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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Op 17 mei 2022 stuurde Hugo de Jonge dit naar de
Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-nationale-
regie-in-de-ruimtelijke-ordening

Hoe werkt dit door in het Deltaplan voor het Noorden. Dit staat helemaal haaks op de
uitlatingen van  Prorail: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/924590/prorail-geld-beter-niet-
naar-lelylijn-maar-naar-bestaand-spoor Feitelijk momenteel bewijs dat I&W en BZK erg
rug aan rug staan met betrekking tot RO en mobiliteit. En het spoor wordt zwaar
ondergefinancierd in tegenstelling tot Zwitserland bijvoorbeeld. 

Bij deze kamerbrief kan u ook nog de volgende documenten plakken: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2022/05/19/aanbiedingsbrief-
programma-betaalbaar-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2022/05/19/programma-betaalbaar-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2022/05/01/betaalbare-huren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-
koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2022/05/19/programma-betaalbaar-
wonen-methodologische-verantwoording

Hoop dat de informatie u verdere helpt. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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B E S T U U R


'We kunnen niet met zijn allen op
kluitje in de Randstad wonen'
Bas Knoop Martine Wolzak 17 mei   17:49


De verdeling van de schaarse ruimte in Nederland moet terug op de


politieke agenda, nu er na meer dan tien jaar weer een minister voor


ruimtelijke ordening is. Hugo de Jonge wil zijn stempel drukken bij de


bouw van data- en distributiecentra, huizen, windmolens en zonneparken.
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O


Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bij aankomst op het Binnenhof voor de
wekelijkse ministerraad.  Foto: Sandra Uittenbogaart/ANP


f het nu gaat om de bouw van distributiecentra, de plaatsing van windmolens, de


uitbreiding van stallen of de aanleg van woonwijken: overal in het land


discussiëren en ruziën burgers, ondernemers, boeren en overheden met elkaar


over de inrichting van Nederland. Maar in Den Haag is het debat over de verdeling van de


ruimte in Nederland verstomd, constateert Hugo de Jonge, de eerste minister voor


Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening sinds 2010.


'Dat debat moet terug op de politieke agenda', zegt De Jonge in een interview met het FD.


'Vanuit een groot maakbaarheidsideaal heeft Nederland juist een geweldige traditie in


ruimtelijke ordening. Het lijkt wel of wij die traditie verleerd zijn. Nederland was af, was


de heersende gedachte.'


Grote verbouwing
Niets blijkt minder waar. 'Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing',


meent CDA'er De Jonge. Daarom neemt het Rijk na twee decennia waarin het steeds meer


taken op het gebied van ruimtelijke ordening overliet aan provincies en gemeenten, het


heft zelf weer meer in handen.


Geen overbodige luxe. Het kabinet wil bijna één miljoen huizen bouwen, de landbouw


moet verduurzamen, Nederland moet zich aanpassen aan klimaatverandering, er is een


grootschalige uitrol van wind- en zonneparken voorzien.


Waar kan en mag er nog gebouwd worden? In een 46 pagina's tellende beleidsbrief aan de


Tweede Kamer, zet voormalig coronaminister De Jonge uiteen hoe het kabinet de greep op


de inrichting van het land weer terug denkt te krijgen. Het kabinet wil vóór 1 oktober


keuzes en doelen formuleren op het gebied van woningbouw, (energie)infrastructuur,


milieu en landbouw, die vervolgens door de provincies uiterlijk op 1 juli 2023 moeten zijn


ingevuld.


De Jonge kijkt ook naar aanscherpingen om de wildgroei aan distributiecentra een halt toe


te roepen. Voor deze logistieke dozen wordt onder meer gekeken naar speciale


economische clusters. 'Te lang hebben wij niet duidelijk gemaakt hoe wij willen omgaan


met distributiecentra. Dus zie je ze nu overal verschijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn.


Daarvoor hebben we te weinig ruimte in Nederland.'



https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z09642&did=2022D19601





18-05-2022 12:19 'We kunnen niet met zijn allen op kluitje in de Randstad wonen'


https://fd.nl/politiek/1439355/we-kunnen-niet-met-zijn-allen-op-kluitje-in-de-randstad-wonen-mre2caSsya3K 3/5


Hugo de Jonge: 'Ik verbaasde mij erover dat de komst van een datacenter van Meta in Zeewolde op het bordje van de
gemeenteraad was beland.'  Foto: Bart Maat/ANP


U zegt: het Rijk is terug op het gebied van ruimtelijke ordening.


Tegelijkertijd belast u de provincies met de uitvoering.


'Het gaat om één overheid. Bij deze enorme transities kunnen wij niet zonder de


provincies, gemeenten en waterschappen. We hebben hen hard nodig. Nederland heeft


een eeuwenoude bestuurstraditie waarin samen optrekken de kern is.'


In het stikstofdossier zien we dat die samenwerking met de


provincies niet vlekkeloos verloopt.
'Toch is dit de manier waarop wij dit moeten doen. Uiteindelijk komen die ruimtelijke


vraagstukken allemaal terecht in een bepaalde provincie of gemeente. Daar wordt de


puzzel gelegd. Als kabinet moeten wij de doelen helder vastleggen en sommige keuzes


nationaal maken. In sommige provincies zal die puzzel niet passen. Dat is het moment dat


het Rijk moet instappen. Past het niet in deze provincie, waar dan wel? Of zetten we toch


door? Ook dat moet mogelijk zijn.'


Wanneer slaat u met de vuist op tafel en zegt u: we doen het zo?
'Op momenten dat het niet lukt. Ik zie steeds vaker, soms hoogoplopende, conflicten


t i i t Bij b ld d G h k i Al h d Rij
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tussen provincies en gemeenten. Bijvoorbeeld over de Gnephoek in Alphen aan den Rijn,


waar ik vorige week ben geweest (daar blokkeert de provincie de bouw van duizenden


woningen omdat de bodem niet geschikt zou zijn, red). Als een provincie ergens echt niet


wil bouwen, maar wel kan voldoen aan de woningbouwopgave die we afspreken, fair


enough. Maar als dat niet zo is, dan is het wel aan mij om de knoop door te hakken. Bij de


Gnephoek hebben we afgesproken dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid moet


zijn.' De Jonge wijst bovendien zestien regio's aan, waaronder Schiphol, de Rotterdamse


haven, het Groene Hart en 'Stedelijk Brabant', waar de Rijksoverheid direct betrokken is.


Welke bevoegdheden heeft u als minister om ruimtelijke keuzes af te


dwingen?
'Eigenlijk best veel. Het begint ermee dat we bestaande instrumenten veel beter moeten


benutten. In de eerste weken dat ik hier zat, verbaasde ik mij erover dat de komst van een


datacenter van Meta in Zeewolde op het bordje van de gemeenteraad was beland. Terwijl


er al wel landelijk beleid was geformuleerd dat datacenters alleen toestaat aan de randen


van het land, waar niet te veel concurrentie is met ander ruimtegebruik. Maar dat beleid


had vertaald moeten worden in juridisch afdwingbare regels. Nu konden de instrumenten


— die er wel degelijk zijn — om in te grijpen, niet gebruikt worden.'


'Ik wist ook van behoorlijk wat initiatieven die tot nog heel wat nieuwe Zeewoldes hadden


kunnen leiden. Dus heb ik gezegd: wat kunnen we nu doen? Welk instrument zit er nu al


in de gereedschapskist om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt en er een tijdelijk


stop komt op de bouw van hyperscale datacenters? Nou, daarvoor is er het zogeheten


voorbereidingsbesluit. Het is de eerste keer dat dit instrument überhaupt is benut. Maar


als er naast bestaande instrumenten nieuwe nodig zijn, zal ik daar met voorstellen voor


komen.'


De Jonge wil afwenteling voorkomen: van het ene gebied op het andere, en van de huidige


generatie op de toekomstige. Er moet gebouwd worden 'met de klimaatverandering op het


netvlies'. 'Nu heel veel woningen gaan bouwen in een polder die ver beneden NAP ligt,


betekent het eigenlijk dat je de volgende generatie opzadelt met een enorme kostenpost.


De ruimtelijke keuzes die wij nu maken moeten de tand des tijds kunnen doorstaan.'


Daarmee zegt u: ga maar bouwen in het oosten en noorden?
'We moeten de steven wenden naar de gebieden die dunner bevolkt zijn. Over


krimpgebieden moeten we het echt niet meer hebben in een land waar de bevolking de


komende decennia waarschijnlijk hard zal groeien. We moeten de demografische groei


beter over Nederland verdelen, we kunnen niet met z’n allen op een kluitje in de Randstad


wonen. Ook met het oog op de aanpassing aan klimaatverandering moeten we de hoger


gelegen delen van het land beter gaan benutten. Daarom maakt dit kabinet ook de keuze


voor de Lelylijn naar het noorden.'
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Wat zit complexer in elkaar? De gezondheidszorg of de ruimtelijke


ordening?
'Er zijn heel veel parallellen. In beide sectoren is er een veel te groot geloof dat de


optelsom van decentrale besluiten als vanzelf leidt tot het antwoord op het vraagstuk


nationaal. Ook heeft de overheid als het gaat om zowel gezondheidszorg als ruimtelijke


ordening een te groot geloof dat de markt als vanzelf vraag en aanbod in evenwicht brengt.


Dat is natuurlijk niet zo.'


'En in beide sectoren hebben we te maken met de enorme impact van de demografische


groei. Dat is echt een thema dat politiek wordt onderschat. Ik vind dat we daar alle dagen


over zouden moeten hebben. Een miljoen mensen erbij in tien jaar (de prognose van het


CBS, red) heeft zo'n enorme impact op onze sociale zekerheid, op onze ruimtevraag, op


onze woningbouw, op ons zorgstelsel en op onze arbeidsmarkt. Demografie is nu vaak iets


wat ons overkomt, ik denk dat het de uitkomst moet zijn van een bewust gemaakte keuze.'


Lees ook


Krimpregio's verlost van stigma dankzij thuiswerkers en gunstige huizenprijzen


Kabinet legt komst nieuwe megadatacenters aan banden



https://fd.nl/samenleving/1439069/krimpregio-s-verlost-van-stigma-dankzij-thuiswerkers-en-gunstige-huizenprijzen

https://fd.nl/politiek/1430552/kabinet-legt-komst-nieuwe-datacenters-aan-banden
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'We kunnen niet met zijn allen op
kluitje in de Randstad wonen'
Bas Knoop Martine Wolzak 17 mei   17:49

De verdeling van de schaarse ruimte in Nederland moet terug op de

politieke agenda, nu er na meer dan tien jaar weer een minister voor

ruimtelijke ordening is. Hugo de Jonge wil zijn stempel drukken bij de

bouw van data- en distributiecentra, huizen, windmolens en zonneparken.
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O

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bij aankomst op het Binnenhof voor de
wekelijkse ministerraad.  Foto: Sandra Uittenbogaart/ANP

f het nu gaat om de bouw van distributiecentra, de plaatsing van windmolens, de

uitbreiding van stallen of de aanleg van woonwijken: overal in het land

discussiëren en ruziën burgers, ondernemers, boeren en overheden met elkaar

over de inrichting van Nederland. Maar in Den Haag is het debat over de verdeling van de

ruimte in Nederland verstomd, constateert Hugo de Jonge, de eerste minister voor

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening sinds 2010.

'Dat debat moet terug op de politieke agenda', zegt De Jonge in een interview met het FD.

'Vanuit een groot maakbaarheidsideaal heeft Nederland juist een geweldige traditie in

ruimtelijke ordening. Het lijkt wel of wij die traditie verleerd zijn. Nederland was af, was

de heersende gedachte.'

Grote verbouwing
Niets blijkt minder waar. 'Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing',

meent CDA'er De Jonge. Daarom neemt het Rijk na twee decennia waarin het steeds meer

taken op het gebied van ruimtelijke ordening overliet aan provincies en gemeenten, het

heft zelf weer meer in handen.

Geen overbodige luxe. Het kabinet wil bijna één miljoen huizen bouwen, de landbouw

moet verduurzamen, Nederland moet zich aanpassen aan klimaatverandering, er is een

grootschalige uitrol van wind- en zonneparken voorzien.

Waar kan en mag er nog gebouwd worden? In een 46 pagina's tellende beleidsbrief aan de

Tweede Kamer, zet voormalig coronaminister De Jonge uiteen hoe het kabinet de greep op

de inrichting van het land weer terug denkt te krijgen. Het kabinet wil vóór 1 oktober

keuzes en doelen formuleren op het gebied van woningbouw, (energie)infrastructuur,

milieu en landbouw, die vervolgens door de provincies uiterlijk op 1 juli 2023 moeten zijn

ingevuld.

De Jonge kijkt ook naar aanscherpingen om de wildgroei aan distributiecentra een halt toe

te roepen. Voor deze logistieke dozen wordt onder meer gekeken naar speciale

economische clusters. 'Te lang hebben wij niet duidelijk gemaakt hoe wij willen omgaan

met distributiecentra. Dus zie je ze nu overal verschijnen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Daarvoor hebben we te weinig ruimte in Nederland.'

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z09642&did=2022D19601
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Hugo de Jonge: 'Ik verbaasde mij erover dat de komst van een datacenter van Meta in Zeewolde op het bordje van de
gemeenteraad was beland.'  Foto: Bart Maat/ANP

U zegt: het Rijk is terug op het gebied van ruimtelijke ordening.

Tegelijkertijd belast u de provincies met de uitvoering.

'Het gaat om één overheid. Bij deze enorme transities kunnen wij niet zonder de

provincies, gemeenten en waterschappen. We hebben hen hard nodig. Nederland heeft

een eeuwenoude bestuurstraditie waarin samen optrekken de kern is.'

In het stikstofdossier zien we dat die samenwerking met de

provincies niet vlekkeloos verloopt.
'Toch is dit de manier waarop wij dit moeten doen. Uiteindelijk komen die ruimtelijke

vraagstukken allemaal terecht in een bepaalde provincie of gemeente. Daar wordt de

puzzel gelegd. Als kabinet moeten wij de doelen helder vastleggen en sommige keuzes

nationaal maken. In sommige provincies zal die puzzel niet passen. Dat is het moment dat

het Rijk moet instappen. Past het niet in deze provincie, waar dan wel? Of zetten we toch

door? Ook dat moet mogelijk zijn.'

Wanneer slaat u met de vuist op tafel en zegt u: we doen het zo?
'Op momenten dat het niet lukt. Ik zie steeds vaker, soms hoogoplopende, conflicten

t i i t Bij b ld d G h k i Al h d Rij
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tussen provincies en gemeenten. Bijvoorbeeld over de Gnephoek in Alphen aan den Rijn,

waar ik vorige week ben geweest (daar blokkeert de provincie de bouw van duizenden

woningen omdat de bodem niet geschikt zou zijn, red). Als een provincie ergens echt niet

wil bouwen, maar wel kan voldoen aan de woningbouwopgave die we afspreken, fair

enough. Maar als dat niet zo is, dan is het wel aan mij om de knoop door te hakken. Bij de

Gnephoek hebben we afgesproken dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid moet

zijn.' De Jonge wijst bovendien zestien regio's aan, waaronder Schiphol, de Rotterdamse

haven, het Groene Hart en 'Stedelijk Brabant', waar de Rijksoverheid direct betrokken is.

Welke bevoegdheden heeft u als minister om ruimtelijke keuzes af te

dwingen?
'Eigenlijk best veel. Het begint ermee dat we bestaande instrumenten veel beter moeten

benutten. In de eerste weken dat ik hier zat, verbaasde ik mij erover dat de komst van een

datacenter van Meta in Zeewolde op het bordje van de gemeenteraad was beland. Terwijl

er al wel landelijk beleid was geformuleerd dat datacenters alleen toestaat aan de randen

van het land, waar niet te veel concurrentie is met ander ruimtegebruik. Maar dat beleid

had vertaald moeten worden in juridisch afdwingbare regels. Nu konden de instrumenten

— die er wel degelijk zijn — om in te grijpen, niet gebruikt worden.'

'Ik wist ook van behoorlijk wat initiatieven die tot nog heel wat nieuwe Zeewoldes hadden

kunnen leiden. Dus heb ik gezegd: wat kunnen we nu doen? Welk instrument zit er nu al

in de gereedschapskist om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt en er een tijdelijk

stop komt op de bouw van hyperscale datacenters? Nou, daarvoor is er het zogeheten

voorbereidingsbesluit. Het is de eerste keer dat dit instrument überhaupt is benut. Maar

als er naast bestaande instrumenten nieuwe nodig zijn, zal ik daar met voorstellen voor

komen.'

De Jonge wil afwenteling voorkomen: van het ene gebied op het andere, en van de huidige

generatie op de toekomstige. Er moet gebouwd worden 'met de klimaatverandering op het

netvlies'. 'Nu heel veel woningen gaan bouwen in een polder die ver beneden NAP ligt,

betekent het eigenlijk dat je de volgende generatie opzadelt met een enorme kostenpost.

De ruimtelijke keuzes die wij nu maken moeten de tand des tijds kunnen doorstaan.'

Daarmee zegt u: ga maar bouwen in het oosten en noorden?
'We moeten de steven wenden naar de gebieden die dunner bevolkt zijn. Over

krimpgebieden moeten we het echt niet meer hebben in een land waar de bevolking de

komende decennia waarschijnlijk hard zal groeien. We moeten de demografische groei

beter over Nederland verdelen, we kunnen niet met z’n allen op een kluitje in de Randstad

wonen. Ook met het oog op de aanpassing aan klimaatverandering moeten we de hoger

gelegen delen van het land beter gaan benutten. Daarom maakt dit kabinet ook de keuze

voor de Lelylijn naar het noorden.'
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Wat zit complexer in elkaar? De gezondheidszorg of de ruimtelijke

ordening?
'Er zijn heel veel parallellen. In beide sectoren is er een veel te groot geloof dat de

optelsom van decentrale besluiten als vanzelf leidt tot het antwoord op het vraagstuk

nationaal. Ook heeft de overheid als het gaat om zowel gezondheidszorg als ruimtelijke

ordening een te groot geloof dat de markt als vanzelf vraag en aanbod in evenwicht brengt.

Dat is natuurlijk niet zo.'

'En in beide sectoren hebben we te maken met de enorme impact van de demografische

groei. Dat is echt een thema dat politiek wordt onderschat. Ik vind dat we daar alle dagen

over zouden moeten hebben. Een miljoen mensen erbij in tien jaar (de prognose van het

CBS, red) heeft zo'n enorme impact op onze sociale zekerheid, op onze ruimtevraag, op

onze woningbouw, op ons zorgstelsel en op onze arbeidsmarkt. Demografie is nu vaak iets

wat ons overkomt, ik denk dat het de uitkomst moet zijn van een bewust gemaakte keuze.'

Lees ook

Krimpregio's verlost van stigma dankzij thuiswerkers en gunstige huizenprijzen

Kabinet legt komst nieuwe megadatacenters aan banden
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