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Centrum Publieksparticipatie 
Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Postbus 30316 
2500 GH Den Haag 
 
 
                                Den Haag,  12 september 2011 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Betreft: zienswijze AVN inzake ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

en ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte (Amvb Ruimte) (eerste 
aanvulling) 

 
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage e.o.  (AVN) is de 
grootste locale natuurbeschermingsorganisatie van Nederland (5000 leden), die al 85 jaar op 
de bres staat voor de natuur in Den Haag en voor de groene gebieden tussen Den Haag en 
Rotterdam (Midden-Delfland) en tussen Leiden, Zoetermeer en Den Haag, onderdeel van de 
Zuidvleugel van de Randstad. De AVN maakt daarom graag gebruik van de mogelijkheid om 
een zienswijze in te dienen inzake de Ontwerp Structuurvisie en de bijbehorende eerste 
aanvulling van de Ambv Ruimte. Ons commentaar betreft de volgende punten: 
 

1. Afschaffen Rijksbufferzones 
De AVN is hier sterk tegen gekant, omdat de in de SVIR aangegeven ontwikkelingen 
zullen leiden tot een grote verstedelijking in de Zuidvleugel van de Randstad. Een 
Rijksbufferzone is steeds een effectief planologisch instrument geweest om het open 
landelijk gebied te behouden. 
 

2.  Ruimtetekort Zuidvleugel Randstad niet onderkend 
In de SVIR wordt niet onderkend dat door de aangegeven woningbouwopgave er een 
nijpend tekort aan ruimte zal ontstaan, waardoor verdwijning van het open landelijk 
gebied dreigt. 
 

3. Gevolgen verstedelijking en demografische ontwikkelingen niet onderkend 
De PlanMER-SVIR toont de gevolgen aan van de grote verstedelijking die het gevolg 
is van het voorgestelde beleid, o.m. ernstig verlies van natuur- en landschapswaarden 
en versnippering. De SVIR gaat daaraan voorbij en besteedt geen aandacht aan 
verwachte demografische ontwikkelingen in de steden. 
 

4. Noodzaak urbanisatieparagraaf, voldoende budget en menskracht lagere overheden 
In de SVIR ontbreekt een richtinggevende paragraaf met het gewenste 
urbanisatiepatroon in Nederland op de lange termijn. Lagere overheden moeten 
voldoende budget en menskracht krijgen voor gedecentraliseerde taken. 
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5. Vervallen robuuste ecologische verbindingen, keuze tracé Rijnlandroute 
Voor behoud en ontwikkeling van flora en fauna zijn robuuste ecologische 
verbindingen essentieel. Het vervallen daarvan is niet te rijmen met de ambitie van een 
nationaal netwerk voor flora en faunasoorten. Bij infrastructurele ontwikkelingen, 
zoals de tracékeuze voor de Rijnlandroute, moet hiermee rekening worden gehouden. 
 

6. Relatie Visie op natuur en Herijking EHS 
De aangekondigde Visie op natuur dient vooraf te gaan aan de herijking van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De toekomst van robuuste ecologische verbindingen 
moet daarin nader worden onderzocht. Het voornemen deze te schrappen is prematuur.  

 
Hierna wordt onze zienswijze ten aanzien van deze punten verder toegelicht en onderbouwd. 
Vervolgens formuleren wij onze zienswijze ten aanzien van de Amvb Ruimte.  
 
Ad 1 - Afschaffen Rijksbufferzones 
De groene gebieden tussen Den Haag en Rotterdam (Midden-Delfland) en tussen Leiden, 
Zoetermeer en Den Haag zijn in feite de twee Rijksbufferzones, die er al meer dan 52 jaar 
voor gezorgd hebben, dat de stedelijke kernen in dit deel van de Zuidvleugel van de Randstad 
van elkaar gescheiden zijn gebleven. Het zijn cultuurhistorisch interessante veenweide-
gebieden, die alom gewaardeerd worden vanwege de openheid en de weidsheid van het 
landschap. Mede daardoor zijn het gebieden die uit het oogpunt van openluchtrecreatie 
bijzonder aantrekkelijk zijn voor fietsers en wandelaars uit de stedelijke omgeving. 
Bovendien herbergen deze gebieden belangrijke natuurwaarden, zoals grote aantallen 
weidevogels en andere, deels bedreigde dier- en plantensoorten. 
 
De Rijksbufferzone is in wezen een zeer eenvoudig planologisch instrument, dat evenwel in 
de ruimtelijke ordeningspraktijk buitengewoon effectief is gebleken. De AVN is daarom, 
mede vanwege de grote waarde van de huidige randstedelijke structuur, sterk gekant tegen de 
afschaffing van de Rijksbufferzones in het algemeen en tegen die rondom Den Haag in het 
bijzonder. Onze afwijzing van het niet nader beargumenteerde voorstel van rijkswege tot 
afschaffing van een in de praktijk goed werkend instrument, is gebaseerd op al hetgeen verder 
in de ontwerp SVIR t.a.v. ruimtelijk-economische ontwikkelingen voor onze regio wordt 
voorgesteld.  
 
Ad 2 - Ruimtetekort Zuidvleugel Randstad niet onderkend 
De in de SVIR voorgestelde ontwikkelingen, die in het bijzonder gericht lijken op de 
versterking van het economisch potentieel o.a. door concentratie van activiteiten en 
investeringen rond main-, brain- en greenports, zullen leiden tot een zeer versterkte 
verstedelijking van onze regio. Zo wordt gesteld dat er in de Zuidvleugel tot 2040 nog een 
woningbouwopgave  ligt ter grootte van enkele honderdduizenden woningen. Voor Den Haag 
e.o. wordt uitgegaan van ruim 120.000, voor Leiden e.o. 20.000 en voor de regio Rotterdam 
van zo’n 44.000 woningen. Voor de AVN is het duidelijk dat bij zulke aantallen nieuw te 
bouwen woningen alleen al in dit deel van de Zuidvleugel van de Randstad, de nu nog open 
ruimten aldaar - die tot nu toe behouden zijn gebleven dankzij het Rijksbufferzonebeleid – 
onder zodanige druk komen te staan dat voor verdwijning ervan moet worden gevreesd. Nu al 
is bij bewoners en gebruikers van de Haagse regio het gevoel aanwezig dat het gebied 
stedebouwkundig reeds zijn maximum capaciteit heeft bereikt, zeker na realisering van wat 
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momenteel nog aan woningbouw in de pijplijn zit. Het is in onze visie dan ook zeer onterecht, 
dat in de ontwerp SVIR niet de conclusie wordt getrokken dat er in deze regio een groot 
probleem zal ontstaan, te weten een nijpend tekort aan ruimte. 
 
Ad 3 - Gevolgen verstedelijking niet onderkend 
De ontwerp SVIR legt veel nadruk op de bevordering van economische groei, mobiliteit en 
bereikbaarheid. Daarbij worden uitgangspunten gehanteerd, bijvoorbeeld t.a.v. de 
ontwikkeling van het autoverkeer en daarmee verbonden congestieproblemen, die niet worden 
onderbouwd. Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en afname van de 
beroepsbevolking in de steden, worden ten onrechte niet genoemd.  
 
De gevolgen van de voortgestelde ontwikkelingen voor de leefbaarheid en de duurzaamheid 
worden onvoldoende duidelijk gemaakt. De PlanMER-SVIR toont aan wat de consequenties 
van het voorgestelde beleid zullen zijn: een grote verstedelijking, die gepaard zal gaan met 
verlies aan variatie tussen stad en land, uitwaaiering van stedelijke ontwikkelingen naar, voor 
wat betreft dit deel van de Zuidvleugel, de Zuid-West Delta, het Rivierengebied en vooral het 
Groene Hart, ernstig verlies van natuur- en landschapswaarden en versnippering, ook van 
recreatiegebieden.  
 
Ad 4 - Noodzaak urbanisatieparagraaf, voldoende budget en menskracht lagere overheden 
De gevolgen van de voorgestelde ontwikkelingen zullen zich over de gemeente- en 
provinciegrenzen heen voordoen. Het is mede daarom noodzakelijk dat het Rijk aan de 
medeoverheden inzicht verschaft in wat het meest gewenste urbanisatiepatroon voor 
Nederland is op de langere termijn. Met alleen vertrouwen schenken aan de decentrale 
overheden is de kans blijvend aanwezig, dat gemeenten en provincies zich op enig moment 
toch vooral zullen bekommeren om datgene dat het eigen belang het meeste dient. Het Rijk is 
wat de verstedelijking van ons land betreft de laatste 60 jaar in alle verschenen nota’s over de 
ruimtelijke ordening richtinggevend geweest. Aanvulling van de ontwerp SVIR met een 
urbanisatieparagraaf (en een indicatieve kaart) is o.i. dan ook zeer gewenst. Voorts is het 
volstrekt onduidelijk of aan de decentrale overheden voldoende budget en menskracht 
beschikbaar zullen worden gesteld om de aan hen overgelaten taken naar behoren te kunnen 
vervullen. 
 
Ad 5 - Vervallen robuuste ecologische verbindingen, keuze tracé Rijnlandroute 
De AVN vraagt zich af hoe de ambitie van een nationaal netwerk van natuur voor het 
overleven en ontwikkelen van fauna en flora (Nationaal belang 11) te rijmen valt met de 
mededeling, dat in de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) “de robuuste verbindingen 
zijn geschrapt”. Juist het instandhouden en uitbreiden van verbindingen tussen natuurgebieden 
is essentieel voor het behoud van soorten, zeker in deze tijden van klimaatverandering. In dit 
verband benadrukken wij de noodzaak, dat bij de aanleg van wegen in onze regio de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid zal worden betracht bij de inpassing in het landschap. Hierbij 
denken wij met name aan het tracé van de A-4 in Midden-Delfland, de keuze voor de plaats 
van de tunnel onder de Nieuwe Waterweg en de keuze voor het tracé voor de Rijnlandroute 
(de F-variant heeft niet onze voorkeur, gezien de desastreuze gevolgen daarvan voor de 
ecologische verbinding tussen kust en Groene Hart). 
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Ad 6 - Relatie Visie op natuur en Herijking EHS 
De AVN is benieuwd naar de visie op natuur, die het Rijk samen met de provincies voor de 
langere termijn zal ontwikkelen. De AVN vraagt zich in dit verband af hoe de hiervoor 
genoemde herijking van de EHS zich verhoudt tot de visie op natuur voor de langere termijn. 
Naar onze mening zal het ontwikkelen van een visie op natuur vooraf dienen te gaan aan de 
herijking van de EHS. Het Rijk zou de toekomst van de ecologische verbindingszones 
(robuuste ecologische verbindingen) afhankelijk moeten stellen van de uitwerking van een 
goed onderbouwde visie op de toekomst van de natuur. Het voornemen in de SVIR om de 
robuuste ecologische verbindingen te schrappen is daarom prematuur. 

 
Zienswijze AVN tav Ontwerp Amvb Ruimte (eerste aanvulling) 

 
Het commentaar van de AVN op de eerste aanvulling van de Ontwerp Amvb Ruimte richt 
zich op de volgende punten: 
 

1. Basisdocument en proceduregang onduidelijk 
Het document maakt niet duidelijk op welk basisstuk deze eerste aanvulling 
betrekking heeft. De oorspronkelijke - nog niet vastgestelde - Ontwerp Amvb Ruimte, 
die in 2009 aan het Parlement is aangeboden, heeft een andere structuur van 
artikelnummering dan het document waar naar verwezen wordt in deze aanvulling. 

2. Amvb uit balans: richtinggevend kader voor natuur en landschap ontbreekt 
Deze aanvulling geeft gedetailleerde bepalingen voor ruimtelijke reserveringen voor 
economische activiteiten, maar bevat geen inhoudelijke bepalingen voor provincie-
overschrijdende ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap en urbanisatie. 
Daaraan is wel behoefte, de Amvb is daarmee uit balans. 

3. Ecologische Hoofdstructuur mist ecologische koppelingen 
De EHS beoogt het bevorderen van biodiversiteit en moet daarom voorzien in 
migratiemogelijkheden tussen leefgebieden. Dit principe staat haaks op het nieuwe 
beleidsuitgangspunt om de robuuste ecologische koppelingen te schrappen. Realisatie 
van ecologische koppelingen moet in de nieuwe Visie op natuur worden uitgewerkt.  

4. De ontbrekende trede: bouwen aansluitend op bestaand bebouwd gebied 
De nieuwe bepalingen om bouwen buiten bestaand bebouwd gebied zo veel mogelijk 
te beperken in de vorm van een laddersysteem missen een trede: de verplichte 
afweging om eerst na te gaan of bebouwing aansluitend op bestaand bebouwd gebied 
mogelijk is. Daarmee wordt versnippering van de open ruimte tegengegaan. 

Deze punten van commentaar worden hierna toegelicht en onderbouwd. 
 
Ad 1 - Basisdocument en proceduregang onduidelijk 
In de aanhef van deze eerste aanvulling zou duidelijk moeten worden gemaakt op welk 
document deze aanvulling van toepassing is. Een verwijzing naar het “basisdocument” 
ontbreekt echter. De Nota van Toelichting verwijst naar “het recent vastgestelde besluit 
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algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)”. Dat besluit is echter nog niet vastgesteld. 
Het oorspronkelijke “Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (“Ambv 
Ruimte”)” van 29 mei 2009 is op 2 juni 2009 aangeboden aan de Eerste en Tweede 
Kamer. De parlementaire behandeling daarvan is gestaakt na het aantreden van het 
huidige kabinet. Navraag bij het ministerie van IenM gaf aan, dat dit ontwerp inderdaad 
een eerste aanvulling betreft van het Ontwerp Amvb Ruimte dat medio 2009 aan de Eerste 
en Tweede Kamer werd aangeboden. De indeling van dat document is echter kennelijk 
inmiddels aangepast, want de artikel verwijzing in deze eerste aanvulling komt niet meer 
overeen met die van het oorspronkelijke Ontwerp Amvb Ruimte. 
 
Ad 2 - Amvb uit balans: richtinggevend kader voor natuur en landschap ontbreekt 
Voor ruimtelijke ordening worden in de SVIR ondermeer de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: “Het Rijk richt zich op de belangen van Nederland als geheel”, 
“gebiedsontwikkelingen van nationaal belang worden (door het Rijk) doorgezet” en  “het 
Rijk brengt eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, 
natuur en monumenten”.  De Amvb Ruimte geeft met bindende regelgeving voor lagere 
overheden uitvoering aan het SVIR beleid.   
 
Uit de inhoud van deze eerste aanvulling van de Amvb Ruimte blijkt echter dat het Rijk 
selectief met de SVIR-uitgangspunten omgaat. De ruimtelijke reserveringen voor 
economische ontwikkelingen zoals verkeersinfrastructuur, electriciteitsvoorzieningen, 
vaarwegen en buisleidingen zijn bijzonder gedetailleerd. Echter, op het gebied van natuur 
en landschap worden provincie-overstijgende belangen en structuren zoals het Nationaal 
Landschap Het Groene Hart zelfs niet genoemd. Voor de Ecologische Hoofdstructuur 
beperkt deze aanvulling zich tot het stellen van een bestuurlijk procedureel kader en wordt 
de daadwerkelijke invulling overgelaten aan lagere overheden.  
 
De Amvb raakt daarmee uit balans: de SVIR-uitgangspunten worden niet toegepast op 
alle sectoren van ruimtelijke ordening, maar slechts eenzijdig op economische ruimtelijke 
ontwikkelingen. De AVN is van mening, dat ook ontwikkelingen ten aanzien van natuur 
en landschap, en daarmee samenhangend het gewenste urbanisatiepatroon in Nederland, 
een inhoudelijk richtinggevend kader behoeven, juist omdat de druk op de resterende 
groene open ruimte door de economische ontwikkelingen en de voortschrijdende 
urbanisatie alleen maar toeneemt. 
 
Ad 3 – Ecologische Hoofdstructuur mist ecologische koppelingen 
De noodzaak van een goede Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor het bevorderen van 
de biodiversiteit, om daarmee te voldoen aan internationale verplichtingen, wordt in de 
Nota van Toelichting onderkend. Omdat de EHS migratie van soorten tussen leefgebieden 
mogelijk moet maken is het onbegrijpelijk, dat in de Amvb Ruimte aan het aspect 
ecologische verbindingen in het geheel geen aandacht wordt besteed. De  EHS moet 
volgens de Nota van Toelichting (p.7) “kleiner maar sterker” worden, maar hoe valt dat te 
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rijmen met het uitgangspunt (p.8): “de voormalige robuuste verbindingen worden 
geschrapt”. Het blijft volstrekt onduidelijk hoe het Rijk dan denkt te kunnen voorzien in 
de noodzakelijke migratiemogelijkheden. Verschillende soorten stellen verschillende 
eisen aan de ecologische verbindingen, zodat bestaande gebieden met agrarische 
bestemming zonder aanpassingen hiervoor vaak onvoldoende geschikt zullen zijn.  
 
Dit uitgangspunt dient daarom te vervallen. In de aangekondigde  uitgewerkte “Visie op 
natuur” dient te worden geïnventariseerd in hoeverre binnen de EHS de agrarische 
gebieden die gelegen zijn tussen  natuurgebieden moeten worden aangepast, om te kunnen 
voorzien in de voor doelsoorten benodigde ecologische koppelingen tussen die 
natuurgebieden. 
 
Ad 4 - De ontbrekende trede: bouwen aansluitend op bestaand bebouwd gebied 
In het nieuwe tweede lid van art. 3.1.6 van de Amvb Ruimte wordt voor de keuze van 
nieuwe bouwlocaties een procedure geïntroduceerd met verplicht te doorlopen stappen, in 
de Nota van Toelichting de “treden van de ladder” genoemd en uitgewerkt in 3 treden. Dit 
systeem zet een rem op de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties in het landelijk gebied 
en is daarom toe te juichen. De oorspronkelijke Amvb Ruimte bevatte soortgelijke 
bepalingen, toen onder de noemer: “bundeling van verstedelijking en locatiebeleid 
economische activiteiten” (hoofdstuk 2).  
 
In het nieuwe laddersysteem ontbreekt een trede, die in de oorspronkelijke Amvb Ruimte 
wel bestond: de verplichting om, als binnen bestaande bebouwingscontouren  
onvoldoende ruimte bestaat, eerst te zoeken naar bouwlocaties aansluitend aan bestaand 
bebouwd gebied.  De AVN stelt voor om die trede toe te voegen in de nieuwe procedure 
tussen de treden 2 en 3. Daarmee wordt beoogd versnippering, door ontwikkeling van 
nieuwe bouwlocaties in het landelijk gebied, zo veel mogelijk tegen te gaan.  

 
De AVN heeft u deze zienswijze zowel per brief als digitaal toegezonden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
F.C. Prillevitz, voorzitter AVN 
 
 


