
Aan:
de leden van de Statencommissie
Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 19 maart 2001
Ons kenmerk 11/RW/A12/2001002579
Behandeld door de heer H. van der Meer (0592) 365501
Onderwerp: Conceptinspraakreactie Samenwerkingsverband Noord-Nederland op
Beleidsvoornemen Vijfde nota op de ruimtelijke ordening

Geachte commissieleden,

Met deze brief ontvangt u het concept van de inspraakreactie van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op het Beleidsvoornemen Vijfde
nota op de ruimtelijke ordening.

In uw vergadering van 19 februari jl. bent u geïnformeerd over het tijdpad waarlangs
het dagelijks bestuur van het SNN (DB-SNN) de inspraakreactie opstelt. Volgens dat
schema wordt in uw vergadering van 26 maart a.s. het concept van de inspraakreactie
voor bespreking aan u voorgelegd. Vervolgens zal het DB-SNN op basis van de
besprekingen in de statencommissies en het advies van de Sociaal Economische
Adviesraad Noord-Nederland de inspraakreactie vaststellen en voorleggen aan de
Interprovinciale Statencommissie op 8 mei a.s.
De inspraaktermijn eindigt op 15 mei.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

H. Rappa-Velt, griffier A.L. ter Beek, voorzitter



Aan de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu
de heer J. Pronk
t.a.v. het inspraakpunt Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Postbus 1354
3800 BJ AMERSFOORT

Assen, .. mei 2001 (CONCEPT 19 maart)

Ons kenmerk: 
Behandeld door: B.S. Scheper/H. van der Meer
Telefoonnr.: 058-2925660/0592-365501
Onderwerp: Inspraakreactie SNN op beleidsvoornemen Vijfde Nota RO
Bijlagen: Bereikbaarheidsprofiel Noord-Nederland

Geachte heer Pronk,

Hierbij ontvangt u de inspraakreactie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op het
beleidsvoornemen voor het nationaal ruimtelijk beleid voor de periode 2001- 2020 (deel 1 van de
Vijfde Nota RO). Deze reactie is aan de gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties
in Noord-Nederland voorgelegd en in samenspraak met de gemeenten Leeuwarden, Groningen,
Assen en Emmen opgesteld.

Wij stemmen in met de hoofdlijnen van de Vijfde Nota RO, maar plaatsen kanttekeningen bij de
uitwerking op onderdelen. Met deze reactie geven wij de gesprekspunten aan voor het bestuurlijk
overleg van later dit jaar.

Samenvattend bepleiten wij een Vijfde Nota RO die Noord-Nederland goed positioneert in inter- en
nationaal verband en de kansen grijpt om de ruimtelijke inrichting van Nederland in een voor Noord-
Nederland positieve uitkomst te beïnvloeden. Daarvoor vragen wij een actieve houding van het
Kabinet waarbij de provincies, gemeenten en waterschappen de ruimte krijgen om uitvoering te geven
aan de afgesproken beleidsdoelen voor Noord-Nederland.

1. Reactie op hoofdlijnen

Wij hebben ervoor gekozen onze reactie op hoofdpunten toe te spitsen. De redenen hiervoor zijn
tweeërlei.
In de eerste plaats hebben wij in de aanloop naar deel 1 van de Vijfde Nota RO diverse keren met u
overlegd over de doorvertaling van Kompas voor het Noorden (Kompas), onze ruimtelijk-economische
toekomstvisie op Noord-Nederland, in de Vijfde Nota RO. Wij constateren met tevredenheid dat in de
Vijfde Nota RO "het Kabinet deze visie en zijn eigen visie op dit landsdeel heeft geïntegreerd". Zo zijn
de snelle Zuiderzeeverbinding en de economische kernzones op de plankaarten en in de PkB-
uitspraken opgenomen. Niet altijd is echter de daad bij het woord gevoegd. Daarom zullen we in deze
inspraakreactie voorstellen doen hoe en waar de integratie van de Kabinetsvisie met onze visie wordt
versterkt.
In de tweede plaats is bij lezing van deel 1 van de Vijfde Nota RO duidelijk geworden dat op een
aantal belangrijke punten nog een verdere uitwerking plaatsvindt tussen deel 1 en deel 3 van de Vijfde
Nota RO en dat enkele vooral groene thema's in andere rijksnota's worden uitgewerkt. Zo moet het
instrumentarium voor een groot deel nog worden ingevuld en moeten nog een aantal (aanvullende)



beleidskeuzen worden gemaakt, waaronder de voor ons zeer wezenlijk keuze uit de aangegeven
opties voor aanleg van de snelle Zuiderzeespoorlijn. Bij de voorbereiding van laatstgenoemde keuze
zijn wij uiteraard nauw betrokken. Wij gaan ervan uit dat wij ook bij de nadere (instrumentele)
uitwerking voor deel 3 door u worden betrokken, maar willen daarover enkele opmerkingen maken.

In het vervolg van deze brief gaan wij op de volgende thema's in:
• de (inter)nationale positie van Noord-Nederland;
• de ruimtevraag;
• stedelijke netwerken en vitale steden;
• vitaal landelijk gebied;
• sturing, instrumentarium en uitvoering.

2. De (inter)nationale positie van Noord-Nederland

Kompas voor het Noorden, bouwsteen Vijfde Nota RO
Op 16 april 1998 heeft het Kabinet met ons afgesproken dat Kompas één van de bouwstenen van de
Vijfde Nota RO is. Kompas is de ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie voor Noord-Nederland
voor de periode 2000-2010 tegen de achtergrond van een visie op de (inter)nationale ruimtelijke
ontwikkelingen voor de periode tot 2030. Gezamenlijke uitvoering van Kompas moet ertoe leiden dat
het faseverschil van Noord-Nederland met de gemiddelde ontwikkeling in Nederland, uitgedrukt in
43.000 volledige extra arbeidsplaatsen, in 2010 is weggewerkt.

behoud van het open karakter
Positief is dat de Vijfde Nota RO evenals Kompas veel aandacht heeft voor de bijzondere kwaliteiten
van Noord-Nederland. Wij zijn eveneens van mening dat behoud van het relatief open karakter van
Noord-Nederland en Nedersaksen één van onze ruimtelijk opgaven is als onderdeel van een
duurzame ontwikkelingsstrategie. Met Kompas handhaven en versterken wij de goede ruimtelijke en
milieukwaliteit door economische activiteiten te bundelen en concentreren in en aan de stedelijke
centra in vijf economische kernzones.

de bijdrage van Noord-Nederland is meer
Wat wij in de Vijfde Nota RO nadrukkelijker verwoord en uitgewerkt willen zien, is de samenhang van
de positie van (Noord-)Nederland met het Noordwest-Europese netwerk, de aansluiting van de
nationale stedelijke netwerken op dat Europese netwerk alsook onderling en het ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief dat daarvoor noodzakelijk is. In dit verband brengen wij de motie van de
Tweede Kamer (1996) in herinnering, waarin het Kabinet is opgeroepen in een ruimtelijk
toekomstbeeld aan te geven hoe geleidelijk nationale functies door regio's op afstand van de
Randstad kunnen worden vervuld en waarin de samenhang tussen de landsdelen zichtbaar wordt.

snelle Zuiderzeeverbinding ontwikkelingsgericht inzetten
Zoals bekend wil en kan Noord-Nederland een grotere bijdrage leveren aan het oplossen van de
nationale ruimteproblematiek, met de overtuiging dat de maatschappelijke kosten hiervan per saldo op
nationaal niveau positief zullen uitpakken. Daarvoor zien wij een actieve rol weggelegd voor de
rijksoverheid om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren. Zo
vragen wij met het Bereikbaarheidsprofiel Noord-Nederland (Bereikbaarheidsprofiel) aan het Kabinet
om prioriteit te geven aan maatregelen waarmee Noord-Nederland aansluiting krijgt op het
economisch kerngebied van Noordwest-Europa. Met de snelle Zuiderzeeverbinding menen wij dat het
Kabinet een instrument in handen heeft om de ruimtelijke inrichting van Nederland voor Noord-
Nederland in positieve zin te beïnvloeden. In de Vijfde Nota RO willen wij daarom een
ontwikkelingsgerichte inzet van de snelle Zuiderzeeverbinding verwoord zien.

Noord-Nederland heeft hierbij de sterke voorkeur voor een vervolgtraject gericht op de aanleg van een
magneetzweefbaan, omdat dit niet alleen voor Noord-Nederland de beste resultaten geeft, maar ook
voor Nederland als totaal. Aangetoond is dat de aanleg van een magneetzweefbaan tussen de
Randstad en Groningen zowel verkeerskundig, ruimtelijk-economisch als wat betreft exploitatiekosten
haalbaar is. Op termijn wordt doortrekking van de snelle verbinding naar Bremen/Hamburg
voorgestaan. De “magneettechniek” (snel accelereren en stoppen) maakt een aantal extra
halteplaatsen mogelijk. Dit biedt het voor Noord-Nederland aantrekkelijke perspectief van
knooppuntontwikkeling voor plaatsen als Groningen/Assen, Heerenveen (koppeling met railverbinding



met Leeuwarden) en Drachten. Om de ruimtelijke gevolgen van deze nieuwe spoorverbinding in
goede banen te leiden, is de ruimtelijke ontwerpopgave een belangrijke uitdaging voor zowel rijk als
regio. Met de uitvoering van de "Mecanoo-studie" is hier al een eerste aanzet voor gegeven. Wij willen
graag samen met het rijk verder gestalte geven aan een regionale uitwerking van de ruimtelijk-
economische ontwikkelingsmogelijkheden van de snelle Zuiderzeeverbinding.

de multimodale Noord-as in beeld
Het concept van een multimodale Noord-Corridor, zoals dat met Kompas is beschreven en in het
Bereikbaarheidsprofiel verder is uitgewerkt voor PkB deel 3 van het Nationaal verkeers en
vervoersplan, is tot onze tevredenheid als Noord-as in de Vijfde Nota RO overgenomen. Het centrale
thema in ons Bereikbaarheidsprofiel is "aansluiten". Hiermee wordt bedoeld dat voor Noord-Nederland
het accent de komende decennia ligt op het beter aansluiten van dit landsdeel op de economische
kerngebieden van Europa. Dit is conform de Langman-afspraken. De consequenties hiervan voor de
ruimtelijke inrichting en de infrastructurele investeringen zijn in het Bereikbaarheidsprofiel
aangegeven, inclusief de prioriteiten die wij daarbij stellen.

De Noord-as moet in de Vijfde Nota RO evenwel nadrukkelijker worden weergegeven op de diverse
beleidskaarten en in de regionale beleidskeuzen (hoofdstuk 6.2.2) voor Noord-Nederland. Het gaat
om het volledige beeld van de "dragende" transportassen en alle modaliteiten (spoor, weg, water en
havens) die het multimodale karakter complementeren. Juist de multimodale knooppunten zijn voor de
ruimtelijke inrichting van Noord-Nederland belangrijk. Volgens het Kompas kent het streefbeeld van de
Noordas twee onderling verbonden multimodale transportassen:
- de internationale transportas voor wegvervoer A6/A7-Duitsland
- de internationale hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl-Duitsland
- de snelle Zuiderzeelijn

- de internationale transportas voor wegvervoer A28/A37-Duitsland
- de Hanzelijn in combinatie met de spoorlijn Zwolle-Coevorden/Duitsland-Emmen

Dit logistieke complex wordt gecompleteerd door:
- het noordelijk netwerk van multimodale terminals
- de zeehavencomplexen in het Eemsmondgebied en in Harlingen
- Groningen Airport Eelde

In het licht van de Vijfde Nota RO waarin ook virtuele netwerken onder de infrastructuur vallen, moet
het Noordas-concept uitgebreid worden met adequate aansluitingen voor informatie- en
communicatietechnologie (ICT).

Samenhangend met het opnemen van de Noordas in de Vijfde Nota RO, is het voor Noord-Nederland
tevens van belang dat ruim aandacht wordt geschonken aan ontwikkelingen in Noord-Duitsland
(Hamburg-Berlijn). In de Vijfde Nota RO wordt de nadruk sterk gelegd bij de Vlaamse Ruit en het
Ruhrgebied.

3. De ruimtevraag

oplopend faseverschil bij ongewijzigd beleid
De Vijfde Nota RO streeft geen verandering van betekenis na in de spreiding van bevolking en
bedrijvigheid over de landsdelen. Uit de cijfers over de ruimtebehoeften blijkt dat het Rijk een
negatieve trend voor Noord-Nederland - namelijk een verlies in aandeel voor bevolking en
bedrijvigheid - als uitgangspunt neemt. De consequentie hiervan is dat het zogenaamde faseverschil
ten opzichte van andere delen van Nederland niet zal worden ingelopen en we dus geconfronteerd
blijven met een hogere werkloosheid, een naar verhouding lage participatiegraad en een hoog
aandeel gesubsidieerde arbeid.  Gelet op de afspraken die met het Kabinet over Kompas zijn gemaakt
en de mogelijkheden van het Kabinet om de ruimtelijke inrichting van Nederland te beïnvloeden,
vinden wij dit uitgangspunt dan ook onjuist. Wij verwachten op grond van de gemaakte afspraken een
krachtige ondersteuning van het Kabinet om gezamenlijk het faseverschil in te lopen.



trend++benadering doorrekenen
Voor de verstedelijkingsopgave in Noord-Nederland hebben wij met u afspraken gemaakt over de
ruimte voor extra arbeidsplaatsen om het eerdergenoemde faseverschil weg te werken en voor de
opvang van effecten van de snelle Zuiderzeeverbinding (zogenaamde trend++benadering). Ook is
afgesproken dat deze benadering wordt doorgerekend. Deze afspraak wordt wel genoemd in de Vijfde
Nota RO, maar de doorrekening heeft nog niet plaatsgevonden. Het is dus ook niet duidelijk welke
consequenties dit heeft voor het uitgangspunt van geen spreiding.

vraagtekens bij de ruimtebehoeftecijfers
Wat de ruimtebehoeften voor wonen en werken betreft, merken wij op dat wij van hogere opgaven
uitgaan. Al eerder hebben wij erop gewezen dat Noord-Nederlandse situatie niet goed in de
rekensystematieken van het Rijk zit. Wij hebben grote twijfels dat de opgave van de Nota Wonen
binnen de aangegeven ruimtebehoefte is uit te voeren. Over de ruimtebehoefte voor werken verwijzen
wij naar onze brief over de Bedrijfslocatiemonitor (d.d. 17 maart 2000, kenmerk SNN 200003341).

4. Stedelijke netwerken en vitale steden

economische kernzonebenadering overgenomen
Het is verheugend dat de kernzones in de Vijfde Nota RO zijn overgenomen. Immers, in Noord-
Nederland vervullen de vijf economische kernzones een cruciale rol bij de programmatische uitwerking
van Kompas.

Wij stemmen in met de aanwijzing van Groningen-Assen tot (inter-) nationaal stedelijk netwerk. Deze
aanwijzing van Groningen-Assen is in Noord-Nederland onomstreden, maar Leeuwarden is naast
Zwolle één van de twee oude stedelijke knooppunten die niet terugkeren in een nationaal stedelijk
netwerk. Dit is in Leeuwarden en in Fryslân een door ons allen gedeelde zorg. Er zijn in SNN-verband
hieromtrent verschillen van inzicht maar niet van opvatting. Het idee om Leeuwarden aan te haken bij
Groningen-Assen heeft de SNN als geheel niet kunnen overtuigen. Uit onderzoek van de RUG is
gebleken dat er wel veel functionele relaties zij, maar daadwerkelijke fysieke relaties zijn er maar
beperkt. Naast de positie van Leeuwarden is er tevens zorg voor de positie van Emmen, welke stad in
de VINEX de nationale positie van concentratiekern heeft. Wij zijn van mening dat de huidige positie
van zowel Leeuwarden als Emmen dient te worden bestendigd

Wat betreft de aangegeven relaties van het netwerk Groningen-Assen met andere netwerken,
stemmen wij in met de internationale relatie die met Duitsland/Scandinavië wordt gelegd. Volgens de
systematiek van de onderlinge relaties van nationale stedelijke netwerken moet de relatie met Twente
daaraan worden toegevoegd.

rijksinzet voor vitale steden
De aanwijzing van nationale netwerken mag overigens niet betekenen dat het Rijk zich afzijdig opstelt
bij de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regionale stedelijke netwerken. Voor Noord-
Nederland zijn in de PKB-tekst genoemd:
- Westergozone (Leeuwarden en Harlingen)
- Zuid-Drentse Stedenband (Meppel, Hoogeveen, Emmen en Coevorden met afstemming om

Meppen)
- Zuid-Friese Stedenzone (Drachten, Heerenveen en Sneek)
- Eemsmond (Eemshaven, Delfzijl).

Ook in deze regionale netwerken liggen investeringsopgaven die aan de landelijke doelstellingen een
belangrijke bijdrage leveren. Noord-Nederland gaat ervan uit dat de middelen die u ter beschikking
heeft voor de uitvoering van de Vijfde Nota RO (1 miljard gulden) en die voortvloeien uit de ICES-
impulsbrief, ook worden ingezet voor belangrijke investeringsprojecten in alle stedelijke netwerken in
Noord-Nederland.
Wat betreft de Stedenband Meppel-Hoogeveen-Emmen/Coevorden willen wij u nog meegeven dat dit
netwerk onderdeel uitmaakt van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Deze visie vormt mede
het ruimtelijk kader voor de onderling samenhangende en op gemeenschappelijke belangen
afgestemde ontwikkeling van de Stedenband (inclusief Hardenberg en Steenwijk) en Zwolle/Kampen.
De PKB-tekst dient overeenkomstig te worden aangepast.



In het kader van Kompas krijgen vier steden vanwege hun economische voortrekkersrol voor Noord-
Nederland prioriteit bij investeringsbeslissingen: Groningen-Assen, Leeuwarden en Emmen. In de
beleidsverkenning (hoofdstuk 6.2) gaat de Vijfde Nota RO op dit thema in. Wij achten het van belang
dat in de paragraaf over de regionale beleidskeuzes ook belangrijke projecten worden genoemd die
de vitaliteit van deze steden en hun economische trekkerspositie voor Noord-Nederland
ondersteunen. Duidelijk moet zijn, dat de vier steden gesteund worden bij hun verdere ontwikkeling
ten behoeve van het Noord-Nederland. Onze ervaringen met de aanpak van het Grotestedenbeleid
zijn positief.

5. Vitaal landelijk gebied

ontwikkelingsgericht investeren in het landelijke gebied
Met de kwalitatieve benadering  van de Vijfde Nota RO om de diversiteit en identiteit van het
landschap te beschermen en nieuwe landschappelijke waarden toe te voegen, zijn wij het eens. Wij
kunnen instemmen met ruimtelijke verbeterprojecten, wanneer hiervoor van rijkszijde de nodige
additionele middelen beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld onderdeel van het aangekondigd
nieuwe ruimtelijke investeringsprogramma). Wij bepleiten een ontwikkelingsgerichte benadering voor
enkele specifieke deelgebieden in Noord-Nederland. Hierbij moet worden voorgesorteerd op het
Tweede Structuurschema Groene Ruimte. Wij denken aan het Drents Plateau als een gebied met
grote verwevenheid van wonen, werken en ruimte en hoge potenties voor kwaliteitsnatuur
(oorspronggebied van stromen). Aan het Fries merengebied, als waterrijk gebied met grote potenties
voor meervoudig ruimtegebruik (landbouw, toerisme, wonen, natuur, waterbeheer). Aan het
Noordelijk Kleigebied, als een gebied met potenties voor een combinatie van land- en tuinbouw,
wonen en cultuurtoerisme (belangrijk wierden- en terpengebied). Ook voor de Veenkoloniën is een
ontwikkelingsgerichte benadering essentieel. Dit gebied wordt in de Vijfde Nota RO reeds genoemd
als een gebied waarvoor een gebiedspecifieke benadering van de economische dynamiek nodig wordt
geacht (hiervoor is de Commissie Hoekstra ingesteld).Het rijk ondersteunt de structuurversterking voor
een nieuwe, zelfstandig concurrerende land- en tuinbouwsector. Wij zijn echter van mening dat voor
dit gebied een integrale aanpak voor de sociaal-economische ontwikkeling noodzakelijk is. Aandacht
voor alleen de landbouweconomische aspecten is niet voldoende.

realisatie van bestaand natuurbeleid heeft prioriteit
Met betrekking tot het onderdeel natuur zijn wij van mening dat de hoogste prioriteit moet liggen bij
realisering van het bestaande afgesproken beleid. De Natte As kan binnen het bestaande beleid goed
vorm krijgen, mede door functiecombinaties. Dit betekent goede instrumenten en voldoende financiële
middelen voor de EHS, agrarisch natuur- en landschapsbeleid, groen in en om de stad, het
soortenbeleid en dergelijke. De realisering van ecologisch verbindingszones blijft ook in Noord-
Nederland achter. Nieuwe impulsen daarvoor van de kant van het Rijk zijn prima.

landbouw blijvend aanwezig
De verwachte uitstoot van landbouwgronden die de Vijfde Nota RO voorziet (128.000 ha.), herkennen
wij niet. Onze ervaring is dat de landbouw in Noord-Nederland in ruimtegebruik veel minder zal
inleveren dan in de Vijfde Nota RO is berekend. In feite zal de landbouw de ruimte die ze nu heeft
goed kunnen gebruiken. Daarbij is er wel een uitwisseling tussen soorten agrarisch gebruik aan de
orde, zoals van akkerbouw naar melkveehouderij. Verder leiden tendensen zoals biologisch- en
milieuverantwoorde landbouw tot een extensivering in het grondgebruik en dus tot een druk op de
grondmarkt. Daarnaast spelen ontwikkelingen als uitbreiding van de glastuinbouw en de bollenteelt.
Voor de vitaliteit en de landschappelijke beleving van het landelijk gebied is en blijft de landbouw dus
belangrijk.

geef glastuinbouw ruimte
Aanvullend op het afsprakenkader LNV-LTO over de projectlocaties voor glastuinbouw tot 2010
(Emmen en Berlikum), formuleert de Vijfde Nota RO een beperkend beleid voor locaties die alleen in
een regionale behoefte zouden moeten voorzien. Deze benadering vinden wij te beperkend voor de
locaties Hoogezand-Sappemeer en Eemsmond. Ook gaan wij ervan uit dat de genoemde hectares
voor Emmen en Berlikum als een minimum worden gehanteerd.



ruimte voor ruimte benadering
De voorgestelde 'ruimte voor ruimte'-benadering vinden wij niet passend in ons beleid. Wij vragen ons
ook af of een dergelijk concept, dat mogelijk in de concentratiegebieden voor intensieve veehouderij
soelaas biedt voor de noodzakelijke sanering wel een generiek concept moet worden. Wij
onderschrijven het concept in zoverre dat wij de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied
delen. In ons huidige beleid is ruimte voor functieverandering van agrarische opstallen. Vervanging en
nieuwbouw hiervan is geen beleid dat we willen reguleren. In bepaalde gevallen kan sanering van
bedrijfsgebouwen kwaliteit opleveren. Of dit gestimuleerd moet worden met vervangende nieuwbouw
is voor ons zeer de vraag. Vrijstaande woningen in het buitengebied zijn voor ons onbespreekbaar.
Wij achten dit aspect mee in het licht van de verschillen in de landbouw in de verschillende delen van
het land een zaak van nadere uitwerking.

IJsselmeer: nieuwe en bestaande waarden goed bekijken
Met het beleidsuitgangspunt “meegroeien met de zee” kunnen wij in principe instemmen. Wij vragen
nadrukkelijk aandacht voor behoud van de landschappelijke-, cultuurhistorische -, ecologische- en
recreatieve waarden langs de IJsselmeerkust en het behoud van de mogelijkheden voor de
beroepsvaart en de recreatievaart. Vooral de grote ecologische betekenis van de waarden, platen en
ondiepe oeverzones langs deze kust voor diverse vogelsoorten maken een uitgekiend beleid
noodzakelijk. Wij willen daarbij een goede afstemming van rijks- en interprovinciaal beleid.

regionale watersystemen op kaart zetten
Herstel van regionale watersystemen is in Noord-Nederland een belangrijk aandachtsveld. De Vijfde
Nota RO lijkt hier aan voorbij te gaan doordat belangrijke systemen niet op de ontwikkelingskaart voor
water zijn opgenomen.

ook de financiële aspecten voor waterberging regelen
De Vijfde Nota RO noemt wel de opgave voor waterbergende maatregelen, maar is onduidelijk in hoe
de uitvoering wordt gefinancierd. Het gaat dan ondermeer om de aanleg van retentiebekkens,
noodberging en het herstel van regionale watersystemen en de gevolgen van dijksverhoging langs het
IJsselmeer.

6. Sturing, instrumentarium en uitvoering

samenwerking stimuleren
De Vijfde Nota RO is ontwikkelingsgericht geformuleerd en zal door andere overheden verder moeten
worden uitgewerkt. De voorgestelde aanpak met herkenbare en aansprekende beleidsopgaven
onderschrijven wij. De provincies, en de steden in de stedelijke netwerken, hebben hierbij een
belangrijke regierol om samen met gemeenten en waterschappen en in overleg met maatschappelijke
organisaties de ruimtelijke visie vorm te geven en beleidsopgaven te realiseren. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid hierin.

toegesneden instrumentarium gevraagd
Voor de uitvoering is het belangrijk dat het Rijk zich concentreert op de hoofdlijnen van het eigen
beleid en in de diverse strategische rijksnota’s goede afstemming en complementariteit weet te
bereiken. Naar de landsdelen toe is het belangrijk dat het Rijk goede condities schept voor de
uitvoering van het beleid en de lagere overheden goed gereedschap aanreikt.

Noord-Nederland stemt in met één van de belangrijkste beleidsdoelstellingen uit de Vijfde Nota RO,
namelijk zuinig ruimtegebruik en het behoud van de open en groene ruimte. Dit is in essentie ook ons
beleid van bundeling en concentratie in de economische kernzones. Met de uitwerking hiervan via
contouren, zoals in de Vijfde Nota wordt voorgesteld, hebben wij echter grote moeite.
Met het trekken van groene contouren kunnen wij instemmen, mits de bestaande gebiedscategorieën
in het landelijk gebied sterk worden beperkt en de landbouw voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
houdt. Bovendien vinden wij het wezenlijk dat er een ontwikkelingsgerichte strategie en bijpassend
instrumentarium aan deze contourgebieden wordt gekoppeld om de kwaliteit van de landschappen te
verhogen.
Door contouren te trekken langs de open en groene ruimten die tegen verstedelijking moeten worden
beschermd, zijn de voorgestelde, harde rode contouren overbodig. Zuinig ruimtegebruik vraagt in een
relatief onderdrukgebied als Noord-Nederland om een andere benadering dan in bijvoorbeeld de



Randstad. Wij zijn voorstander van een regionale ruimtelijke strategie, waarbij de
verstedelijkingsopgave door provincies en gemeenten samen in goede banen wordt geleid. Met het
instrumentarium van de Herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met de Nota
Grondbeleid, die samen met de Vijfde Nota RO een hecht drieluik vormen, zijn wij voldoende in staat
uw en tevens onze beleidsdoelen te verwezenlijken.

uitvoeringsgerichtheid versterken
Essentieel voor die uitvoering is dat de benodigde en afgesproken financiële middelen ook
daadwerkelijk beschikbaar komen. Om dit bewerkstelligen zullen wij binnen Noord-Nederland
bestuurlijk intensief met elkaar blijven optrekken. Hiermee denken wij een goede uitgangsspositie te
hebben gecreëerd voor een prominente plaats in de tweejaarlijkse VROM-uitvoeringsprogramma’s.

Afsluitend merken wij op dat de Vijfde Nota RO voor Noord-Nederland een strategisch belangrijke
rijksnota is. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar uw reactie op onze voorstellen om de integratie van
de Kabinetsvisie en die van Noord-Nederland te versterken.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland


