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Nota Mobiliteit en Ruimte 
 
 
1. Inleiding 
 
Momenteel is het Rijk bezig met het actualiseren van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid in één Nota Ruimte en Mobiliteit. 14 Juni 
jongstleden is het concept door het kabinet aan de pers gepresenteerd. En zoals ik al eerder aangaf, er komt heel veel op 
Noord-Brabant af, en vooral West-.: energieproductie Moerdijk, nieuwe hoogspanningsleidingen, gaswinning, ruimte voor 
activiteiten met explosieven. 
 
30 juni a.s. vind 1e behandeling in een Kamercommissie plaats. Debat in de Kamer is sept./okt. En ‘het verdient natuurlijk een 
schoonheidsprijs’, de inspraak is van 3 augustus tot 14 september. De enige Statenvergadering in die periode is 1 juli a.s.  
 
Ten behoeve van de Brabantse D66-fracties/afdelingen heb ik deze informatieve notitie opgesteld, zodat niet alles hoeft te 
worden gelezen.  
 
Mariëlle Overboom 
D66-Statenlid Noord-Brabant 
Breda 15 juni 2011 
 
 
 
 
2. Inhoud en ambitie 
 
Algemeen is een koerswijziging te constateren naar Sterker maken wat Sterk is en dan vooral vanuit een economische 
invalshoek bezien. Mobiliteit en – verbetering en ruimtelijke ordening zijn daarvoor veel meer faciliterend. 
Overigens wordt de vooraf door velen verwachte afnemende aandacht voor kwaliteit  van de woon- en leefomgeving wel 
degelijk op de agenda gehouden; maar dan meer daar waar het internationale verplichtingen betreft (bijv. werelderfgoed 
Natura 2000) of van belang is voor de economische aantrekkingskracht van de onderscheiden topregio’s.  
 
Mijn persoonlijke notie is, dat eigenlijk niemand tegen de gestelde lange termijn doelstellingen van de visie per 2040 kan zijn.  
Ook voor wat betreft de analyse als onderlegger van de visie valt eigenlijk niets op te merken, behalve misschien dat die wat 
summier is. 
 
Tot slot: de Olympische Spelen per 2028 in Nederland blijft een ambitie (zie ook bijlage bij visie). Maar: 
Vijf varianten en in geen enkele speelt Brabant een rol: 2x A’dam, 2x Rotterdam en 1x Randstad verspreid. 
 
Zeer boeiend is het plaatje op blz. 19 met de benodigde ruimte voor verschillende energiebronnen: en natuurlijk kernenergie 
niet of nauwelijks, alternatief groot ruimtebeslag en bij bijv. volledig biomassa meer dan Ned. Opp.   
 
Ambitie 
In de laatste versie is de ambitie behoorlijk naar beneden bijgesteld en ik kan mij bij lezen van e.e.a. goed voorstellen waarom 
de directeur van I&M heeft gezegd weg te gaan (vanwege PVV). 
 
- Internationale ambitie is vervallen 
- Mobiliteit is vóór ruimte gekomen (ook in de naam van de nota) 
- Nederland als toegangspoort voor Europa en rest wereld met daaraan gekoppelde (logistieke) verbindingen is verdwenen. 
- terminologie als duurzame en klimaatbestendige woon en leefmilieus zijn er uit gegaan evenals een voltooide herstructurering 
en transformatie in krimpgebieden; is afgevlakt naar ‘zoveel mogelijk’ enz. 
- qua duurzame mobiliteit d 
en energietransitie wordt nu gesteld ‘gevorderd’ en was ‘op schema’.   
 
 
3. Consequenties voor Brabant 
 
- t.a.v. hoofddoelstelling van topregio’s zit brainport goed in 
- West-en Midden-Brabant deels met Maintenance, daarnaast logistieke delta bij gebiedsbeschrijving blz. 54 expliciet 
opgenomen 
- Moerdijk als zeehaven van nationaal belang  
- Breda behoudt IC-status, vervalt bij Roosendaal 
- wegverbredingen door heel Brabant + ruimtereserveringen voor verschillende nieuwe verbindingen, blz. 32 
- 3 studies alternatieven goederenvervoer over spoor t.b.v. PHS (intensivering van personenvervoer), blz. 34 



En dan komt ’t waarom ik m.n. West-Brabant als ‘wingewest’ omschrijf 
- 2 Nieuwe hoogspanningsverbindingen: door West- Brabant en vanaf Moerdijk t.b.v. m.i. vooral Rotterdamse Haven  
- Energiecentrale op/bij Moerdijk (vestigingsplaats energieproductie) beide Energie, blz. 26 
- Windenergie, aanwijzen voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in het westelijk deel van Noord-Brabant 
- 2 Productielocaties gas in Midden-Brabant  blz. 28 
- 3 buisleidingen(-stroken) ingetekend op zich natuurlijk pos. Maar komt er alternatief voor, gevaarlijk, stoffenvervoer per spoor 
door de Brabantse steden: nu nl. gesproken over het ruimtelijk mogelijk maken van het (internationaal) buisleidingennetwerk 
vanuit Rotterdam en Antwerpen naar Chemelot en het Roergebied. Blz. 28 
- maar geen opl. Goederenvervoer en Externe Veiligheidsrisico’s daarbij steeds meer weggeschreven 
- inrichtingen voor activiteiten met explosieven tegen Belgische grens aan, gemeente? Blz. 48 
 
 
PS ‘Cryptisch’ en daarom bijzondere aandacht vraagt m.i. de passage over kerncentrales blz. 20: 
….Het SEVIII … waarborgingsbeleid kernenergie. Dit waarborgingsbeleid zorgt er voor dat op de locaties Borssele, Eemshaven 
en Maastvlakte I de bouw van een eventuele nieuwe kerncentrale mogelijk is.’ 
 
 
4. Nationale Ruimtelijke Belangen (al het overige wordt daarmee voor gem. en prov.)  
 
1. Een excellent internationaal bereikbaar vestigingsklimaat van stedelijke regio’s rond clusters van topsectoren,  
 
2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie. 
 
3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buizen 
 
4. Efficiënt gebruik van de grond.  
 
vervallen duiding waarop het betrekking had: delfstofwinning, geothermie, opslag van nucleair afval, CO2, ontgrondingen 
en drinkwater. 
 
5. een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s incl. de 
achterlandverbindingen. 
 
‘Integrale’ bespreking doelstellingen mobiliteit , 5, 6 en 7 zie hieronder 
 
6. Beter benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en water 
 
7. Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te 
waarborgen. 
 
6. Innoveren om capaciteit bestaande netwerken beter te benutten. 
 
7. Investeringen in mobiliteitsnetwerken rondom en tussen belangrijkste stedelijke regio’s incl. achterlandverbindingen 
 
8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s 
 
9. Ruimte voor waterveiligheid, duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkelingen. 
 
10. Ruimte voor behoud en ontwikkeling van (inter-)nationale unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.  
 
11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora en fauna soorten. 
- als conditie voor de internationale biodiversiteitsdoelstellingen 
 
12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten 
 
13. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 
 
 
5. Mobiliteit 
 
Ook voor dit deel geldt m.i.: kun je niet echt tegen zijn of positief geformuleerd: eigenlijk alleen maar vóór.  
 
Bijzondere aspecten zijn: 
- ontvlechting doorgaande en regionale verkeer; 
- 4 corridors o.a. Noord-Zuid Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen en Amsterdam-Eindhoven-Maastricht 
- Nieuwe mobiliteitsindicator over meerdere mobiliteiten die van deur tot deur  redeneert 
De hoeveelheid te verzamelen gegevens en te bouwen boom roepen m.i. wel vraagtekens op t.a.v. de meerwaarde t.o.v. meer 
eenvoudige, en/of  kwalitatieve benaderingen. 
Verder valt hier het aspect ‘vracht’ nog niet onder en dat wordt pas aangevuld na de aanbieding van de concept-visie en de 
beleidsbrief met keuzes aan de ministerraad (zie hierna). 
 



PHS Project Hoogfrequent Spoor 
- Punt viersporigheid volledig vervallen 

 
 
- Sterke, multimodale hoofdverbindingsassen en knooppunten 
i.v.m. A-58, A-27 In de Randstad zou 2 x 4 en buiten de Randstad 2 x 3 tenzij is aangetoond dat 2 x ook op de lange termijn 
voldoende is. 
Is gewijzigd van ‘nee, tenzij’ in ‘ja, tenzij’ 
- ERMTS: dit systeem betekent meer veiligheid op het spoor en wordt voorgesteld vóór 2020 voor o.a. het goederenvervoer 
over het traject Rotterdam naar België (binnenhalen!) 
ERMTS is in latere versies volledig uit de tekst verdwenen 
- Over N-wegen zie ik niets meer 
- Vaarwegen, vrije doorgang op de belangrijkste corridors 
 
 
6. Uitvoering/realisatie via AMVB, beleidsbrief en ministeriële regelingen 
 
De Rijksstructuurvisie kent binnen de nieuwe WRO geen bindende beleidsuitspraken meer. In de structuurvisie dient daarom 
een uitvoeringsparagraaf te worden opgenomen. 
 
A.Juridische doorwerking 
 
AMVB- Ruimte: Naast de financiële en bestuurlijke instrumenten is op dit moment vooral de regeling van de juridische 
doorwerking via de Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB)-Ruimte van belang. Deze loopt gelijk op met de structuurvisie. 
Inmiddels is daarvan de 2e versie binnen. 
Op dit moment wordt de inhoud van deze versie nog geanalyseerd door betrokken collega’s. 
 
Het lijkt vanwege zijn juridische consequenties zaak vooral te focussen op deze AMVB en de nadere uitwerkingen zoals daarin 
opgenomen door de provincie in haar verordening/visie 
 
Ministeriële regelingen naast de AMVB voor ruimtereserveringen in de toekomst. De rechtszekerheid daarvan is geringer dan 
een AMVB en beperkt zich tot: 
- zienswijze bij publicatie; 
- bezwaar en beroep op de uitwerkingen daarvan in besluiten, niet tegen de regeling zelf. 
 
 
B. Beleidsbrief  
In de structuurvisie worden een aantal keuzes zoals die m.b.t. infrastructuur nog open gehouden. Aangekondigd is dat een 
aantal keuzes wel in de Beleidsbrief komen bij de structuurvisie. 
 
 
C. Procesmatig aanpak: integraal, bestuurlijke trio’s, MIRT-trajecten op grond van commissie Elverding en 
nieuwe Raamwet omgevingsrecht vóór zomer 2012 
 
 
D. Via de provincies. De concept-AMVB staat bol van de onderwerpen die de provincies moeten gaan regelen 
 
 
7. Wat vervalt   
 
Hetgeen aan Rijkszijde als beleid vervalt en de toelichting daarop is in een schema gezet. Die heb ik in zijn geheel, maar 
hieronder worden de hoofdlijnen genoemd. 
 
• Herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen na 2014 
• Bundelings% / verdichtings% 
• Basiskwaliteit steden, dorpen, bereikbaarheid  
• Locatiebeleid bedrijven, voorzieningen, detailhandel 
• Ruimte voor groen, volkstuinen, sport en andere recreatievoorzieningen in en om de steden  
• Behoefte aan toeristisch-recreatieve voorzieningen verankeren in streekplannen  
 
• Ruimtelijke kwaliteit rivieren 
• EHS indicatief begrenzen 
• Natte EHS 
• De resterende natuurbeschermingswetgebieden 
• Robuuste verbindingen  
• opheffen scheiding tussen agrarisch cultuurlandschap en natuur door groenblauwe dooradering agrarisch landschap 
• Rijksbufferzones vrijwaren van verstedelijking, Nationale landschappen 
 (= discussiepunt!) 
• Planologisch kader bebouwing buitengebied (herbestemming leegstaande bebouwing, inclusief RvR regeling)  
 
 
 



8. Proces 
 
• Tempo en termijnen 
Het tempo is hoog en de reactietermijn zijn kort (soms een paar dagen).  
Op zich hoeft dit geen probleem te zijn als de stukken voor een reactie door de gemeenten tijdig binnen komen. Maar ook dat 
is niet altijd het geval. 
 
• Planning 
 
17 juni: verzending naar Tweede Kamer 
23 juni: bestuurlijk overleg decentrale overheden en koepels VNG, IPO 
29 juni: Algemeen Overleg MIRT met Tweede Kamer 
3 augustus-14 september: ter inzage   NB in zomerperiode 
Eind september-begin oktober: Kamerdebat 
 
 
 

 


