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1

Inleiding

1.1

Aanleiding voor de MIRT Verkenning Anwerpen-Rotterdam
De primaire aanleiding voor het maken van een verkenning voor het gebied
Antwerpen-Rotterdam is het Kabinetsbesluit over bedrijventerreinen Hoeksche
Waard van 25 maart 20081 en daarin de aankondiging om samen met de regio te
studeren op kansen en bedreigingen in de corridor Antwerpen-Rotterdam. Maar ook
het kabinetsbesluit over de Structuurvisie Randstad 2040 en de wens vanuit
regionale partners om te komen tot een bovenregionaal perspectief zijn hierop van
invloed geweest.
Het kabinet is van mening dat er voor de korte termijn (tot 2020) behoefte is aan
bedrijventerreinen in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Er zijn twee
alternatieven in de regio Deltapoort, in plaats van de locatie Hoeksche Waard. Ook
na 2020 moeten er genoeg mogelijkheden voor bedrijfsterreinen zijn om de groei
van de mainport Rotterdam te accommoderen.
Het besluit geeft ook aan dat er een groot aantal onderwerpen in de corridor
Rotterdam-Antwerpen speelt die zowel kansen als bedreigingen voor de regio met
zich meebrengen. Het kabinet gaat daarom met de betrokken regio‟s gezamenlijk
deze ontwikkelingen en potenties bestuderen, teneinde tot integrale oplossingen te
komen. De regionale partners benadrukken allen het belang van een bovenregionaal
perspectief, met name in verband met logistiek/goederenvervoer en daarmee
verbonden bedrijventerreinen en transportstromen.
Deze MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR) is begonnen met het
Bestuurlijk Overleg MIRT van mei 2008, waarbij het Startbesluit is genomen. De
betrokken partijen hadden er behoefte aan de probleemstelling van het startbesluit
eerst nader te benoemen alvorens aan oplossingen zou worden gewerkt. Dit
Raamwerk biedt de nadere concretisering van de probleemstelling, en vertaalt de
vragen en dilemma‟s die tijdens de inventarisatie naar voren zijn gekomen in de
opgaven voor de verkenning.
In mei 2008 heeft het Rijk in overeenstemming met de drie provincies en de
Stadsregio Rotterdam ook besloten dat de MIRT verkenning als richtjaar 2040 heeft.
In oktober 2008 is het plan van aanpak van deze MIRT Verkenning bestuurlijk
vastgesteld in BO MIRT Zeeland, Noord-Brabant, en Zuidvleugel. Dit plan van
aanpak voorziet in het opstellen van een raamwerk als eerste stap van de
verkenning, waarbij de aanwezige potenties en bedreigingen in het gebied worden
geïnventariseerd. De vervolgens op te stellen (concept) verkenning zal een integrale
visie tot 2040 en een daarmee samenhangende projectenportefeuille opleveren. De
(concept)verkenning richt zich op de samenhang tussen ruimtelijk-fysieke opgaven
van uiteenlopende aard, zoals groen, water, infrastructuur, woningbouw,
bedrijventerrein en economie.
Begin 2010 wordt het eindresultaat van de MIRT-VAR aan het kabinet aangeboden.
Het uiteindelijke doel is het realiseren van, tussen Rijk en regio afgestemde, en
inhoudelijk samenhangende investeringen in het gebied.

1.2

Gebiedsbeschrijving
In de verkenning MIRT-VAR worden vier vensters onderscheiden. Het eerste venster
positioneert de regio in noordwest Europa, het tweede venster brengt het gebied
grensoverschrijdend in beeld en het derde venster focust op de structuur van het
gebied Rijn-Maas-Schelde delta. Het vierde venster betreft een aantal nader te
bepalen deelgebieden binnen de delta. Deze verkenning focust met name op het
derde venster, de Rijn-Maas-Schelde delta. Deze vier vensters zijn weergeven op
het kaartbeeld Vensters (pag. 4).

1 Tweede Kamer 2007-2008 nr. 29435 no. 205
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Het studiegebied MIRT-VAR beslaat delen van de provincies Zuid-Holland, Zeeland
en Noord-Brabant tussen de steden Rotterdam, Breda, Vlissingen en Antwerpen. Het
gebied heeft een strategische ligging door de maritieme cluster rond Rotterdam en
Antwerpen met de internationale knooppunten Amsterdam/Schiphol enerzijds en
Brussel, Parijs en het Ruhrgebied anderzijds. De Namenkaart (pag. 6) geeft een
beeld van de topografie van het gebied.
In bijlage 1, Kaartenatlas, zijn kaartbeelden opgenomen van Noordwest-Europa en
de Rijn-Maas-Schelde delta, onderscheiden naar ondergrond, netwerken, occupatie
en gelaagdheid.
1.3

Het raamwerk als onderdeel van de verkenning MIRT-VAR
Voor projecten die in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT) worden opgenomen geldt een recentelijk geactualiseerd spelregelkader2. Dit
speelregelkader is mede vormgegeven op grond van de adviezen van de Commissie
Elverding3 over besluitvorming over infrastructuur. Deze verkenning zal zo goed
mogelijk voldoen aan de nieuwe spelregels.
MIRT-VAR is een gebiedsgerichte en niet een sectorale verkenning. Het moet gaan
om een combinatie van ruimtegebruikers zoals woningbouw, water en natuur. Na
het zogenaamde Startbesluit moet binnen maximaal twee jaar een verkenning
worden uitgevoerd die afgesloten wordt met de keuze voor een voorkeursalternatief
(indien de conclusie is dat een rijksinvestering wenselijk is). Bij zo‟n besluit is een
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) beschikbaar, evenals een plan-MER
en een financieringsplan. Verder is nauwe samenwerking met de regio nodig, en
wordt burgerparticipatie georganiseerd.
Voor de organisatie en de inrichting van de fase van de concept verkenning wordt
separaat een plan van aanpak geschreven, dat zich richt op de volgende stap: het
ontwikkelen van alternatieven voor de gestelde opgaven. Voor het opstellen van het
Raamwerk is gebruik gemaakt van bestaande documenten en bronnen; er is nog
geen nieuw onderzoek gedaan.

1.4

Totstandkoming raamwerk
Aan dit raamwerk is in de periode vanaf september 2008 tot en met februari 2009
gewerkt door alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de projectorganisatie MIRT
VAR. In de zogenaamde Brede Werkgroep Raamwerk MIRT-VAR zijn van Rijkszijde
betrokken de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W), en vanuit de regio de
provincies Zuid Holland, Noord-Brabant en Zeeland, alsmede de Stadsregio
Rotterdam, Regio Drechtsteden en de West-Brabantse vergadering.
Gedurende de totstandkoming van het raamwerk heeft op 10 februari 2009 een
bestuurlijke conferentie plaatsgevonden. Die bijeenkomst heeft geleid tot
aanpassingen van het concept.
Het eerste contact met externe stakeholders heeft plaatsgevonden door twee
bijeenkomsten met respectievelijk de economische stakeholders en de partijen die
de groen-blauwe sector vertegenwoordigen. Hun betrokkenheid zal in de volgende
fase verder vorm moeten krijgen. Met burgers is nog geen contact geweest. Met het
Vlaams Gewest is informeel contact.4

1.5

Probleemstelling MIRT VAR
De probleemstelling van de MIRT Verkenning Antwerpen-Rotterdam is als volgt
geformuleerd en vastgesteld in het BO MIRT van oktober 2008:
“In het gebied Antwerpen-Rotterdam bestaan actuele en toekomstige vraagstukken
op het gebied van natuur en water, logistiek, bereikbaarheid, landschap,
2 Ministerie van V&W en Ministerie van VROM, Spelregels MIRT, januari 2009.
3 Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten, Sneller en Beter, april 2008
4 Ook het grensoverschrijdend bestuurlijk platform van de Rijn-Schelde Delta Samenwerking (RSD) biedt
mogelijkheden voor contacten met de regionale partners aan Belgische zijde.
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verstedelijking en de ontwikkeling van de Mainports Rotterdam en Antwerpen. De
druk op ruimte, infrastructuur en leefbaarheid (milieu, externe veiligheid) is
aanzienlijk mede door de functie van het gebied voor de economische
ontwikkelingen in de omgeving (havens, daarmee verbonden logistiek en
bedrijventerreinen, glastuinbouw, energie en dergelijke). De verwachte toename
van de wereldhandel in de komende decennia leidt tot een forse toename van
internationale goederenstromen naar en door het gezamenlijke achterland en
toename van ruimtegebruik. Dit vraagt om keuzes waardoor ook de kwaliteiten van
leefomgeving en landschap behouden blijven en zo mogelijk verbeterd worden.”
Het gebied tussen Antwerpen en Rotterdam (de Rijn-Maas-Schelde delta) is, in
meerdere opzichten, een bijzonder gebied. Het deltagebied van Rijn, Maas en
Schelde heeft mondiale ecologische betekenis als unieke rivierdelta en estuarium.
Tegelijkertijd is dit een gebied tussen twee stedelijke polen van mondiale
economische betekenis, met de internationale havens Antwerpen en Rotterdam en
de bijbehorende infrastructuur. In dit gebied leidt deze combinatie op veel plaatsen
tot een hoge ruimtelijke dynamiek: in de Zuidvleugel van de Randstad, BrabantStad,
in de Antwerpse regio en de zone van de Westerschelde (Kanaalzone, Sloegebied,
Zeebrugge), en langs de grote transportwegen als de A4, A16 en de spoorwegen. De
ruimtelijke kwaliteit staat in een aantal gebieden onder druk, daardoor is het risico
aanwezig dat de ruimtelijke kwaliteit in dit unieke gebied geleidelijk en ongemerkt
achteruit gaat. Die kwaliteit is ook van belang voor het vestigingsmilieu. Om dit te
voorkomen zullen er keuzes gemaakt moeten worden die ervoor zorgen dat het
gebied op langere termijn economisch én ecologisch waardevol blijft.
De potenties in het gebied zijn onder andere het ruimte bieden aan
bedrijfsvestigingen, en het verder verbeteren van de logistieke netwerken. De
bedreigingen liggen op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit,
arbeidsmarkt, aantasting van het landschap, de natuur en bereikbaarheid (zowel
voor personen- als goederenvervoer). Het vervoer van gevaarlijke stoffen verdient
extra aandacht, met name vanwege beperkte ontwikkelmogelijkheden op goed
ontsloten locaties zoals het stationsgebied van bijvoorbeeld Dordrecht en
Roosendaal.
Het gaat dus om het combineren van de economische ontwikkeling met ecologische
kwaliteiten. In dit raamwerk is deze probleemstelling uitgewerkt in de volgende
vragen:
1. Hoe is het op dit moment gesteld met de ruimtelijke kwaliteit van het gebied
(sterkten en zwakten)?
2. Welk beleid geldt tot 2020? Welke belangrijke onzekerheden zijn er over de
uitvoering van beleid tot 2020? Is er beleid voor de periode na 2020?
3. Welke ruimtelijke ontwikkelingen en welk programma dienen zich tussen
2020 en 2040 aan? Met welke bandbreedtes en onzekerheden?
4. Hoe staat het met de opgaven voor dit gebied tussen nu en 2040, en op
welke schaalniveaus manifesteren deze zich?
1.6

Werkwijze
De eerste fase van de totstandkoming van het raamwerk (september-december
2008) bestond uit een analyse van alle relevante (beleids)documenten van Rijk,
provincies, regio‟s en gemeenten. Deze documenten zijn verzameld en beoordeeld
door de ambtelijke vertegenwoordigers van de bij MIRT-VAR betrokken Rijks- en
regiopartijen.
In de tweede fase (vanaf december 2008) is uit de geledingen van de Brede
Werkgroep een drietal werkgroepen ingesteld die als opdracht meekregen zich te
buigen over de vraag wat staat er nu te gebeuren, wat staat er straks te gebeuren
en wat staat er in de verre toekomst te gebeuren. Hiermee zijn de kwaliteiten van
het gebied nu (2010) in verband te brengen met het vigerend beleid (tot 2020) en
het mogelijke toekomstige programma (tot 2040). In de verkenning is gezocht naar
de verbanden tussen deze drie. Daar waar nu de kwaliteit slecht is, het beleid niet
eenduidig lijkt en er sprake is van een groot toekomstig programma lijkt extra
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aandacht op zijn plaats: naar alle waarschijnlijkheid komen deze gebieden als
opgave terug. Dit heeft geleid tot de volgende uitwerkingen:
De aanwezige ruimtelijke kwaliteit;
Vigerend beleid;
Het programma na 2020.
Dit heeft geleid tot een drietal deelrapportages, waarin sterkten en zwakten,
onzekerheden in de uitvoering en kansen en bedreigingen zijn geanalyseerd. De
resultaten van de deelrapportages zijn in hoofdstuk 2 van dit raamwerk beknopt
weergegeven. In de bijlage (2 t/m 4) zijn de integrale deelrapportages van de drie
werkgroepen opgenomen.
Om een antwoord te kunnen geven op de laatste vraag naar de druk op dit gebied
tussen nu en 2040 heeft de Brede Werkgroep verbindingen gelegd tussen de
analyses van de drie werkgroepen en een synthese gemaakt van de uitkomsten in
de vorm van concrete opgaven voor het gebied. Daarmee wordt aangegeven wat in
de periode tot 2040 in het gebied bereikt moet worden. Het kan zowel gaan om
problemen die opgelost moeten worden, als om kansen die benut kunnen worden.
In hoofdstuk 3 van dit raamwerk zijn de opgaven nader omschreven.
De inbreng van de ontwerpdiscipline moet volgens de Visie Architectuur en
Ruimtelijke Ontwerp bij het MIRT worden gewaarborgd. Daarom is in deze fase van
inventarisatie en analyse gewerkt volgens de methode van ontwerpend onderzoeken
en zijn van meet af aan kaartbeelden geproduceerd, waardoor de ruimtelijke
weerslag van de analyses steeds inzichtelijk is gemaakt (zie ook de bijlage 1
„Kaartenatlas‟).
De aanduidingen op de kaartbeelden zijn indicatief, aanduidingen buiten Nederland
zullen nader worden afgestemd.
1.7

Scope van de verkenning
De verkenning richt zich op de lange termijn (richting 2040). Dat betekent dat
uitgegaan wordt van de toestand in 2020. Lopende initiatieven die vóór 2020 tot
uitvoering zouden kunnen komen worden in principe buiten beschouwing gelaten
(zie hoofdstuk 2.2). Deze initiatieven kunnen wel resultaten opleveren die van
belang zijn voor het verkenningengebied (ook als ze niet tot uitvoering komen),
terwijl andersom deze verkenning inzichten en projecten kan opleveren die voor die
initiatieven van belang zijn. Tussentijdse afstemming is dus nodig.
Voor de volgende fase is gekozen voor uitwerking van díe opgaven die niet al in
andere programma‟s en projecten worden behandeld (zie figuur 1). Wederzijdse
afstemming is dan wel
noodzakelijk. Dit punt wordt aan
het slot van hoofdstuk 3 verder
toegelicht.

Figuur 1: Plandekking

Tenslotte: In het vervolg zal
bekeken worden wie
verantwoordelijk is voor de
oplossingen van de opgaven. Dit
wordt uitgewerkt in het plan van
aanpak concept MIRT-VAR. Het
gaat hierbij om zowel de publieke
als private partners in het gebied.
Uitgangspunt daarbij is dat het
Rijk primair verantwoordelijk is
voor de opgaven op internationaal
en nationaal niveau, de regionale
partijen voor het regioniveau en
de gemeenten voor het lokale
niveau.
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2

Inventarisatie en analyse

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de themawerkgroepen ruimtelijke kwaliteit,
beleid en programma samengevat. Het thema ruimtelijke kwaliteit is geanalyseerd
op sterkten en zwakten en wordt beschreven in paragraaf 2.1. Het thema beleid
gaat nader in op de onzekerheden in beleid en uitvoering en wordt beschreven in
paragraaf 2.2. Het thema programma gaat in op de kansen en bedreigingen na 2020
en wordt beschreven in paragraaf 2.3. De rapportages van de themawerkgroepen
zijn in bijlage 2 t/m 4 integraal weergegeven.
2.1

Ruimtelijke kwaliteit

2.1.1

Structuurdragers
Om zicht te krijgen op de ruimtelijke kwaliteit in het Rijn-Maas-Schelde delta, is
uitgegaan van de lagenbenadering (ondergrond, occupatie, netwerken). Uit de
analyse per laag komen kenmerkende structuurdragers naar voren, die de grondslag
vormen voor de ruimtelijke opbouw van het gebied.
De ondergrond betreft de bodem en het water. Daarbij is sprake van een veelzijdig
watersysteem ten gevolge van de typerende deltastructuur enerzijds en de
kenmerkende bekenstelsels en krekensystemen anderzijds. Daarnaast is het
grofweg samenvallen van de overgang van zand-klei met de 1m hoogtelijn
opvallend (met uitzondering van Zeeuws Vlaanderen).
Het netwerk van infrastructuur, zowel op maaiveld als de bovengrondse en
ondergrondse leidingen, geeft een bundeling te zien van verbindingen buiten de
delta om. Het dichte patroon van snelwegen kan, met name in West-Brabant, eerder
als verbindend dan als doorgaand worden gekenschetst. In dit netwerk is zo sprake
van een infrastructurele “leegte” in Zeeland (geringere bereikbaarheid en
ontsluiting), met de A58, met daaraan gebundeld de spoorlijn en
hoogspanningsleidingen als uitzondering.
Het ruimtegebruik heeft geleid tot een onderscheid in open (met name de
zeekleigebieden), half open (met name de zandgebieden van Brabant en
Vlaanderen) en besloten landschappen (bosgebieden). In het gebied zijn drie
verschillende typen verstedelijking te onderscheiden: het stedelijk veld van de
Zuidvleugel, het kralensnoer van de Brabantse Stedenrij en het bebouwd perifeer
landschap en de lintlandschappen (kerndorpen en solitaire linten) rond Antwerpen.
Daarnaast is het verschil opmerkelijk tussen de Vlaamse landelijke bebouwingslinten
en de op Nederlands grondgebied meer verspreide dorpen. In het gebied komen
verschillende grootschalige havenen industriegebieden voor, naast
enkele grootschalige concentraties
van glastuinbouw in het
zeekleigebied. Van grote betekenis
zijn ook de grootschalige
natuurgebieden van de Biesbosch,
Tiengemeten, Saeftinghe, de
Oosterschelde en de kuststrook
(duinen en Voordelta).

Figuur 2: Structuurbeeld

Op kaartbeeld ruimtelijke kwaliteit structuurdragers (pag. 10) zijn deze
structuurdragers weergegeven.
Nadere bestudering van dit
samenhangende beeld leidt enerzijds
tot een onderscheid in deelgebieden:
Rotterdam en Drechtsteden, Groene
Hart (Waardengebied), Zuid-Hollands
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ruimtelijke kwaliteit

STERKTEN & ZWAKTEN

1. randen delta onder druk
Hoeksche Waard, Dintelland, Brabantse
Wal & Westerschelde

6. knelpunten omgevingskwaliteit stedelijke gebieden
als gevolg van vervoer gevaarlijke stoffen
via weg en rail

2.oost-west & noord-zuid oriëntaties
positie en inrichting Hoeksche Waard,
Dintelland, Brabantse stedenrij, Brabantse
Wal & zuidwest Brabants/Vlaams zandgebied

7. verdroging en verzilting

3. drie verschillende verstedelijkingsvormen
zuidelijke Randstad
stedelijk veld
Brabantse stedenrij & Zuid-Beveland/Walcheren
kralensnoer met groene dooradering
gewest Antwerpen
stedelijke zwerm
4. gebrekkige ruimtelijke kwaliteit Dintelland
als gevolg van doorsnijdingen, ruimtedruk en
matige kwaliteit landschap
5. restcapaciteit haven- en bedrijventerreinen
door efficiënter ruimtegebruik

met effecten op natuur en landbouw, met name op
zuidwest Brabantse zandgronden en eilanden
8. natuurgebieden & waardevolle landschappen
grote natuurgebieden
Brabantse Wal, Saeftinghe, Kalmthoutse heide,
Biesbosch, Tiengemeten, Voornse Duinen, zeearmen
(Oosterschelde) & koppen eilanden
waardevolle landschappen
Groene Hart, Hoeksche Waard, Walcheren,
Zak van Zuid-Beveland & west Zeeuws-Vlaanderen
9. cultuurhistorische elementen
als drager voor landschapskwaliteit

10. belevingskwaliteit
van stedelijke en industriegebieden en
landschappelijke overgangen
haven- en industriegebieden & Brabantse Wal

aanduidingen zijn indicatief
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zeekleigebied (Voorne Putten en Hoeksche Waard), Rivierengebied (met de
Biesbosch), de Zeeuwse eilanden (eilanden en voormalige zeearmen), NoordBrabants zeekleigebied, Brabantse Stedenrij, de Westerschelde, het NoordBrabantse zandgebied (met de Brabantse Wal), Zeeuws Vlaanderen (met de
Kanaaalzone), de agglomeratie Antwerpen, de Kempen en Waasland. Anderzijds
zien we een oost-west gericht netwerk van infrastructuur als dragers van
verstedelijking, van een gelijke oriëntatie van het watersysteem als drager van
landschappen met dwars daarop een stelsel van noordzuid gerichte lijnverbindingen
van weg (A4 en A16), spoor (HSL) en water (Schelde-Rijn kanaal) en van
ondergrondse buisleidingen. Het watersysteem, de infrastructuur en de stedelijke
zones zijn de ingrediënten van het structuurbeeld, zoals dat in figuur 2 in beeld is
gebracht.
2.1.2

Sterkten en zwakten
De ruimtelijke opbouw van het gebied is beoordeeld op een aantal aspecten van
ruimtelijke kwaliteit: natuur, beleving, cultuurhistorie, gebruik en milieu. Aan deze
aspecten worden sterkten en zwakten ontleend, die aanleiding geven de volgende
aandachtspunten aan de orde te stellen bij het formuleren van de opgaven voor dit
gebied. Deze punten zijn op kaartbeeld: Ruimtelijke kwaliteit - sterkten en zwakten
(pag. 12) in beeld gebracht:
1. Randen delta onder druk: De dynamiek van de havens legt een ruimtelijk
economische druk op het tussenliggend gebied. Er is daarbij een verschil tussen
Antwerpen dat druk legt op de Westerschelde en Rotterdam dat meer verspreid druk
legt op Drechtsteden, De Brabantse Stedenrij en het landelijk gebied van de
Hoeksche Waard, Dintelland en Brabantse Wal . Daarmee komen de Hoeksche
Waard, Dintelland, Brabantse Wal en de Westerschelde nadrukkelijk als
aandachtsgebieden naar voren.
2. Oost-west & noord-zuid oriëntaties: Ontwikkelingen langs de noord-zuidlijnen
kunnen de onderliggende oost-west georiënteerde landschapsstructuur verzwakken.
Waar de noord-zuid gerichte infrastructurele verbindingen samenvallen met de oostwest gerichte stedelijke zones en landschappen, doen zich specifieke vragen voor
naar de positie en inrichting van Hoeksche Waard, Dintelland, Brabantse Stedenrij,
Brabantse Wal en het Brabants/Vlaams zandgebied
3. Drie verschillende verstedelijkingsvormen: Verschillen in verstedelijkingspatroon,
elk met hun eigen stadsranden, (de aanééngesloten stadsrand van de zuidelijke
Randstad, het met groen onderbroken „kralensnoer‟ van de Brabantse stedenrij en
Zuid-Beveland-Walcheren, het ontbreken van heldere grenzen („stedelijke zwerm‟)
van het gewest Antwerpen) bepalen mede de identiteit en de
ontwikkelingsmogelijkheden van de onderscheiden zones.
4. Gebrekkige ruimtelijke kwaliteit Dintelland: Dintelland is een grootschalig open
akkerbouwgebied met verspreide en geconcentreerde glastuinbouw en industrie
rond Moerdijk. Het gebied wordt doorsneden door infrastructuur, wat de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied aantast. De openheid van Dintelland is tegelijk zowel een
sterkte als een zwakte.
5. Restcapaciteiten haven en bedrijventerreinen: In de haven- en industriegebieden
(bv. Moerdijk) zijn mogelijkheden voor uitbreiding bedrijvigheid door het benutten
van restcapaciteit, verhogen van de efficiëntie in gebruik en herstructurering.
6. Knelpunten omgevingskwaliteit stedelijke gebieden: vervoer van gevaarlijke
stoffen via weg en rail veroorzaakt veel knelpunten: hoge milieubelasting en grote
veiligheidsrisico‟s m.n. in de stedelijke gebieden
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7. Verdroging en verzilting (zuidwest Brabantse zandgronden en eilanden):
Verdroging op met name de zandgronden zorgt voor verlies van natuurwaarden;
verzilting op de eilanden en West-Brabant hebben negatieve effecten voor de
akkerbouw, maar bieden ook kansen voor agrarische innovatie (zilte teelten).
8. Natuurgebieden en waardevolle landschappen: Een absolute sterkte van het
gebied zijn de aanwezigheid van grote natuurgebieden (Brabantse Wal, Verdronken
land van Saeftinghe, Kalmthoutse heide, Biesbosch, Tiengemeten, Voornse Duinen,
zeearmen en koppen van de eilanden) en de Nationale Landschappen (Groene Hart,
Hoeksche Waard en Zuidwest-Zeeland)
9. Cultuurhistorische elementen: de historische militaire linies vormen belangrijke
dragers voor het realiseren van landschapskwaliteit. De mogelijkheid om een
koppeling te maken met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in samenhang met de
ecologische verbinding van Waddenzee en IJsselmeer naar de Delta, biedt
waardevolle perspectieven. De historische binnensteden zijn van grote betekenis
voor recreatie en toerisme en de daaraan gekoppelde economie.
10. Belevingskwaliteit: Naast de kwaliteiten van het buitengebied dient aandacht
gegeven te worden aan de belevingskwaliteiten van de stedelijke en de industriële
gebieden als specifieke landschapstypen. De beleving van randen is in het gehele
gebied van grote waarde, m.n. daar waar sprake is van scherpe overgangen (zoals
bij de Brabantse Wal en bij de havengebieden).
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2.2

Vigerend beleid

2.2.1

Beleidsvisie op hoofdlijnen
In deze paragraaf is het Rijks-, provinciaal en regionaal beleid samengevat op de
verschillende terreinen ruimte, economie, infrastructuur, duurzaamheid, natuur en
landschap dat tot 2020 vigerend is. Ook bestaand beleid dat na 2020 vigerend, is
meegenomen in deze inventarisatie.
Rijks ruimtelijk-fysiek beleid
Het Rijk is verantwoordelijk voor de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. In het
MIRT-VAR gebied gaat het om de volgende elementen:
Nationale landschappen, vogel –en/of habitatrichtlijngebieden en de natte
verbinding Delta- IJsselmeer;
hoofdverbindingsassen van weg, spoor en water;
stedelijke bundelingsgebieden en economische kerngebieden (Zuidvleugel,
West-Brabant, Antwerpen).
Bij de inrichtingsopgaven staan behoud van natuur- en landschapskwaliteit en de
veiligheid tegen overstroming centraal.
Dit uit zich onder andere in het aanwijzen van nieuwe rijksbufferzones en de
aandacht voor nationale snelwegpanorama‟s. Verder is er nationaal milieubeleid op
het gebied van bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, buisleidingen, energie en
duurzaamheid, en het stand-still principe.
Vlaams ruimtelijk beleid
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, partieel herzien in 2004, is met name
gericht op het stedelijk netwerk (Vlaamse Ruit), de zeehavens Antwerpen en Gent,
de open ruimte ten westen van Antwerpen en de rondweg R2.
Grensoverschrijdend beleid (provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland,
Gewest Vlaanderen)
Binnen de Rijn-Schelde Delta samenwerking is begin 2006 het grensoverschrijdend
perspectief RoBrAnT bestuurlijk vastgesteld. Dit beleidsdocument staat voor
afstemming en visievorming op het gebied van verkeers- en vervoersstromen en
infrastructuur voor het gebied Rotterdam – Brabant – Antwerpen; verruimd met de
kanaalzone Gent-Terneuzen. Eind 2007 is het LandschapsManifest bestuurlijk
vastgesteld; door de partners in de Rijn-Schelde Delta samenwerking.
Provinciaal ruimtelijke beleid
In Zeeland is er beleid geformuleerd ten aanzien van Duurzame Delta (met onder
andere de verruiming van de Westerschelde, Haveneconomie (onder andere
economisch kerngebied Sloegebied), Zeeuws Stedennetwerk (stedelijke bundeling,
dragende kernen) en recreatie, toerisme en cultuur. In het provinciaal
omgevingsplan zijn Middelburg, Goes, Terneuzen en Vlissingen aangewezen als
stedelijke bundelingsgebieden. De snelweg A58 is aangewezen als een provinciaal
snelwegpanorama.
Het vigerend beleid in Zuid-Holland ten aanzien van de Rijn-Maas-Schelde delta is
vastgelegd in de streekplannen voor de provincie Zuid-Holland. In de deelgebieden
in het zuiden van de provincie worden accenten gelegd, onder andere op de
concentratie van glastuinbouw (Voorne Putten), het transformatiegebied voor
bedrijven en groen tussen de A29 en Puttershoek, en de reservering voor tunnels
onder de Nieuwe Waterweg.
Het Brabants beleid richt zich onder andere op landschapsecologische zones nabij de
Brabantse Stedenrij, drie bovenregionale ontwikkelingen (agro-foodcluster,
Maintenance Valley en bedrijventerrein Moerdijk), RoBel (dedicated
goederenspoorlijn tussen Rotterdam en België), het handhaven van de openheid van
noordwest Brabant en de provinciale stedelijke bundelingsgebieden.
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BELEIDSVISIES OP HOOFDLIJNEN

RIJKSBELEID
Nota Ruimte / MIRT / Structuurvisie Randstad 2040
stedelijk bundelingsgebied
Zuidvleugel & Brabantse stedenrij
economisch kerngebied
Zuidvleugel, Brabantse stedenrij, T’neuzen - Sloe

VLAAMS BELEID
uct
Structuurplan
Vlaanderen 2004
stedelijk netwerk Vlaamse Ruit
gedeconcentreerde bundeling
poorten van Vlaanderen
zeehavens Antwerpen & Gent

concentratiegebieden glastuinbouw
Terneuzen, Dinteloord
Nationale landschappen
Groene Hart, Hoeksche Waard, zak van ZuidBeveland, Walcheren & west Zeeuws-Vlaanderen

open ruimte Antwerpen-west

SAMENWERKENDE OVERHEDEN
Rijn-Schelde Delta: Delta-akkoord 2005

Natuurgebieden
vogel- en/of habitatrichtlijngebieden
groenblauwe ruggengraat
natte verbinding delta - IJsselmeer
nationaal snelwegpanorama
A29 Hoeksche Waard

delta havennetwerk
Vlissingen - Antwerpen - Rotterdam
blauwgroen delta-hart
nadruk op groene en blauwe kwaliteiten
Routeontwerpen 2008
zoekgebied voor provinciale panorama’s
A4 / A27

hoofdverbindingsassen weg, spoor & water

open vensters / prov. snelwegpanorama’s
langs A58
goederenspoorlijnen VEZA &
Gent - Terneuzen
Noord-Brabant: (interim)structuurvisie
landschapsecologische zones
in stedenrij
3 majeure ontwikkelingsopgaven
agro-foodcluster, logistiek park
Moerdijk & Maintenance Valley
handhaven openheid
noordwest-Brabant
stedelijke regio’s
provinciale bundelingsgebieden
goederenspoor RoBel (geldt ook voor Zuid-Holland)
verbinding R’dam - A’werpen

A4-zone
(inter)nationale verbinding A’dam - A’werpen
(groene) rijksbufferzone
uitwerking als metropolitaan park /
mogelijke uitbreiding
haven Rotterdam, overige zeehavens &
nationale sleutelprojecten

PROVINCIAAL BELEID
Zeeland: Omgevingsplan 2006 - 2012
stedelijk bundelingsgebied &
dragende kernen

Zuid-Holland: streekplan Rijnmond
transformatiegebied bedrijven en groen
tussen A29 en Puttershoek
concentratiegebied glastuinbouw
Voorne Putten

aanduidingen zijn indicatief
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Vigerend beleid voor de periode na 2020
De Structuurvisie Randstad 2040 heeft als doel van de Randstad een duurzame en
concurrerende Europese topregio te maken. Hierin is aandacht voor een (inter)
nationaal havennetwerk van Amsterdam en Rotterdam (en andere Nederlandse
havens), en op den duur Antwerpen. De Nota MobiliteitsAanpak geeft een doorkijk
naar 2028. In andere nationale en provinciale plannen is nog nauwelijks beleid
geformuleerd na 2020.
Kaartbeeld Vigerend beleid – Beleidsvisies op hoofdlijnen, (pag. 16) geeft de
hoofdlijnen van het vigerend ruimtelijk beleid tot ongeveer 2020 weer van Rijk,
provincie, samenwerkende overheden en het gewest Vlaanderen.
2.2.2

Onzekerheden in beleid en uitvoering
De Verkenning gaat uit van de toestand in het gebied per 2020. Tussen nu en 2020
zijn nog allerlei projecten in voorbereiding die relevant zijn voor die toestand in
2020, of ze nu wel of niet worden uitgevoerd. Op dit moment is dus onzeker of deze
beleidsambities uitgevoerd zullen worden.
In de tabel en de kaart zijn deze onzekerheden in beleid en over de uitvoering van
projecten kort aangeduid en voorzien van de fase waarin zij verkeren. Hierbij is
onderscheid gemaakt in de fases studie, verkenning, planstudie en realisatie. De
begrippen zijn grotendeels ontleend aan het spelregelkader MIRT.
Op het gebied van wegen zijn vier beleidsinitiatieven onzeker. Voor de A4 tussen
Hoogvliet en Klaaswaal is alleen ruimte gereserveerd. Voor de A58 (Bergen op Zoom
- Eindhoven) is de voorlopige conclusie dat grote delen van de route in aanmerking
moeten komen voor rijbaanverbreding. Ter plaatse van Roosendaal zal de weg
mogelijk buiten de stad om worden geleid. Voor de A-58 (Bergen op Zoom –
Eindhoven) is een verkenning gestart. De A27 (Breda - Utrecht) en de A15
(Dordrecht - Gorinchem) zijn inmiddels in planstudie.
Een spoorlijn tussen Utrecht en Breda is in studie genomen. Er wordt momenteel
onderzoek gedaan naar de verbindingsboog tussen het Sloegebied en Antwerpen,
het project bevindt zich in de verkenningsfase. Onderzoek loopt mee met planstudie
toekomstvaste routering goederenvervoer tot medio 2010. De IJzeren Rijn kan voor
verlichting zorgen van achterlandverbinding van Antwerpen, echter Nederland en
België hebben nog geen akkoord bereikt over de uitvoering en kostenverdeling. Voor
de Betuweroute wordt verkend hoe de capaciteit tussen Zevenaar en Duisburg
vergroot kan worden. Het project Gent - Terneuzen bevindt zich nog in studiefase.
OV-net BrabantStad voorziet in plannen voor een voorstadhalte nabij de A27. Er is
een studie verricht naar invoering van Stedenbaan tot aan Dordrecht,
besluitvorming wordt binnenkort verwacht. Voor de zeesluis bij Terneuzen en de
Volkerak- en Kreekraksluizen worden door RWS verkenningen uitgevoerd naar de
beschikbare capaciteit.
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ONZEKERHEDEN BELEID & UITVOERING

infrastructuur weg
A4 Hoogvliet - Klaaswaal
A58 Markiezaat - Breda / Eindhoven
A27 H’polder - Breda / St-Annabosch
A15 Dordrecht - Gorinchem

bedrijventerreinen
alternatieven Hoeksche Waard
Reijerswaard / Dordtsche Kil
containertransferium Drechtsteden
Westerschelde Containerterminal
(WCT Vlissingen, aanleg)

infrastructuur spoor
Utrecht - Breda
Stedenbaan Den Haag - Dordrecht (ov)
koppeling ov Brabantstad - Randstad
knelpunt Antwerpen-Lier & Meinweg, IJzeren Rijn
knelpunt aantakking Duits spoornet, Betuweroute

landschap
kwaliteit / bescherming open ruimte
Walcheren, voet Brabantse Wal, kleipolders
West-Brabant & Antwerpen-noordoost
natuur
natuurherstel Westerschelde
zoekruimte 600 ha.

voorstadhalte Breda-oost

infrastructuur water
sluis Terneuzen (zeeschepen)
sluizen Volkerak en Kreekrak (binnenvaart)
Bergsediepsluis (recreatievaart)

milieu
A16 Drechtsteden
luchtkwaliteit

n.b.
De onzekerheden zijn ingedeeld in vier fasen:
studie, verkenning, planstudie & realisatie.
Zie tabel.

Rotterdam, Drechtsteden & Brabantse steden
externe veiligheid goederenspoor
Deltaprogramma, incl. Volkerak - Zoommeer
veiligheid, kwaliteit zeearmen & verzilting
duurzame energie, waaronder windenergie
zoekgebied is complete plangebied

aanduidingen zijn indicatief
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Tabel 1: Overzicht beleid

Infrastructuur weg
- A4 Hoogvliet – Klaaswaal
- A58 Markiezaat-Breda-Eindhoven
- A27 Utrecht Lunetten- Hooipolder-Breda
- A15 Dordrecht-Gorinchem
Infrastructuur spoor
- Spoor Utrecht-Breda
- Verbinding Sloegebied-Antwerpen
- IJzeren Rijn
- Betuweroute (volume Duitsland)
- Spoor Terneuzen-Gent
- Voorstadhalte Breda-Oost
- Stedenbaan
- Aansluiting OV-net BrabantStad-Randstad
Infrastructuur water
- Zeesluis Terneuzen
- Sluizen Volkerak en Kreekrak
- Bergsediepsluis
- Verruiming Westerschelde
Bedrijventerreinen
- Zoeklocatie containertransferium Drechtsteden
- Alternatieven Hoeksche Waard
- Westerschelde Containerterminal
Landschap
- Bescherming open ruimte
(Zeekleigebied, West-Brabant, Walcheren,
Brabantse wal, Snelwegpanorama‟s)
Natuur
- Zoekruimte natuurherstel Westerschelde
Milieu
- A16 Dordrecht (luchtkwaliteit)
- Knelpunt Dordrecht-Roosendaal en Breda (externe veiligheid)
- Deltaprogramma, Volkerak Zoommeer
(veiligheid, verzilting, kwaliteit zeearmen)
- Zoekgebieden bronnen duurzame energie (o.a. windenergie)

Verkenningsfase
Verkenningsfase
Planstudiefase
Planstudiefase
Studiefase
Studiefase
Planstudiefase
Verkenningsfase
Studiefase
Verkenningsfase
Verkenningsfase
Verkenningsfase
Verkenningsfase
Verkenningsfase
Studiefase
Realisatiefase
Verkenningsfase
Planstudiefase
Planstudiefase
Studiefase

Planstudiefase
Studiefase
Planstudiefase
Studiefase
Studiefase

Kaartbeeld Vigerend beleid - Onzekerheden beleid en uitvoering (pag. 18) geeft het
vigerend ruimtelijk beleid inclusief projecten weer tot circa 2020, waarover de
overheden nog van mening verschillen en/of waarover nog besluitvorming moet
plaatsvinden over de uitvoering. De onzekerheden tot circa 2020 hebben vooral
betrekking op infrastructuur, maar ook op bedrijventerreinen, landschap, natuur en
milieu. Onzekerheden over beleid en uitvoering voor de periode na 2020 zijn op de
programmakaart opgenomen (zie pag. 20).
In Bijlage 3 is de integrale rapportage van werkgroep beleid opgenomen.
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programma na 2020

MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN
!

indicatieve
behoefteramingen
periode 2020 - 2040

wonen:
5.500 tot 12.000 ha

bedrijventerrein:
100 tot 2.500 ha

zeehavens:
-500 tot +1.400 ha

ONDERGROND

(potentiële) milieuknelpunten
R’damse ruit, Drechtsteden & Brabantse steden

versterken natuurwaarden zeearmen
tegengaan verlies biodiversiteit

verbeteren vaarroute Rijn - Schelde - Seine
o.a. opwaarderen sluizen

uitbouwen groenblauwe ruggengraat delta wadden en versterken aanliggende natuur

goederenverbindingen
nadere afweging nut en noodzaak
RoBel- & VEZA-lijn

bereikbaarheid & toegankelijkheid groengebieden
vanuit Rotterdamse agglomeratie en Dordrecht &
verbetering binnenstedelijke groenblauwe kwaliteit
kwaliteitsimpuls recreatie op koppen eilanden
qua ruimte, tijd & diversiteit
verbeteren recreatieve kwaliteiten delta &
Brabants zand
mogelijke toekomstige glaslocaties
Oost-Flakkee, Hoeksche Waard
transitie duurzame energie, landbouw & logistiek
zoekgebied is complete plangebied

versterken robuuste natuurgebieden
kwaliteitsslag Brabantse wal
ehs versterken / barrières opheffen
ruimte voor de rivier
waardengebied
tegengaan verdroging en verzilting
klei- & zuidwest Brabantse zandgebieden
voorkomen overstromingen (indicatief )
versterken kustverdediging &
ruimte voor de rivier

NETWERKEN

OCCUPATIE

!

stedelijke ontwikkeling
herstructurering, stedelijke verdichting,
vergroening & klimaatadaptatie woonen werkgebieden
ontwikkelen groene woon- en
recreatiemilieus
instandhouden leefbaarheid kleine kernen
groenrode ontwikkeling Brabantse stedenrij

benuttingsmaatregelen
weg en spoor

kwantitatieve & kwalitatieve ontwikkeling &
samenwerking havengebieden

robuuste achterlandverbindingen
havens Antwerpen - Rotterdam

selectieve ontwikkeling bovenregionale
logistieke terreinen (indicatief )

optimaliseren int. en reg. verkeersstromen
bij Rotterdam

duurzame transitie landbouw & visserij

aanduidingen zijn indicatief
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2.3

Programma na 2020

2.3.1

Mogelijke ontwikkelingen
De mogelijke ontwikkelingen geven een inschatting van het denkbare programma in
de periode na 2020. Dit is gedaan aan de hand van thematische verkenningen op
het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landbouw, watersystemen, landschap &
natuur, recreatie, energie en milieu. Aangezien er voor de periode na 2020 weinig
tot geen concrete beleidsuitspraken zijn, zijn vooral de verwachtingen in beeld
gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van kwantitatieve exercities voor
behoefteramingen voor wonen en werken. Opvallend is het grote aantal mogelijke
ontwikkelingen met betrekking tot zowel ondergrond, netwerken als occupatie in de
centrale zone tussen Rotterdam en Antwerpen. De mogelijke ontwikkelingen zijn
thematisch verkend en op basis van de lagenbenadering uitgewerkt, zie kaartbeeld
Programma na 2020 - mogelijke ontwikkelingen (pag. 20).
Ondergrond
Het verder uitbouwen van de groen-blauwe ruggengraat wordt als belangrijke en
kansrijke ontwikkeling gezien voor het gebied. Deze ruggengraat zal dan kunnen
fungeren als ecologische verbinding tussen het IJsselmeergebied, het rivierengebied,
de Rijn-Maas-Schelde delta en de Noordzee en als versterker van de aanliggende
natuur. De aanwezige robuuste natuurgebieden (Biesbosch, Markiezaatmeer en
Saeftinghe) kunnen daarbij verder versterkt worden, net als de natuurwaarde van
de zeearmen waarbij verlies van biodiversiteit moet worden tegengegaan. De
Brabantse Wal komt in aanmerking voor een kwaliteitsslag door de EHS te
versterken en de aanwezige barrières op te heffen. Er dient mogelijk aanvullende
ruimte te komen voor de rivier langs de Lek, Waal en Maas, om overstromingen te
voorkomen evenals het versterken van de kustverdediging. Verdroging en verzilting
is ook na 2020 een belangrijk aandachtspunt, met name in de kleigebieden en in de
zuidwestelijke Brabantse zandgebieden.

Netwerken
De hoofdverbindingsassen in het gebied zijn essentieel voor het functioneren van de
havens. De havens zullen ook in de toekomst behoefte hebben aan robuuste
achterlandverbindingen. Dat vraagt om
Periode tot 2020
Periode 2020-2040
optimalisering van de internationale en
Spoor
8% - 100%
0% - 50%
regionale verkeerstromen en oplossing van
Weg
24% - 91%
0% - 80%
(nieuwe of resterende) milieuknelpunten. Voor
Binnenvaart
Max 45%
-9% - +38%
de hoofdinfrastructuur van weg en spoor zijn
Short sea
1% - 50%
-13% - +40%
maatregelen wenselijk. De binnenvaartroute
Tabel 2: Groeiverwachtingen
Rijn-Schelde-Seine vraagt mogelijk om opwaardering (voornamelijk sluiscapaciteit).
vervoer Nederland, bron: KiM,
Herijking NoMo, sep „08
Mogelijk zijn er spoorcapaciteit vergrotende maatregelen nodig.
Occupatie
De ruimtelijke behoefte wordt, afhankelijk van het WLO-scenario, voor wonen
geraamd op ca. 5.500 tot 12.000 ha (bij trendmatige verdichting) , voor
bedrijventerreinen tussen de 100 en 2.500 ha en voor zeehavens liggen de
schattingen tussen -500 en +1.400 ha. De stedelijke ontwikkelingsopgave zal in de
toekomst ruimte moeten bieden aan herstructurering, stedelijke verdichting,
vergroening en klimaatadaptatie van de woon- en werkgebieden. Voor de Brabantse
Stedenrij zijn er kansen voor groenrode ontwikkeling. Algemeen geldt voor het
gehele gebied dat selectief moet worden gezocht naar locaties voor bovenregionale
bedrijventerreinen, een duurzame transitie zich kan voortzetten in de landbouw
(inclusief mogelijke glastuinbouw) en visserij, en er een ruimtelijke zoekopgave is
voor de transitie naar duurzame energie en samenwerking van de havengebieden
voor verdere ontwikkeling. De leefbaarheid van de kleine kernen dient in stand te
worden gehouden en de recreatieve kwaliteiten van de delta en de zandgebieden
bieden kansen voor verdere verbetering. Zo kunnen de koppen van de eilanden een
kwaliteitsimpuls gebruiken qua ruimte, tijd en diversiteit, kan de toegankelijkheid en
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bereikbaarheid van de groengebieden vanuit de steden verbeterd worden en kunnen
er groene woon- en recreatiemilieus worden ontwikkeld.
2.3.2

Ruimtedruk en kansen
De toekomstige ruimtedruk leidt in combinatie met de kansen tot opgaven op
structuur- en locatieniveau. Op structuurniveau gaat het om investeringen in het
infrastructuurnetwerk en het groen-blauwe netwerk. Op locatieniveau kunnen
gebieden worden onderscheiden met specifieke kwalitatieve en/of kwantitatieve
opgaven. Opvallend is de hoge ruimtedruk aan de randen van de delta, zie
kaartbeeld Programma na 2020 - ruimtedruk en kansen (pag. 22).
Netwerken
De aanwezige kwaliteiten van het groen-blauwe netwerk kunnen worden behouden
en verder worden versterkt. Voor de infrastructurele netwerken kan er een
kwaliteitsslag voor de multimodale (inter)nationale noord-zuid verbindingen komen,
zoals het Rijn-Scheldekanaal, Seine-Scheldekanaal, A16, A4, en spoorcapaciteit
verhogende maatregelen. De achterlandverbindingen moeten gewaarborgd blijven
en daar waar nodig verder versterkt. Op enkele interregionale oostwest
verbindingen (A58) zal een kwaliteitsslag moeten plaatsvinden om voldoende
capaciteit in de toekomst te houden. Een blijvend aandachtspunt blijft de
leefbaarheid rondom de hoofdinfrastructuur, met name op het gebied van externe
veiligheid, geluid, en luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden.
De steden Rotterdam, Dordrecht, Breda, Roosendaal en Antwerpen zullen een
kwaliteitsslag moeten maken voor de nieuwe woonmilieus, welke met name door
middel van inbreiding moet plaatsvinden. De directe groene omgeving om de steden
zal moeten worden verbeterd qua bereikbaarheid en toegankelijkheid. En de havens
zullen door middel van samenwerking gestalte kunnen geven aan de kwantitatieve
en kwalitatieve opgaven die zij voor de boeg hebben, zoals clustering van
activiteiten.
Gebieden
De randen (Westerschelde, Brabantse Wal, Dintelland, Hoeksche Waard, Voorne
Putten en de koppen van de eilanden) van de Rijn-Maas-Schelde delta staan onder
druk. Deze gebieden hebben te maken met de bebouwingsopgave versus het
behoud van de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit. Rotterdam en Antwerpen zetten
als metropolitane gebieden een verstedelijkingsdruk op de open delta. De Brabantse
Stedenrij wil een verdere ontwikkeling van de roodgroene kralensnoerontwikkeling
langs de A58. In het landelijk gebied moet er aandacht komen voor de leefbaarheid
van de kleine kernen, met name met het oog op de mogelijke krimp en daaruit
voorvloeiende terugloop van het voorzieningenniveau. Voor de zone tussen het RijnScheldekanaal, de A4, de A16 en het spoor geldt een ruimtedruk voor grootschalige
functies in combinatie met robuuste ontwikkeling van het landschap. Op de koppen
van de eilanden kan de recreatieve betekenis verder versterkt te worden en op de
Brabantse zandgebieden zal een integrale reconstructie moeten plaatsvinden, samen
met een kwaliteitsslag. Rond de Zeeuwse havens en de Maasvlakte komt er een
paarsblauwe ontwikkeling op het gebied af, waar balans gezocht moet te worden
tussen havenactiviteiten en natuur & landschap.
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3

Agenda

Het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen is een delta van internationale
betekenis, zowel vanuit ecologisch als economisch gezichtspunt. Er is in het gebied
sprake van een dynamisch havennetwerk, dat deels samenvalt met gebieden met
grote (inter)nationale natuur- en landschapswaarden. Het handhaven van
ruimtelijke kwaliteit in dit gebied is bij de verwachte groei van de economische
activiteit in de komende decennia geen vanzelfsprekende zaak; op dit moment
dreigt op een aantal plaatsen die kwaliteit zelfs terug te lopen.
Het is duidelijk dat dit unieke gebied alleen op langere termijn zijn waarde kan
behouden als er een integrale beleidsagenda wordt opgesteld, die gericht is op een
nauw op elkaar afgestemde ontwikkeling van beide aspecten in de Rijn-MaasScheldedelta. Op dit moment zijn de Nederlandse en Vlaamse overheden nog in de
gelegenheid om keuzes te maken, met name in de hoogdynamische gebieden waar
economie en ecologie elkaar raken.
In dit hoofdstuk worden, op basis van de hiervoor gemaakt inventarisatie en
analyse, de opgaven geconcretiseerd. Deze zijn vanuit de in hoofdstuk 1 geschetste
samenhang, uitgewerkt voor een viertal opgaven die in de volgende fase van de
verkenning zullen worden uitgewerkt:
1. Positionering en duurzame ontwikkeling van de Rijn-Maas-Schelde delta (§ 3.1)
2. Ecologie - duurzaam groen-blauw raamwerk (§ 3.2)
3. Economie - ruimtelijk economisch raamwerk (§ 3.3)
4. Bovenregionale integrale gebiedsopgave (§ 3.4)

„ecologie‟
Groen-blauw raamwerk

Positioneren en
duurzaam
ontwikkelen RijnMaas-Schelde
delta

Integrale
gebiedsopgaven

„economie‟
Ruimtelijk-economisch
raamwerk
Figuur 3:
Schema raamwerk

De vier opgaven spelen op een drietal schaalniveau‟s. De opgave voor positionering
en ontwikkeling van een duurzame delta geldt op internationale en nationale schaal.
De opgaven ecologie en economie concentreren zich op het schaalniveau van de
delta. Binnen de delta zijn deelgebieden aan te wijzen met een regionale opgave.
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3.1

(Inter)nationale opgave: Positioneren en duurzame ontwikkeling RijnMaas-Schelde delta
De zeespiegelrijzing verandert de Rijn-Maas-Schelde delta ingrijpend: nieuwe
beschermingsmaatregelen moeten worden bedacht, verzilting geaccepteerd of
gekeerd, en de Rotterdamse haven moet misschien ooit afsluitbaar worden
gemaakt. Dat komt van buiten op ons af. Net zoals het veranderende rivierpeil op
ons – Rotterdam en Dordrecht voorop - af komt. Voor verladers zijn de Nederlandse
en Vlaamse havens grosso modo één belangrijk aanlandingspunt in NoordwestEuropa, met grotendeels hetzelfde achterland – vooral Duitsland. De groeiende
wereldhandelsstromen leggen druk op de havengebieden, maar ook op de
afvoerroutes en de bedrijventerreinen waar de goederen opgeslagen en bewerkt
worden. Volgens deskundigen5 is de kwaliteit van de afwikkeling naar het achterland
de komende tijd de belangrijkste concurrentiefactor tussen de internationale havens.
Met de Betuweroute zitten de Nederlandse havens voorlopig goed, maar de noordzuid stromen lijken ook nog flink te gaan groeien. Per spoor, per binnenschip en
over de weg; de nieuwe A4-zuid in West-Brabant nodigt daartoe uit. Dan is het
verbeteren van het leefmilieu in de directe omgeving van spoorwegen en autowegen
te verbeteren, een conditio sine qua non.
Op kaartbeeld (Inter)nationale opgaven (pag. 26) zijn de opgaven voor de RijnMaas-Schelde delta aangegeven.
In de eerste plaats wordt voorgesteld de zogenaamde “Eurodelta” als perspectief te
kiezen: het gebied van Rijn, Maas en Schelde. Deze Eurodelta heeft een positie
tussen de grote stedelijke regio‟s Randstad, Ruhrgebied en Vlaamse Ruit, die
knooppunten vormen tussen de netwerken in Europa en de rest van de wereld. De
ontwikkelingen in het watersysteem zijn grensoverschrijdend, de ontwikkelingen in,
wat de Randstadvisie noemt het havennetwerk, zijn dat net zo zeer. Initiatieven zijn
nodig op het terrein van waterveiligheid en waterkwaliteit, op het terrein van de
havens, de achterlandknooppunten en de achterlandverbindingen. In beide gevallen
liggen initiatieven van Rijk, provincies (en waterschappen) voor de hand 6.
In de tweede plaats wordt voorgesteld duurzaamheid in brede zin als principe te
nemen. Slim ruimtegebruik, CO2-neutraliteit, transportbesparing, niet-fossiele
energie en dergelijke moeten zorgen voor een zo klein mogelijke ecologische
footprint van de maatschappelijke activiteiten die een groeiende en rijker worden
bevolking nu eenmaal ontplooit en nodig heeft. Hiervoor moet verbinding worden
gemaakt met private actoren die in de nodige transities kunnen voorzien.
De transitie naar een duurzame energiehuishouding (energietransitie) de transitie
naar een duurzame landbouw en duurzame logistiek lijken specifiek voor dit deel
van Nederland kansrijke mogelijkheden te bieden.
Het is zeer wel denkbaar dat daarmee – met verduurzaming als vertrekpunt – de
vraag naar ruimte en ruimtelijke indeling een nieuwe invalshoek krijgt die. De
optimalisatieslag die van deze initiatieven het gevolg kan zijn, zal immers ook
resulteren in winst op het gebied van ruimte en milieu (waaronder ook te verstaan
energiebesparing en CO2 reductie). Opgave voor het gebied is om de transitie naar
duurzaamheid van deze regio een plaats te geven. Verduurzaming van
ruimtegebruik kan leiden tot beperking van de druk op laag dynamische gebieden.

3.2

Opgave: Ecologie - duurzaam groen-blauw raamwerk
De gevolgen van de klimaatverandering, en behoud en ontwikkeling van natuur en
landschap staan bij deze opgave centraal. De klimaatverandering, die gepaard gaat
met zeespiegelrijzing en wateroverlast van de grote rivieren, noopt tot forse
aanpassingen in het gebied, bijvoorbeeld door het anders omgaan met verzilting,
maatregelen te nemen ter verbetering van de waterkwaliteit, capaciteit te realiseren
voor aanvullende waterberging en het versterken van waterkeringen (dammen en
5 Prof. Alex van Breedam (KU Leuven), RSD-dag, d.d. 3 december 2008. Ook HBR deelt deze opvatting.
6 Wat betreft waterveiligheid en waterkwaliteit zal nauw worden aangesloten bij wat het Deltaprogramma in gang
zet. Wat betreft havens wordt aangesloten bij de Havenalliantie ex Randstad 2040
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dijken). Bij deze ontwikkelingen om de veiligheid tegen overstromingen te vergroten
moet tevens gezocht worden naar mogelijkheden om de aanwezige natuurwaarden
in de delta te versterken, zowel de natuur in de voordelta en de zeearmen als de
natuur van de duinen. Natuurgebieden, zoals de EHS, vragen om robuuste
verbindingen, als onderdeel van een groen-blauwe ruggengraat die de delta verbindt
met Groene Hart en het IJsselmeer. Met het groen-blauwe raamwerk wordt daarom
tevens ingezet op het verbinden van de delta, via rivieren, Groene Hart en
IJsselmeer met de wadden. Op en aantal plaatsen wordt daarbij ingezet op het
ontwikkelen van robuuste natuurgebieden, die als een soort „stepping stones‟ in het
beoogde raamwerk zullen gaan functioneren. Met deze ontwikkelingen krijgt het
landschap een belangrijke impuls, waarbij de grote open landschappen en de
zeldzame overgangen tussen zand en klei moeten worden beschermd en ontwikkeld.
Het groen-blauwe raamwerk is ook van belang voor de economie omdat dit het
woon- en leefkwaliteit mede bepaalt. Recreatie vormt hiervan een belangrijk
onderdeel. Met name de potenties van de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle
landschappen, (waaronder de Staats-Spaanse linies en forten, de West-Brabantse
Waterlinies) en de historische kernen en zijn hierbij van grote betekenis.
3.3

Opgave: Ruimtelijk-economisch raamwerk
Het gaat bij deze opgave om de samenhang van infrastructuur, economie en
verstedelijking. Een belangrijke drager van de ruimtelijke structuur van het
verkenningsgebied wordt gevormd door grotere en kleinere zeehavens, de daarmee
verbonden industrie- en logistieke terreinen, en de verschillende soorten
infrastructuur waarmee zij onderling zijn verbonden: weg, water, spoor en
pijpleiding (zie structuurdrager, pag. 10). Het gaat wat de economie betreft
voornamelijk om de goedereneconomie: logistiek en industrie die gerelateerd zijn
aan de zeehavens. Het verband met verstedelijking ligt in de situering van grote
delen van de economie in stedelijke gebieden, en in de ligging van de infrastructuur
binnen of nabij stedelijke gebieden, waardoor ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden en leefkwaliteit worden beïnvloed. De opgave voor
wonen is weliswaar kleiner dan tot 2020, maar niettemin ook in het gematigde
scenario omvangrijk en omvat ook een vraag naar flinke kwaliteitsverbetering.
In deze opgave staat de samenhangende ontwikkeling van een robuuste
multimodale infrastructuur, bovenregionale bedrijventerreinen en zeehavens
centraal, goed ingepast in hun omgeving. Verstedelijking in de zin van de
samenhangende ontwikkeling van stads- en dorpsmilieus komt in de vierde opgave
aan de orde.
Het havennetwerk in de Rijn Maas Schelde delta, rond de hubs Antwerpen en
Rotterdam speelt een mondiale rol en zal die ook na 2020 moeten blijven spelen
(zoals onder andere in Structuurvisie Randstad 2040, Nota Duurzame Zeehavens,
Structuurplan Stadsregio Rotterdam 2020). Wel zitten er grenzen aan vanwege de
belastbaarheid van het leefmilieu en het landschap. Het begrip havennetwerk wordt
geïnterpreteerd als het geheel van de zeehavens, inclusief hun industrieterreinen,
de bovenregionale bedrijventerreinen (achterlandknooppunten) en de ermee
verbonden infrastructuur. Het gaat om een netwerk van fysieke elementen, van
samenwerkende organisaties en van informatie- en dienstenstromen.
De Randstadvisie 2040 bevordert de ontwikkeling van Rotterdam tot
kwaliteitshaven met een regiefunctie. Samenwerking met Amsterdam en andere
Nederlandse havens, en op termijn ook met Antwerpen, is nodig om tot een
havennetwerk te komen dat innovatief is en het rendement van publieke
investeringen vergroot. Daarvoor is een havenalliantie opgericht. Betere benutting
van de havens staat voorop, en als een haven weinig ruimte heeft dient eerst in een
andere haven te worden gekeken. Voor bedrijventerreinen geldt specifiek de
opgave om ook na 2020 zo nodig ruimte te hebben voor havengebonden logistieke
(bovenregionale) bedrijventerreinen (kabinetsbesluit Hoeksche Waard).
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De locatie van toekomstige bovenregionale terreinen is een belangrijk
aandachtspunt. De achterlandverbindingen worden robuust gemaakt. In dat
verband zal worden bekeken of de spoorverbinding Rotterdam-Antwerpen
verbetering behoeft.7 De specifieke aandachtpunten voor deze opgave zijn
beschreven in de paragrafen 3.3.1 t/m 3.3.4.
3.3.1

Multimodaliteit
Gezien vanuit het streven naar een robuust havennetwerk maakt het organiseren
van multimodaal vervoer in dit gebied een grote kans. De kwaliteit van de
achterlandverbindingen is de belangrijkste uitdaging voor de verschillende noordwest
Europese havens8, meer dan het zeehavenareaal zelf. Door multimodaal vervoer
ontstaat de mogelijkheid om een deel van de groei van het vrachtverkeer over de
weg te verleggen naar pijp, spoor of water. Milieuproblemen kunnen daardoor
beheersbaar blijven.
Voor multimodaal vervoer zijn zogenaamde dikke stromen nodig, en die vragen
weer om logistieke terreinen die multimodaal zijn ontsloten. Het verkenningsgebied
herbergt een groot aantal van dergelijke locaties (zoals Moerdijk, Vlissingen en
Dordrecht). Het stelsel van binnenvaartkanalen in Noord-Brabant biedt aanvullingen
op het netwerk tot diep in het land. Het organiseren van modal shift naar
milieuvriendelijker vervoer vraagt mogelijk om een andere organisatie van de
achterlandknooppunten. Die kunnen wellicht verder weg liggen dan thans het geval
is. Dat zou ten opzichte van de beperkte capaciteiten in Rijnmond en Drechtsteden
van groot belang kunnen zijn. Bovenregionale planning biedt hier kansen (terwijl
gewone regionale bedrijventerreinen op regionaal niveau gepland kunnen
worden).9

3.3.2

Zeehavenareaal en bedrijventerreinen
Ramingen voor de uitbreidingen van zeehaventerreinen hebben een grote
bandbreedte, van krimp tot groei met duizenden hectares. Nagegaan moet worden
welke verwachtingen er zijn ten aanzien van vestiging van glastuinbouwbedrijven
en energiebedrijven in of bij zeehavens. Met de lopende en voorgenomen
uitbreidingen van de Rotterdamse, Vlissingse en Antwerpse havens is wellicht voor
een lange periode voldoende zeehavenareaal beschikbaar. Voor Maasvlakte II
wordt verwacht dat de uitgifte in 2030 voltooid zal zijn.
Er is nog groei in bedrijventerreinen te verwachten; ook hier is de bandbreedte
groot. Nagegaan moet echter worden welk aandeel bovenregionale (logistieke)
terreinen daarin hebben. Ook moet worden nagegaan welke ruimtewinst nog
behaald kan worden op bestaande terreinen (dat geldt ook voor
zeehaventerreinen), en daarmee welke behoefte er zal zijn aan nieuwe terreinen. 10

3.3.3

Infrastructuur en leefomgevingskwaliteit
Het goederenvervoer groeit, maar de omvang is voor de periode tot 2040 alleen in
bandbreedtes weer te geven (zie tabel 2, pagina 21). In de matige en hoge
scenario‟s treedt na 2020 nog aanzienlijke groei op, in het lage scenario is er
stilstand.
Problemen die in het verkenningengebied worden verwacht tussen 2020 en 2040
zijn in beperkte mate in kaart gebracht. Het gaat daarbij om het spanningsveld
tussen goederenvervoer, personenvervoer, milieukwaliteit en ruimtegebruik. Voor
drie modaliteiten geldt daarbij:
7 Provincies en gemeenten hebben hiervoor een nieuwe tracé gereserveerd, het Rijk niet.
8 Prof. Alex van Breedam (KU Leuven), lezing op RSD-dag, d.d. 3 december 2008.
9 Voor de RSD-regio wordt momenteel een multi-modaal actieplan opgesteld (in samenwerking met drie
Nederlandse en drie Vlaamse provincies, acht zeehvanes en de overige RSD-partners)
10 De Stadsregio Rotterdam geeft aan dat bij een constante economische groei in de tien jaar tussen 2020 en 2030
behoefte blijft aan nieuwe havengerelateerde droge bedrijventerreinen. Het betreft terreinen voor grootschalige
logistiek en distributie die gunstig gelegen zijn ten opzichte van de Rotterdamse haven én het afzetgebied
Randstad. Gezien de vereiste kavelgrootte is dit type bedrijventerrein moeilijk in bestaande gebieden in te passen.
In het geprogrammeerde aanbod binnen de Stadsregio Rotterdam en Drechtsteden zijn na 2020 geen
grootschalige nieuwe locaties meer beschikbaar voor deze behoefte.
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Spoor: Het lopende Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is bezig met een
integrale capaciteitsanalyse voor 2020, met doorkijk naar 2030, op basis van nieuwe
prognoses. Geluid en externe veiligheid worden hierin meegenomen. Verlenging van
de doorkijk naar 2040 is nodig11. In het kader van PHS bestaat contact met België
omtrent afstemming van de prognoses. België gaat een netwerkanalyse spoor
uitvoeren in 2009, zodat mogelijk rekening kan worden gehouden met de
spoorsituatie in België.
Weg: Voor het wegverkeer worden in de regio Antwerpen-Rotterdam potentiële
knelpunten in Nederland voorzien die in de lopende verkenningen Rotterdam
VooRUIT en A58 worden meegenomen. Naar potentiële knelpunten op de A16
(Moerdijkbrug) en de A4/A29 (Haringvlietbrug) zal nog worden gekeken.
Vaarwegen: Of er voor de vaarwegen problemen worden voorzien na 2020 is nog
niet duidelijk. Hiervoor wordt onder de vlag van de Technische Schelde Commissie
gezamenlijk met Vlaanderen binnenkort gerapporteerd. Voor potentiële knelpunten
rond de Volkerak- en Kreekraksluizen loopt een planstudie.
3.3.4

Inpassing en belevingswaarde
De belevingswaarde van industriegebieden en infrastructuur is gering. De kans doet
zich voor om haven- en industriegebieden en infra-landschappen, mede gesteund
door vormgeving (bijvoorbeeld Routeontwerp en Snelwegpanorama‟s) goed in te
passen in het landschap en te leren zien als volwaardige, moderne
cultuurlandschappen die hun eigen belevingswaarde hebben (gedacht kan worden
aan de ontwikkeling van haventoerisme of nieuwe energielandschappen).

3.4

Bovenregionale integrale gebiedsopgaven
De voorgaande drie opgaven komen samen in deelgebieden van het grote
verkenninggebied, de Rijn-Maas-Schelde delta. De vraag hoe de ruimtelijke
kwaliteit gehandhaafd of verbeterd kan worden moet integraal bekeken worden en
dat kan alleen voor specifieke gebieden. Per deelgebied moet dus een
gebiedsspecifieke, integrale ontwikkelingsopgave uitgewerkt worden. Binnen de
Rijn-Maas-Schelde delta zijn vier integrale, bovenregionale gebiedsopgave
onderscheiden, zie figuur 4.

Figuur 4: Deelgebieden

De eerste betreft een
hoogdynamische zone rondom de
transportassen tussen Antwerpen
en Rotterdam, tussen HSL en Rijn
Schelde Kanaal (1). Op dit gebied
liggen claims van grootschalige
ruimtegebruikers als distributie,
glastuinbouw, windenergie, en
wonen Claims die deels aan de
omringende havengebieden zijn
gerelateerd. Met de aanleg van de
A4 lijkt deze zone zich verder
westwaarts te verbreden en
daarmee verder de open delta in te
schuiven. De vraag is in hoeverre
dit gebied draagkracht heeft voor
dergelijke claims, en dus in
hoeverre en op welke manier
11 Gezien de uitkomsten van de RoBel-studie uit 2003 is het niet te verwachten dat op de spoorverbinding
Rotterdam-België vóór 2020, en afhankelijk van het groeiscenario ook niet snel nadien, een capaciteitsprobleem
zal optreden in combinatie met de verwachte groei van het personenvervoer (Brief Min. V&W aan de Tweede
Kamer d.d. 23 maart 2007). De regio (Noord-Brabant, Zuid-Holland, West-Brabant en Drechtsteden) ondervindt
problemen op het vlak van milieuproblemen (geluid, trillingen, externe veiligheid en fijnstof) en op het vlak van
ruimtelijke kwaliteit (barrièrewerking en ruimtelijke invulling).
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ontwikkeling mogelijk is met behoud van ruimtelijke kwaliteit. Hierbinnen zijn vier
regionale opgaven onderscheiden: de Hoeksche Waard (a), Dintelland (b), de
Brabantse Wal (c) en Antwerpen noordoost (d).
Als tweede is er het bovenregionale gebied is de Brabantse Stedenrij (2). Het gaat
hier vooral om een hoogwaardige invulling van de overgang tussen zand en klei en
behoud van de groene gebieden tussen de steden. Het woonprogramma is hier van
belang.
Als derde is er het bovenregionale gebied rond het economisch kerngebied van de
Zeeuwse Zeehavens. Op nationale schaal bezien kan hier de ruimtevraag naar
bovenregionale (watergebonden) bedrijvigheid, die elders in het VAR-gebied
ruimtelijk moeilijk inpasbaar is, op efficiënte wijze worden geaccommodeerd.
Uiteraard vragen daarbij de nabijheid van het Nationaal Landschap en de
Westerschelde de nodige aandacht.
Tot slot is er als vierde de bovenregionale opgave rond de koppen van de eilanden
en de dammen als hoogdynamische zone aan de rand van de delta (4). De relatief
kleinschalige ruimtevraag komt vooral vanuit recreatie en toerisme en daarmee
samenhangend verkeer. Waar dynamiek wordt veroorzaakt door mensen die juist
rust zoeken is de opgave er vooral op gericht een zo goed mogelijk evenwicht te
vinden tussen landschap en ecologie enerzijds en recreatie anderzijds.
De Rijn-Schelde-Maas delta speelt van oudsher zowel op ecologisch als op
economisch gebied een internationale rol van betekenis. Over een toenemend
oppervlak raken beide netwerken elkaar. Dit proces zal zich op de lange duur, en
zeker bij aanhoudende hoge groei, voortzetten. De ruimtelijke kwaliteit in de delta is
daarmee geen rustig bezit. Instandhouding ervan vraagt om duidelijke keuzes,
zodat ontwikkelingen niet overal plaatsvinden en de delta ongemerkt verwordt tot
een soort tussengebied of snelwegzone, een gebied zonder veel eigen kwaliteiten en
identiteit. De belangrijkste opgave voor de periode na 2020 is er daarom op gericht
te zorgen voor de ontwikkeling van deelgebieden met een eigen kwaliteit en
karakter.
Op kaartbeeld Opgaven Rijn-Maas-Schelde delta (pag. 30) zijn de opgaven voor
ecologie, economie en de deelgebieden weergegeven.
3.5

Conclusie: De scope van de verkenning
De volgende fase van deze verkenning gaat over het ontwikkelen van alternatieven
voor de integrale gebiedsopgaven. Daarbij wordt gebruik gemaakt wat in andere
programma‟s en projecten wordt behandeld. Nauwkeurige afstemming zal met die
programma‟s en projecten moeten worden afgesproken.12
De verkenning Antwerpen-Rotterdam heeft als eigen scope:
Het positioneren en duurzaam ontwikkelen van de Rijn-Maas-Schelde delta
Totstandkoming van een duurzaam groen-blauw raamwerk
Robuuste ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch raamwerk
Integrale ontwikkeling van bovenregionale deelgebieden

12 Het gaat aan Rijkszijde met name om de MIRT Verkenning Rotterdam VooRUIT, het Deltaprogramma, de MIRT
Verkenning A58, overleg VEZA, Programma Hoogfrequent Spoor, Verkeer- en vervoerprognoses binnenvaart
Scheldegebied (i.s.m. Vlaanderen), verkenning Maritieme toegankelijkheid kanaalzone Gent-Terneuzen (i.s.m.
Vlaanderen), programma spoorzone-ontwikkeling, de MIRT-Verkenning A27 incl. spoorlijn, en Visie BrabantStad
2040. En aan regiozijde gaat het om nieuwe (structuur)visies van Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant,
Stadsregio Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant.
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