsgewesten. Het heeft
echter wel als consequentie dat daarna een bestuurlijk vervolgoverleg
nodig zal zijn om de principebereidheid te bepalen. Over mogelijke

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 177



negatieve effecten van het restrictieve beleid hoort hij nog graag een
toelichting van Minister Alders.

Minister Alders is blij met de overeenstemming op hoofdlijnen.
Desondanks moet de Bovenkerkerpolder terugvaloptie blijven totdat de
zekerheid is verschaft dat dat niet meer nodig is.

Het restrictieve beleid zal de concurrentiepositie van het stadsgewest
zeker niet benadelen. Schaarste is nodig om toplokaties te krijgen.

Met name op basis van provinciale aanmeldingen schat het rijk in dat
de bodemsanering met de bestaande middelen kan worden uitgevoerd;
juist het grote belang om de uitvoering van de lokaties veilig te kunnen
stellen, is er de reden voor geweest om een gezamenlijke nadere inven–
tarisatie toe te zeggen.

De opmerking van mevrouw De Boer over het delegeren van
plantoetsing is in feite een voorwaarde die kan worden meegenomen bij
de formulering van het startconvenant.

Over Purmerend-West heeft het rijk geen taakstelling of subsidie
toegezegd, rnaar een uitvoerbaarheidstoets. Nu de uitkomsten daarvan
recentelijk bekend zijn geworden, moet de afweging worden gemaakt.
Op basis van planologische en financiële bezwaren wil het rijk deze
lokatie niet bij de taakstelling voor het stadsgewest Amsterdam
betrekken. Ook in het reguiiere toekenningstraject zou subsidiëring zeer
twijfelachtig zijn. Op basis van de nu bekende gegevens zou een
eventuele afzonderlijke subsidieaanvraag dus niet tot extra middelen
leiden. Mocht de regio toch vast willen houden aan de ontwikkeling van
Purmerend-West dan moet men zich realiseren dat dat het totale grond–
kostenbod voor het stadsgewest niet wijzigt en er dus voor de andere
lokaties minder subsidie overblijft, en dat elders in het stadsgewest
minder gebouwd zal moeten worden.

In Assendelft-Noord is een gesprek over 1 a 2000 woningen in
aanvulling op het bestaand stedelijk gebied van Zaanstad desgewenst
mogelijk, maar dat beïnvloedt het totaal van het grondkostenbod voor
het stadsgewest Amsterdam evenmin.

Hij wist erop dat de procedure-afspraak om de cijfers toe te lichten op
uiterst korte termijn moet worden uitgevoerd, omdat de principevraag
die na dat overleg aan de orde is, uiterlijk 31 maart beantwoord moet
zijn.

Gedeputeerde De Boer zegt toe dat de provincie, hoewel men grote
moeite heeft met de standpuntbepaling t.a.v. de lokaties in Purmerend
en Zaanstad, een zeer serieuze inspanning zal doen om vóór 31 maart
duidelijkheid te geven over de principebereidheid.

Burgemeester Van Thijn sluit zich daarbij aan en voegt toe dat het
belang en de complexiteit van dit onderwerp niet toelaten dat de princi–
penvraag schriftelijk wordt beantwoord. De discussie over
Purmerend-West en Assendelft-Noord heeft dat er niet gemakkelijker op
gemaakt. Er zal dus nog een bestuurlijk overleg moeten worden
gehouden.

Burgemeester De Cloe informeert hoe de afspraken uit het
memorandum over de taakstelling Amsterdam-Almere zich verhouden tot
het aanstaande Besluit Woninggebonden Subsidies 1992.

Staatssecretaris Heerma geeft aan dat de afspraken t/m 1994 in
feite vastliggen maar dat over de periode vanaf 1995 inderdaad onduide–
lijkheden zouden kunnen ontstaan. In dat geval zullen de afspraken
worden nagekomen naar de geest van het memorandum en binnen de
mogelijkheden van het BWS-92.
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3. Openbaar vervoer.

Mede op basis van het vooroverleg gaan de Ministers Alders en
Maij-Weggen ervan uit dat overeenstemming bestaat over de volgende
uitgangspunten c.q. hoofdlijnen:

- De geïntegreerde aanpak van de geleiding van de mobiliteit via
verkeers– en vervoerbeleid, milieubeleid en ruimtelijk beleid (PKB
III.2).

- De versterking van het stadsgewestelijk openbaar vervoer door de in
VINEX deel 1 genoemde openbaar-vervoerverbindingen:

* aanleg ringsneltram (inclusief ontsluiting Nieuw-Oost via IJ-as en
met Zuid-Oost)

* hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding Haarlem -
Hoofddorp - Schiphol - Amstelveen
* Noord-Zuid sneltram/metro
* hoogwaardige lijn Amsterdam-West - Schiphol

Daarnaast wordt voorgesteld om de volgende onderwerpen in
ambtelijk overleg uit te werken:

- De wijze waarop de plannen van de Nederlandse Spoorwegen (Rail
21) een bijdrage zouden kunnen leveren aan de gewenste verstede–
lijkingsrichtingen, met name toegespitst op de NS-lijn, doorgetrokken
van Schiphol.

- De procedure waarlangs over de in VINEX opgenomen verbindingen
besluitvorming zal plaatsvinden in het kader van het regionale
verkeers– en vervoerplan, waarin behalve overige openbaar-vervoer–
voorzieningen en de weginfrastructuur ook alle overige maatregelen
die gericht zijn op het tegengaan van de groei van het autoverkeer
zullen worden opgenomen.

De procedure en het tijdpad van het regionale verkeers– en vervoerplan
zullen worden afgestemd op het spoorboekje, ter verzekering van een
optimale afstemming.

- De nadere afweging en uitwerking van de in VINEX opgenomen
verbindingen en de uitwerking van het NS agglonet tot concrete
projecten vindt plaats in het kader van het regionale integrale
verkeers– en vervoerplan, waarbij onder meer aan de orde komen
tracering, techniekkeuze, fasering en financiering.

Tenslotte wordt voorgesteld om de aandacht toe te spitsen op de
volgende kernvragen:

- Komen de in VINEX genoemde openbaar-vervoerverbindingen
overeen met het op termijn na te streven structuurbeeld van het
gewenste hoogwaardige openbaar-vervoernetwerk voor het stads–
gewest, waarmee, in samenhang met andere maatregelen, de
doelstellingen ten aanzien van de geleiding van de mobiliteit moeten
kunnen worden bereikt?

- Is de regio bereid om uitgaande van de in het vooruitzicht gestelde
rijksbijdrage voor de periode 1990-2005 in beginsel prioriteit te
geven aan tijdige en hoogwaardige ontsluiting van de nieuwe
lokaties Amsterdam-West, Haarlemmermeer-West, Almere-poort en
Nieuw-Oost, de A– en B-lokaties voor de werkgelegenheid en
voorzieningen, inclusief de daaronder vallende sleutelprojecten
ruimtelijke investeringen (Amsterdam Oostelijk Havengebied en
IJ-oevers)?

Gedeputeerde Achterstraat vraagt aandacht voor de gebiedsin–
deling. Het ROA, dat als Vervoersregio wil gaan functioneren, ligt
voornamelijk Noord-Zuid terwijl Noord-Holland voor het gehele Noord–
vleugelgebied een integraal V&V-beleid wil voeren. Daar ligt een coördi–
natievraagstuk, dat nog zou worden versterkt wanneer het ROA voor een
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gemeenschappelijk vervoerbedrijf zou kiezen. Hij heeft geen bezwaar
tegen het ROA-gebied of de organisatievorm die men kiest, maar wil
waarschuwen tegen negatieve effecten van een harde ROA-grens waar
de ROA-overschrijdende verbindingen onder lijden.

Gedeputeerde Vermeer wil voor juni graag enkele onduidehjkheden
over wegenprojecten weggenomen zien. Wat betreft de wegontsluiting
van lokaties wil de provincie toezeggen om het provinciale wegen beleid
af te stemmen op de inrichtingskeuzen van de VINEX, maar vraagt men
van het rijk om datzelfde voor het rijkswegen beleid te doen.

Burgemeester Van Thijn stelt dat de discussie over de grenzen van
de vervoerregio een gepasseerd station is en sluit zich aan bij de heren
Vermeer en Achterstraat. Verder geeft hij aan accoord te kunnen gaan
met de vragen in de gespreksnotitie en wijst hij erop dat met het rijksbod
een N-Z-lijn in Amsterdam onmogelijk is. Graag zou hij met de NS
overleg openen over een oplossing.

Minister Maij-Weggen wijst op de enorme taakstelling die voor de
komende jaren aan de orde is. Niet alleen in het versterken van de
OV-infrastructuur, maar ook in het terugdringen van het autogebruik. Dat
versterkt de noodzaak voor een integraal V&V-beleid in vervoersregio's.
Wanneer het ROA als vervoersregio wil gaan functioneren, gaat het rijk
daarmee accoord mits het conform de inzichten van de
Commissie-Houben wordt vormgegeven. In de coördinatiebehoefte die
de heer Achterstraat aanduidt, wordt voldoende voorzien door de
toetsing die de provincie uitvoert op het V&V-plan van het ROA.

Wat de hoogte van het bedrag aangaat stelt zij dat deze regio reden
tot tevredenheid heeft: de Randstad heeft het leeuwedeel van het
rijksgeld voor Nederland en daarbinnen is het hoogste bedrag, 1.4 mrd,
voor het stadsgewest Amsterdam cq het ROA. Wanneer de regio
plannen heeft voor een totaalbedrag van 3 mrd, betekent dat dat (zoals
overigens gebruikelijk) een prioriteitstelling tussen projecten moet
worden gemaakt. De ervaring leert dat voortvarende aanpak van de
overeengekomen projecten eerder en meer geld oplevert dan
door-onderhandelen over extra geld. Het is denkbaar dat in de toekomst
extra middelen naar het stadsgewestelijk OV gaan, bv uit tolheffing.

Het huidige rijksbod is exclusief wegenprojecten en Rail 21. Het totaal–
beeld ontstaat na combinatie met het Bereikbaarheidsplan Randstad en
het MIT. Het rijk wil toezeggen om bij de bepaling van het MIT ernstig
rekening te houden met de inrichtingskeuzen van de VINEX. Van de
vervoersregio wordt verlangd om de maatregelen van het SVV-II, MIT,
BPR en de VINEX-projecten voor OV in regionaal verband af te stemmen,
met bijzondere aandacht voor de modal split. Omdat het MIT een
indicatief karakter heeft, kan fijnafstemming worden bereikt door flexibel
gebruik van het plan. Mede ter ondersteuning van het integrale
V&V-beleid zal het kabinet binnenkort een parkeernota uitbrengen.
Overleg met de NS is zeker mogelijk; Rail 21 vervult immers een belang–
rijke functie voor het stadsgewestelijk systeem. Wellicht is het mogelijk
om via de uitvoering van dat plan een meerwaarde voor het stadsgewest
te bereiken.

Tenslotte zegt zij met belangstelling de regionale V&V-plannen af te
wachten.

4. Uitvoering

Minister Alders constateert dat de uitvoeringsaspecten reeds bij de
bespreking van de inrichtingsvoorstellen zijn meegenomen. Daar hoeft
nu niet verder op in te worden gegaan. Hij resumeert de afspraken over
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ambtelijk vervolgoverleg over de berekening van de grondkostenmid–
delen, gevolgd door afsluitend bestuurlijk overleg over de principebe–
reidheid van de regio om mee te werken; dit alles uiterlijk 31 maart af te
ronden. Hij dankt de aanwezigen voor het constructieve overleg en sluit
de vergadering.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
IN HET KADER VAN DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET
STADSGEWEST AMSTERDAM OP 9 APRIL 1991

Deelnemers

Van de zijde van de provincie Noord-Holland: Gedeputeerde Mw. De Boer

Van de zijde van de provincie Flevoland: Gedeputeerde Vermeer

Van de zijde van het Regionaal Overleg Amsterdam: Voorzitter Van Thijn (Burgemeester
Amsterdam). Wethouder Saris (Amsterdam), Wethouder Genet (Amsterdam), Burgemeester
De Cloe (Almere), Wethouder Trieller (Almere), Wethouder De Leeuw (Haarlemmermeer),
Wethouder Horselenberg (Zaanstad), Wethouder Harmsen-Brugge (Purmerend)

Van de zijde van het Ministerie van VROM Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: de heer Jansen

Van de zijde van Ministerie van V&W de heer Danhof

1. Opening, agenda

Minister Alders opent de vergadering. Hij constateert instemming
met de agenda, en met het voorstel om agendapunt 3 en 4 in
samenhang te behandelen.

2. Verslag

Minister Alders vraagt of er over het verslag van het vorige gesprek
(7 maart 1991) opmerkingen over hoofdzaken zijn die nu gemaakt
moeten worden. Opmerkingen over ondergeschikte punten c.q. over de
redactie kunnen ook later bij de formele vaststelling van het eindverslag
worden ingebracht.

Burgemeester Van Thijn en Gedeputeerde De Boer willen nu bij
het verslag niet te lang stilstaan. Er zijn wel kanttekeningen, maar die
kunnen bij het eindverslag worden verwerkt.

3 en 4. Omvang en samenstelling taakstelling Stadsgewest
Amsterdam, rijksbod grondkosten.

Minister Alders schetst het centrale punt: er wordt aan de gespreks–
partners gevraagd of zij, uitgaande van de door het rijk voorgestelde
subsidies mee willen werken aan de inrichtingsvoorstellen van VINEX. In
het vorige gesprek is geconstateerd dat met name over de financiële
consequenties een nadere standpuntbepaling nodig is. De provincie
Noord-Holland, de provincie Flevoland en het Regionaal Overleg
Amsterdam (ROA) hebben hierop schriftelijk hun standpunt toegelicht.
De Minister van VROM heeft aan de Randstadprovincies schriftelijk een
aantal modellen voor bestuurlijke samenwerking voorgelegd, en daarover
de overige stadsgewestelijke gesprekspartners geïnformeerd.

Spreker hoopt dat nu op hoofdlijnen een afspraak kan worden
gemaakt, die de weg baant voor het spoedig afsluiten van een startcon–
venant waarna in een periode van ±een jaar naar een uitvoeringscon–
venant kan worden toegewerkt. Pas bij de uitvoeringsconvenant bestaat
juridische binding.

Naar aanleiding van de schriftelijke reacties merkt hij het volgende op.
De uitwisseling van de berekeningen brengt hem er niet toe om

afstand te nemen van de door het rijk gebruikte RIGO-cijfers. Hij heeft
geen harde argumenten gezien waarom de voor het Amsterdamse
geraamde opbrengsten niet kunnen worden gehaald.
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Hij heeft er geen bezwaar tegen dat het stadsgewest Haarlem wordt
losgemaakt uit het rijksvoorstel. Het rijksvoorstel heeft dan niet langer
betrekking op 90 000 maar op 85 000 woningen inclusief 5000 voor het
stadsgewest Haarlem, zonder dat dit consequenties heeft voor de in het
kader van het rijksbod in te zetten rijksmiddelen. In VINEX is aange–
nomen dat in en aan bestaand stedelijk gebied van het stadsgewest
Haarlem circa 5000 woningen gebouwd kunnen worden.

Over vormen van verevening wordt binnen het Kabinet (in het kader
van Bestuur op Niveau) nog gesproken.

Uitgaande van opbrengsten van de lokaties in het rijksvoorstel zou, na
verevening en na aftrek van de in het rijksvoorstel voor grondkosten
aangegeven rijksmiddelen, in het Amsterdamse volgens het rijk een
tekort resteren van maximaal 215 mln. Het rijk verwacht dat voor dit
tekort binnen het stadsgewest uit de toenemende grondopbrengsten
(voor bedrijfslokaties) dekking is te vinden.

Beleid voor de stadsgewesten en beleid voor het Groene Hart zijn in
het kader van VINEX onlosmakelijk verbonden. Voor het behalen van
voldoende opbrengsten in het stadsgewest is aangescherpt restrictief
beleid een conditio sine qua non. Van de provincies wordt een voorstel
verwacht.

De risico's van rentestijging en inflatie zijn niet vooraf te ramen. Het
rijk is bereid te bezien of een voorziening ontwikkeld kan worden in de
periode tussen start– en uitvoeringsconvenant.

Omstandigheden kunnen, ongeacht de beleidsinzet, tegenvallen. In de
convenanten zou daarvoor een bepaling kunnen worden opgenomen die
is ontleend aan de convenant Kop van Zuid:

«Gelet op het veelzijdige karakter, de omvang en de lange duur van de
uitvoering van het plan erkennen de partijen dat een wijziging van de
omstandigheden en/of beleid de uitvoering van dit convenant kan
beïnvloeden. Indien een wijziging optreedt die zodanig ingrijpend is dat
een ongewijzigde uitvoering van dit convenant naar objectieve
maatstaven niet langer redelijkerwijs verantwoord mogelijk is, zullen
partijen met elkaar in overleg treden over de ontstane situatie.»

Gedeputeerde De Boer vraagt zich af hoe ver de binding gaat van
de af te sluiten convenanten. Er worden weliswaar aan het startcon–
venant geen sancties verbonden, maar vrijblijvend is het evenmin. Bij
afsluiting van de convenanten zal bij de raden ruggespraak moeten
worden gehouden.

De cijfers blijven een taai ongerief. De toelichting op het rijksvoorstel
met de bijbehorende RIGO-cijfers geeft blijk van een serieuze
benadering. Het zicht op de door het rijk toegepaste methodieken is
echter nog onvolledig. Mede hierdoor was nog geen nader onderbouwde
reactie mogelijk, er wordt nog gestudeerd. De provincie houdt bezwaren
tegen het geringe dekkingspercentage uit de rijksmiddelen voor
Amsterdam (21% van de middelen en 44 % van de productie), zeker in
vergelijking met een vergelijkbaar stadsgewest als Rotterdam.

De provincie betreurt het dat het rijk zich heeft gedistantieerd van de
resultaten van de (tijdrovende) tripartiterapportage (1e fase 1987, 2e
fase 1990); het rijk dient verantwoordelijkheid te dragen. Voortaan zal
echt moeten worden onderhandeld tussen de drie partijen.

Blijkens de brief over samenwerkingsvormen wil het rijk een regionaal
grondbeleid en een regionaal grondbedrijf ter discussie stellen. Zal dit
voorstel worden opgenomen in de Interimwet Bestuur op Niveau? Als
gekozen wordt voor oplossingen die zonodig met dwang worden
opgelegd, staat dit haaks op de weg die het ROA nu gaat (met
instemming van de provincie): afspraken op basis van vrijwillige
medewerking.

Vooralsnog lijkt verevening voor gemeenten die slechts met tekorten te
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maken krijgen een te onzekere oplossing: het rijk zal voor die gemeenten
meer moeten doen. Verevening lijkt alleen haalbaar bij wetgeving.

Realisering van 5000 woningen in bestaand stedelijk gebied in
Haarlem is niet haalbaar. Voor Zuid-Kennemerland zal ook in de Haarlem–
mermeer moeten worden gebouwd.

Wat betreft het restrictief beleid onderschrijft de provincie dat subur–
banisatie en uitwaaiering moet worden tegengegaan. De mogelijkheden
tot aanscherping zijn echter beperkt omdat de capacititeit die nog
resteert grotendeels al in bestemmingsplannen is vastgelegd.

Spreekster wijst op het risico dat de doorstroming binnen de woning–
voorraad stagneert als de grondprijs door schaarste wordt opgedreven
en er meer voor de markt wordt gebouwd. Meer grip op de woningmarkt
is dan nodig.

Bij alle onzekerheden rond het rijksvoorstel acht zij het delen van de
risico's de enige begaanbare weg. Zij wijst er op dat in eerder overleg al
is gesignaleerd dat ook de middelen voor het stadsgewestelijk openbaar
vervoer (1.4 mld.) ontoereikend zijn.

Gedeputeerde Vermeer is zeer verontrust over het grote verschil
tussen de cijfers die het rijk nu hanteert en de resultaten van de triparti–
terapportages. De risico's worden voor het Flevolandse deel zo groot dat
geen «ja» kan worden gezegd. Wat betreft Flevoland mag de productie
van de 30 000 in Almere te bouwen woningen niet in gevaar komen.

Burgemeester Van Thijn constateert verschillen in de berekeningen,
onder andere als gevolg van afwijkende verwachtingen over de meerop–
brengsten onder meer door restrictief beleid. Als gevolg daarvan raamt
het ROA het grondkostengat op 540 mln (na afrekening rijksmiddelen).
Hoe is in het rijksvoorstel omgegaan met middelen voor het bestaand
stedelijk gebied?

Over verevening kan hij zich als voorzitter van het ROA niet uitspreken.
Het rijk zal zich hiervoor niet tot het ROA maar tot de afzonderlijke
gemeenten en de provincies moeten richten. Hij betwijfelt of het realis–
tisch is dat op korte termijn de mogelijkheid van wettelijk voorge–
schreven verevening beschikbaar komt (via Interimwet Bestuur op
Niveau). Het zou niet verstandig zijn om de samenwerking binnen het
ROA hiermee te belasten.

De reacties van de beleggers zijn terughoudend: sommigen voelen
niets voor de voorgestelde weg, anderen zien de noodzaak wel in maar
verwachten pas later rendement. Een gerichte adviesaanvrage aan het
ORI kan hierover meer duidelijkheid geven.

Het ROA wil ondanks de onzekerheden en de risico's meedoen. Tegen
de achtergrond van een door het ROA geraamd tekort op de lokaties van
540 mln (na afrekening rijksmiddelen) nemen de ROA-gemeenten een
inspanningsverplichting op zich om een extra opbrengst van f 270 mln.
te bereiken, zijnde de helft van het door het ROA geraamde «gat», mits
het rijk zich voor het meerdere garant stelt. Slaagt het rijksbeleid en
komen de ramingen van het RIGO uit, dan hoeft geen beroep gedaan te
worden op de rijksgarantiestelling, steekt alleen het ROA de nek uit en is
de inspanningsverplichting van het ROA toereikend om het gat te
dichten. Boven de in het rijksvoorstel al genoemde middelen is dan geen
rijksbijdrage nodig. De door de minister van VROM geciteerde
overmachtsbepaling biedt onvoldoende garanties, daar het niet alleen
om onvoorziene omstandigheden gaat, maar ook om mogelijke conse–
quenties van reeds te voorziene omstandigheden.

Minister Alders benadrukt dat pas bij de uitvoeringsconvenant
juridische binding ontstaat. Nu, in dit overleg, moet worden nagegaan of
de condities zodanig zijn dat de partijen samen het avontuur aandurven.
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De afspraken in dit overleg kunnen dan het stramien vormen voor een op
korte termijn af te sluiten startconvenant.

Over de cijfers zullen ROA en provincies langer moeten studeren. Dit
kan in de periode tussen start– en uitvoeringsconvenant zijn beslag
krijgen.

VINEX gaat uit van het gelijktijdig verschijnen van de concept–
Interimwet Bestuur in stedelijke gebieden (Interimwet) en deel 3 van
VINEX. De concept-lnterimwet zal als gegeven worden meegenomen in
het startconvenant. Bij het uitvoeringsconvenant zal verevening moeten
worden vastgelegd.

Het restrictief beleid wordt eveneens opgenomen in het startcon–
venant. Wat betreft de beleggers: met o.a. de NEPROM en ROZ wordt
het in VINEX voorgestelde beleid besproken.

Een garantiestelling door het rijk, boven de in het rijksvoorstel
genoemde middelen, kan niet aan de orde zijn. Een dergelijk «open-end»
is voor het rijk niet hanteerbaar. Het is strijdig met de essentie van het
rijksvoorstei: een eenmalige afspraak met daarna verregaande vrijheden
voor het stadsgewest. Houdt het ROA vast aan die voorwaarde, dan keer
je in de klassieke verhoudingen terug. Het pakket-voorstel van het rijk
zou daarmee komen te vervallen.

Staatssecretaris Heerma merkt op dat de provincie eeri lager
dekkmgspercentage voor Amsterdam dan voor Rotterdam uit de rijks–
middelen constateert, maar dat dit verschil door de regionale vereve–
ningsmogelijkheden wordt gecompenseerd.

De effecten op de regionale woningmarkten worden door het rijk niet
onderschat. De ontwerp-huisvestingswet is bij de Tweede Kamer in
behandelmg. Wanneer in 1995 bij de evaluatie mocht blijken dat de
beoogde doorstroming niet optreedt dan zullen instrumenten als tijdelijk
huurcontract en woonvergunning beschikbaar zijn.

In de tekortberekening van het rijk is voor Amsterdam rekening
gehouden met tekorten voor bouwlokaties groter dan 1000 woningen
binnen de bebouwde kom. Overigens is uitgegaan van de onderbrenging
in 1985 van een deel van de lokatiesubsidie in de stadsvernieuwings–
fondsen. Binnen een jaar zal uit de rapportage van Belstato blijken hoe
Amsterdam daarin deelt.

De opstelling van de beleggers is in dit stadium een risicofactor.
Hierover zal ook in het komende jaar meer duidelijkheid ontstaan.

Het restrictief beleid zal operationeel geformuleerd worden.

Burgemeester Van Thijn kan nog steeds niet helder onderscheiden
wat voor afspraak het rijk in dit overleg wil bereiken. Bij het nagaan van
de condities constateert hij vier risicofactoren:

- het al dan niet tot stand komen van verevening, in relatie tot het
beschikbaar komen van de Interimwet,

- de bereidheid tot investeren van de beleggers ,
- de uitkomst van BELSTATO,
- de operationalisering van het restrictief beleid en de effecten

daarvan op grondprijzen.
Het rijk heeft op deze punten optimistischer verwachtingen dan het

ROA. Het rijk kan niet garanderen dat de noodzakelijke instrumenten ook
op tijd aanwezig zijn. Het ROA kan pas instemmen met het rijksvoorstel
als op deze punten het risico wordt gereduceerd. De voor het ROA
noodzakelijke risicoreductie zou ook ontstaan als het rijk in de periode
tussen start-en uitvoeringsconvenant medeverantwoordelijkheid wil
dragen voor deze risico's en dat tot uitdrukking brengt in het rijks–
voorstel. Het rijksvoorstel in zijn huidige vorm gaat daaraan voorbij.

Overigens betrekt hij bij de noodzakelijke risicoreductie ook de punten
waarover in een eerder stadium van het overleg afspraken zijn gemaakt,
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te weten prioriteit van VINEX-lokaties bij bodemsanering, het ernstig
rekening houden in het MIT met de herschikking van middelen voor de
weginfrastructuur in het licht van het gekozen verstedelijkingsmodel en
de toepassing van het voorkeursrecht voor gemeenten bij grondaan–
kopen.

Minister Alders memoreert de achtergrond van het overleg: het gaat
om de vraag of hetzij een convenant kan worden afgesloten, dan wel
opnieuw naar de terugvalopties moet worden gekeken. Alle partijen
geven daarbij in principe de voorkeur aan een convenant op basis van de
VINEX-voorkeursrichtingen.

Wat betreft de eerste drie genoemde risicoreducerende factoren heeft
hij aan de analyse van het ROA weinig toe te voegen. Wat betreft de
verevening merkt hij op dat dit niet alleen financieel, maar ook program–
matisch kan worden opgevat.

Het totstandkomen van de verevening is voor alle partijen een noodza–
kelijke voorwaarde.

Wat betreft de verwijzing naar het eerder overleg merkt hij op dat over
toepassing van het voorkeursrecht geen afspraak is gemaakt. De
afspraken over de andere twee punten (bodemsanering en weginfra–
structuur) maken deel uit van het geheel.

Hij is bereid om de onzekerheid over de vier risicofactoren nu
onderdeel te laten uitmaken van de afspraak, en gezamenlijk alles te
doen om meer zekerheid te scheppen bij het uitvoeringsconvenant. Dit
impliceert wel dat ook de terugvaloptie (uit VINEX deel 1) tot het uitvoe–
ringsconvenant in beeld moet blijven.

In de ogen van Burgemeester Van Thijn en Gedeputeerde De
Boer zou met deze formule geen stap vooruit worden gezet. De
onzekerheid blijft dan geheel voor rekening van het ROA. Dat is niet
acceptabel.

Burgemeester Van Thijn is ervan overtuigd dat het niet nodig is om
met deze constatering uit elkaar te gaan. Het moet mogelijk zijn om over
de onzekerheden in het uitvoeringstraject in gesprek te blijven. Essentieel
is voor hem dat het rijk het zijne bijdraagt aan reductie van de gezamen–
lijke risico's.

Minister Alders meent ook dat een gemeenschappelijke benadering
haalbaar is. Hij gaat terug naar het rijksvoorstel, dat onlosmakelijk is
verbonden met de voorkeursvariant uit VINEX deel 1. Hij constateert dat
een viertal condities is geïdentificeerd, die risico's kunnen inhouden voor
de uitvoering van het voorstel. Er zijn twee mogelijkheden:

1. de vier condities ontwikkelen zich in positieve zin, wat wil zeggen
dat de daaruit voortvloeiende risico's worden gereduceerd: dan zijn het
rijksbod en de inspanningsverplichting tot 270 mln van het ROA
toereikend;

2. de risico's worden deels niet weggenomen: dan is hetzij (a) heron–
derhandeling over het rijksvoorstel aan de orde, hetzij (b) een herover–
weging van alternatieve lokaties (wat het rijk betreft komt dan de VINEX–
terugvaloptie Bovenkerkerpolder in beeld).

Hij stelt voor om op basis van deze benadering tot een startconvenant
te komen, en bij de uitvoeringsconvenant (d.w.z. in circa een jaar) te
bezien of de bedoelde risicoreductie heeft plaatsgevonden.

Hij vraagt of dit voor het ROA een begaanbare weg zou zijn.

Burgemeester Van Thijn kan ver meegaan in deze benadering. Hij
memoreert dat het rijk bereid is naar vermogen meer duidelijkheid te
bewerkstelligen over de vier onzekerheden. Zijn de risico's in voldoende
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mate weggenomen, dan hoeft de keuze tussen de onder punt 2.
genoemde alternatieven niet te worden gemaakt. De balans terzake
wordt opgemaakt in het traject tussen start– en uitvoeringsconvenant.
Mocht onverhoopt toch onvoldoende risicoreductie mogelijk blijken dan
is variant 2a aan de orde en wordt ruimte geboden voor heronderhan–
deling over het rijksbod, of is variant 2b aan de orde en komen alterna–
tieve lokaties ter discussie (in het laatste geval vervallen het rijksvoorstel
en de inspanningsverplichting van het ROA). Hij plaatst daarbij de
kanttekening dat noch de provincie Noord-Holland noch het ROA in dit
kader veel realiteitswaarde hechten aan een discussie over alternatieve
lokaties.

Minister Alders stemt hiermee in. Hij stelt voor om deze afspraak
door middel van het vaststellen van het verslag vast te leggen, en de
afspraak te gebruiken als stramien voor het opstellen van een startcon–
venant. Het concept-eindverslag van het gevoerde overleg wil hij daartoe
zo snel mogelijk aan de gesprekspartners toezenden. Op de kanttekening
over de alternatieve lokaties gaat hij nu niet in.

Burgemeester Van Thijn concludeert dat het ROA hiermee instemt.
Het ROA zal zich niet vrijblijvend opstellen en de overeengekomen
opstelling in de Raden verdedigen.

Gedeputeerde De Boer heeft er bij uitdrukkelijke verwijzing naar de
genoemde vier condities goede hoop op dat nu snel tot een startcon–
venant kan worden gekomen tussen rijk, provincie en gemeenten. Zij zal
dit bevorderen binnen haar provincie.

Minister Alders merkt op dat de Colleges van de betrokken
gemeenten en provincies het verslag zonodig kunnen voorleggen aan de
raden en staten. Overigens houdt hij er rekening mee dat die ronde ook
bij de startconvenant zal moeten worden gemaakt.

Hij wil over een aantal kleinere punten die wel door de gespreks–
partners aan de orde zijn gesteld, maar niet in het overleg zijn uitgedis–
cussieerd nog een schriftelijke reactie aan de gesprekspartners zenden.

Het restrictief beleid komt nog aan de orde in het overleg met de
randstadprovincies. Hij dankt alle aanwezigen voor hun inzet en hun
constructieve opstelling. Hij sluit de vergadering.
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SAMEIMVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
IN HET KADER VAN DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET
STADSGEWEST ROTTERDAM OP 1 MAART 1991

Deelnemers:

Van de zijde van de provincie Zuid-Holland: Gedeputeerde Stolker-Nanninga

Van de zijde van het Overlegorgaan Rijnmond (OOR): Burgemeester Van Lier (Vlaardingen),
Wethouder Teegelaar (Spijkenisse)

Van de zijde van de gemeente Rotterdam: Wethouder Linthorst, Wethouder Verbeek-Ohr

Van de zijde van de gemeente Berkel en Rodenrijs: Burgemeester Mofland, Wethouder
Busch.

Van de zijde van de gemeente Bergschenhoek: Burgemeester Heijdra Wethouder De Bakker

Van de zijde van de gemeente Moerhuizen: Burgemeester Lips. Wethouder Brouwer

Van de zijde van de gemeente Nieuwerkerk: Wethouder Nebelstein, Wethouder Wiegman

Van de zijde van het Ministerïe van VROWI: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: Staatssecretaris De Graaft Nauta

Van de zijde van het Ministerie van V&W: Minister Maij-Weggen

Van de zijde van het Ministerie van EZ: Staatssecretaris Van Rooy

Ter voorbereiding van het overleg heeft de Minister van VROM aan de
gesprekspartners op 17 januari 1991 een brief verzonden met daarbij
een integraal voorstel voor de afspraken die voor het stadsgewest
Rotterdam gemaakt zouden kunnen worden. Het betreft de inrichtings–
voorstellen op basis van de Vierde nota Extra, een voorstel voor de finan–
ciële dekking daarvan en het zicht op tijdige, kwalitatief hoogwaardige en
samenhangende uitvoering. Als een onderdeel van dit samenhangende
pakket worden voor het stadsgewest Rotterdam indicatieve bedragen
genoemd voor de bijdrage van het rijk voor grondkostensubsidies
(maximaal fl. 204 mln in de periode 1995-2005) en voor stadsgewes–
telijk openbaar vervoer-infrastructuur (indicatief circa fl. 1 mld. in de
regio Rotterdam in de periode tot 2005, excl. NS-projecten). Deze
bedragen zijn gebaseerd van de Vierde nota Extra, het Structuurschema
Verkeer en Vervoer II en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport.

In onderstaand verslag wordt dit pakket aangeduid als «het rijks–
voorstel».

1. Inrichtingsvoorstellen

Minister Alders constateert dat er met de gesprekspartners arnbtelijk
contact is geweest. Op basis daarvan gaat hij er van uit dat over de
volgende punten overeenstemming bestaat:

- de lokatiecriteria zoals geformuleerd in VINEX deel 1 (PKB II.2.g),
- maximale benutting capaciteit in en aan bestaand stedelijk
gebied van Rotterdam (15 a 20000 woningen),
- eventuele aanpassing Wet Geluidhinder om ruimte te creëren voor

woningbouw in de omgeving van Grote Zeehavens,
- lokaties Noordrand I, II en III (tezamen ca. 20000 woningen),
- lokatie Achtkamp (5000 woningen),
- af te wegen ontwikkelingsrichtingen voor de periode na 2005 zijn

Barendrecht/Smitshoek en Pijnacker-West,
- de uitgangspunten van het ABC-beleid zoals neergelegd in VINEX en

uitgewerkt in het Werkdocument Lokatiebeleid, met als belangrijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 188



element: maximale benutting van A– en B-lokaties in het centrum en
langs nieuwe en bestaande raillijnen,

- in geval van noodzakelijke verplaatsing van glastuinbouw voor
verstedelijking is voor tijdige verkassing nodig: (1) tijdige planolo–
gische duidelijkheid, (2) de beschikbaarheid van hervestigingslo–
katies, en (3) procesbegeleiding van te verplaatsen tuinders.

- meer aandacht in deel 3 voor ontwikkelingsmogelijkheden Linker
Maasoever.

Hij stelt voor om het restrictief beleid voor wonen, werken en glas in
het Groene Hart primair in het overleg op 21 maart met de vier
Randstadprovincies aan de orde te stellen.

Hij stelt voor om de volgende onderwerpen uit te werken in ambtelijk
overleg, gericht op afronding in juni 1991 (afsluiten startconvenant,
afspraken opnemen in spoorboekje):

- Regionale uitwerking van het Werkdocument lokatiebeleid, inclusief
markering van de belangrijkste A–, B– en C-lokaties in het stads–
gewest.

- Nader overleg over de begeleiding van de verplaatsing van
glastuinbouw, in het kader van het SLNO.

- Onderzoek naar bodemverontreiniging binnenstedelijk gebied en
glastuinbouwgebied, voor eind '91 af te ronden. Termijnen afspreken
in het kader van het spoorboekje.

- De relatie tussen de besluitvorming over de HSL Rotterdam–
Schiphol en de besluitvorming over de lokaties Noordrand.

Al eerder (voor/tegelijk met afronding bestuurlijk overleg) dient uit
ambtelijk overleg helderheid te zijn ontstaan over:

- de aanpak van de temporisering van woningbouwcapaciteit in
vigerende streekplannen voor het Groene Hart, en de provinciale
reactie op de rijksvoorstellen voor het schrappen van streekplanlo–
katies,

- de aanpak van de glastuinbouw in de omgeving van Pijnacker.
Wat betreft de Lmker Maasoever doet hij mede naar aanleiding van de

schriftelijke reacties op VINEX het volgende voorstel:
- Toevoeging in VINEX deel 3 van bedrijfslokaties op de Linker

Maasoever: herstructurering van Waal– en Eemhaven en C-lokaties
rond de A15.

- In afwijking van VINEX de mogelijkheid onderzoeken (vóór juni 1992
resultaat) van extra woningbouwcapaciteit op Zuidoever ter grootte
van 5 a 10 000 woningen voor de periode 1995-2005. Dat
onderzoek vindt plaats op voorwaarde dat er tijdig en hoogwaardig
openbaar vervoer beschikbaar komt, dat woningbouw en openbaar
vervoer uit het rijksbod voor het stadsgewest gefinancierd moeten
worden, en mits de scheefheid in de woon-werkbalans tussen de
beide rivieroevers niet toeneemt. Als het inderdaad mogelijk is deze
capaciteit te ontwikkelen, moet nagegaan worden hoe in dat geval
de benodigde woningproduktie over de lokaties binnen de
voorkeursrichtingen verdeeld wordt.

- De studie naar woningbouw op de Linker Maasoever vindt plaats als
onderdeel van een structuurstudie van de samenhangende ontwik–
keling van die oever. Daarin wordt tevens de situering van de
gewenste extra C-lokaties rond de A15 bepaald.

In het licht van bovenstaande voorstellen stelt hij aan de overleg–
partners de vraag of zij, uitgaande van de door het rijk voorgestelde
subsidies, eventueel onder aan te geven voorwaarden, mee willen werken
aan de realisering van de inrichtingsvoorstellen van VINEX.

Gedeputeerde Stolker stemt in hoofdiijnen in met de inrichtings–
voorstellen. Zij stemt in met de lokatiecriteria. De geraamde capaciteit
van 15 000 a 20 000 woningen in bestaand stedelijk gebied lijkt
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haalbaar. De evenwichtiger verdeling over beide Maasoevers is akkoord.
De lokatie Achtkamp (5000 woningen) zou kunnen worden ontwikkeld

door de gemeenten Nieuwerkerk en Moerhuizen, in samenwerking met
Rotterdam. Rotterdam moet als donorgemeente bij de woningdifferen–
tiatie worden betrokken. De lokatie moet goed per openbaar vervoer
ontsloten worden. De relatie Rottemeren-Hitland moet bewaard blijven.
Voor de ontwikkeling van de lokaties Noordrand 1, 2 en 3 (samen 15 000
a 20 000 woningen) is eenzelfde formule mogelijk. (2 gemeenten +
Rotterdam). De provincie is bereid de coördinatie hiervan op zich te
nemen.

De rijksmiddelen in het «rijksbod» zijn ontoereikend. Uitkering van het
bedrag als lump-sum is een minimale randvoorwaarde. Flexibiliteit ten
aanzien van omvang en fasering van lokaties zal nodig zijn. Het bedrag
moet waardevast worden gemaakt; bij onverhoopte tegenvallers mag
een soepele opstelling van het rijk worden gevraagd. Met betrekking tot
bodemsanering zijn vooralsnog geen grote problemen te verwachten.

De provincie wil zonodig de rol van verdeler op zich nemen als over de
toerekening van het rijksbod binnen de regio geen overeenstemming
wordt bereikt.

Wethouder Linthorst is eveneens akkoord met de lokatiecriteria.
Voor het realiseren van de capaciteit binnen bestaand stedelijk gebied is
aanpassing van de Wet Geluidhinder m.b.t. Zeehavens noodzakelijk.

De evenwichtiger benadering van de Linker Maasoever spreekt hem
aan. Hij mist de daarbij behorende metrotracees en rijkswegverbin–
dingen. Aanvullende bedrijfsterreinen zijn ook aan de A29 nodig. Een en
ander betekent aanpassing van de PKB.

Rotterdam stemt in met de lokaties Achtkamp en Noordrand 1, 2 en 3
conform VINEX. Rotterdam is bereid om t.a.v. Achtkamp met de buurge–
meenten tot nadere afspraken te komen. Overleg met de buurgemeenten
over de Noordrand-lokaties leidde nog niet tot overeenstemming.
Rotterdam wil in ieder geval in de studiefase samen blijven optrekken om
plancapaciteiten te verkennen. Claims op het gebied of de bevoegd–
heden van deze buurgemeenten zijn wat Rotterdam betreft niet aan de
orde.

De rijksmiddelen in het «rijksbod» zijn ontoereikend. Het verschil
tussen de door Rotterdam berekende kosten (fl. 750 mln) en de bijdrage
van het rijk bedraagt circa fl. 550 mln. Een raamafspraak op zo wankele
basis houdt voor Rotterdam ontoelaatbare risico's in, zeker in combinatie
met andere grote Rotterdamse projecten als de stadsvernieuwing en Kop
van Zuid. Ook deze projecten drukken op het grondbedrijf. Niettemin wil
hij de discussie voortzetten.

De gemeente heeft greep nodig op de uitgaven, maar ook op de
inkomsten. De gemeente kan de risico's alleen beperken als zij vrijheid
van handelen heeft. Uitkering als lump-sum kan daaraan bijdragen.
Bovendien is vroegtijdige betaling nodig, of een regeling m.b.t geldont–
waarding. Baten moeten niet alleen worden gezocht bij de uitgifte, maar
vooral in de periode erna (bijvoorbeeld gedifferentieerde OGB). De
gemeente moet hiervoor ruimte krijgen. Regionale constructies voor de
financiering zijn noodzakelijk. Is zonodig aanvullende lokatiesubsidie
boven/na het rijksbod bespreekbaar? Ook uit andere bronnen moet naar
aanvullende financiering gezocht worden. De provincie kan vooral een rol
spelen in het voortraject, d.w.z. het bij elkaar brengen van de partijen.
Een rol als verdeler acht hij weinig kansrijk.

Burgemeester van Lier sluit zich aan bij de wethouder Llnthorst.

Wethouder Teegelaar weet niet goed hoe hij het rijksbod moet
interpreteren. Gaat het rijk een convenant afsluiten met Rotterdam,
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waarna vervolgens deelconvenanten tussen Rotterdam en randge–
meenten nodig zijn? Hoe moeten binnenstedelijke lokaties worden
gefinancierd?

Wethouder Busch kan het gevraagde zicht op uitvoering nog niet
geven. Berkel en Rodenrijs heeft zich na anderhalf jaar discussie recent
uitgesproken voor een ontwikkeling volgens het «Parkstad» model.
Toename van de voorraad in de gemeente met 5200 woningen is het
maximum. De gemeente wil de glastuinbouw binnen haar gebied
houden. De glastuinbouw moet spoedig duidelijkheid krijgen. Er moet
zicht komen op de middelen voor eventuele verplaatsing van bedrijven.

Berke! en Rodenrijs wil de uitvoering van Noordrand 2 en 3 loskop–
pelen van Noordrand 1. Handhaving (c.q verplaatsing) van Zestienhoven
binnen de regio wijst de gemeente af. Afstemming van de planvorming
voor de verschillende fasen is niettemin akkoord.

De rijksmiddelen zijn ontoereikend. De grondkosten zullen (onder
andere i.v.m. verplaatsen glastuinbouw) veel hoger zijn dan het rijk
denkt.

Berkel en Rodenrijs wil Noordrand (2 en 3) samen met Bergschenhoek
als zelfstandige eenheid ontwikkelen.

Burgemeester Hofland onderstreept de opmerkmgen van
Wethouder Busch. Hij wijst op de belangrijke relatie van Berkel en
Rodenrijs met de noordelijke buurgemeenten en de fundamentele
besluitvorming die binnen de gemeente heeft plaatsgevonden over het
Parkstad-model. Nu wordt in enkele maanden instemming met weer een
volledig ander model gevraagd. Daar is meer tijd voor nodig. De
gemeente wil geen definitieve blokkade opwerpen, maar de taakstelling
die het rijk nu voorstelt kan binnen de gestelde termijn in ieder geval niet
worden geaccepteerd.

Burgemeester Heijdra zegt dat Bergschenhoek zich eveneens
akkoord heeft verklaard met het Parkstad-model (3000 woningen in de
gemeente). De gemeente wil de lokatie meer over de jaren uitsmeren.

Hij wijst op de relatie met een aantal onzekere factoren: besluit–
vorming IPNR, HSL, ZORO-lijn. Financieel moet de lokatie nog worden
onderzocht.

De gemeente wil met Berkel en Rodenrijs en de provincie een struc–
tuurschets opstellen voor Noordrand 2 en 3, met als randvoorwaarden:
hoogwaardig OV, regionale groenstructuur en ook ruimte voor de
glastuinbouw. In het noorden moet de huidige grens tussen bebouwde
kom en glastuinbouw niet worden overschreden. Blijkt dat binnen de
door de gemeente voorgenomen lokatie meer dan 3000 woningen
kunnen worden gerealiseerd, dan bestaat daartegen geen bezwaar. De
voorbereidingskosten zijn een knelpunt.

Wethouder Brouwer roept in herinnering wat destijds de motieven
waren bij de vorming van de gemeente Moerhuizen. Hij citeert daarbij de
destijds door de Staatssecretaris de Graaff-Nauta gedane uitspraken in
de Eerste en Tweede Kamer. De Staatssecretaris stelde destijds dat
Moerhuizen een buffer vormde tegen de oprukkende verstedelijking en
dat er voor het grondgebied van de gemeente Moerhuizen geen verste–
delijkingsplannen waren.

De VINEX-lokatie Achtkamp (5000 woningen) is in overleg met de
gemeente Nieuwerkerk onderzocht. Het resultaat is gedeeltelijk positief.
In Nieuwerkerk worden al twee bestemmingsplannen ontwikkeld, hiervan
kunnen 1000 woningen worden toegerekend aan de VINEX-taak.
Daarnaast is ten zuiden van de Wollefoppenweg onder voorwaarden een
lokatie van 2000 a 3200 woningen mogelijk. Dan moet wel een
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voorziening worden getroffen om nu al overbelaste wegen in het gebied
te ontlasten. Ten noorden van de Wollefoppenweg is een buffer nodig.
Woningbouw ten noorden van die weg (in de Eendrachtspolder) betekent
het overschrijden van een belangrijke natuurlijke grens met het Groene
Hart. Dit is niet acceptabel.

De houding van de gemeente tegenover de lokatie is, weliswaar contre
coeur, redelijk positief. De gemeente wil meedenken maar vraagt ruimte
voor nadere studie.

Wethouder Wiegman merkt op dat ook Nieuwerkerk nooit een
voorstander van Achtkamp is geweest. Nu is die ontwikkeling blijkbaar
onafwendbaar. Hij sluit zich aan bij het betoog van wethouder Linthorst.
De gemeente hecht aan behoud van de relatie tussen Hitland en de
Rottemeren. De autonomie en identiteit van de gemeente moeten
bewaard blijven. De middelen in het rijksbod zijn ontoereikend. Hij is er
niet mee akkoord als wordt voorgesteld dat Rotterdam de woningdiffe–
rentiatie zou bepaien: woningzoekenden zullen ook in belangrijke mate
uit het samenwerkingsgebied Midden-Holland komen. Intergemeentelijke
grondexploitatie spreekt hem niet aan. Wil het rijk, gezien de positieve
grondhouding van de gemeenten van de alternatieve lokatie Moordrecht
afzien?

Staatssecretaris Heerma merkt op dat er meer aan de orde is dan
alleen de keuze tussen lokaties. In VINEX is een structuur aangegeven
voor de Randstad als geheel. Daarbij is welbewust gekozen voor het
bouwen in en aan de steden. Er wordt uitgegaan van een nieuwe
bestuurscultuur die afrekent met verkokering. De eigen verantwoorde–
lijkheid van de (samenwerkende) gemeenten wordt door het rijk
versterkt.

Nieuw is ook het principe dat bewust schaarste wordt gecreëerd in
combinatie met een aanbod van hoogwaardige VINEX-lokaties en (OV–)
voorzieningen. Dit leidt tot meerwaarde en baten voor een deel van de
betrokkenen. De hoge kosten van lokaties kunnen worden gedekt als een
deel van de baten naar de exploitatie van deze lokaties worden toegeleid.
Om dit te bereiken moet over gemeentegrenzen heen worden gekeken,
maar zeker ook naar de particuliere sector. Het gaat nu om een principe–
keuze: doorgaan op de oude voet of kiezen voor de nieuwe aanpak.

Het rijk is bereid om, uitgaande van een raamafspraak met prestatie–
verplichting voor het stadsgewest, rijksmiddelen als lump-sum uit te
keren en daarna werkelijk terug te treden.

Het in het «rijksbod» aan Rotterdam toegedeelde bedrag voor grond–
kosten is gebaseerd op berekeningen van het RIGO; uitgangspunt is
daarbij een gelijke rechtsbedeling van de vier stadsgewesten. Het rijk wil
de andere overheden inzage geven in de berekeningen.

De rijksmiddelen in het «rijksbod» betreffen nominale bedragen. Een
vorm van accres is bij de uitwerking evenwel bespreekbaar. Voor BTW is
een technische oplossing te bespreken.

Het rijk zal niet accepteren dat in een raamafspraak voor het stads–
gewest open-end clausules worden opgenomen. Voor bijzondere
omstandigheden is wel een clausule denkbaar, zoals ook bij Kop van Zuid
is gehanteerd. Er zal geen aanvullende lokatiesubsidie beschikbaar
worden gesteld: die middelen zitten in het rijksbod.

Extra kosten voor binnenstedelijke lokaties moeten worden betaald uit
de stadsvernieuwingsfondsen; met uitzondering van de lokaties > 1000
woningen waarvoor subsidie is opgenomen in het rijksvoorstel.

De inspanning die Rotterdam moet leveren in projecten als de oude
haventerreinen, de stadsvernieuwing en de Kop van Zuid zijn bekend. Het
overleg daarover wordt in ander kader gevoerd.
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Het opknippen van de stadsgewestelijke benadering naar afzonderlijke
lokaties zou de basis onder de nieuwe aanpak ernstig schaden.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta wijst op de relatie met de nota
Bestuur op Niveau. Aan de provincie is gevraagd om te adviseren over
eventuele wijzigingen van de bestuurlijke regio's. Die discussie komt, hoe
dan ook. De Rotterdamse situatie lijkt te illustreren dat verdergaande
bestuurlijke organisatie op regionaal niveau nodig is. Er zal binnen het
stadsgewest een gezamenlijk standpunt moeten worden bepaald,
waaraan de betrokken gemeenten zich binden. De huidige bestuurlijke
regio's bieden daarvoor niet het meest geschikte kader. De noordelijke
randgemeenten zullen met het OOR zaken moeten doen.

In het kader van Bestuur op Niveau wordt ook de Financiële Verhou–
dingenwet tegen het licht gehouden. Daarover volgt overleg in ander
verband.

Minister Alders noemt de capaciteit voor Noordrand 2 en 3 die door
de bouwgemeenten genoemd wordt (in totaal 8200 woningen) ontoe–
reikend. Het rijksbod is gebaseerd op een capaciteit van 15 000
woningen.

De opstelling van Nieuwerkerk en Moerhuizen noemt hij bemoedigend.
De mogelijkheden van de lokatie Achtkamp dienen nader te worden
onderzocht, uitgaande van een capaciteit die in de richting van 5000
woningen gaat. Een gemeenschappelijk grondbedrijf is in dit stadium
wellicht te hoog gegrepen; niettemin moet wel in die richting worden
gezocht.

Hij benadrukt dat de ruimtelijke consequenties van het bouwen bij de
vier grote stadsgewesten zorgvuldig zijn afgewogen. Het binnentreden
van de «groene» randgemeenten is inherent aan de gemaakte keuze. De
noodzaak van verplaatsing van glastuinbouwbedrijven is onderkend. Er
zullen alternatieve lokaties voor de uit te plaatsen bedrijven worden
gezocht.

De nadere studie naar ontwikkelingen op de Linker Maasoever leidt
niet tot een verhoging van de rijksmiddelen in het rijksbod.

Binnen randvoorwaarden is enige flexibiliteit in het tempo en de
fasering van de lokaties akkoord. Het heeft wat dit betreft voordelen om
de lokaties Noordrand 1, 2 en 3 als een geheel te beschouwen.

Het regime van de bodemsanering blijft ongewijzigd: het rijk is er
alleen voor de grote gevallen. Zorg voor de volksgezondheid heeft bij het
rijk prioriteit. Daarna is er een voorrangspositie voor de grote steden.

Overleg met Rotterdam afzonderlijk over de mainportfunctie is
akkoord, maar niet nu in het kader van VINEX.

Mevrouw Stolker kan zich vinden in de benadering van Staatssecre–
taris Heerma m.b.t het rijksbod (lump-sum c.a.). De provincie wil zich als
«verdeler» niet opdringen, maar voorziet toch dat andere wegen moeten
worden gezocht als de gemeenten er niet uitkomen.

De benadering van Moerhuizen m.b.t. de lokatie Achtkamp (Nieuwer–
kerkse bestemmingsplannen meerekenen) acht zij minder gelukkig. Die
plannen zullen al voor 2000 zijn uitgevoerd, en moeten wellicht buiten de
5000 worden gelaten. Voor het standpunt van Nieuwerkerk over de
opvang van woningzoekenden uit het Groene Hart heeft zij begrip.

De reactie van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek is teleurstellend:
hiermee zouden de lokaties Noordrand worden gehalveerd.

Zowel voor Noordrand als Achtkamp is naast de kwantiteit ook de
kwalitatieve toets essentieel. Inrichtingsschetsen moeten hiervan een
beeld geven. Overhaasten is niet verstandig: de gemeenteraden
behoeven tijd voor zorgvuldige afweging op basis van een kwalitatieve
toets.
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Wethouder Linthorst kan ook na de toelichting van Staatssecretaris
Heerma nog steeds niet uit de voeten met het rijksbod. Het risico van
geldontwaarding blijft zorgen baren. Het verloop van de discussie over
de omvang van de lokaties blijft onzeker.

Als het rijk nu een deal wil voor de periode tot 2005 moeten de
bijdragen van het rijk worden verhoogd, of moet een voorziening worden
getroffen voor de financiële risico's van Rotterdam in ander verband. Een
snelle ter beschikkingstelling van de middelen dan wel inflatiecorrectie
zou helpen. De mogelijkheden om de baten uit meerwaarde aan te
wenden voor de exploitatie van de dure lokaties zijn nog onvoldoende in
beeld gekomen.

Rotterdam wil graag inzage hebben in de berekeningen van het rijk.
Vooralsnog bestaat de indruk dat het stadsgewest ten opzichte van de
andere is onderbedeeld.

Afstemming van Noordrand 1, 2 en 3 in de planfase is gewenst,
ongeacht de gevoeligheden.

De door Moerhuizen genoemde randvoorwaarden zouden de bouwmo–
gelijkheden in Achtkamp sterk beperken. Waarschijnlijk kunnen dan
slechts 2500 woningen worden gebouwd; het is de vraag of op een
dergelijke basis overeenstemming te bereiken is.

Minister Alders constateert dat op een aantal punten meer duide–
lijkheid is ontstaan. Nu is de vraag aan de orde of, alles overziend, kan
worden ingestemd met de VINEX-ontwikkelingsrichtingen. Wordt
daarmee ingestemd, dan is dat wat het rijk betreft voor dit stadium van
de PKB-VINEX (deel 2) genoeg. Een dergelijk «ja» heeft het karakter van
een inspanningsverplichting. Alle energie kan daarna worden aangewend
om tot nadere afspraken te komen in een convenant.

Zover is het echter nog niet. Aan de ontwikkelingsrichtingen worden
door de betrokken gemeenten zodanige randvoorwaarden gesteld (met
name aan de capaciteit) dat het rijk daarmee nog niet uit de voeten kan.
Anderzijds hebben de gesprekspartners laten blijken dat zij de financiële
basis, ook na de toelichting door VROM, te onzeker vinden. Er blijven
bovendien vragen over de cijfers.

Minister Alders stelt voor om de tijd tot 31 maart te benutten voor
nadere berekeningen en het uitwisselen van cijfers. Hij vraagt de
gesprekspartners om op basis daarvan een nadere reactie te geven. Die
reactie kan dan nog worden meegenomen in VINEX deel 2.

Hij vraagt Gedeputeerde Stolker of de provincie de reactie zou willen
coördineren, zodat een onderling afgestemde reactie van provincie en
gemeenten voor 31 maart beschikbaar is.

Wethouder Brouwer stelt dat er een kwalitatieve toetsing dient
plaats te vinden met als één van de toetsingspunten de goede
afbakening van het Groene Hart.

De gesprekspartners stemmen in met een dergelijke vervolgactie.

Gedeputeerde Stolker zegt dat de provincie de coördinatie van die
actie op zich wil nemen.

2. Mobiliteit

Minister Alders gaat er op basis van ambtelijke contacten van uit dat
over de volgende punten overeenstemming bestaat:

- De geïntegreerde aanpak van de geleiding van de mobiliteit via
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verkeers– en vervoerbeleid, milieubeleid en ruimtelijk beleid (PKB
III.2).

- De versterking van het stadsgewestelijk openbaar vervoer door de in
VINEX deel 1 genoemde openbaar-vervoerverbindingen:

* verlenging van de Oost-West metro van Marconiplein naar
Schiedam/Rotterdam-West en naar Nieuwerkerk ten behoeve van de
ontsluiting van Achtkamp

* verlenging van de Noord-Zuid metro vanaf CS naar Noordrand I,
II, III

Hij stelt voor om de volgende onderwerpen uit te werken in ambtelijk
overleg, gericht op afronding in juni 1991 (afsluiten startconvenant,
opnemen in spoorboekje):

- De procedure voor de besluitvorming in het kader van het regionale
verkeers– en vervoerplan.

- De nadere afweging en uitwerking van de in VINEX opgenomen
verbindingen en de uitwerking van het NS agglonet tot concrete
projecten.

Al voor/tegelijk met de afronding van het bestuurlijk overleg zal uit
ambtelijk overleg moeten blijken welke bijdrage de plannen van de
Nederlandse Spoorwegen (Rail 21) kunnen leveren aan de gewenste
verstedelijkingsrichtingen.

Hij stelt de gesprekspartners de volgende vragen:
- Is de regio van mening dat de in VINEX genoemde openbaar–

vervoerverbindingen overeenkomen met het op termijn gewenste
openbaar-vervoernetwerk voor het stadsgewest, en kunnen daarmee
op termijn de doelstellingen ten aanzien van de geleiding van de
mobiliteit worden bereikt?

- Is de regio bereid om (uitgaande van de in het vooruitzicht gestelde
rijksbijdrage voor de periode 1990-2005) in beginsel prioriteit te
geven aan tijdige en hoogwaardige ontsluiting van:

* de nieuwe lokaties Noordrand I, Noordrand II en III en
Achtkamp,

* de A– en B-lokaties voor de werkgelegenheid en voorzieningen,
inclusief de daaronder vallende sleutelprojecten ruimtelijke investe
ringen (Kop van Zuid en Noordrand)?

Gedeputeerde Stolker constateert dat de middelen voor het stads–
gewestelijk openbaar vervoer ontoereikend zijn om aan de mobiliteits–
doelstelling te voldoen. Het interstadsgewestelijk openbaar vervoer krijgt
onvoldoende aandacht. Binnen de ruime middelen die voor RAIL 21 zijn
uitgetrokken lijkt een heroverweging van het opnemen van agglo-verbin–
dingen in dat verband redelijk.

Bij de prioriteitsstelling hebben de nieuwe lokaties wel erg zwaar
gewogen. Dit is ten koste gegaan van de mobiliteitsdoelstelling. Meer
flexibiliteit binnen de projecten is nodig.

De regio is primair verantwoordelijk voor de inzet van middelen. De
provincie zal een regionale vertaling van het SVV maken. Daarin zullen de
projecten binnen de regio worden afgestemd en wordt een nadere priori–
teitsstelling bepaald.

Wethouder Linthorst vindt dat, ondanks de beperkte middelen, ook
het wensbeeld overeenkomstig het integrale mobiliteitsbeleid van het
SW-II in de plannen moet worden opgenomen. Hij sluit niet uit dat in de
toekomst meer geld beschikbaar komt. Hij pleit voor het parallel starten
met projecten. Er zijn nu mogelijkheden om ook voor de zuidelijke
raillijnen een start te maken (Beneluxtunnel, NS-station Lombardijen).
Overigens stemt hij in met de benadering van het rijk.

Wethouder Teegelaar sluit zich bij Wethouder Linthorst aan.
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Wethouder Wiegman stemt in met in VINEX gegeven prioriteiten.
Het heeft geen zin om de sneltram naar Achtkamp door te trekken naar
Nieuwerkerk-NS: dat geeft een doublure met de NS-verbinding.

Wethouder Busch pleit voor een aftakking van de Hofpleinlijn als
alternatief voor de ZORO-lijn. Hij vraagt ook aandacht voor het streek–
vervoer.

Minister Maij-Weggen erkent dat de middelen niet geheel recht
doen aan het hoge ambitieniveau van het SVV. Op de middelen die nu
genoemd worden kan wel keihard gerekend worden. Voor de wensen van
de vier stadsgewesten is 12 miljard nodig; er is echter niet meer dan 6
miljard. De wensen moeten inderdaad wel op de agenda blijven. De
financiering van RAIL-21 moet niet worden opengebroken. Het project
moet noodzakelijk volledig worden uitgevoerd om een achterstand weg
te werken. Het is wel belangrijk de NS bij de vervoerregio's te betrekken.
Er kunnen gezamenlijke belangen zijn.

Wellicht kunnen met enige creativiteit nog aanvullende middelen
worden gevonden (Tolheffing, Parkeerbeleid).

In de vervoerregio's moeten nu de keuzes worden gemaakt. Er is flexi–
biliteit in het pakket, zij het wel binnen de budgettering. De keuzes
dienen te worden beargumenteerd aan de hand van de criteria die het
SVV geeft. Alternatieven als de Beneluxtunnel of een aftakking van de
Hofpleinlijn kunnen mede worden afgewogen.

Het streekvervoer is eveneens onderdeel van het pakket waarover de
vervoerregio zich uitspreekt.

Minister Alders en Minister Maij-Weggen constateren dat over
de aanpak van de vervoerregio's in grote lijnen overeenstemming
bestaat. De reservelijst van OV-projecten blijft op de agenda.

3. Uitvoeringsaspecten

Minister Alders gaat er op basis van ambtelijke contacten van uit dat
wordt ingestemd met de volgende benadering:

- Het in VINEX voorgestelde beleid wordt in gezamenlijk overleg
tussen alle betrokkenen verder gebracht. Gemeenten, provincie,
OOR en Rijk hebben daarbij eigen verantwoordelijkheid. Door
gemeenten gezamenlijk op te stellen intergemeentelijke struktuur–
plannen zullen een belangrijke bouwsteen vormen voor streekplan–
herziening

- Partijen werken mee aan het opstellen van een spoorboekje voor het
stadsgewest Rotterdam, zoals bedoeld in het rijksvoorstel dd.
10-1-91. De provincie vervult hierbij een coördinerende rol.

Daarbij wordt gestreefd naar het maken van een startconvenant bij het
verschijnen van VINEX deel 3 (juni 1991).

- Vervolgens wordt gewerkt naar een «tussenproduct» in juni '92 dat
de vorm van een uitvoeringsconvenant zal krijgen. Het tussenproduct
zal zijn gericht op besluitvorming over de belangrijkste inrichtings–
en uitvoeringsvoorstellen voor het stadsgewest.

Hij stelt voor om voor/tegelijk met de afronding van het bestuurlijk
overleg via ambtelijk overleg meer duidelijkheid te scheppen over de
MER-procedure:

- de looptijd van de MER(ren),
- het plan/de plannen waaraan de mer-procedure zal worden

gekoppeld,
- wie is initiatiefnemer en wie is het bevoegde gezag.
Hij stelt voor om het ambtelijk overleg over de volgende punten af te
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ronden bij de startconvenant, juni '91. (Afspraken maken in spoor–
boekje):

- Verdere invulling van het spoorboekje en verdere invulling van de
organisatievoorstellen.

- Verdere vormgeving van het (financieel) instrumentarium voor de
verstedelijking, waarbij aandacht besteed zal worden aan onder–
werpen als: financiële verhoudingen rijk-gemeenten, afspraken
tussen gemeenten in WGR-verband, integrale projectontwikkeling,
OGB, grondprijzen A,B,C-lokaties, verhaalsmogelijkheden private
partijen en kostenverhaal openbare voorzieningen.

Hij acht voor de uitvoering van de inrichtingsvoorstellen een goede
vorm van samenwerking tussen de noordelijke bouwgemeenten en de
gemeente Rotterdam c.q. het OOR cruciaal.

Gedeputeerde Stolker pleit voor een gedifferentieerde aanpak van
de uitvoering:

- voor de Rotterdamse binnenstedelijke capaciteit volstaan bilaterale
afspraken tussen rijk en gemeente Rotterdam,

- voor de lokaties Achtkamp en Noordrand dienen afspraken te
worden gemaakt tussen rijk, gemeente Rotterdam en bouwge–
meenten,

- voor de binnenstedelijke capaciteit buiten de gemeente Rotterdam
wil de provincie coördineren.

Wethouder Linthorst meent dat voor de ontwikkeling van de
noordelijke lokaties afspraken kunnen worden gemaakt tussen de
bouwgemeenten, Rotterdam en de provincie. Gezien de houding van de
bouwgemeenten lijkt voor het OOR geen rol weggelegd. Het OOR zal de
komende jaren de strategische visie voor de regio verder uitwerken en
zich bezinnen op de vraag of de huidige omvang van het OOR moet
worden gehandhaafd.

Burgemeester van Lier vult aan dat hoewel het OOR vanaf 25 mei
een WGR-orgaan wordt, de bevoegdheid om het convenant te tekenen
bij de individuele gemeenteraden blijft.

Burgemeester Hofland en Wethouder Wiegman en Wethouder
Brouwer kunnen zich in de benadering van Wethouder Linthorst en
Gedeputeerde Stolker vinden.

Minister Alciers meent dat een verdergaande versterking van de
bestuurlijke organisatie in het stadsgewest meer mogelijkheden biedt. Hij
herinnert aan de mogelijkheden van verfijning van de Financiële Verhou–
dingenwet. Hij vraagt de gesprekspartners om bij de uitwerking van de
inrichtingsvoorstellen ook de discussie over de samenwerking voort te
zetten.

Hij vraagt of zijn verdere voorstellen m.b.t. de uitvoeringsaspecten nog
aanleiding geven tot reacties.

Wethouder Linthorst ziet bij de vervolgacties drie lijnen:
- de convenant (initiatief bij het rijk),
- het spoorboekje (initiatief bij provincie),
- de uitwerking van de verstedelijkingsrichtingen (initiatief bij

gemeenten).
Hij vraagt zich af hoe de afstemming wordt bewaard.

Minister Alders meent dat in deze operatie de provincie als schar–
nierpunt fungeert. Daar kan het zwaartepunt van de afstemming liggen.
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Gedeputeerde Stolker stemt hiermee in. Ze kan zich vinden in de
wijze waarop Minister Alders het vervolgtraject wil inrichten. Over de op
te stellen intergemeentelijke structuurplannen merkt zij op dat die binnen
het streekplan zullen moeten passen. Overigens zal over de inzet van het
instrumentarium in het kader van de convenant nog intensief gesproken
moeten worden.

Minister Alders constateert dat hiermee de punten voor het overleg
aan de orde zijn geweest. Hij ziet de nadere reactie van de gespreks–
partners over de inrichtingsvoorstellen (zie agendapunt 1) gaarne
tegemoet, en zegt alle medewerking toe voor het daartoe te voeren
ambtelijk overleg.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
IN HET KADER VAN DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET
STADSGEWEST ROTTERDAM OP 18 APRIL 1991

Deelnemers:

Van de zijde van de provincie Zuid-Holland: Gedeputeerde Stolker-Nanninga

Van de zijde van het Overlegorgaan Rijnmond (OOR): Burgemeester Peper (Rotterdam),
Burgemeester Vleggeert (Spijkenisse), Wethouder Teegelaar (Spijkenisse)

Van de zijde van de gemeente Rotterdam: Wethouder Linthorst

Van de zijde van de gemeente Berkel en Rodenrijs: Burgemeester Hofland, Wethouder
Busch

Van de zijde van de gemeente Bergschenhoek: Burgemeester Heijdra, Wethouder De Bakker

Van de zijde van de gemeente Moerhuizen Burgemeester Lips, Wethouder Brouwer

Van de zijde van de gemeente Nieuwerkerk: Burgemeester van der Goot, Wethouder Nebel–
stein, Wethouder Wiegman

Van de zijde van het Ministerie van VROM: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: de heer Beek

Van de zijde van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: de heer Aarsen

1. Opening, agenda

Minister Alders opent de vergadering. Hij constateert instemming
met de agenda, en met het voorstel om agendapunt 3 & 4 in samenhang
te behandelen.

2. Verslag

Minister Alders vraagt of er over het versiag van het vorige gesprek
opmerkingen zijn. Hij zegt toe dat de gemaakte opmerkingen zullen
worden meegenomen. Het verslag zal nog ter formele goedkeuring
worden rondgezonden.

3 en 4 Omvang en samenstelling taakstelling Stadsgewest
Rotterdam en het Rijksbod.

Minister Alders stelt voor de vergadering te beginnen met de reactie
van het Rijk op het vorige overleg en de daaruit voortvloeiende brieven
van de Provicie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de gemeente
Berkel en Rodenrijs en de gemeente Bergschenhoek. De punten die nog
openstaan zijn:

1. De verstedelijkingsrichtingen. Hij stelt voor in de periode tussen
start– en uitvoeringsconvenant de omvang van de volgende lokaties
gezamenlijk nader te onderzoeken:

* Achtkamp: er lijken mogelijkheden voor ca. 5000 woningen;
* capaciteit in/aan bestaand stedelijk gebied: bij de voorgestelde

wijziging van de normstelling havenlawaai lijkt het mogelijk om
20 000 a 25 000 woningen te bouwen binnen het bestaand stedelijk
gebied;

* de studie Linker Maasoever is gericht op een lokatie in de orde
van 5000 a 10 000 woningen;

* Noordrand II & III: uit de reacties blijkt nog een flinke
bandbreedte van 10 000 a 15 000 woningen, die nader onderzocht
dient te worden;
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Daarnaast is er een nadere verkenning van de risico's nodig. Deze kan
als volgt vorm krijgen:

2. Voor wat betreft de RIGO-cijfers voor de grondkosten is er overeen–
stemming over de getallen en de gebruikte formule. De bestaande
verschillen zijn gedeeltelijk het gevolg van verschil van mening over de
rente-ontwikkeling;

3. In het uitvoeringsconvenant is een afspraak mogelijk over de
inflatie-ontwikkeling;

4. In het uitvoeringsconvenant wordt ook een clausule opgenomen die
het mogelijk maakt bij sterk gewijzigde omstandigheden de overeen–
komst open te breken; in dit verband wordt verwezen naar het convenant
«Kop van Zuid»;

5. Over het restrictief beleid dient overeenstemming te worden
bereikt; hierover zal nader overleg gevoerd worden met het RORO;

6. Gelijktijdig met deel 3 van de VINEX zal de Interimwet Bestuur in
stedelijke gebieden (Interimwet) verschijnen. Deze wet schept ruimte
voor onder andere verevening of een regionaal grondbedrijf.

Hij meldt dat ook met de particuliere sector het in de VINEX voorge–
stelde beleid wordt besproken. Tenslotte benadrukt hij nogmaals dat het
doel van het startconvenant is het uitspreken van een intentieverklaring.
In die intentieverklaring wordt een traject van nadere analyse aange–
geven. De resultaten van deze analyse moeten de weg vrij maken voor de
ondertekening van het uitvoeringsconvenant. Mocht er geen overeen–
stemming bereikt worden (en men dus geen uitvoeringsconvenant wil
tekenen) komen de in de VINEX genoemde terugvalopties in zicht.

Wethouder Linthorst deelt mee dat hij zich kan vinden in deze
benadering. Hij wijst er op dat naast overeenstemming over het aantal er
ook gesproken zal moeten worden over de fasering van de woningbouw.
Voor zijn reactie op het Rijksbod, die hij kort samenvat als «Nee, tenzij»
verwijst hij naar de schriftelijke reactie van het college van Burgemeester
en Wethouders van Rotterdam. Rotterdam wil nu geen definitief
antwoord geven maar is wel bereid om het, door de minister
omschreven, traject van nadere analyse in te gaan.

Burgemeester Peper sluit zich aan bij wethouder Linthorst. Hij voegt
er aan toe dat de opstelling van de minister voorkomt dat er nu reeds
een definitief nee klinkt. Naar zijn mening is het Rijksbod nu ook een
variabele geworden.

Minister Alders ontkent dat het rijksbod een variabele is geworden.
Het Rijk gaat er van uit dat de nadere studies zullen uitwijzen dat het
voorstel reëel is.

Staatssecretaris Heerma merkt op dat de systematiek en de hoogte
van het rijksbod met inbegrip van de koppeling aan de voorkeursvariant
gehandhaafd blijven. Hierover is, onder verwijzing naar een gelijke
bestuurlijke behandeling van de 4 grote stadsgewesten in de Randstad,
thans geen discussie mogelijk. De door Rotterdam gevraagde betere
sleutel zit er niet in. De lump-sum-financiering moet de partners
meerjarige zekerheid geven en garandeert een afstandelijke rol van het
rijk. Wel zullen er, voor beide zijden, prestatie-eisen worden gesteld. Als
de hoeveelheid binnenstedelijke woningbouw nog substantieel hoger
wordt is hij bereid voor grote samengesloten lokaties, met een capaciteit
van > 1000 woningen, de hoogte van het bod alsnog te bezien echter
onder handhaving van de huidige systematiek.

Het overleg in het komend jaar moet leiden tot een reductie van de
huidige onzekerheden. Deze reductie moet het mogelijk maken te komen
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tot nadere afspraken die uiteindelijk leiden tot de ondertekening van een
uitvoeringsconvenant. Een van die punten is de stadsvernieuwing
(Belstato); daarover ontstaat volgend jaar duidelijkheid.

Ten aanzien van de Noordrand merkt hij op dat het uit elkaar trekken
van Noordrand I en Noordrand II & III bespreekbaar is; twee keer de
rekening indienen echter niet.

Gedeputeerde Stolker-Nanninga is het eens met de genoemde
binnenstedelijke capaciteit. Er moet echter wel inzicht komen in de
fasering. Ook moet er duidelijkheid komen omtrent het traject van de
Hoge snelheidslijn (HSL). Ten aanzien van de keuze tussen de Linker en
Rechter Maasoever merkt ze op dat de inzet een betere fasering is en
niet de voorkeur voor een van beiden. Ze verwijst naar de brief hierom–
trent van de provincie en de reactie daarop van Berkel en Rodenrijs. Ze
benadrukt dat er naar haar mening tussen het startconvenant en de
uitvoeringsconvenanten sprake zal zijn van een steeds sterker wordend
commitment. De overmachtsclausule biedt voldoende ruimte voor onver–
wachte wendingen.

In de nota's van aanpak zal moeten worden aangegeven hoe er wordt
omgegaan met nieuw bestuurlijke instrumentarium. De
lump-sum-financiering is met name een punt voor de gemeenten.

Wethouder Busch verwijst naar de brief van Berkel en Rodenrijs nr.
039-vL-BV-0674 d.d. 5-4-1991. Qua aantal ligt er nu een redelijk bod
van de Minister van VROM, te weten in Noordrand II en III
10 000-15 000 woningen, welk bod in de richting komt van het aanbod
van de gemeente. Ook hij is van mening dat er duidelijkheid moet komen
omtrent de HSL mede omdat bij aanleg van de HSL het aantal te reali–
seren woningen voor Berkel en Rodenrijs aanmerkelijk in negatieve zin
zal worden beïnvloed. Het blijft voor Berkel en Rodenrijs moeilijk om zich
te conformeren met de plannen voor Noordrand I. Tot slot vraagt hij de
Minister zo spoedig mogelijkheid duidelijkheid te scheppen over de
glastuinbouw.

Minister Alders stemt in met de noodzaak tot helderheid omtrent de
HSL en de glastuinbouw.

Wethouder Brouwer wijst er op dat Moerhuizen van mening blijft
dat de Wollefoppenweg niet overschreden mag worden. Hij heeft zijn
twijfels over de 5000 woningen in Achtkamp. Aangrenzend aan
Zevenkamp zijn wel mogelijkheden. Grootste struikelblok zijn de grote
risico's, men is echter bereid om positief mee denken.

Burgemeester van der Goot sluit zich aan bij de woorden van de
heer Brouwer. Voor Nieuwerkerk aan de Ussel zijn met name de schuif–
mogelijkheden erg belangrijk. De 5000 woningen vormen nog een
probleem maar hierover wordt nog gesproken. Hij wijst er op dat
Nieuwerkerk aan de Ussel deel uit maakt van het WGR-gebied Midden
Holland, dit mag niet uit het oog verloren worden bij de bestuurlijke
componenten. Ten aanzien van de middelen merkt hij op dat ook voor
Nieuwerkerk aan de Ussel het antwoord «Nee, tenzij» is.

Burgemeester Heijdra is van mening dat de inleidende woorden van
de Minister de scherpe kantjes van het bod hebben gehaald. Verder kan
Bergschenhoek zich vinden in de opmerkingen van mevr. Stolker–
Nanninga.

Minister Alders geeft aan dat er nu niet gesproken wordt over exacte
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lokaties maar over ontwikkelingsrichtingen. Ten aanzien van de WGR
merkt hij op dat de indeling aangekaart kan worden door de gemeenten,
de provincie maar ook door het rijk. Welke conclusies omtrent de
indeling ook getrokken mogen worden duidelijk is dat de laatste schakel
nooit bepalend kan zijn voor de ontwikkeling.

Spreker doet de vergadering een voorstel voor een raamwerk dat voor
de zomer uitgewerkt moet worden tot startconvenant.

Wethouder Linthorst stelt naar aanleiding van de tekst voor om bij
het totaal aantal woningen het getal 40 000 te schrappen en de lokatie
Noordrand I (5000 woningen) op te nemen.

Burgemeester Peper is verheugd met de tekst omtrent het al dan
niet wegnemen van de riscio's.

Gedeputeerde Stolker-Nanning kan zich vinden in het raamwerk
maar stelt voor om naast de exacte omvang en uitvoerbaarheid ook de
kwaliteitsaspecten in de nadere lokatiestudies te betrekken.

Wethouder Brouwer heeft zijn twijfels. Hij zou graag het aantal
woningen voor de lokatie Achtkamp naar beneden afronden. Verder sluit
hij zich aan bij mevr. Stolker-Nanninga.

Wethouder Busch stelt voor van «overeenstemming» «principe–
overeenstemming» te maken. Bovendien zou hij graag de tekst van de
genoemde overmachtsbepaling toegevoegd zien.

Burgemeester Heijdra kan zich vinden in het op tafel liggende
voorstel.

Burgemeester van der Goot benadrukt het belang van de nadere
lokatiestudies en is ook verheugd met de tekst omtrent het wegnemen
van de risico's.

Minister Alders stelt voor om de volgende de tekst vast te stellen:

«Raamwerk, uit te werken voor de zomer tot startconvenant:

Op basis van overeenstemming in hoofdlijnen over de ruimtelijke
inrichting wat betreft wonen, werken en stadsgewestelijk openbaar
vervoer in het stadsgewest Rotterdam voor de periode 1995-2005,
spreken partijen af:

Uitgaande van het integrale rijksbod van januari 1991 voor grond–
kosten, bodemsanering en stadsgewestelijk openbaar vervoer:

1. Nadere lokatiestudies naar exacte omvang, kwaliteitsaspecten en
uitvoerbaarheid van

- woningbouw in en aan bestaand stedelijk gebied in de orde van
grootte van 20 tot 25 000 woningen, waarbij wordt uitgegaan van
wijziging normstelling zeehavenlawaai

- lokatie Achtkamp van ca. 5000 woningen
- Noordrand I van ca. 5000 woningen
- Noordrand ////// van 10-15 000 woningen
- Linker Maasoever 5 tot 10 000 woningen,
binnen het totaal van 45 000 woningen voor het stadsgewest als

geheel;
alsmede van de consequent/es die dit heeft voor het rijksbod en de

fasering van het stadsgewestelijk openbaar vervoer.
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2. Nader in beeld brengen en verkleinen van de risico 's in verband met
- inflatie/rente-ontwikkeling
- de bereidheid van particuliere beleggers en ontwikkelaars
- het effect van het restrictief beleid op de grondprijzen
- de totstandkoming van een interim-wet Bestuur op Niveau
- de uitkomsten van de evaluatie van de stadsvernieuwing (Belstato).

3. In uitvoeringsconvenant een overmachtsbepaling op te nemen,
conform convenant Kop van Zuid. («Gelet op het veelzijdige karakter, de
omvang en de lange duur van de uitvoering van het p/an erkennen
partijen dat een wijziging van omstandigheden en/of beleid de uitvoering
van dit convenant kan beïnvloeden. Indien een wijziging optreedt die
zodanig ingrijpend is dat een ongewijzigde uitvoering van dit convenant
naar objectieve maatstaven niet langer redelijkerwijs verantwoord of
mogelijk is, zullen partijen met elkaar in overleg treden over de ontstane
situatie. Het initiatief tot dit overleg zal worden genomen door de meest
gerede partij.»)

4. Spreken af binnen 1 jaar over de uitkomsten van bovengenoemde
verkenningen overleg te voeren, waarbij er twee mogelijkheden zijn:

1. de risico's zijn in zodanige mate weggenomen dat uitvoering kan
worden gegeven aan het voorkeursmodel van VINEX, uitgaande van het
rijksbod

2. de risico's worden niet (geheel) weggenomen, dan is dan wel een
heronderhandeling over het rijksvoorstel aan de orde, dan wel een
heroverweging van alternatieve lokaties aan de orde.»

Hij vraagt iedereen en met name de heer Brouwer of zij instemmen
met deze tekst.

Wethouder Brouwer stemt in met de tekst maar geeft aan dat
Moerhuizen bij de nadere studies het «circa» 5000 goed in de gaten zal
houden. Ook stelt hij dat het meewerken overeenkomstig deze afspraak
niet inhoudt dat de eerder genoemde randvoorwaarden komen te
vervallen.

Minister Alders concludeert dat er dan overeenstemming is bereikt.
Het uitvoeringsconvenant zou in de zomer van 1992 getekend moeten
zijn. Ondertekening van het startconvenant (inclusief het verslag van dit
overleg) zou in juni 1991 moeten plaatsvinden. Hij bedankt alle aanwe–
zigen en sluit de vergadering.
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SAMENVATTEIMD VERSLAG VAIM HET BESTUURLIJK OVERLEG
IN HET KADER VAN DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET
STADSGEWEST UTRECHT OP 19 MAART 1991

Deelnemers

Van de zijde van de provincie Utrecht: Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokiand,
Gedeputeerde Schapenk, Gedeputeerde Kok

Van de zijde van het Regionaal Beraad Utrecht: Voorzitter van Ginkel

Van de zijde van de gemeente Utrecht: Burgemeester Vos-Van Gortel, Wethouder Mik,
Wethouder Schouten, Wethouder Zwart

Van de zijde van de gemeente Vleuten-De Meern: Burgemeester Westra, Wethouder mw.
Melcherts-Buhler

Van de zijde van de gemeente Houten Burgemeester Branssen, Wethouder Verbeek

Van de zijde van de gemeente Nieuwegein: Burgemeester Laan, Wethouder Sluis

Van de zijde van het Ministerie van VROM: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van V&W: De heren Bevers en Mesker

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: Staatssecretaris de Graaff Nauta

Ter voorbereiding van het overleg heeft de Minister van VROM aan de
gesprekspartners op 16 januari 1991 een brief verzonden met daarbij
een integraal voorstel voor de afspraken die voor het stadsgewest
Utrecht gemaakt zouden kunnen worden. Het betreft de inrichtingsvoor–
stellen op basis van de Vierde nota Extra, een voorstel voor de financiële
dekking daarvan en het zicht op tijdige, kwalitatief hoogwaardige en
samenhangende uitvoering. Als een onderdeel van dit samenhangende
pakket worden voor het stadsgewest Utrecht indicatieve bedragen
genoemd voor de bijdrage van het rijk voor grondkostensubsidies (fl. 208
mln in de periode 1995-2005) en voor openbaar vervoer-infrastructuur
(fl. 600 mln in de periode tot 2005, excl. NS-projecten). Deze bedragen
zijn gebaseerd op de Vierde nota Extra, het Structuurschema Verkeer en
Vervoer II en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport.

In onderstaand verslag wordt dit pakket aangeduid als «het rijks–
voorstel».

1. Opening en agenda

Minister Alders heet allen welkom bij het formele Bestuurlijk
Overleg. De resultaten hiervan zullen in deel 2 van de Planologische
Kernbeslissing van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra aan
het parlement worden aangeboden.

Doel van het overleg is het vaststellen of over de hoofdrichtingen uit
VINEX en het bijbehorende rijksvoorstel overeenstemming kan worden
bereikt.

In overeenstemming met het agendavoorstel van de provincie wordt
het punt publiciteit aan het einde van de vergadering behandeld. Met
deze wijziging wordt ingestemd met de agenda.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland stemt in met
het afsluiten van startconvenanten als basis voor de verdere uitvoering
van de verstedelijking, maar wijst op het ontbreken van een parlemen–
taire goedkeuring van de VINEX.

Hij geeft aan dat de reactie van de provincie gebaseerd zal zijn op de
onlangs door Provinciale Staten goedgekeurde Perspectievenschets
Ruimtelijke Ordening (PSR).
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Minister Alders merkt op dat de Vierde nota Extra voortbouwt op de
structuurschets stedelijke gebied en op de Vierde nota over de Ruimte–
lijke Ordening die wel in het parlement behandeld zijn. Voor de behan–
deling in de Tweede en Eerste Kamer is snel zicht op uitvoering gewenst.

2. Inrichtingsvoorstellen

Minister Alders constateert dat er met de gesprekspartners ambteiijk
contact is geweest. Op basis daarvan gaat hij er van uit dat over de
volgende punten overeenstemming bestaat:

- de lokatiecriteria zoals geformuleerd in VINEX deel 1 (PKB II.2.g),
- maximale benutting capaciteit in en aan bestaand stedelijk gebied

van het Stadsgewest Utrecht (minimaal ± 5000 woningen),
- uitbreiding Houten (± 5000 tot 2005),
- Houten (in PKB niet nader te specificeren) als een van de zoekrich–

tingen na 2005,
- substantiële lokatie Vleuten-De Meern,
- restrictief beleid voor wonen, werken en glas in het Groene Hart, uit

te werken in nieuwe ruimtelijke plannen,
- de uitgangspunten van het ABC-beleid zoals neergelegd in VINEX en

uitgewerkt in het Werkdocument Lokatiebeleid, met als belangrijke
elementen:

* maximale benutting van A– en B-lokaties in het centrum en langs
nieuwe en bestaande raillijnen

* principebereidheid om zo nodig en zo mogelijk mee te helpen
aan herbestemming ter voorkoming van ongewenst gebruik van
bestaande C-lokaties.

- in geval van noodzakelijke verplaatsing van glastuinbouw voor
verstedelijking is voor tijdige verkassing nodig: (1) tijdige planolo–
gische duidelijkheid, (2) beschikbaarheid van hervestigingslokaties
en (3) procesbegeleiding van te verplaatsen tuinders.

Hij stelt voor om de volgende onderwerpen uit te werken in ambtelijk
overleg, gericht op afronding in juni 1991 (afsluiten startconvenant,
afspraken opnemen in spoorboekje):

- regionale uitwerking van het Werkdocument lokatiebeleid, inclusief
markering van de belangrijkste A–, B– en C-lokaties in het stads–
gewest,

- Randstadgroenstructuur in relatie tot de inrichtingsvoorstellen,
- nadere vormgeving van de begeleiding van de verplaatsing van

glastuinbouw, in het kader van het SLNO,
- onderzoek naar bodemverontreiniging binnenstedelijk gebied en

glastuinbouwgebied, voor eind 1991 af te ronden. Termijnen
afspreken in het kader van het spoorboekje.

Hij stelt voor om de discussie nu te richten op de lokatie Vleuten-De
Meern. Hij begrijpt dat de gesprekspartners daarnaast de lokatie
Rijnenburg zouden willen bespreken.

In het licht van bovenstaande voorstellen stelt hij aan de overleg–
partners de vraag of zij, uitgaande van de door het rijk voorgestelde
subsidies, eventueel onder aan te geven voorwaarden, mee willen werken
aan de realisering van de inrichtingsvoorstellen van VINEX.

Gedeputeerde Schapenk stemt in met de in deel 1 geformuleerde
lokatiecriteria, maar geeft daarbij aan dat deze niet onverkort kunnen
gelden voor bestaand streekplanbeleid. Hij verwijst in dit verband naar de
lokatie Zenderpark.

Wethouder Mïk geeft aan dat de gemeente Utrecht de inrichtings–
voorstellen, het financiële deel van het rijksvoorstel en de bestuurlijke
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organisatie als een 3-eenheid ziet, waarbij grenswijzigingen nodig zijn.
Het is noodzakelijk dat de glastuinbouw uit Vleuten-De Meern verplaatst
wordt. Ook voor de zwakke groepen op de woningmarkt zal in de buiten–
stedelijke lokaties gebouwd moeten worden. Dit stelt eisen aan de
woningdifferentiatie. Het bouwen volgens een compacte structuur moet
worden gekoppeld aan het restrictief beleid.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland stemt in met
de maximale benutting van de capaciteit in en aan bestaand stedelijk
gebied, maar tekent hierbij aan het gaat om maximaal 5000 woningen in
de stad Utrecht.

Wethouder Verbeek ziet voor Houten in RBU verband een duidelijke
medeverantwoordelijkheid voor de regio. Houten is bereid om na afloop
van de huidige groeitaak in 1992 aansluitend een verlengde groeitaak
van 5000 woningen uit te voeren. Dat kan met gebruikmaking van de
huidige gemeentelijke organisatie, mits op zeer korte termijn duide–
lijkheid ontstaat over het voortzetten van het groeikerninstrumentarium.

Gedeputeerde Schapenk wenst voor de periode na 2005 naast
Houten ook Rijnenburg als zoekruimte voor woningbouwlokaties.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland geeft aan dat
ten aanzien van de verstedelijkingsrichting Vleuten-De Meern het al dan
niet verplaatsen van de glastuinbouw uit Vleuten-De Meern het kernpunt
is. Hiervan is de bouw van 10000 extra woningen afhankelijk. Voor het
verplaatsen van een hele bedrijfstak uit deze gemeenschap zijn zwaarwe–
gende argumenten nodig. Het mag in ieder geval niet leiden tot een
koude sanering. Bij een verplaatsing zijn herhuisvesting en een sociaal
begeleidingsplan noodzakelijk. Een dergelijke operatie zal snel moeten
gebeuren en zal niet mogen leiden tot koude sanering door insnoering
van de glastuinbouw door woningbouw. Er zal in ieder geval snel duide–
lijkheid moeten komen, omdat het ontbreken daarvan verlammend werkt.

Burgemeester Westra zet uiteen dat Vleuten-De Meern met het
raadsbesluit om tot 2015 15 000 woningen te bouwen haar medeverant–
woordelijkheid voor de regionale problemen heeft genomen. Het verste–
delijkingsmodel past binnen de ruimtelijke visies van gemeente, RBU,
provincie en rijk. Het model kan worden gecombineerd met de bestaande
glastuinbouw en is aanmerkelijk goedkoper dan het VINEX-model. Hij
pleit voor snelle duidelijkheid over de glastuinbouw. Binnen het voor
glastuinbouw bestemde areaal is overigens nog ruimte aanwezig voor
een eventuele herschikking.

Wethouder Mik pleit voor een ontwikkeling van de woningbouw in
Vleuten-De Meern van oost naar west (aansluitend op de A2) zodat een
goede oriëntatie op de stad verzekerd is. De bouw van 30 000 woningen
is dan mogelijk. Glastuinbouw tussen woningen heeft op termijn geen
perspectief. Door een geleidelijke sanering en verplaatsing kan
goedkoper gewerkt worden. Hij onderschrijft het belang van een vroeg–
tijdige duidelijkheid voor de glastuinbouw.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland meldt dat de
verplaatsing van de glastuinbouw indicatief fl. 350 miljoen zal kosten. Hij
is bereid om over deze kostenberekening te praten.

De heer van Ginkel merkt op dat de gemeenten dringend het inter–
gemeentelijke struktuurplan op willen stellen. Hij benadrukt het belang
van tijdige besluitvorming ten aanzien van de glastuinbouw.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nrs. 3-4 206



Gedeputeerde Schapenk wijst op de Perspectievenschets Ruimte–
lijke Ordening waarin de lokatie Rijnenburg als verstedelijkingsrichting is
opgenomen.

Burgemeester Laan acht opname van de lokatie Rijnenburg in de
PKB en het kaartbeeld noodzakelijk in verband met de regionale en plaat–
selijke woningbehoefte. De lokatie is goed aan te sluiten op het openbaar
vervoer en is niet duur. Hij wijst erop dat de bestaande kernen
Vleuten-De Meern en Usselstein meer westelijk liggen en het Groene
Hart reeds aantasten.

Gedeputeerde Schapenk wijst er op dat het restrictieve beleid
wonen, werken en glas moet omvatten. De provincie wil niet meewerken
aan het mitigeren van capaciteit die vast ligt in het streekplan; eventueel
wel aan het faseren van streekplancapaciteit. Over twee jaar wil de
provincie in het nieuwe streekplan restrictief beleid vastleggen voor het
Groene Hart, de Heuvelrug en het Kromme-Rijn-gebied. Hij stelt voor om
dit onderwerp verder met de provincies Noord– en Zuid-Holland in het
RORO-overleg te bespreken. Ten aanzien van het herbestemmen van
C-lokaties is hij bereid enkele lokaties te bezien.

Minister Alders concludeert dat er over de lokatiecriteria en de
capaciteit van 5000 woningen in het bestaand stedelijk gebied overeen–
stemming bestaat.

Ten aanzien van de verstedelijking richting Vleuten-De Meern zijn er
naast het model uit VINEX (20 000 woningen) twee modellen: één van
de gemeente Utrecht op basis van bouwen van de A2 naar het westen
waarin 30 000 woningen gerealiseerd kunnen worden en één van de
gemeente Vleuten-De Meern op basis van bouwen ten zuiden en ten
westen van de bestaande kassen (banaan-model) waarin 15000
woningen gerealiseerd kunnen worden. Alle modellen leiden tot een
geïsoleerd glasgebied, dat daardoor op lange termijn geen perspectief
heeft. Het rijkwil na lokatie-aanwijzing meewerken aan een begeleid
proces van uitplaatsen van de glastuinbouw. Hiermee ontstaat een
verantwoord perspectief voor zowel de verstedelijking als de
glastuinbouw. Het rijk is bereid dit vast te leggen in de PKB. Vanuit welke
richting begonnen moet worden zal dan nog nader uitgewerkt moeten
worden.

Als zoekrichtingen voor de verstedelijking voor de periode na 2005
stelt hij voor in de PKB vast te leggen: Vleuten-De Meern, Houten,
Rijnenburg (zonder terugname van de negatieve kanttekeningen ten
aanzien van de laatste).

De lokatie Zenderpark zal in een afzonderlijk overleg besproken
worden.

Fasering kan bij het restrictieve beleid aan de orde zijn. De minister
verzoekt de provincie dit in te vullen voor zowel woon-als werklokaties
(incl. glas) en stelt voor dit verder in het overleg op 21 maart met de vier
Randstadprovincies te bespreken.

Staatssecretaris Heerma antwoordt dat in uitleglokaties uitgegaan
moet worden van 70% licht gesubsidieerde woningbouw en 30%
zwaar gesubsidieerde wonmgoouw. Uit zal een subsidievoorwaarde zijn
in de op te stellen convenanten.

Het beleid is gericht op een afbouw van het groeikernenbeleid; alleen
voor Almere en de lokatie Leizo worden uitzonderingen gemaakt. Ten
aanzien van de inzet van verfijningsmiddelen wordt gezocht naar een
nieuwe vorm, waarbij gedacht wordt aan een stadsgewestelijke
benadering. Hierover zal bij het verschijnen van deel 3 van VINEX duide–
lijkheid bestaan.
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Het rijksvoorstel voor de grondkosten is gebaseerd op een verant–
woorde verplaatsing van de glastuinbouw. Recentelijk is hierover op
ambtelijk nivo nog overleg geweest.

Wethouder Verbeek wijst nogmaals op de noodzaak van het
doorbouwen in Houten na 1993 aansluitend op de huidige groeitaak. Het
raadsbesluit om voor 2000 niet te bouwen komt anders weer in beeld.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland onderschrijft
het restrictieve beleid en de Randstadprovincies nemen hun verantwoor–
delijkheid daarvoor. De provincie wil echter zeer zorgvuldig omgaan met
het vastgestelde streekplanbeleid. De provincie heeft een eigen verant–
woordelijkheid voor het inhoud geven aan het rijksbeleid.

Gedeputeerde Schapenk stemt ermee in, dat voor het restrictieve
beleid wordt afgehandeld in het RORO-overleg.

Het is duidelijk dat de minister het glasgebied uit Vleuten weg wil
hebben. De PSR heeft daarover een andere visie. Daarover moet dus nog
verder gepraat worden.

Minister Alders zet uiteen dat de VINEX en de Nadere Uitwerking
Groene Hart mede in overleg met de lagere overheden zijn opgesteld.
Het beleid om te bouwen op de Ring, gekoppeld aan de gewenste
kwaliteit van de toplokaties, noopt tot een restrictief beleid voor de
gebieden daarbuiten. De schaarstefilosofie gaat uit van een taakstelling
en een geclusterde inzet van middelen met name in de Randstad. Voor
een geslaagde uitvoering is van twee kanten commitment nodig. De
vraag naar fasering moet dus wel degelijk gesteld worden.

Burgemeester Westra geeft aan dat het stedebouwkundig model
waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd het mogelijk maakt op korte
termijn te beginnen. Van de 600 ha die voor kassen bestemd zijn, is
slechts 100 ha in gebruik. Voor de aanwezige tuinders zijn er dus
mogelijkheden voor herschikking. De discussie over de glastuinbouw kan
dus op een verantwoorde manier naar de toekomst verschoven worden.

Wethouder Mik stemt in met de visie van minister Alders. Het risico
dat het model van de gemeente Vleuten-De Meern leidt tot een
satellietstad is te groot.

De heer van Ginkel vraagt wanneer gekozen wordt uit de drie
zoekrichtingen voor de periode na 2005.

Wethouder Verbeek merkt op, dat het gemeentebestuur van Houten
de initiatieven om te komen tot de overdracht van bestuurlijke bevoegd–
heden aan het RBU van harte ondersteunt Gelet op de problemen die
daarbij ondervonden worden, zal het nog geruime tijd duren alvorens
overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Om de voortgang van de
woningbouw in de regio niet in gevaar te laten komen is Houten onder
voorwaarden bereid aansluitend aan de huidige groeitaak 5000
woningen te bouwen. Het gegeven dat er in de regio in de periode
1993-1996 weinig wordt gebouwd werkt een dergelijke benadering
mede in de hand.

Minister Alders geeft wat betreft Vleuten-De Meern aan, dat het
verplaatsen van het glas door middel van een actieve aanpak leidt tot een
beter perspectief. Hij ziet goede mogelijkheden om in de hele periode
(tot 2015) 30000 woningen te bouwen vanuit de stad Utrecht.
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Staatssecretaris Heerma stelt dat het laten zitten van de
glastuinbouw in Vleuten zal leiden tot een in financieel opzicht ander
stadsgewestelijk rijksvoorstel.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland heeft
begrepen dat staatssecretaris Heerma en wethouder Verbeek hebben
afgesproken dat voor de zomer Houten uitsluitsel krijgt op welke wijze
verfijningsgelden wellicht toch ingezet kunnen worden.

Hij constateert ten aanzien van de verstedelijking dat Vleuten-De
Meern bereid is minimaal tienduizend woningen te bouwen, zonder
daarvoor het glasgebied aan te spreken. De stad Utrecht stemt in met
het VINEX-model, inclusief bouwen ten westen van de A2 op Lage
Weide. De provincie is bereid in de Staten aan de orde te stellen om een
deel van de geplande Randstadgroenstruktuur op te geven zodat op Lage
Weide 6 a 7000 woningen gebouwd kunnen worden. Het rijksvoorstel is
bestuurlijk nog niet getoetst en spreker vraagt om bestuurlijke gedach–
tenwisseling daarover.

Hij geeft aan dat de partijen in het stadsgewest de vaste wil hebben
om eruit te komen, maar dat het niet mogelijk is voor alle aanwezigen om
ja te zeggen.

Het verplaatsen van het glas is een majeure operatie, die na parlemen–
taire behandeling beslist moet worden. In de uitvoeringsconvenanten kan
hierover dan definitief duidelijkheid gegeven worden. In de startconve–
nanten moet vastgelegd worden dat ook over de zoekrichtingen in het
uitvoeringsconvenant definitief afspraken gemaakt moeten worden. De
Utrechtse delegatie heeft over de zoekrichtingen geen eensluidend
standpunt.

Minister Alders concludeert dat er vanavond geen overeenstemming
bereikt kan worden over de inrichtingsvoorstellen. Hij stelt voor dat het
hele rijksvoorstel, inclusief de vanavond besproken modaliteiten, schrif–
telijk aan de deelnemers wordt voorgelegd. Hij verzoekt de provincie de
reactie daarop te coördineren.

Wethouder Mik geeft aan dat Utrecht het rijksvoorstel wel accep–
teert en vanavond tot afspraken had willen komen. In het startconvenant
is helderheid over het uit te werken model nodig. Hij is geen voorstander
van een «verwaterd» model.

De heer Van Ginkel acht het van groot belang dat er snel duide–
lijkheid komt over het model dat in het intergemeentelijk structuurplan
uitgewerkt moet worden. Anders dreigt het regionale werk stil te vallen.
Over de zoekrichtingen voor de periode na 2005 moet in de uitvoerings–
convenanten beslist worden.

Minister Alders geeft aan dat de keuze uit de zoekrichtingen pas in
1995 bij de herziening van Vino/VINEX aan de orde is.

Hij vraagt om een snelle reactie op de schriftelijke toelichting op het
rijksvoorstel, omdat op 31 maart het formele bestuurlijke overleg afloopt.

3. Openbaar vervoer

Minister Alders gaat er op basis van ambtelijke contacten van uit dat
over de volgende punten overeenstemming bestaat:

- De geïntegreerde aanpak van de geleiding van de mobiliteit via
verkeers– en vervoerbeleid, milieubeleid en ruimtelijk beleid (PKB
III.2).

- De versterking van het stadsgewestelijk openbaar vervoer door de in
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VINEXdeel 1 genoemde openbaar-vervoerverbindingen:
* sneltram CS - Uithof
* sneltram CS - Vleuten-De Meern - Maarssen.

Hij stelt voor om de volgende onderwerpen uit te werken in ambtelijk
overleg, gericht op afronding in juni 1991 (afsluiten startconvenant,
opnemen in spoorboekje):

- De procedure voor de besluitvorming in het kader van het regionale
verkeers– en vervoerplan.

- De nadere afweging en uitwerking van de in VINEX opgenomen
verbindingen en de uitwerking van het NS agglonet tot concrete
projecten.

Al voor/tegelijk met de afronding van het bestuurlijk overleg zal uit
ambtelijk overleg moeten blijken welke bijdrage de plannen van de
Nederlandse Spoorwegen (Rail 21) kunnen leveren aan de gewenste
verstedelijkingsrichtingen.

Hij stelt de gesprekspartners de volgende vragen:
- Is de regio van mening dat de in VINEX genoemde openbaar–

vervoerverbindingen overeenkomen met het op termijn gewenste
openbaar-vervoernetwerk voor het stadsgewest, en kunnen daarmee
op termijn de doelstellingen ten aanzien van de geleiding van de
mobiliteit worden bereikt?

- Is de regio bereid om (uitgaande van de in het vooruitzicht gestelde
rijksbijdrage voor de periode 1990-2005) in beginsel prioriteit te
geven aan tijdige en hoogwaardige ontsluiting van:

* de nieuwe woonlokatie Vleuten-De Meern,
* de A– en B-lokaties voor de werkgelegenheid en voorzieningen,

inclusief het daaronder vallende sleutelproject ruimtelijke investe–
ringen (Utrecht City Project)?

Gedeputeerde Kok stelt dat voor de uitvoering van het Masterplan
en het SVV 2 f3,2 miljard aan middelen nodig is tot 2010 en constateert
dat voor de HOV-lijnen die voortvloeien uit VINEX en SVV II te weinig
geld beschikbaar is.

Hij pleit ervoor dat naast het plan van de vervoerregio ook het provin–
ciale verkeers– en vervoersplan in de PKB wordt opgenomen.

Voor de provincie vormen de lijnen Utrecht CS-Vleuten en Utrecht
CS-Uithof de basis voor het toekomstige hoogwaardig openbaar
vervoernet. De lijn CS-Uithof moet, uit een oogpunt van toekomst–
waarde, voor een groot deel ondergronds worden uitgevoerd. Voor de
auto en fiets zijn naast gemeentelijke en provinciale middelen nog andere
middelen nodig. Wat is daarvoor beschikbaar? Tevens informeert hij of
nog andere bronnen voor middelen ten behoeve van het openbaar
vervoer beschikbaar zijn.

Wethouder Mik geeft prioriteit aan de lijn Uithof-Vleuten Het
vervolg naar Maarssen kan later aangelegd worden. Voor de as
CS-Uithof is een hoge kwaliteit van essentieel belang. Het rijksvoorstel
is onvoldoende voor het daarvoor gewenste ondergrondse deel in het
centrum. Hij informeert naar de mogelijkheid om middelen uit de periode
na 2005 eerder in te zetten.

Voor de uitvoering van het Utrecht City Project (UCP) is een onder–
grondse passage van de tramlijn onder het station noodzakelijk. Het
ondergronds voortzetten van de lijn naar de Uithof is daarom logisch.

De efficiencyverbetering van buslijnen kan niet uit het rijksvoorstel
gefinancierd worden.

De heer Bevers geeft aan dat voor openbaar vervoer het bod van
f 600 miljoen het maximum is. Daarnaast is ca. f 1 miljard van de NS en
ca. f 1 miljard van Rijkswaterstaat beschikbaar. Door een optimale inzet
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van deze middelen binnen de vervoerregio kan de uiteindelijke som meer
zijn dan de afzonderlijke delen. Het halen van de SVV-ll-doelstellingen
zal moeilijk zijn. Een ondergrondse lijn naar de Uithof is beter, maar legt
een onevenredig beslag op de middelen. De middelen voor busvoorzie–
ningen en het UCP maken onderdeel uit van het rijksvoorstel. Het
verschuiven van middelen uit een andere periode is niet mogelijk.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland vraagt een
uitspraak over het aangepast inzetten van de regelingen die niet in het
rijksvoorstel zijn opgenomen.

De heer Van Ginkel vindt het bod percentueel mager in verhouding
tot de andere 3 stadsgewesten. Het stadsgewest Utrecht is toegang voor
de rest van het land en heeft nog weinig hoogwaardig openbaar vervoer.

Gedeputeerde Kok voorziet grote problemen bij de uitvoering van de
SVV-ll-plannen, maar is bereid om het toch te proberen. Over het al dan
niet ondergronds uitvoeren van de lijn naar de Uithof moet de politieke
discussie in de gemeenteraad nog volgen. De regio zet zelf ook veel geld
in voor het realiseren van auto– en fietsvoorzieningen. Hij vraagt het rijk
het bod voor de twee tramlijnen te verhogen naar f 700 miljoen, omdat
anders van de doelstellingen uit het SVV II helemaal niets terecht komt.

Minister Alders stelt voor om bij concrete beslismomenten in de
spoorboekjes ook naar andere regelingen te kijken. Het rijksvoorstel voor
openbaar vervoer is gemaakt vanuit een integrale benaderingswijze. In de
vervoerregio zal in relatie met het gehele verkeers– en vervoersbeleid een
verantwoorde stadsgewestelijke openbaar vervoersstructuur uitgewerkt
moeten worden. Dit zal de nodige creativiteit vragen.

Wethouder Mik acht verschuivingen van middelen noodzakelijk om
een ov-lijn met kwaliteit te realiseren. Voor het centrum van de stad is
dat essentieel.

Wethouder Schouten geeft aan dat de uitvoering van het noodzake–
lijke openbaar vervoernet, zonder te overvragen, leidt tot een tekort van
f 100a 200 miljoen.

4. Uitvoeringsaspecten

Minister Alders gaat er op basis van ambtelijke contacten van uit dat
wordt ingestemd met de volgende benadering:

- Het in VINEX voorgestelde beleid wordt in gezamenlijk overleg
tussen alle betrokkenen verdergebracht. Gemeenten, provincie, RBU
en Rijk hebben daarbij eigen verantwoordelijkheid. Door gemeenten
gezamenlijk op te stellen intergemeentelijk struktuurplannen zullen
een belangrijke bouwsteen vormen voor streekplanherziening

- Partijen werken mee aan het opstellen van een spoorboekje voor het
stadsgewest Utrecht, zoals bedoeld in het rijksvoorstel. De provincie
vervult hierbij een coördinerende rol.

Daarbij wordt gestreefd naar het maken van een startconvenant bij het
verschijnen van VINEX deel 3 (juni 1991).

- Vervolgens wordt gewerkt naar een «tussenprodukt» in juni '92 dat
de vorm van een uitvoeringsconvenant zal krijgen. Het tussenprodukt
zal zijn gericht op besluitvorming over de belangrijkste inrichtings–
en uitvoeringsvoorstellen voor het stadsgewest.

Hij stelt voor om voor/tegelijk met de afronding van het bestuurlijk
overleg via ambtelijk overleg meer duidelijkheid te scheppen over de
MER-procedure:
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- de looptijd van de MER(ren),
- het plan/de plannen waaraan de mer-procedure zal worden

gekoppeld,
- wie is initiatiefnemer en wie is het bevoegde gezag.
Hij stelt voor om het ambtelijk overleg over de volgende punten af te

ronden bij de startconvenant, juni '91. (Afspraken maken in spoor–
boekje):

- Verdere invulling van het spoorboekje en verdere invulling van de
organisatievoorstellen.

- Verdere vormgeving van het (financieel) instrumentarium voor de
verstedelijking, waarbij aandacht besteed zal worden aan onder–
werpen als: financiële verhoudingen rijk-gemeenten, afspraken
tussen gemeenten in WGR-verband, integrale projectontwikkeling,
OGB, grondprijzen A, B, C-lokaties, verhaalsmogelijkheden private
partijen en kostenverhaal openbare voorzieningen.

Hij constateert dat voor de concrete uitvoeringsorganisatie voor het
ontwikkelen van een woningbouwlokatie in Vleuten-De Meern drie
verschillende constructies mogelijk zijn:

1. De gemeente Vleuten-De Meern ontwikkelt de lokatie zelfstandig
waarbij afspraken worden gemaakt met RBU en in ieder geval met de
gemeente Utrecht.

2. De gemeente Utrecht ontwikkelt de lokatie, waarbij de volledige
bouwlokatie middels grenswijziging op Utrechts grondgebied komt te
liggen.

3. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de
gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern op grond waarvan de lokatie
gezamenlijk zal worden ontwikkeld.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland geeft aan dat
met de hoofdlijnen van de uitvoeringsaspecten door RBU, provincie en
gemeenten wordt ingestemd.

Wethouder Mik is voorstander van keuzemogelijkheid 2 uit «Bestuur
op Niveau»: de stad Utrecht moet uitbreiden op eigen grondgebied. Dit
is noodzakelijk in verband met de functie van de stad als economische en
culturele motor van de regio. Binnen 3 jaar zal de stad Utrecht geen
ruimte meer hebben voor nieuwe bedrijven. Bovendien is het logisch om
bouwlokaties te laten ontwikkelen door de stad die daarvoor het apparaat
heeft. Dit is ook van belang voor de oriëntatie van de lokatie op de stad
en de woningtoewijzing. Financiële argumenten zijn bij deze keuze niet
doorslaggevend geweest. Het is echter wel noodzakelijk om een verdere
scheefgroei te voorkomen. Een bestuurlijk gereorganiseerde regio kan
niet functioneren met een stad die op cultureel, economisch en volks–
huisvestelijk gebied in ademnood verkeert. Grenscorrecties zijn voor de
stad Utrecht van levensbelang.

Burgemeester Westra geeft aan dat de gemeente Vleuten-De
Meern bereid is om op agglomeratie-nivo op niet vrijblijvende wijze
samen te werken. B en W hebben het RBU-convenant met een positief
advies aan de raad voorgelegd. Op basis van echte samenwerking
kunnen alle problemen (ook de woningtoewijzing) in samenhang en
samenspraak opgelost worden. Samenwerking vereist echter partners die
künnen samenwerken, met een ongewijzigde zelfstandigheid van de
deelnemende gemeenten.

Gedeputeerde Kok stelt dat regionale problemen regionaal opgelost
moeten worden. Gedeputeerde Staten zijn bereid de WGR-indeling zo
aan te passen, dat ruimte ontstaat voor het RBU. Het RBU kan dan als
versterkte gemeenschappelijke regeling op de in «Bestuur op Nivo»
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genoemde punten op niet vrijblijvende wijze samenwerken. Na
vaststelling van het nieuwe streekplan en het intergemeentelijk struc–
tuurplan is de provincie bereid haar bestaande bevoegdheden ex WRO
nader te overwegen en daarover afspraken te maken met het RBU. Als
de gemeenteraden instemmen met het thans voorliggende RBU-start–
convenant ontstaat er een goede uitwerking van «Bestuur op Nivo».

De heer Van Ginkel geeft aan dat er door de bestuurders van 10
gemeenten overeenstemming is over het ontwerp en uitvoering van een
intergemeentelijk structuurplan. Voor een verdere uitwerking is het
essentieel dat er snel duidelijkheid komt over de glastuinbouw en het
meningsverschil tussen Utrecht en Vleuten-De Meern over grenscor–
recties.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta wijst op het belang van het
opbouwen van een goede bestuurlijke structuur, waarbij afspraken
gemaakt moeten worden over waar men naar toe wil, de mate van
binding en de mate van schaalvergroting. Hierover is inmiddels een
gesprek geweest met het RBU. De financiële verhouding van de stad
Utrecht met de omliggende gemeenten zal wellicht via een gemeen–
schappelijk grondbedrijf aangepast kunnen worden.

Half mei komt het kabinet met deel 2 van «Bestuur op Nivo» een
voorontwerp van een Interimwet waarin voor zeven stedelijke gebieden
gereageerd zal worden op voorgestelde structuur om het beleid vorm te
geven. Binnenlandse Zaken staat op het standpunt dat de problemen van
een grote stad die op slot zit middels grenscorrecties moeten worden
opgelost. Samenwerking is daarvoor onvoldoende.

Grenscorrecties kunnen worden aangevraagd door de provincie of
gemeenten (via de provincie).

Minister Aiders geeft aan dat als met èén gemeente geen overeen–
stemming bereikt kan worden, ook de inzet van het WRO-instrumen–
tarium (art 37, 38 en 65) bezien zal worden.

Burgemeester Westra wijst erop dat die éne gemeente binnen de
regio met een afwijkend standpunt niet Vleuten-De Meern is.

Minister Alders concludeert dat het rijk snel een schriftelijke
toelichting op het rijksvoorstel zal voorleggen en verzoekt de partijen in
het stadsgewest om een snelle gecoördineerde reactie.

Hierna sluit hij de vergadering.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
IN HET KADER VAN DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET
STADSGEWEST UTRECHT OP 8 APRIL 1991

Deelnemers:

Van de zijde van de provincie Utrecht: Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland,
Gedeputeerde Schapenk, Gedeputeerde Kok

Van de zijde van het Regionaal Beraad Utrecht: De heer Van de Hoef

Van de zijde van de gemeente Utrecht: Burgemeester Vos–van Gortel, Wethouder Mik,
Wethouder Schouten, Wethouder Zwart

Van de zijde van de gemeente Vleuten-De Meern: Burgemeester Westra, Wethouder
Melcherts Buhler

Van de zijde van de gemeente Houten: Burgemeester Branssen, Wethouder Verbeek

van de zijde van de gemeente Nieuwegein: Burgemeester Laan, Wethouder Sluis

Van de zijde van het Ministerie van VROM: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: Staatssecretaris De Graaff-Nauta

1. Opening en agenda

Minister Alders heet allen welkom bij het vervolg van het formele
Bestuurlijk Overleg. Na de voorgaande bijeenkomst op 19 maart zijn de
rijksvoorstellen schriftelijk toegelicht.

Met de agenda wordt door de gesprekspartners ingestemd.

2. Verslag vortge gesprek

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland zegt toe dat
de opmerkingen binnen één week schriftelijk gemaakt zullen worden.

Burgemeester Laan geeft aan dat hij onder punt 2 heeft gezegd dat
de bestaande kernen Vleuten-De Meern en Usselstein reeds het Groene
Hart aantasten.

3. Verstedelijking aan de westkant van de stad Utrecht

Minister Alders geeft aan dat in het vorige overleg een langdunge
discussie is gevoerd over de wijze van verstedelijking en over het al dan
niet optreden van schaduwwerking voor de glastuinbouw. Naar zijn
mening leiden alle modellen uiteindelijk tot schaduwwerking voor de
glastuinbouw. In de PKB-tekst zal dit expliciet vermeld worden.

Afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming in de Kamer acht hij
twee modellen voor de verstedelijkingsrichting Vleuten-De Meern
mogelijk:

I Het VINEX-model met 20 000 woningen en verwijdering van het glas,
met een eventuele doorgroei naar 30 000 woningen na 2005

II Het «banaan»-model van provincie en Vleuten-De Meern met 15 000
woningen; al dan niet met verwijdering van glas; met een gewijzigd
rijksbod en de bouw van de ontbrekende 5000 woningen in de periode
tot 2005 extra in Houten

De voorkeur van het rijk gaat uit naar het eerste model. Hij stelt voor
om dat model in deel 3 van VINEX op te nemen en vervolgens de periode
tussen het afsluiten van het start– en het uitvoeringsconvenant te
benutten voor een nadere uitwerking van beide modellen. Hij rekent op
loyale medewerking bij de uitwerking en uitvoering na de Kamerbe–
slissing over de verstedelijkingsrichting Vleuten-De Meern. In de periode
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tussen start– en uitvoeringsconvenant zal ten aanzien van de
glastuinbouw een stand-still moeten gelden om een eventuele verstede–
lijking niet te bemoeilijken.

De corridorstudie A2 leidt volgens spreker niet tot beperking van de
modelontwikkeling. Er moet wel rekening mee gehouden worden. Over
de lokatie Rijnenburg zijn de argumenten van het rijk bekend.

Hij stelt voor in een apart gesprek voor de zomer de lokatie Zenderpark
te bespreken.

Burgemeester Westra geeft aan de hand van de kaart van
Vleuten-De Meern aan dat van de 400 ha die voor glas bestemd zijn er
slechts 90 ha voor glas gebruikt worden. Er is dus ruimte voor
handhaving, modernisering en uitbreiding van het glasgebied in combi–
natie met het «banaan»-model.

Staatssecretaris Heerma vraagt burgemeester Westra of ook
bekeken is hoe een verkaveling eruit zou zien als de glastuinbouw besluit
om in verband met de oprukkende stad na 2005 te vertrekken.

Burgemeester Westra geeft aan dat de mvullmg van deze
«als»-situatie niet in beeld is omdat het «banaan»-model de agrarische
belangen niet uitsluit.

Gedeputeerde Schapenk heeft geen aanwijzingen dat de
glastuinbouw niet gecombineerd kan worden met verstedelijking volgens
het «banaan»-model. Een insluiting van het glasgebied door ook in Lage
Weide te bouwen, is stedebouwkundig niet goed. De kassen vormen dan
een brandende schemerlamp in de slaapkamer. De provincie wil dat het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de kosten van een
glasverplaatsing aangeeft. Op basis daarvan is een verplaatsing
bespreekbaar.

Commisaris der Koningin Beelaerts van Blokland geeft aan dat
volgens het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een
ontwikkeling van 15 000 woningen bij Vleuten-De Meern goed te combi–
neren is met de glastuinbouw.

Wethouder Mik wijst er op dat voor de 15 000 woningen van het
«banaan»-model samen met de 3000 woningen die vóór 1995 gereali–
seerd worden een deel van het glas verplaatst moet worden. Het
bevriezen van de glastuinbouw en een beperkte woningbouwontwikkeling
leiden tot het naast elkaar bestaan van twee functies die willen groeien.
Dit is voor beide niet acceptabel. Bovendien kan met de ontwikkeling van
het «banaan»-model geen compacte uitbouw van het stedelijk gebied
gerealiseerd worden. Een voorstadstation bij Lage Weide leidt tot een
veel efficiënter openbaar vervoer, waarbij rond het station ook nog
ruimte voor werkgelegenheid kan worden opgenomen.

Minister Alders constateert dat alle partijen het eens zijn dat een
insluiting van het glas uiteindelijk tot verplaatsing daarvan zal leiden. Er
is geen overeenstemming tussen de partijen of er modellen zijn die niet
tot schaduwwerking voor de glastuinbouw leiden. Dit leidt tot een
«agreement to disagree». De verplaatsing van de glastuinbouw wordt
daarmee een onderdeel van de besluitvorming in de Tweede Kamer. Hij
vraagt de gespreksdeelnemers nogmaals een reactie op de modellen die
hij hiervoor heeft geformuleerd.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland vindt dat het
alternatief Rijnenburg er ook bij betrokken dient te worden.
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Minister Alders stelt dat Rijnenburg echt niet kan, gegeven de
uitgangspunten die het rijk hanteert.

Burgemeester Laan wijst er op dat voor de periode 1990-1995 een
dringend tekort aan lokaties is geconstateerd. Voor de periode
1995-2005 is voor de behoefte van 30 000 woningen 1 Vi maal
lokatie-aanbod nodig. In het startconvenant moeten daarom meer
lokaties worden opgenomen.

Burgemeester Westra vraagt waarom de toekomst van de
glastuinbouw in de PKB moet worden opgenomen. Gedeputeerde Staten
willen de discussie over het convenant niet met de glastuinbouw
belasten.

Minister Alders wil op het punt van verstedelijking of glastuinbouw
expliciete besluitvorming. In de periode waarin de modellen bekeken
worden, dienen geen nieuwe gebieden door middel van artikel 19 WRO
of nieuwe bestemmingsplannen ontwikkeld te moeten worden voor
glastuinbouw, die de uitvoering van een eventuele verstedelijking kunnen
bemoeilijken. Geldende rechten moeten gehandhaafd blijven.

Wethouder Zwart erkent het belang van de glastuinbouw, maar wijst
ook de belangen van de Utrechtse gezinnen die 7 jaar op een woning
moeten wachten.

Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland stelt voor de
PKB-tekst en het startconvenant te scheiden. De minister is verantwoor–
delijk voor de PKB-tekst, met daarin het voorstel tot verplaatsing van de
glastuinbouw uit Vleuten-De Meern, die aan de Tweede Kamer wordt
voorgelegd. In het startconvenant zal naast de voorkeur van de minister
ook die van de provincie moeten worden opgenomen. Dit model omvat
15 000 woningen in Vleuten-De Meern zonder glasverplaatsing en de
uitwerking van lokaties voor de resterende 5000 a 10 000 woningen in
een intergemeentelijk structuurplan. De provincie denkt daarbij aan
Rijnenburg. Een extra 5000 woningen in Houten is voor de gemeen–
teraad onbespreekbaar.

Hij heeft begrip voor een stand-still principe in de periode dat de
modellen worden uitgewerkt. Dit kan in het startconvenant worden
opgenomen.

Spreker vraagt om eerbiediging van de decentrale bestuursstructuur
ten aanzien van de lokatie Zenderpark. Het bestemmingsplan voor deze
lokatie zal door de Staten goedgekeurd worden, ook gezien het huidige
beperkte lokatie-aanbod. Voor de provincie is het ontkrachten van
vaststaand beleid mogelijk een breekpunt.

Wethouder Mik geeft aan dat de stad Utrecht niet akkoord is met
het door Commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland geschetste
model. Rijnenburg is ook voor de periode na 2005 niet in beeld. Voor de
ontwikkeling van een model zonder de bevriezing van het glasgebied is
een verhoging van het huidige bod nodig. Na 2005 zal als gevolg van de
versnippering die zonder bevriezing zal plaatsvinden de ontwikkeling van
lokaties zeer moeilijk zijn. Dit model doet de compacte stad te veel
geweld aan.

Minister Alders vraagt de gemeente Houten waarom er niet 5000
woningen extra gebouwd kunnen worden, terwijl in de brief perspectief
is geboden op doorgroei van Houten na afloop van de huidige groeitaak.
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Wethouder Verbeek merkt op dat de gemeenteraad voorwaardelijk
heeft ingestemd met een verlengde groeitaak van maximaal 5000
woningen. Over de periode na 2005 heeft de Raad geen uitspraak
gedaan. Een verdubbeling van deze inspanning vraagt om andersoortige
voorzieningen voor onder meer het openbaar vervoer. Deze extra
woningen zijn op basis van de huidige stedebouwkundige structuur niet
te realiseren. Hij informeert of het afwijzen van de gevraagde verdub–
beling leidt tot het vervallen van Houten als zoekrichting voor de periode
na 2005.

Minister Alders geeft aan dat Houten in zijn brief is genoemd als één
van de zoekrichtingen voor de periode na 2005. Besluitvorming daarover
vindt op rijksnivo naar verwachting plaats bij de eerstvolgende herziening
van de PKB Vierde Nota.

Voor zijn standpunt ten aanzien van Zenderpark verwijst hij naar de
afspraak die in het voorgaande overleg is gemaakt.

Hij stelt dat zijn voorstel om in de periode tussen start– en uitvoerings–
convenant twee modellen uit te werken ontwikkelingen in beeld zou
kunnen brengen (zoals Houten + 10 000 woningen), die met de door de
provincie ingebrachte variant buiten beeld zouden blijven. Het provinciale
voorstel is voor het rijk niet begaanbaar. Spreker ziet geen ruimte om op
het voorstel van de provincie in te gaan. Er zal derhalve ook geen start–
convenant worden afgesloten.

De provincie wil wachten op het oordeel van de Tweede Kamer over
glasverplaatsing. Model I (de VINEX-voorkeursrichting) zal in de PKB
worden opgenomen, met explicitering van de consequenties voor de
glastuinbouw. De besproken varianten van model II zullen uitvoerig
beschreven worden, inclusief de reactie van de gesprekspartners daarop.

Commisaris der Koningin Beelaerts van Blokland stelt dat het
stand-still-principe voor de glastuinbouw nu ook niet zal gelden en dat de
provincie wel doorgaat om de woningbouw in de regio zeker te stellen.

Minister Alders geeft aan dat het rijk wel de mogelijke uitplaatsing
van de glastuinbouw zal gaan uitwerken. Voor de periode tot 1995 is het
standpunt van het rijk over de woningbouwlokaties bekend.

Wethouder Verbeek vraagt hoe nu om wordt gegaan met de
bereidheid van Houten om direct aansluitend aan de huidige groeitaak
5000 woningen te bouwen.

Minister Alders antwoordt dat het njksbod (inclusief de 5000
woningen in Houten) niet wordt teruggenomen.

Staatssecretaris Heerma vult aan dat de toegezegde duidelijkheid
over de inzet van de verfijningsmiddelen later, na de Kamerbehandeling
van VINEX, zal komen.

Commisaris der Koningin Beelaerts van Blokland dankt de
minister voor de heldere uiteenzetting en is verheugd over het feit dat
het startconvenant pas afgesloten wordt nadat het VINEX-beleid
vaststaat.

Burgemeester Vos vindt het spijtig dat de partijen niet tot een
convenant kunnen komen.

Minister Alders constateert dat behandeling van de agendapunten 4
en 5 niet zinvol is. Met instemming van de gesprekspartners stelt hij een
passieve openbaarheid voor van de gevoerde briefwisseling over het
bestuurlijk overleg. Hij sluit de vergadering.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
OVER DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET STADSGEWEST DEN
HAAG OP 22 FEBRUARI 1991

Deelnemers:

Van de zijde van de provincie Zuid Holland Gedeputeerde Stolker

Van de zijde van de gemeente 's Gravenhage Burgemeester Havermans, Wethouder Meijer

Van de zijde van het gewest 's-Gravenhage: Burgemeester De Vreeze (Leidschendam),
Wethouder Noordanus ('s-Gravenhage), Wethouder Volmuller (Leidschendam), Wethouder
Wijnants (Voorburg), Wethouder Bazuin (Nootdorp), Wethouder Haeser (Zoetermeer),
Wethouder Pruijs (Wassenaar), Wethouder Van Nassau (Rijswijk)

Van de zijde van de gemeente Wateringen: Burgemeester Van den Bos Czn, Wethouder
Kester, namens het Samenwerkmgsverband Westland: Burgemeester de Bruin (Naaldwijk).

Van de zijde van het Ministerie van VROM: Minister Alders, Staatssecretaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: Staatssecretans de Graaff Nauta

Van de zijde van het Ministerie van V&W: Mmister Maij-Weggen

Ter voorbereiding van het overleg heeft de Minister van VROM aan de
gesprekspartners op 16 januari 1991 een brief verzonden met daarbij
een integraal voorstel voor de afspraken die voor het stadsgewest Den
Haag gemaakt zouden kunnen worden. Het betreft de inrichtingsvoor–
stellen op basis van de Vierde nota Extra, een voorstel voor de financiële
dekking daarvan en voorstellen voor het zicht op tijdige, kwalitatief
hoogwaardige en samenhangende uitvoering. Als een onderdeel van dit
samenhangende pakket worden voor het stadsgewest Den Haag indica–
tieve bedragen genoemd voor de bijdrage van het rijk voor grondkosten–
subsidies (maximaal fl. 343 mln in de periode 1995-2005) en voor
stadsgewestelijk openbaar vervoer-infrastructuur (indicatief circa fl. 1
mld in de regio Den Haag in de periode tot 2005, excl. NS-projecten).
Deze bedragen zijn gebaseerd van de Vierde nota Extra, het Structuur–
schema Verkeer en Vervoer II en het Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport.

In onderstaand verslag wordt dit pakket aangeduid als «het rijks–
voorstel».

1. Inrichtingsvoorstellen

Minister Alders constateert dat er met de gesprekspartners ambtelijk
contact is geweest. Op basis daarvan gaat hij er van uit dat over de
volgende punten overeenstemming bestaat:

- de lokatiecriteria zoals geformuleerd in de VINEX deel 1 (PKB II.2.g),
- maximale benutting capaciteit in en aan bestaand stedelijk gebied

van Den Haag, Delft en Zoetermeer (minimaal 15 000 woningen),
- het realiseren van een grote woningbouw– en werklokatie op

Ypenburg (met een doorloop na 2005), en een lokatie Wateringen
(tezamen 25 000 woningen),

- het realiseren van een woningbouwlokatie Leizo, waar ongeveer
7000 woningen zullen worden gerealiseerd,

- ontwikkelingsrichtingen voor na 2005 zijn een Kustlokatie en
Pijnacker-Oost,

- de uitgangspunten van het ABC-beleid zoals neergelegd in VINEX en
uitgewerkt in het Werkdocument Lokatiebeleid, met als belangrijk
element: maximale benutting van A– en B-lokaties in het centrum en
langs nieuwe en bestaande raillijnen,

- in geval van noodzakelijke verplaatsing van glastuinbouw voor
verstedelijking is voor tijdige verkassing nodig: (1) tijdige planolo–
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gische duidelijkheid, (2) de beschikbaarheid van hervestigingslo–
katies, en (3) procesbegeleiding van te verplaatsen tuinders.

Hij stelt voor om het restrictief beleid voor wonen, werken en glas in
het Groene Hart primair in het overleg op 21 maart met de vier
Randstadprovincies aan de orde te stellen.

Hij stelt voor om de volgende onderwerpen uit te werken in ambtelijk
overleg, gericht op afronding in juni 1991 (afsluiten startconvenant,
afspraken opnemen in spoorboekje):

- Regionale uitwerking van het Werkdocument lokatiebeleid, inclusief
markering van de belangrijkste A–, B– en C-lokaties in het stads–
gewest

- Randstadgroenstructuur in relatie tot de inrichtings-voorstellen.
- Nadere vormgeving van de begeleiding van de verplaatsing en

fondsvorming t.b.v. verwerving van de glastuinbouw, in het kader
van het SLNO.

- Onderzoek naar bodemverontreiniging binnenstedelijk gebied en
glastuinbouwgebied, voor eind 1991 af te ronden. Termijnen
afspreken in het spoorboekje.

- Resultaten uitvoerbaarheidswerkgroep LEIZO.
Al eerder (voor/tegelijk met afronding bestuurlijk overleg) dient uit

ambtelijk overleg helderheid te zijn ontstaan over:
- de aanpak van de temporisering van woningbouwcapaciteit in

vigerende streekplannen voor het Groene Hart, en de provinciale
reactie op de rijksvoorstellen voor het schrappen van streekplanlo–
katies,

- De aanpak van de glastuinbouw in de omgeving van Pijnacker
(eventueel te agenderen voor een volgend bestuurlijk gesprek),

- toekomstige bestemming vliegveld Ypenburg. Uitgangspunt voor het
vervolgoverleg: Woon– en werklokatie voor 10 a 15 000 woningen
waarbij kennis is genomen van het feit dat de plaatsing van de GAVI
op Ypenburg een reductie van 2500 woningen betekent; inpassing
Fokker in bedrijfsterrein. Met Fokker wordt door het Rijk overlegd
over het door Fokker benodigde bedrijfsterrein op Ypenburg en over
een alternatieve vliegbasis. Met Domeinen wordt overlegd over de
condities van eventuele verkoop.

Hij stelt voor om de discussie in dit overleg vooral te richten op de
volgende onderwerpen:

- woningbouw in Wateringen,
- de afwikkeling van het Bouwscenario Haagse regio (afronding

Zoetermeer).
In het licht van het bovenstaande stelt hij aan de overlegpartners de

vraag of zij uitgaande van de door het rijk voorgestelde subsidies,
eventueel onder aan te geven voorwaarden, mee willen werken aan de
realisering van de inrichtingsvoorstellen van VINEX.

Op verzoek van Wethouder Noordanus wordt ook de woningbouw–
capaciteit in het binnenstedelijke gebied ter discussie gesteld.

Burgemeester De Vreeze vermeldt dat de gewestgemeenten
gezamenlijk reageren en overhandigt een nota waarin de gezamenlijke
uitgangspunten voor het gewest zijn vastgelegd.

Gedeputeerde Stolker stemt in grote lijnen in met de voorgestelde
ontwikkelingsrichtingen. Zij pleit voor flexibiliteit bij de fasering van de
lokaties. Het aangescherpte restrictieve beleid in het Groene Hart zal
leiden tot een nog grotere behoefte aan woningen binnen de stadsge–
westen. Beperkt doorgroeien van Zoetermeer is acceptabel. Het is
mogelijk om Pijnacker zo nodig eerder een woningbouwtaak te geven.
Voor het binnenstedelijk gebied is een capaciteit van 15 000 woningen in
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de periode 1995-2005 haalbaar, inclusief 3000 in Zoetermeer-Oost.
Helaas is de voorgestelde bijdrage van het rijk («rijksbod») voor de

grondkosten van de woningbouwlokaties (343 mln) niet waardevast en
exclusief BTW. Over onder meer deze onderwerpen heeft Gedeputeerde
Stolker de Minister van VROM op 21-2-1991 een toelichtende notitie
gezonden. De provincie wil over de uitwerking van het glastuinbouw–
beleid graag nader met het rijk overleggen. Heeft het rijk in Zuid-Holland
C-lokaties op het oog die zouden moeten worden geschrapt?

Wethouder Noordanus kan zich (sprekend namens het gewest)
eveneens in grote lijnen vinden in het voorkeursmodel van VINEX. Hij
stelt niettemin twee aanpassingen voor:

- de binnenstedelijke capaciteit bedraagt slechts de helft van de in
VINEX genoemde 15 000 woningen,

- de lokatie Zoetermeer-Oost (7700 woningen) moet aan het
voorkeursmodel worden toegevoegd.

De voorgestelde bijdrage van het rijk voor de grondkosten is niet
toereikend. Het gewest wijst dit bod echter niet af. Wel verbinden de
gemeenten voorwaarden aan de acceptatie:

- het bedrag wordt als lump-sum uitgekeerd, waarna het rijk zich op
het terrein van regelgeving verregaand terugtrekt; de gewestge–
meenten accepteren een prestatie-afspraak over de realisering van
het woningaantal,

- de bijdrage dient geïndexeerd te zijn,
- vertraging en oplopende rentelasten moeten vermeden worden,
- voorrang binnen de IBS-middelen.

Specifiek per lokatie merkt hij het volgende op:
- Voor LeiZo moet een woningbouwtaak volgens de uitvoerbaarheids–

werkgroep worden vastgesteld, resulterend in aanwijzing als
groeikern. Er zijn ontheffingen van de Wet Geluidhinder nodig.
Financiering zoekt het gewest binnen de lump-sum.

- Voor Ypenburg dient de overdracht van de grond aan het op te
richten samenwerkingsverband marktconform plaats te vinden,
d.w.z. dat de prijs het saldo vormt van mogelijke grondopbrengsten
bij uitgifte minus de te maken kosten voor bouwrijp maken etc. Het
Gewest wil betrokken worden bij het overleg met Domeinen.

- Wateringen/Rijswijk: De ROGG-status van de Wippolder/De Strijp
dient te worden ingetrokken en de RROG middelen worden
aangewend voor hervestiging elders.

- De lokatie Zoetermeer-Oost speelt voor het gewest een rol, maar dit
laat de steun voor het voorkeursmodel onverlet.

Wethouder Volmuller bevestigt dat voor de gemeente Leid–
schendam 7200 woningen het minimum is voor een groeikernstatus.

Burgemeester van den Bos overhandigt een rapport dat is
opgesteld in opdracht van de gemeente Wateringen. Verwijzend naar het
rapport stelt hij dat de woningbouwcapaciteit in de Wippolder en Wate–
ringveldse polder veel lager is dan VINEX suggereert. De grondkosten–
subsidie voor de lokatie zal veel hoger moeten zijn dan het rijk sugge–
reert, i.v.m. de verwervingskosten.

Gezien de grote onzekerheden over uitvoerbaarheid en randvoor–
waarden kan nog geen definitief antwoord worden gegeven op de vraag
of Wateringen instemt met de bouwlokatie zoals die in VINEX wordt
voorgesteld.

Minister Alders vindt uitwisseling van een tekort op de binnenstede–
lijke capaciteit met een lokatie Zoetermeer-Oost van 7700 woningen
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geen begaanbare weg. Volstrekt helder moet zijn wat de voorkeurslo–
katies zijn.

De IBS geeft voorrang aan gevallen met gevaar voor de volksge–
zondheid. Daarna wordt prioriteit gegeven binnen de voorkeursrich–
tingen. Snel onderzoek is nodig.

Over LeiZo volgt zo mogelijk in april apart bestuurlijk overleg. De
groeitaak is akkoord als over uitvoerbaarheid overeenstemming is
bereikt. LeiZo valt binnen het rijksvoorstel.

Voor Wateringen is het beeindigen van de RROG status bespreekbaar;
de gevraagde alternatieve aanwending van die middelen niet.

Zoetermeer-Oost is niet in het voorkeursmodel opgenomen omdat het
niet aan de lokatiecriteria voldoet. Het bod is bestemd voor de voor–
keurslokaties. Daarin is nog niets veranderd.

Het rijk komt in Zuid-Holland niet met voorstellen voor te schrappen
C-lokaties.

Staatssecretaris Heerma vult aan dat ook hij denkt aan verregaande
vrijheid voor het Gewest bij de uitwerking wanneer wordt gekozen voor
een lump-sum constructie. Als voorbeeld noemt hij de vormen bij de
SGB (Kop van Zuid/Rotterdam, Sphinx/Maastricht).

Indexering van het rijksvoorstel is niet mogelijk. Uitgaande van
nominale guldens is te bezien hoe gedeeld kan worden in een eventueel
accres. BTW is een technische kwestie waarvoor naar oplossingen
gezocht kan worden.

Flexibiliteit ten aanzien van de lokaties is akkoord voorzover het afron–
dingen betreft binnen de afgesproken periode en verstedelijkingsrich–
tingen; in af te sluiten convenant kunnen hiervoor de marges worden
gesteld. De voorgestelde lokatie Zoetermeer-Oost (7700 won.) valt zeker
buiten die marges.

Wanneer zou blijken dat de binnenstedelijke capaciteit van het stads–
gewest niet groter is dan 12 000 woningen is dit binnen het kader van
het voorkeursmodel nog acceptabel. Een toevoeging in de vorm van een
lokatie ten oosten van Zoetermeer van maximaal 2000 a 3000 woningen
als aanvulling is bespreekbaar, onder handhaving van het rijksbod. Voor
een lokatie van dergelijke omvang zou nog met een hoogwaardige
busverbinding kunnen worden volstaan. Voor een grotere lokatie is een
zwaardere OV-verbinding nodig, en die krijgt binnen VINEX geen
prioriteit.

Voor Ypenburg kunnen verdere afspraken worden gemaakt op basis
van een marktconforme benadering, uitgaande van de procedure zoals
die door Domeinen wordt gehanteerd. Verdere clausulering is in dit
stadium niet gewenst.

Wethouder Noordanus meent op grond van de toelichting van
Staatssecretaris Heerma op het rijksvoorstel dat wat betreft BTW en
geldontwaarding oplossingen gevonden kunnen worden. In combinatie
met uitkering als lump-sum op de door de staatssecretaris geschetste
wijze geeft dit in principe voldoende basis om het bod te kunnen accep–
teren. Ook met de geschetste benadering van Ypenburg en LeiZo kan het
Gewest verder.

Zoetermeer-Oost vormt voor het Gewest echter ook een essentieel
onderdeel van de deal. In een hoogwaardige OV-verbinding kan worden
voorzien door aansluiting op het NS-net. Deze zou kunnen worden
ingepast in rail-21. Een lokatie van 2000 a 3000 woningen is onvol–
doende om de voor het stadsgewest benodigde capaciteit te behalen.

Wethouder Haeser benadrukt dat Zoetermeer de lokatie
Zoetermeer-Oost nodig heeft voor de eigen woningbehoefte. Het is
onjuist om een lokatie van 7700 woningen over een kam te scheren met
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de in VINEX getoetste (en afgewezen) ontwikkeling van 15 000
woningen.

Minister Maij-Weggen deelt het standpunt van Minister Alders over
Zoetermeer-Oost. Ze wijst erop dat aansluiting van Zoetermeer-Oost op
het NS-net niet in rail-21 zit en dat rail-21 daarvoor nu niet open kan
worden gebroken.

Gedeputeerde Stolker constateert dat de partijen het over de
verstedelijkingsrichtingen voor het stadsgewest een heel eind eens zijn
en dat de exacte omvang van Zoetermeer-Oost als een afrondings–
kwestie zou kunnen worden beschouwd.

Minister Alders wil hierin meegaan als Zoetermeer-Oost tot
maximaal 2000 a 3000 woningen beperkt blijft.

Burgemeester Havermans bevestigt dat voor het Gewest uitzicht op
een grotere lokatie Zoetermeer-Oost essentieel is.

Hij stelt voor dat de wederzijdse cijfers voor de binnenstedelijke
capaciteit in ambtelijk overleg nog eens naast elkaar worden gelegd en
dat het Gewest mede op basis daarvan voor 31 maart nader haar
standpunt bepaalt over dit onderwerp en over Zoetermeer-Oost.

Minister Alders en Wethouder Haeser stemmen met dit voorstel
in.

Burgemeester Van den Bos licht zijn standpunt over de lokatie
Wateringen toe. In de Wippolder en Wateringveldse Polder is bij behoud
van een noodzakelijke groenstructuur geen ruimte voor 10 000 a 15 000
woningen zoals VINEX stelt: 8000 woningen is het maximaal haalbare.

Wateringen verwacht dat gemiddeld per gebouwde woning (afhan–
kelijk van de inrichtingsvariant) 30 000 a 50 000 gulden lokatiesubsidie
nodig is.

De gemeente Wateringen en het Samenwerkingsorgaan Westland
vinden dat in de gemeente Wateringen ruimte moet blijven voor de
Westlandse functies. Daarin speelt de glastuinbouw een hoofdrol. Gezien
het economisch belang van de glastuinbouw in Nederland is het
onbegrijpelijk dat geen economische toetsing van de VINEX-lokatie
Wateringen heeft plaatsgevonden. Een nadere afweging tussen de
lokaties Wateringen en Zoetermeer-Oost is nodig.

Hoewel de gemeente Wateringen de keuze om deze redenen afwijst,
wil de gemeente geen definitieve blokkade opwerpen.

Binnen de volgende randvoorwaarden wil Wateringen meedenken over
een lokatie voor woningen en bedrijven:

- instemming van de Tweede Kamer,
- compensatie voor het gehele huidige en potentiële glasareaal dat

door aanleg van de lokatie verloren zou gaan, primair te vinden
binnen het Westland en secundair binnen het Zuid-Hollands glasdis–
trict,

- realisering van de lokatie door de gemeente Wateringen, op
Waterings grondgebied,

- betrokkenheid van Wateringen bij de discussie over een eventuele
kustlokatie.

Mevrouw Stolker merkt met betrekking tot Wateringen op dat de
provincie inderdaad het basismateriaal voor het rapport heeft geleverd,
maar dat zij niet instemt met de door de gemeente getrokken conclusies.

Met de betrokkenheid van Wateringen bij de discussie over de kustlo–
katie heeft de provincie al eerder ingestemd.
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Over de mogelijkheden voor compensatie voor de glastuinbouw zal de
provincie voor 1 juli 1991 een beleidsnota uitbrengen.

Burgemeester Havermans is verheugd over de bereidheid van
Wateringen om mee te denken over de lokatie Wateringen. Hij legt de
relatie van VINEX naar Bestuur op Niveau. Hij hoopt dat in de toekomst
inderdaad overdracht van provinciale bevoegdheden naar de (samenwer–
kende) gemeenten zal plaatsvinden. Het is belangrijk dat Den Haag als
centrumgemeente in eigen beheer en op eigen grondgebied lokaties kan
ontwikkelen. In de Haagse situatie impliceert dat gebiedsuitbreiding.

Minister De Graaff-Nauta bevestigt dat ook Bestuur op Niveau aan
de orde is. Het is aan de provincie om op niet te lange termijn eventuele
voorstellen voor grenscorrecties te doen.

Minister Alders onderschrijft het belang van de glastuinbouw. In
VINEX wordt om die reden juist uitvoerig aandacht aan de toekomst van
de glastuinbouw gegeven. Voor hervestiging is daarbij de gehele
provincie in beschouwing genomen. Hij constateert dat over de wijze van
uitvoering van de lokatie Wateringen verschil van mening bestaat tussen
Wateringen en Den Haag, en dat de provincie met een advies zal komen
in het kader van Bestuur op Niveau. Een studie naar een kustlokatie
levert voor de periode 1995-2005 geen concretere resultaten op.

Het agendapunt afsluitend constateert hij dat op een aantal punten
meer duidelijkheid is ontstaan. Nu is de vraag aan de orde of, alles
overziend, kan worden ingestemd met de VINEX-ontwikkelingsrichtingen.
Wordt daarmee ingestemd, dan is dat wat het rijk betreft voor dit
stadium van de PKB-VINEX (deel 3) genoeg. Een dergelijk «ja» heeft het
karakter van een inspanningsverplichting. Alle energie kan daarna
worden aangewend om tot nadere afspraken te komen in een convenant.

Hoewel op de meeste punten overeenstemming bestaat, is het zover
echter nog niet. Met name wat betreft de berekeningen van de binnen–
stedelijke capaciteit en de omvang van Zoetermeer Oost bestaat nog
verschil van inzicht. De wederzijdse cijfers voor de binnenstedelijke
capaciteit worden daarom in ambtelijk overleg nog eens naast elkaar
gelegd. Het Gewest Den Haag bepaalt mede op basis daarvan voor
31 maart nader haar standpunt over dit onderwerp en over
Zoetermeer-Oost.

2. Mobiliteit

Minister Alders gaat er op basis van ambtelijke contacten van uit dat
over de volgende punten overeenstemming bestaat:

- geïntegreerde aanpak van de geleiding van de mobiliteit via
verkeers– en vervoerbeleid, milieubeleid en ruimtelijk beleid (PKB
III.2),

- versterking van het stadsgewestelijk openbaar vervoer door de in
VINEXdeel 1 genoemde openbaar-vervoerverbindingen:

* sneltram Scheveningen - Den Haag - Rijswijk Plaspoelpolder
Delft

* sneltram Den Haag centrum - Ypenburg
* sneltram Den Haag centrum - Wateringen
* sneltram Den Haag centrum - Leidschendam-Zuidoost

Hij stelt voor om de volgende onderwerpen uit te werken in ambtelijk
overleg, gericht op afronding in juni 1991 (afsluiten startconvenant,
afspraken maken in spoorboekje):

- De procedure voor de besluitvorming in het kader van het regionale
verkeers– en vervoerplan.

- De nadere afweging en uitwerking van de in VINEX opgenomen
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verbindingen en de uitwerking van het NS agglonet tot concrete
projecten.

Al voor/tegelijk met de afronding van het bestuurlijk overleg zal uit
ambtelijk overleg moeten blijken welke bijdrage de plannen van de
Nederlandse Spoorwegen (Rail 21) kunnen leveren aan de gewenste
verstedelijkingsrichtingen.

Hij stelt de gesprekspartners de volgende vragen:
- Is de regio van mening dat de in VINEX genoemde openbaar–

vervoerverbindingen overeenkomen met het op termijn gewenste
openbaar-vervoernetwerk voor het stadsgewest, en kunnen daarmee
op termijn de doelstellingen ten aanzien van de geleiding van de
mobiliteit worden bereikt?

- Is de regio bereid om (uitgaande van de in het vooruitzicht gestelde
rijksbijdrage voor de periode 1990-2005) in beginsel prioriteit te
geven aan tijdige en hoogwaardige ontsluiting van

* de nieuwe lokaties Leidschendam-Zuid-Oost, Wateringen en
Ypenburg

* de A– en B-lokaties voor de werkgelegenheid en voorzieningen,
inclusief het daaronder vallende sleutelproject ruimtelijke investe–
ringen (Den Haag Nieuw Centrum)?

Gedeputeerde Stolker stemt in met de geïntegreerde aanpak van
verstedelijkings– en mobiliteitsbeleid. De rïjksmiddelen voor stadsgewes–
telijk openbaar vervoer (OV) worden echter teveel gericht op de nieuwe
lokaties. Verder is de omvang van de middelen ontoereikend. Niettemin
kan met deze middelen voor het OV een niveau worden bereikt dat als
tijdelijke oplossing voldoet. Voor de langere termijn moet een hoger
niveau kunnen worden gegarandeerd.

Onderdelen van het agglomeratienet dienen te worden opgenomen in
rail-21.

Ook Wethouder Meijer vindt dat VINEX zich wel erg exclusief op de
ontsluiting van nieuwe lokaties richt. Daarbij wijst hij erop dat ook binnen
het bestaand stedelijk gebied de verkeersstromen moeten worden
opgevangen die door de nieuwe lokaties worden gegenereerd.

Om aan de mobiliteitsdoelstellingen van het Gewest te kunnen voldoen
zou een pakket maatregelen a 4 mld moeten worden uitgevoerd. Binnen
dit wensbeeld heeft het Gewest prioriteiten gesteld. Doorstroming staat
daarbij voorop. De kosten van de prioritaire projecten bedragen 1,2 mld,
dat is 0,2 mld boven het «rijksbod». Uit dit budget kan geen sneltram
worden aangelegd. Voorgesteld wordt om Zoetermeer-Oost op het
NS-net aan te sluiten. Dit zou in rail-21 kunnen worden opgenomen.
Naast de aanleg en verbetering van infrastructuur zijn flankerende
maatregelen nodig. Die zullen samen met de voorstellen voor infra–
structuur in het regionale verkeer en vervoersplan worden opgenomen.
Met eventuele sneltramprojecten zou op het integrale plan vooruit
kunnen worden gelopen.

Wethouder Noordanus vraagt of de lijn Zoetermeer-Rotterdam
(ZORO) is opgenomen in het regionet.

Minister Maij-Weggen is verheugd met de steun voor de filosofie
van het SVV-II. Dat de rijksmiddelen voor stadsgewestelijk OV niet
geheel toereikend zijn is duidelijk. Fasering en prioriteitstelling zullen
noodzakehjk zijn.

In VINEX is voor het stadsgewestelijk OV een lijst met prioritaire
projecten opgenomen. Kan met deze projecten in principe worden
ingestemd? In het regionale verkeer en vervoersplan zullen de afzonder–
lijke projecten nog expliciet dienen te worden getoetst op mobiliteits– en
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milieucriteria conform het SVV. Wil het Gewest ook de lijn Scheve–
ningen-Plaspoelpolder in haar pakket opnemen?

Het is niet mogelijk om rail-21 alsnog te belasten met projecten die
daar niet al in zijn opgenomen (onderdelen regionet, Zoetermeer-Oost).
De NS wordt wel geacht mee te werken in het kader van de vervoerregio.
De ZORO-lijn maakt geen deel uit van het regionet.

Het vooruitlopen van sneltramprojecten op het integrale plan is niet
gewenst.

Wethouder Meijer stemt in principe in met de in VINEX gestelde
prioriteiten. Hij heeft er geen moeite mee om ook de lijn Scheveningen–
Plaspoelpolder op te nemen in het pakket. De overschrijding van het
«rijksbod» neemt dan echter met nog eens 0,2 mld toe. Het programma
komt hiermee nog zwaarder onder druk te staan.

Minister Alders en Minister Maij-Weggen constateren dat over
de aanpak van de openbaar vervoer-lijnen in grote lijnen overeen–
stemming bestaat. De reservelijst van OV-projecten blijft op de agenda.

3. Uitvoeringsaspecten

Minister Alders gaat er op basis van ambtelijke contacten van uit dat
wordt ingestemd met de volgende benadering:

- Het in VINEX voorgestelde beleid wordt in gezamenlijk overleg
tussen alle betrokkenen verder gebracht. Gemeenten, provincie,
gewest Den Haag en Rijk hebben daarbij eigen verantwoordelijkheid.
Door gemeenten gezamenlijk op te stellen intergemeentelijke struk–
tuurplannen zullen een belangrijke bouwsteen vormen voor streek–
planherziening

- Partijen werken mee aan het opstellen van een spoorboekje voor het
stadsgewest Den Haag, zoals bedoeld in het rïjksvoorstel. De
provincie vervult hierbij een coördinerende rol.

Daarbij wordt gestreefd naar het maken van een startconvenant bij het
verschijnen van VINEXdeel 3 (juni 1991).

- Vervolgens wordt gewerkt naar een «tussenproduct» in juni '92 dat
de vorm van een uitvoeringsconvenant zal krijgen. Het tussenproduct
zal zijn gericht op besluitvorming over de belangrijkste inrichtings–
en uitvoeringsvoorstellen voor het stadsgewest.

Hij stelt voor om voor/tegelijk met de afronding van het bestuurlijk
overleg via ambtelijk overleg meer duidelijkheid te scheppen over de
MER-procedure:

- de looptijd van de MER(ren),
- het plan/de plannen waaraan de MER-procedure zal worden

gekoppeld,
- wie is initiatiefnemer en wie is het bevoegde gezag.
Hij stelt voor om het ambtelijk overleg over de volgende punten af te

ronden bij de startconvenant, juni '91. (Afspraken maken in spoor–
boekje):

- verdere invulling van het spoorboekje,
- verdere invulling van de organisatievoorstellen (uitgangspunt: bij het

tussenproduct in juni 1992 is duidelijk hoe de bestuurlijke samen–
werking tussen de gemeenten die Wateringen c.q. Ypenburg gaan
ontwikkelen gestalte krijgt),

- verdere vormgeving van het (financieel) instrumentarium voor de
verstedelijking, waarbij aandacht besteed zal worden aan onder–
werpen als: financiële verhoudingen rijk-gemeenten, afspraken
tussen gemeenten in WGR-verband, integrale projectontwikkeling,
OGB, grondprijzen A,B,C-lokaties, verhaalsmogelijkheden private
partijen en kostenverhaal openbare voorzieningen.
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Hij schetst nog eens de alternatieven die mogelijk zijn bij de ontwik–
keling van Wateringen:

1. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Den
Haag en Wateringen (onder paraplu van het Gewest?) op grond waarvan
de lokatie gezamenlijk zal worden ontwikkeld.

2. De gemeente Den Haag ontwikkelt de lokatie, waarbij de lokatie
door grenswijziging (beperkt of groot) op Haags grondgebied komt te
liggen.

3. De gemeente Wateringen ontwikkelt zelfstandig een stadsgeweste–
lijke woningbouwlokatie, waarbij afspraken worden gemaakt met het
Gewest en in elk geval gemeente Den Haag.

Eerder (zie agendapunt 1) is gebleken dat de gemeente 's-Gravenhage
kiest voor alternatief 2, en dat Wateringen kiest voor alternatief 3. De
provincie zal nu een standpunt moeten gaan bepalen.

De gesprekspartners kunnen zich vinden in deze benadering van het
vervolgtraject.

Minister Alders constateert dat hiermee de punten voor het overleg
aan de orde zijn geweest. Hij ziet de nadere reactie van het Gewest
's-Gravenhage (zie agendapunt 1) gaarne tegemoet, en zegt alle
medewerking toe voor het daartoe te voeren ambtelijk overleg.
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SAMENVATTEND VERSLAG VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG
IN HET KADER VAN DE VIERDE NOTA EXTRA OVER HET
STADSGEWEST DEN HAAG OP 19 APRIL 1991

Deelnemers:

Van de zijde van het Ministerie van VROM: Minister Alders, Staatssecrelaris Heerma

Van de zijde van het Ministerie van BiZa: Staatssecretaris De Graaff-Nauta

Van de zijde van het Ministerie van V&W: de heer Seinstra

Van de zijde van de provincie Zuid Holland Gedeputeerde Stolker-Nanninga

Van de zijde van de gemeente 's-Gravenhage: Wethouder Noordanus

Van de zijde van de vervoerregio 's-Gravenhage: Wethouder Meijer (Den Haag)

Van de zijde van het gewest 's-Gravenhage: Burgemeester De Vreeze (Leidschendam),
Wethouder Volmuller (Leidschendam), Wethouder Pruijs (Wassenaar), Wethouder Van
Nassau (Rijswijk), Wethouder Haeser (Zoetermeer), Wethouder Bazuin (Nootdorp)

Van de zijde van de gemeente Waleringen: Burgemeester Van den Bos, Wethouder
Kleiberg, Wethouder Kester, Wethouder Verwaaijen, namens het Satnenwerkingsverband
Westland: Burgemeester De Bruin

Van de zijde van de gemeente Delft: Wethouder Boelens

Van de zijde van de gemeente Pijnacker: Wethouder Bos

1. Opening, agenda

Minister Alders opent de vergadering. Hij constateert instemming
met de voorgestelde agenda en met zijn voorstel om de agendapunten 3
en 4 in samenhang te behandelen.

2. Verslag overleg 22 februari 1991

Minister Alders vraagt om opmerkingen over het verslag van de
vorige bijeenkomst te beperken tot die, welke voor dit afrondend gesprek
van essentieel belang zijn.

Opmerkingen met betrekking tot ondergeschikte punten c.q. met
betrekking tot de redactie kunnen ook later bij de formele vaststelling
van het eindverslag worden ingebracht.

Burgemeester De Vreeze vraagt om een toelichting op de aange–
haalde uitspraak van de Staatssecretaris over de lump-sum constructie
naar aanleiding van het door wethouder Noordanus namens het Gewest
verwoorde voorstel.

Wethouder Noordanus voegt daaraan toe, dat er mede naar
aanleiding van dit punt behoefte bestaat om de verschillende mogelijk–
heden van decentralisatie van het grondkostensubsidiebeleid te
bespreken.

Staatssecretaris Heerma licht toe, dat hij zonder aarzeling en
volmondig «ja» heeft willen zeggen op het voorstel voor de lump-sum
constructie. Dat hij die boodschap heeft verpakt in de uitspraak zoals die
(correct) in het verslag is opgenomen, had vooral te maken met het feit,
dat ook toen al in de bespreking sprake was van verschillende decentrali–
satiemodellen.

Overigens is hij ten volle bereid, om met de stadsgewesten en de
daarbij betrokken overheden te overleggen over decentralisatie van het
grondkostensubsidiebeleid in z'n volle breedte. Maar dan niet in het
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kader van dit Bestuurlijk Overleg: een en ander vraagt om een aparte
discussie.

3 en 4. Omvang en samenstelling taakstelling Stadsgewest Den
Haag/Het vervolg: de voorbereiding van een startconvenant

Mtnister Alders schetst een beeld van de stand van zaken, de
onzekerheden en de nog bestaande meningsverschillen.

Hij constateert, dat gebleken is dat, afgezien van enkele verschillen van
mening met betrekking tot de plussen en minnen en met betrekking tot
de inschatting van de ermee gemoeide kosten, in feite een vrij grote
mate van instemming bestaat over de VINEX-voorkeursontwikkelingsrich–
tingen en het daarbij horende rijksbod.

Doel van deze bespreking is daarom, om het met elkaar eens te
worden over de nog openstaande discussiepunten, teneinde in juni 1991
een startconvenant en in juni 1992 een uitvoeringsconvenant te kunnen
ondertekenen. Met dit laatste binden de partners zich aan een uitvoe–
ringsprogramma voor de periode tot 2005, waarbij voor eventuele tegen–
vallers een clausule in het convenant zal worden opgenomen, die
ontleend is aan het convenant voor de «Kop van Zuid»:

«Gelet op het veelzijdige karakter, de omvang en de lange duur van de
uitvoering van het plan erkennen de partijen dat een wijziging van de
omstandigheden en/of beleid de uitvoering van dit convenant kan
beïnvloeden. Indien een wijziging optreedt die zonodig ingrijpend is dat
een ongewijzigde uitvoering van dit convenant naar objectieve
maatstaven niet lager redelijkerwijs verantwoord mogelijk is, zullen
partijen met elkaar in overleg treden over de ontstane situatie».

In deel 3 van VINEX zullen de uitkomsten van dit overleg, de uitgangs–
punten voor het startconvenant, worden opgenomen. Daarbij zal niet
volstaan worden met een beschrijving van de voorkeursontwikkelings–
richtingen, maar zal tevens een prioriteitenvolgorde worden aangegeven:
benutting van de capaciteit in bestaand stedelijk gebied (10000
woningen), LeiZo met 7000 woningen en Wateringen/Ypenburg met
tezamen 25 000 woningen.

Ten opzichte van de behoefte van 45 000 woningen bestaat er dan
nog een gat van ca. 3000 woningen. Om daarin te kunnen voorzien zal in
de periode tussen start– en uitvoeringsconvenant een zoekactie moeten
worden uitgevoerd. Bij die zoekactie kan dan ook Zoetermeer-Oost (in
VINEX deel 3 op te nemen als een mogelijke ontwikkelingsrichting voor
de periode na 2005) worden betrokken.

M.b.t. de benutting van de capaciteit in bestaand stedelijk gebied
zullen in de periode tussen start-en uitvoeringsconvenant de uitvoerings–
mogelijkheden en risico's nader in beeld worden gebracht.

Staatssecretaris Heerma benadrukt, dat indien de nadere
uitwerking zou leiden tot verschuivingen ten aanzien van de voorkeurs–
richtingen, dit consequenties heeft voor het rijksbod.

Burgemeester De Vreeze constateert, dat het door minister Alders
verwoorde standpunt in grote lijnen overeenstemt met dat van het
Gewest 's-Gravenhage. De binnenstedelijke capaciteit wordt door het
Gewest op 8000 woningen geschat.

Hij merkt op, dat de capaciteit van LeiZo zou kunnen worden verhoogd
tot 8000 woningen indien gebruik zou kunnen worden gemaakt van de
ontheffingsmogelijkheden die de Wet Geluidhinder biedt.

Minister Alders wil dat niet op voorhand afwijzen, maar stelt dat een
afweging daartoe onderdeel zou kunnen zijn van de zoekactie.
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Wethouder Haeser constateert, dat uit de zoekactie ook zou kunnen
blijken, dat reeds vóór 2005 in Zoetermeer-Oost gebouwd zou moeten
worden.

Minister Alders beaamt dat.

Wethouder Noordanus kan zich goed vinden in het door de minister
verwoorde standpunt. Hij is het eens met de aangegeven prioriteits–
volgorde en constateert, dat de verschillen tussen rijk en gewest voor
wat betreft de inschattingen van de binnenstedelijke capaciteit (10000
woningen vs. 8000 woningen) binnen een overzienbare bandbreedte
vallen.

Burgemeester v.d. Bos meldt, dat de gemeente een alternatief plan
heeft ontwikkeld voor de verdere uitgroei van Wateringen. Over dit plan,
dat voorziet in minder woningen, meer bedrijfsterreinen en een
aanzienlijk geringer tekort zou opleveren, is overleg gevoerd met de
provincie. De Gedeputeerde zou daarbij Wateringen de toezegging
hebben gedaan dit alternatieve plan bij de afwegingen te betrekken.

Gedeputeerde Stolker-Nanninga beaamt, dat het overleg tussen
de gemeente Wateringen en de provincie heeft plaatsgevonden en dat is
toegezegd het alternatieve plan bij de afwegingen te betrekken.

Zij stelt echter ook, dat reeds bij die gelegenheid door de provincie is
geconstateerd, dat het Wateringse model sterk afwijkt van de in VINEX
beschreven voorkeursontwikkeling en dat overigens de provincie nog
steeds voornemens is om tot grenswijziging over te gaan.

Aan de andere kant is zij echter van mening, dat alle betrokkenen er
recht op hebben om hun eigen voorkeursmodellen uit te werken en dat
die modellen niet bij voorbaat dienen te worden afgewezen. Alle
varianten en modellen zullen in nauw overleg tussen de betrokkenen
tegen elkaar moeten worden afgewogen, waarbij bezien moet worden
welke daarvan het best voldoet aan de algemene doelstellingen en
randvoorwaarden.

Burgemeester De Vreeze constateert, dat de benutting van binnen–
stedelijke capaciteit tot een totaal van 10 000 woningen voor het gehele
stadsgewest kan worden gezien als een inspanningsverplichting. Hij
vraagt of daarmee ook bedoeld wordt, dat 10 000 woningen de
maximumgrens is.

Minister Alders antwoordt ontkennend. Hij stelt, dat indien die
mogelijkheid zich voordoet er ook méér woningen binnen bestaand
stedelijk gebied gebouwd zouden moeten kunnen worden.

Wethouder Boelens constateert, dat Delft, hoewel de gemeente
waar het gaat om de benutting van binnenstedelijke capaciteit dient bij
te dragen aan de stadsgewestelijke behoefte, in de rest van het verhaal
niet voorkomt. Hij wijst op de moeilijke positie van Delft, dat geen deel
uitmaakt van het samenwerkingsverband en daardoor haar stem onvol–
doende heeft kunnen laten doorklinken in het Bestuurlijk Overleg.

Niettemin kampt Delft met een tekort van 4000 woningen en hij vraagt
daarom de zoekactie niet te eenzijdig op Zoetermeer-Oost te richten en
ook Delft daarbij te betrekken.

Wethouder Bos houdt m.b.t. de betrokkenheid van Pijnacker
eenzelfde betoog. Hij meldt, dat voor het gebied Pijnacker-Delfgauw een
reconstructie-aanvraag is ingediend, die echter niet gehonoreerd is. Om
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verdere verpaupering van het gebied tegen te gaan wordt daarom veel
verwacht van een woningbouwtaakstelling voor Delfgauw. Hij pleit er om
die reden voor ook Delfgauw bij de zoekactie te betrekken.

Minister Alders herirmert eraan, dat dit de derde en afsluitende
ronde van het Bestuurlijk Overleg over het Stadsgewest Den Haag is.
Omdat het voor iedereen duidelijk mag zijn, dat er geen Bestuurlijk
Overleg met alle stadsgewestelijke gemeenten gevoerd kon worden, is
van het begin af aan met de provincie gekeken naar het inrichtingsplaatje
voor het Stadsgewest Den Haag als geheel. Daarbij zijn ook Delft (incl.
de binnenstedelijke capaciteit), Pijnacker en Delfgauw betrokken.
Delfgauw is geen VINEX-ontwikkelingsrichting, Pijnacker een mogelijke
optie na 2005.

Aan het einde van de vorige overlegronde is door alle overlegpartners
overeenstemming geconstateerd met uitzondering van de capaciteit in
bestaand stedelijk gebied en Zoetermeer-Oost. Daarover gaat nu dit
afrondend overleg.

Er bestaat nu geen ruimte meer om daar verandering in te brengen. De
eigen opvattingen van de gemeenten die hier in het geding zijn, zullen via
de normale PKB-procedure aan de orde dienen te worden gesteld.

Wethouder Meijer vraagt i.v.m. de op te stellen slotverklaring
aandacht voor die zaken waarover in eerdere rondes van dit Bestuurlijk
Overleg overeenstemming is bereikt. Het gaat daarbij met name om
afspraken t.a.v. de o.v.-voorzieningen.

Minister Alders zegt dit toe.

Wethouder Boelens en Wethouder Bos stemmen gegeven de
afwijzende houding van de minister op de voorstellen van Delft en
Pijnacker, niet in met de achter dit verslag gevoegde slotverklaring.

Wethouder Haeser deelt mee, gehoord de discussie in het kader van
het VINEX-overleg, de bereikte overeenstemming verdedigbaar te achten
en zal de gemeenteraad van Zoetermeer in deze zin adviseren.

5. Publiciteit en sluiting

Minister Alders deelt mee, dat het verslag van dit overleg zo spoedig
mogelijk aan alle overlegpartners zal worden toegestuurd. Dit verslag kan
dan tevens de basis vormen voor een uit te brengen persbericht.

Hij dankt alle aanwezigen voor hun inzet en hun constructieve
opstelling en sluit de vergadering.
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«CONCEPT

Vierde nota Extra en stadsgewest Den Haag

OVEREENSTEMMING OVER DE RUIMTELIJKEINRICHTING 1995-2005

Minister Alders en staatssecretaris Heerma van VROM hebben in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de ministeries van V en W en
BiZa vrijdagavond 19 april 1991 met vertegenwoordigers van de
provincie Zuid-Holland, het Gewest 's-Gravenhage, de gemeenten Den
Haag, Leidschendam, Wateringen, Delft en Pijnacker bestuurlijk overleg
gevoerd over de Vierde nota Extra (VINEX).

De overlegpartners, met uitzondering van de aanwezige vertegenwoor–
digers van Delft en Pijnacker, stemmen in beginsel in met het integrale
rijksbod van januari 1991 voor de ontwikkeling van het stadsgewest Den
Haag in de periode 1995-2005, met de daarin begrepen ontwikkeling
van wonen, werken en stadsgewestelijk openbaar vervoer. De volgende
afspraken worden voor de zomer uitgewerkt tot een startconvenant:

1. De voorgestelde rijksbijdrage voor de grondkosten in de vorm van
een lump-sum (met prestatie-eisen) uit te voeren en in het komende jaar
nader te bezien hoe kan worden gedeeld in een eventueel accres en hoe
een oplossing kan worden gezocht voor de BTW. In dat jaar zullen tevens
de uitkomsten van de evaluatie van de stadsvernieuwing (Belstato) en de
totstandkoming van een interimwet Bestuur op Niveau bekend zijn.

2. De regio is bereid om (uitgaande van de in het vooruitzicht gestelde
rijksbijdrage voor de periode 1990-2005) in beginsel prioriteit te geven
aan tijdige en hoogwaardige ontsluiting van (a) de nieuwe lokaties Leid–
schendam-Zuid-Oost, Wateringen en Ypenburg (b) de A– en B-lokaties
voor de werkgelegenheid en voorzieningen, inclusief het daaronder
vallende sleutelproject ruimtelijke investeringen (Den Haag Nieuwe
Centrum). In het regionale verkeers– en vervoersplan zullen de afzonder–
lijke projecten nog expliciet dienen te worden getoetst op mobiliteits– en
milieucriteria conform het SVV-II.

3. In VINEX deel 3 voor het bouwen in en aan bestaand stedelijk
gebied een capaciteit van ca. 10 000 woningen op te nemen (i.p.v.
15 000) en in de periode tussen start– en uitvoeringsconvenant uitvoe–
ringsmogelijkheden/risico's verder in beeld te brengen.

3a. In VINEX deel 3 als prioritaire ontwikkelingsrichtingen voor wonen,
werken en stadsgewestelijk openbaar vervoer voor de periode
1995-2005 LeiZo en Wateringen/Ypenburg op te nemen met resp. 7000
(i.p. v. 5000) en 25 000 woningen en in de periode tussen start– en
uitvoeringsconvenant de uitvoering en fasering van deze ontwikkelings–
richtingen incl. eventuele versnellingsmogelijkheden in beeld te brengen.

3b. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en de
gemeente Wateringen zullen samen overleggen over de vraag of tot een
gemeenschappelijke opvatting over de gewenste ruimtelijke inrichting
van de lokatie Wateringen kan worden gekomen, in overeenstemming
met het in VINEX geformuleerde verstedelijkingsbeleid en de uitwerking
daarvan zoals hiervoor is aangeduid. (Dit overleg moet volstrekt los
worden gezien van de besluitvorming over de bestuurlijke inrichting). Zij
rapporteren daarover voor het sluiten van het startconvenant in juni
1991.
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4. Uitgaande van een totaal van 45 000 woningen voor het stads–
gewest als geheel bij een stringent restrictief beleid voor de gebieden
buiten de stadsgewesten, en binnen het financiële kader van het rijksbod
tussen start– en uitvoeringsconvenant een zoekactie uit te voeren om de
ontbrekende capaciteit te vinden. Naast de hiervoor genoemde
verkenning van versnellingsmogelijkheden van de VINEX-lokaties maakt
ook Zoetermeer-Oost deel uit van deze zoekactie. In de periode tussen
start– en uitvoeringsconvenant wordt zowel gestudeerd op de optimale
lokatie-omvang, incl. openbaar vervoersontsluiting als op de eventuele
noodzaak en wenselijkheid van benutting in de periode vóór 2005. Ook in
het kader van de vervoersregio wordt deze optie nader verkend.

Bovenstaande impliceert dat thans geen besluit over Zoetermeer-Oost
is genomen. Wel zal in de PKB VINEX deel 3 in aanvulling op de
passage: «Voor de periode na 2005 blijven voor de opvang van de
woningbehoefte in het Haagse stadsgewest naast de doorloop van
Ypenburg de volgende alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden open:

- Kustlokatie
- Pijnacker-Oost in het Tussengebied Den Haag-Rotterdam»
worden opgenomen:
«– Zoetermeer-Oost».

5. In het uitvoeringsconvenant zal een overmachtsbepaling worden
opgenomen, conform het convenant over de Kop van Zuid in Rotterdam.

6. Afgesproken is binnen 1 jaar na het sluiten van het startconvenant
over de uitkomsten van bovengenoemde uitwerkingen te spreken en over
de eventuele consequenties die dit heeft voor het rijksbod. Daarbij is dan
de vraag of integrale uitvoering kan worden gegeven aan het voorkeurs–
model van VINEX, uitgaande van het rijksbod, danwel dat er redenen zijn
voor een heronderhandeling over het rijksvoorstel, danwel een herover–
weging van alternatieve lokaties.»
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