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Samenvatting
Minister Cramer van VROM heeft de SER een adviesaanvraag gestuurd over de integrale
langetermijnvisie op de Randstad in 2040. Het kabinet wil namelijk de Randstad ontwikkelen tot een duurzame en concurrerende Europese topregio. De SER ondersteunt die
ambitie van het kabinet en meent dat deze ambitie vertaald moet worden in een investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad. Hierbij horen een investeringsagenda en
een plan van aanpak voor de uitvoering met een financieel kader, tijdpad en instrumentarium. In de investeringsagenda klinkt de brede invalshoek van de SER door: niet alleen
ruimtelijk en economisch beleid, maar ook sociale en ecologische componenten.
Van belang is een duidelijke prioritering, fasering en samenhang zowel binnen de Randstad als met de rest van Nederland. Voor de financiering van de investeringen is van
belang dat deze structureel voor een lange reeks van jaren wordt zeker gesteld. Voor de
uitvoering van de strategie kan onder meer gebruik worden gemaakt van de instrumenten die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt (inpassingsplan en coördinatieregeling).
Het opzetten van een dergelijke strategie benadrukt de urgentie: er moet nu actie worden
ondernomen om de Randstad ook in de toekomst een duurzame en concurrerende Europese topregio te laten zijn. De raad adviseert om niet te wachten tot 2040; nu al moet
worden bepaald wat er in 2020 moet zijn gerealiseerd.
Indien besloten wordt dat ook voor andere landsdelen een investerings- en innovatieagenda wordt opgesteld, dan ligt het voor de hand dat daarin mutatis mutandis de
gedachten en voorstellen uit dit Randstadadvies hun plaats krijgen, rekening houdend
met de specifieke kenmerken van de Economische en Ecologische Hoofdstructuur in die
landsdelen. Zo’n Deltaplan moet uiterlijk 2010 zijn afgerond en worden gefinancierd uit
de nog resterende aardgasbaten.
De SER verwoordt in dit advies zijn eigen sociaal-economische invulling daarvan. Er zal
geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van het gebied en in de kwaliteit van de mensen
die er wonen en werken. De Randstad moet voor burgers en bedrijven een aantrekkelijk en
compleet vestigingsklimaat bieden.
Als uitgangspunt voor zijn advies kiest de SER voor de integrale invalshoek bij beslissingen
over beleidsmaatregelen en projecten, waarbij telkens een afweging moet worden
gemaakt tussen de drie dimensies van een duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal
en ecologisch.
De Randstad in perspectief
De Randstad is geen homogeen en eenduidig afgebakend gebied in ruimtelijke zin en
vormt geen bestuurlijke eenheid. De Randstad vormt een dynamisch geheel waarbij
voortdurend een uitwisseling van ruimtevragende functies (wonen, werken, natuur,
landbouw, recreatie) plaatsvindt met andere delen van het land. Maar als begrip leeft de
Randstad volop. Met zijn zeven miljoen inwoners behoort het tot de grootste agglomera7
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ties van Europa, het kent de grootste haven van Europa en de op vier na grootste luchthaven, er bevinden zich belangrijke agrarische gebieden die wereldwijd exporteren en
het heeft kostbare natuurgebieden. Maar het staat ook bekend vanwege zijn woningschaarste en problemen in de wijken met armoede, vanwege de zorgwekkende milieukwaliteit, zijn files en bestuurlijke drukte. En het ligt grotendeels beneden de zeespiegel
en aan de monding van enkele grote Europese rivieren en is daardoor extra gevoelig voor
de gevolgen van klimaatveranderingen.
In internationaal perspectief speelt de Randstad een belangrijke rol bij de distributie van
goederen en diensten; door zijn geografische ligging vormt het de toegangspoort tot de
Europese Unie. De betekenis daarvan is mede afhankelijk van de kwaliteit van de achterlandverbindingen over de weg, per spoor, door de lucht en over het water. De kwaliteiten
van de stedelijke regio’s in de Randstad zijn belangrijk voor het aantrekken van internationale bedrijven en hooggekwalificeerde medewerkers.
Binnen Nederland bevindt ongeveer veertig procent van de inwoners, banen en werkenden zich in de Randstad. Bijna zestig procent van alle in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven vindt men in de Randstad.
De Randstad is een netwerk van stedelijke agglomeraties met in het midden een groen
hart. Dat biedt voordelen ten aanzien van afzetmarkten, toeleveranciers en vraag naar en
aanbod van gekwalificeerd personeel; de keuze aan werkzoekenden en aan banen is er
groter dan elders. De agglomeratievoordelen van de Randstad moeten worden vergroot en
optimaal benut en de agglomeratienadelen (drukte, congestie) moeten worden verkleind.
Naar een compleet en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de Randstad
Voor zijn verdere ontplooiing heeft de Randstad in de ogen van de raad een compleet en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven in de Randstad nodig. Dat betekent
aandacht voor economische, ruimtelijke, sociale en ecologische componenten. De transitie
naar een duurzame inrichting van de Randstad vormt een voorwaarde voor een concurrerende regio.
Daarbij hoort ook een algemeen, offensief sociaal-economisch beleid met ruimte voor
ondernemerschap, versterking van het innovatief vermogen en verbetering van de fysieke
infrastructuur. Versterking van het innovatief vermogen van de Randstad betekent dat
aangesloten moet worden bij de potenties van het gebied en dat vraagt om een gericht
innovatiebeleid met onder meer versterking van de bestuurlijke interacties tussen universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen in de Randstad met het bedrijfsleven.
De investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad moeten ten minste vier onderwerpen bevatten.
Bij de arbeidsmarkt gaat het om de kwantitatieve en vooral ook de kwalitatieve ontwikkelingen van vraag naar en aanbod van arbeid. In kwantitatief opzicht is op termijn een stabilisatie van de bevolkingsomvang in ons land te verwachten. Of dat ook in de Randstad
het geval zal zijn, hangt onder meer af van omvang en samenstelling van de immigratie:
in hoeverre gaat het om gezinsmigratie en in hoeverre om arbeids- c.q. kennismigranten?
Als de Randstad zich in de komende decennia ontwikkelt tot een sterke economische
8
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regio, kan dit een aanzuigende werking hebben op vooral laagopgeleide migranten.
De tweezijdige beleidsopdracht is dan enerzijds het aantrekken van hoogopgeleide kennismigranten om het tekort aan hoger opgeleiden op te vangen en anderzijds ervoor zorgen
dat het groeiende bestand van laagopgeleiden mee kan doen. Dit vraagt allereerst een
goede aanpak op centraal niveau, maar omdat voor veel mensen, vooral laagopgeleiden, de
arbeidsmarkt nog steeds een regionaal fenomeen is, blijft er ook behoefte aan een gericht
arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau en op het niveau van de stadsregio. Dat vraagt op
decentraal niveau ook om meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
Bij de bereikbaarheid naar en binnen de Randstad gaat het – naast investeringen in de
infrastructuur voor weg-, spoor- en watertransport – om een forse kwaliteitssprong,
vooral systeeminnovaties ten gunste van de transitie naar duurzame mobiliteit. De raad
dringt erop aan alles op alles te zetten om het naar tijd, plaats en milieubelasting gedifferentieerde kilometertarief op korte termijn daadwerkelijk in te voeren met daarbij
investeringen in infrastructurele projecten met het hoogste maatschappelijke rendement.
Verder is een integratie van de verschillende vervoersvormen noodzakelijk, waarbij
bestaande assen worden benut door de introductie van knooppunten die overstap van
de ene naar de andere vervoersmodaliteiten mogelijk maken en vergemakkelijken.
Voor het openbaar vervoer binnen de Randstad ziet de raad verbeteringen als dringend
gewenst, met name meer frequente en snellere verbindingen binnen en tussen de stadsregio’s en uitbreiding van infrastructuur. Stationslocaties kunnen door functiecombinatie uitgroeien tot aantrekkelijke multifunctionele woon-, werk- en verblijfsgebieden
met bezoeksintensieve voorzieningen.
Bereikbaarheidswinst kan ten slotte worden bereikt door maximaal in te zetten op bundeling en intensivering van verstedelijking, waarmee ook besparing van kosten voor
infrastructuur en beperking van CO2-emissies kunnen worden gerealiseerd.
Ook de groeipotenties van de binnenvaart en de shortsea shipping moeten worden benut.
Ten slotte zal ook tijdig, binnen de kaders van duurzaamheid, moeten worden nagedacht
over de ontwikkelingsperspectieven van de mainports Schiphol en de Rotterdamse
haven, die beide essentieel onderdeel van een Europese topregio vormen.
Bij een compleet vestigingsklimaat hoort ook een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.
De verwachte toename van de woningvoorraad in de Randstad kan deels worden opgevangen door stedelijke verdichting. Voor verdere woningbouw moet ruimte worden
gezocht en benut die zoveel mogelijk nabij de steden en op de ring en de uitlopers aanwezig is. Bevordering van diverse woonmilieus vergroot de aantrekkelijkheid van de
Randstad als vestigingsplaats voor burgers. De groenblauwe structuur van het buitengebied moet zich voortzetten tot binnen in de steden, omdat stedelingen ook groenvoorzieningen in de stad zelf willen en niet alleen op grotere afstand.
Voor het Groene Hart bepleit de raad een programma om te komen met intensieve functiecombinaties met enerzijds aandacht voor een ontwikkelingsperspectief voor de grondgebonden veehouderij en anderzijds voor de natuur- en waterproblematiek. In de ontwik-
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keling van het Groene Hart tot een recreatiepark ziet de raad weinig; de voorkeur gaat uit
naar een betere ontsluiting van het gebied als recreatiemogelijkheid voor stadsbewoners.
Vanwege zijn ligging beneden de zeespiegel aan de monding van grote rivieren (extreme
waterafvoer) zijn op langere termijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de Randstad van belang. Wat de noodzakelijke mitigatie betreft kan de Randstad bijdragen aan
beperking van de klimaatwijziging door reductie van broeikasgassen, energiebesparing
en hernieuwbare energie, zoals onder meer in het duurzaamheidakkoord van kabinet en
bedrijfsleven is afgesproken. In het verkeer en vervoer kan de CO2-uitstoot worden
beperkt. Adaptatie aan de verwachte klimaatveranderingen vraagt om extra aandacht en
maatregelen voor duin en dijk op korte termijn, gezien de lange tijd van voorbereiding
en uitvoering. Ook nieuwe mogelijkheden om steden klimaatbestendig te maken, zoals
groene daken, vijvers op het dak van gebouwen, moeten meer worden benut.
Wat is er nodig om bovengenoemde strategie uit te voeren?
Het waarmaken van de ambitie om de Randstad verder te ontwikkelen tot een duurzame
en concurrerende Europese topregio, stelt hoge eisen aan het organisatorisch vermogen
van de Randstad.
Gezien het langetermijnperspectief van de investerings- en innovatiestrategie dient allereerst een manier gevonden te worden hoe om te gaan met onzekerheden. Dat betekent
dat, ondanks dat zoveel mogelijk no regret-maatregelen dienen te worden genomen, niet
is uit te sluiten dat beslissingen worden getroffen die achteraf niet optimaal blijken. Dat
biedt ruimte om te leren van fouten en om te anticiperen op zich wijzigende omstandigheden.
De ambities zijn groot en zo ook de druk op de ruimte. Aangezien Nederland in ruimtelijke termen niet (of nauwelijks) zal groeien, neemt de ruimtedruk waarschijnlijk alleen
maar toe. Een oplossingsrichting ligt in het beter benutten van schaarse ruimte door middel van combinaties van functies. Ruimtecombinaties als wonen, werken en voorzieningen
vergroten de aantrekkelijkheid van de Randstad als vestigingsplaats en verkorten verplaatsingsafstanden.
Hoe is de strategie bestuurlijk aan te pakken?
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt instrumenten voor het Rijk en de provincies om
het probleem van de bestuurlijke drukte in de Randstad aan te pakken, zoals doorzettingsmacht, inpassingsplan en de coördinatieregeling voor de uitvoeringsbesluiten. Overheden
moeten van deze mogelijkheden optimaal gebruikmaken.
Het Rijk is verantwoordelijk voor de zorg voor de nationale ruimtelijk-economische en
ecologische hoofdstructuur. Mede vanuit dat perspectief vindt de raad het een taak van
de centrale overheid om – tezamen met andere relevante Randstadactoren – de investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad te ontwikkelen. In dat kader is het wenselijk dat er een duidelijke koppeling komt tussen de langetermijnvisie op de Randstad
en het meer op de korte termijn gerichte Urgentie Programma Randstad. Dit laatste kan
10
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als springplank worden gebruikt om vandaar uit prioriteiten te stellen en koersen uit te
zetten.
De raad pleit voor een gebiedsgerichte benadering, waarbij er voldoende ruimte is voor
functionele intergemeentelijke samenwerkingsarrangementen, bijvoorbeeld op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs en mobiliteit. Beleidsmatig moet er steeds simultaan
op verschillende schalen worden gedacht, waarbij de schaal afgestemd moet worden op
de (belangrijkste) taken hiervan. Beleid dient te worden geformuleerd en uitgevoerd op
het schaalniveau waar het probleem zich in hoofdzaak manifesteert.
Goede publiek-publieke samenwerking is een must om de effectiviteit van beleid te vergroten en zal de mogelijkheden tot publiek-private samenwerking verbeteren. Het regionale gat dient te worden gedicht door niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten
in combinatie met een versterking van de positie van provincies. Bij het versterken van
de bestuurlijke rol van provincies zijn regionaal opdrachtgeverschap en doorzettingsmacht sleutelbegrippen.
Ruimtelijke functies als wonen, werken, recreëren en andere voorzieningen, en de daarmee verbonden mobiliteit concentreren zich vooral op het stads(gewestelijk) niveau.
Stadsgewesten moeten zich kunnen ontwikkelen, opdat ze een positieve uitwerking op
de Randstad als geheel hebben. Voorkomen moet worden dat beleidsconcurrentie tussen
gemeenten, zoals bij de acquisitie van bedrijven, tot negatieve effecten leidt.
Langetermijnstrategieën vragen om langetermijninvesteringen. De financiering van deze
investeringen moet door het rijk structureel voor een lange reeks van jaren worden zeker
gesteld, aangevuld met private beleggingsmiddelen.
Concluderend stelt de raad dat de Randstad alle troeven in handen heeft om een duurzame en concurrerende topregio te blijven, maar dat we moeten blijven investeren in een
compleet en kwalitatief goed vestigingsklimaat. Hiervoor is een goede bestuurlijke ordening en langetermijnfinanciering van groot belang.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In juni 2007 heeft het kabinet de Startnotitie Randstad 2040 gepubliceerd. Daarin formuleert het kabinet zijn ambitie om de Randstad tot een duurzame en concurrerende Europese topregio te ontwikkelen.
Over deze Startnotitie heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM), mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister
van Economische Zaken, op 1 november 2007 advies gevraagd aan de SER (zie bijlage 1).
De SER wordt gevraagd zijn advies half februari 2008 al dan niet in concept gereed te
hebben. Aan dit verzoek van de adviesvrager is tegemoetgekomen door tijdige publicatie
van het ontwerpadvies op de website van de SER. De minister wil het advies gebruiken
voor de uitwerking van een integrale langetermijnvisie voor de Randstad, die zij vóór de
zomer van 2008 wil uitbrengen. Daaraan voorafgaand zal er in het voorjaar van 2008 nog
een werkbijeenkomst over dit onderwerp worden georganiseerd.
Het dagelijks bestuur van de SER heeft de voorbereiding van dit advies in handen gelegd
van de Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (RIB). De samenstelling van
deze commissie staat in bijlage 2.
De raad heeft dit advies vastgesteld in zijn openbare vergadering van 18 april 2008.
Het verslag van deze vergadering is verkrijgbaar bij het secretariaat van de raad en is
tevens beschikbaar op de website van de SER (www.ser.nl).

1.2

De adviesaanvraag
De minister verzoekt de raad om in zijn advies primair de integrale, sociaal-economische
invalshoek te hanteren: people, planet, profit. Reden daarvoor is dat het integrale karakter van de langetermijnvisie op de Randstad vraagt om een advies dat zich niet beperkt
tot één sector of beleidsterrein.
Meer concreet vraagt de minister het volgende:
1 Hebben het OESO-rapport Territorial Reviews van de Randstad1 en de Startnotitie voldoende diepgang om de Randstad tot een concurrerende topregio te maken? Kunnen
de antwoorden op de zeven dilemma’s uit de Startnotitie daaraan een voldoende,
robuuste bijdrage leveren? Dit is de essentie van de adviesaanvraag.
De minister wil met name het oordeel van de raad over de economische oriëntatie van
de Randstad en de mogelijk gewenste verschuiving van ‘Nederland distributie- en handelsland’ naar ‘Nederland kennis- en innovatieland’ en de (ruimtelijke) consequenties

1

Gedoeld wordt hier op: OECD (2007) Territorial Reviews: Randstad Holland, Netherlands, Parijs, Organisation for
Economic Co-operation and Development. Paragraaf 4.3 van dit advies bevat een korte samenvatting van dit rapport.
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daarvan. Ook de ruimtelijke investeringsstrategie kan worden ingezet om de economische concurrentiepositie van de Randstad te bevorderen en (ruimtelijke) aanbevelingen om de positie van kansarmen op de arbeidsmarkt te verbeteren, kunnen daarbij worden betrokken.
2 Zijn er spanningen tussen het vigerend beleid (en uitvoering) en de langetermijnuitdagingen voor de Randstad en zo ja, welke? De minister doelt hier op de relatie tussen
het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de langetermijnvisie. In het bijzonder vraagt zij zich af of de noodzakelijke opgaven voor de lange
termijn nu al om concrete acties vragen en, zo ja, welke prioriteitstelling daarbij past.
3 De minister wijst erop dat de in de Startnotitie geschetste dilemma’s maatschappelijke
keuzes impliceren. Het is daarom nodig om een breed maatschappelijk draagvlak te verwerven om in staat te zijn de langetermijnvisie uit te voeren. Ze wil voorts weten hoe de
SER denkt over mogelijk andere dan ruimtelijke beperkingen, zoals budgettaire.
4 Een laatste vraag van de minister is aandacht voor de rolverdeling tussen de overheid
en andere actoren en de sturingsmogelijkheden van de overheid. Een concreet voorbeeld is een offensieve ontwikkelingsgerichte strategie voor een groen-blauw netwerk
in de Randstad.

1.3

Samenhangende adviesaanvraag aan andere vakraden
Ook de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Raad voor het Landelijk
Gebied zijn door de minister gevraagd gezamenlijk te adviseren over de Startnotitie.
Die adviesaanvraag kent een aantal andere accenten dan de adviesaanvraag aan de SER.
Net als aan de SER wordt ook aan de drie vakraden een oordeel gevraagd over de langetermijnvisie en daarmee samenhangende keuzen voor de Randstad. De SER wordt echter
gevraagd daarbij een integrale, sociaal-economische invalshoek te kiezen en de drie
vakraden een fysiek, ruimtelijke insteek. Voorts wordt ook de drie vakraden gevraagd
de zeven dilemma’s of discussiethema’s in de advisering te betrekken; de SER wordt
gevraagd deze te bezien in het licht van de ontwikkeling van de Randstad tot een duurzame
en concurrerende topregio en de drie vakraden wordt verzocht om een visie in het kader
van de bereikbaarheid en de verrommeling van het landschap. Ten slotte wordt ook aan de
drie vakraden gevraagd aandacht te besteden aan de rol- en taakverdeling tussen overheid
en andere actoren.
Daarmee is het perspectief van waaruit de SER advies wordt gevraagd breder dan het
perspectief voor de drie vakraden.
Op 14 maart 2008 hebben de drie vakraden hun advies uitgebracht. De kern van het advies
is dat de toekomst van de Randstad volgens de vakraden gebaat is bij een degelijke, goed
onderbouwde en doorleefde visie. Ook het benodigde draagvlak bij betrokken departementen, bestuurlijke en maatschappelijke partners en samenleving vraagt om een zorgvuldig doorlopen traject. Daarom pleiten de vakraden ervoor de Randstadvisie de status te
geven van de structuurvisie in de zin van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
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Tevens is aan drie planbureaus, te weten het Ruimtelijk Planbureau, het Milieu- en
Natuurplanbureau en het Centraal Planbureau, gevraagd om een ex-antetoets uit te
voeren ten behoeve van de integrale langetermijnvisie voor de Randstad in 2040.
De planbureaus wordt gevraagd hun toets primair te richten op de zeven discussiethema’s
uit de Startnotitie Randstad 2040. Deze toets zou uitspraken over de robuustheid van de
zeven thema’s en de daarmee te verwachten ruimtelijke dilemma’s moeten bevatten.
Ten tijde van afronding van dit advies was de toets nog niet gepubliceerd.

1.4

De Randstad? De Randstad!
Op het eerste gezicht is het vreemd om een advies over de Randstad uit te brengen.
De Randstad is geen vaststaand, afgebakend gegeven dat in die zin te vergelijken is met
de twaalf provincies van Nederland. Een retourtje Randstad verkoopt de NS niet en langs
de snelweg staat geen bord met: Welkom in de Randstad. De Randstad bestaat niet als
bestuurlijke eenheid en is ruimtelijk niet homogeen en niet eenduidig afgebakend.
Het is bovendien geen historische naam, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw
door KLM-oprichter Albert Plesman bedacht toen hij over dit gebied vloog en een ring van
steden zag aan de rand van een groen landschap middenin.
Maar als begrip leeft de Randstad volop2. Met zijn ongeveer zeven miljoen inwoners
behoort het gebied tot de grootste agglomeraties van Europa. Het kent de grootste haven
van Europa (en de tweede van de wereld) en de op vier na grootste luchthaven en speelt dan
ook een belangrijke rol bij de distributie van goederen en diensten in ons land en in Europa.
Er bevinden zich belangrijke agrarische gebieden die wereldwijd exporteren. Het heeft
oude steden in zich met grote cultuur historische waarden. Er staan universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen die internationaal meetellen. Het heeft kostbare natuurgebieden, zoals een uitgestrekt kust- en duinengebied.
Maar het staat ook bekend vanwege zijn volheid, zijn woningschaarste en problemen in
de wijken met armoede en sociale uitsluiting, vanwege de zorgwekkende milieukwaliteit
en daarmee de gezondheid van mens en natuur, vanwege zijn drukte en zijn files waar
alsmaar niets aan gedaan schijnt te kunnen worden, evenmin als tegen de bestuurlijke
drukte in de Randstad. Ten slotte ligt het grotendeels beneden de zeespiegel en aan de
monding van enkele grote Europese rivieren en is daardoor extra gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering.
Er is nog een tweede reden die aanvankelijk enige aarzeling bij advisering over de specifieke Randstad oproept. Het gevaar bestaat immers dat daarmee ‘de rest van Nederland’

2

Al is dat niet altijd even positief: “Het enige goede uit de Randstad is de trein naar Brabant” , volgens cabaretier
Theo Maassen.
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als een tweederangs gebied wordt beschouwd: ‘als het met de Randstad goed gaat, gaat
het met heel Nederland wel goed’. De indruk dat er in dit land met twee maten gemeten
zou moeten worden, wil dit advies in elk geval wegnemen. Het advies schetst de Randstad
namelijk als een dynamisch concept. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking
van de ruimtelijke functies van wonen, werken, bedrijvigheid, recreatie en natuur tussen
de Randstad en de rest van Nederland. In ruimtelijke zin is in de loop der decennia de
Randstad in verschillende richtingen opgeschoven: hoort de Brabantse Stedenrij er intussen niet ook bij? In economische zin vindt er, net als elders, een verschuiving naar de
diensteneconomie plaats en de pendel van werknemers en de verplaatsing van bedrijven
van en naar de Randstad gaat door.
Het potentieel van de Randstad als agglomeratie, de problemen waar de Randstad voor
staat en het besef dat de tijd dringt, vormen voor de raad de uitdaging voor een antwoord
op de adviesaanvraag van de minister. Daarbij zal onder meer gebruik worden gemaakt
van de Startnotitie van het ministerie van VROM en van het OESO-rapport over de Randstad. Bovendien zal regelmatig een verwijzing plaatsvinden naar SER-adviezen uit de
afgelopen jaren. Die adviezen zijn voor hun beleidsterrein gericht op het gehele land,
inclusief de Randstad dus. Dan doet zich de vraag voor waar de meerwaarde ligt van een
advies dat specifiek op de Randstad is gericht. Die meerwaarde is er op twee manieren.
Terwijl de SER-adviezen logischerwijs toegespitst zijn op een bepaald beleidsterrein, worden in het onderhavige advies die adviezen integraal gefocust op de Randstad. Bovendien
manifesteren bepaalde problemen zich in de Randstad scherper dan elders in het land;
dat vraagt om een concrete toepassing en toesnijding van een advies op de Randstad.
Daarmee kan overigens van het op de Randstad gerichte sociaal-economische en ruimtelijke beleid een voorbeeldwerking uitgaan voor andere gebieden in ons land met een
vergelijkbare problematiek.

1.5

Leeswijzer
Met dit advies wil de raad de ambitie van het kabinet ondersteunen om de Randstad te
(blijven) ontwikkelen tot een duurzame en concurrerende Europese topregio. De onderbouwing en de nadere uitwerking van dat standpunt leidt tot de volgende indeling van
het advies.
Het advies begint in hoofdstuk 2 met een schets van het algemene kader van waaruit
de raad naar de Randstad kijkt. Centraal daarin staat de integrale invalshoek waar de
minister in haar adviesaanvraag om vraagt, waarbij inspiratie wordt geput uit eerdere
SER-adviezen. In dat hoofdstuk geeft de raad ook aan wat de kern van de boodschap is die
hij in dit advies uitdraagt.
Hoofdstuk 3 schetst hoe de Randstad vanuit verschillende perspectieven te bekijken is:
internationaal, Europees en nationaal.
In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van de Startnotitie van VROM en het OESO-rapport
verder gekeken naar de sterke en zwakke kanten van de Randstad, worden dilemma’s
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geschetst en worden de basiscondities voor een goed vestigingsklimaat in de Randstad
aangegeven.
Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op de beleidsopgaven die aan behoud en versterking
van de Randstad als aantrekkelijke en duurzame vestigingsplaats verbonden zijn.
Hierbij worden vier thema’s onderscheiden die ten minste op de agenda voor de Randstad
moeten komen te staan: arbeidsmarkt, bereikbaarheid, leefbaarheid en klimaatverandering.
Hoofdstuk 6 gaat ten slotte in op de vraag hoe dit alles te organiseren is. Bijzonder punt
van aandacht is daarbij de versterking van de bestuurlijke daadkracht in de Randstad.
Plannen maken is nodig, maar onvoldoende. Ze moeten ook worden omgezet in daden en
in investeringen in de kwaliteit van het gebied en van de mensen die er wonen en werken.
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2

Algemeen kader van dit advies

2.1

Inleiding
Dit hoofdstuk geeft het kader weer van waaruit de SER de adviesaanvraag over de Randstad
in 2040 benadert. Het gaat hierbij om de integrale invalshoek, waarbij bij beslissingen over
beleidsmaatregelen en projecten telkens een afweging aan de orde is tussen de drie dimensies van een duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal en ecologisch (paragraaf 2.2.1).
In een aparte paragraaf staat kort aangegeven welke SER-adviezen uit het recente verleden
impliciet (en soms ook expliciet) betrekking hebben op de Randstad (paragraaf 2.2.2).
Ten slotte wordt in dit hoofdstuk de centrale boodschap die de raad in dit advies wil uitdragen over het voetlicht gebracht (paragraaf 2.3). Die missie wordt in de daarop volgende
hoofdstukken nader uitgewerkt.

2.2

Invalshoek van dit advies en relatie met eerdere adviezen

2.2.1

De integrale invalshoek
Het sociaal-economisch beleid is gericht op het vergroten van de maatschappelijke welvaart. De SER gaat daarbij uit van een breed welvaartsbegrip: naast materiële vooruitgang
(welstand en productiviteitsgroei) betreft het ook sociale vooruitgang (welzijn, sociale
cohesie) en een goede kwaliteit van de leefomgeving en een schoon milieu. Het welvaartsbegrip behelst daarmee zowel reproduceerbare als niet-reproduceerbare goederen en
diensten zoals natuur- en landschapswaarden. De maatschappelijke welvaart wordt
derhalve niet alleen bepaald door de beschikbaarheid van goederen en diensten die
op markten verhandelbaar zijn en een prijs krijgen; ook de kwaliteit van ‘ongeprijsde
schaarste’ zoals de leefomgeving (ruimtelijke en milieukwaliteit) weegt mee.
Duurzame ontwikkeling heeft hetzelfde vertrekpunt, maar voegt een intergenerationele
en een internationale dimensie toe: het gaat ook om de maatschappelijke welvaart voor
komende generaties en voor mensen buiten onze landsgrenzen.
In dit richtsnoer voor beleid ligt ook het antwoord van de SER besloten op de vraag wat
een duurzame en concurrerende regio is. Het gaat om het vermogen, in de nabije en in
de verdere toekomst, om maatschappelijke welvaart te genereren. De ontwikkeling van
de maatschappelijke welvaart wordt onder meer bepaald door de arbeidsproductiviteit in
combinatie met de arbeidsparticipatie. Nu kan het zijn dat de arbeidsproductiviteit in
andere regio’s sneller groeit (bijvoorbeeld doordat het niveau van arbeidsproductiviteit
daar lager ligt en er dus meer mogelijkheden voor ‘inhaalgroei’ bestaan). Dat doet op zich
geen afbreuk aan de mogelijkheden de levensstandaard in de eigen regio te verhogen.
Het gaat er dus om zo goed mogelijk gebruik te maken van het eigen potentieel. Internationale handel is geen ‘zero sum game’ waarbij de winst van de een ten koste gaat van de
ander. Elk land en elke regio kunnen voordeel hebben bij internationale handel.
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Een land, een regio ‘verliest’ in de concurrentie met andere landen en regio’s wanneer de
toename van de levensstandaard achterblijft bij de eigen mogelijkheden en ambities – en
niet door het simpele feit dat de productiviteit elders sneller toeneemt.
In de opgave voor duurzaamheid komt de integrale invalshoek van de raad tot uitdrukking. Bij beslissingen over beleidsmaatregelen en projecten in de Randstad moet telkens
een afweging worden gemaakt tussen de drie dimensies van duurzaamheid: economisch,
sociaal en ecologisch. Het kiezen voor een integraal perspectief betekent voor dit advies
concreet dat de raad een concept van het vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven in
de Randstad centraal stelt waarin de verschillende aspecten van duurzaamheid samenkomen.
2.2.2

Relatie met eerdere SER-adviezen
Veel SER-adviezen over het sociaal-economisch beleid uit het recente verleden hebben
impliciet betrekking op de Randstad. Die adviezen leveren waardevolle bouwstenen voor
de integrale visie op de Randstad waar de adviesaanvraag om vraagt.
Dit geldt zeker voor opeenvolgende adviezen over het sociaal-economisch beleid voor de
middellange termijn. Ook het innovatieadvies bevat aanbevelingen die relevant zijn voor
de langetermijnvisie op de Randstad. In dat advies benadrukt de SER de noodzaak van
een cultuuromslag bij de overheid, ondernemingen en belangenorganisaties en bij hogescholen en universiteiten. Ook bepleit de SER minder verkokering en versnippering in het
overheidsbeleid en bij de universiteiten en de kennisinfrastructuur1.
Daarnaast zijn in het bijzonder de adviezen over de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit,
over het grotestedenbeleid en over het platteland van belang2. Ook is dit advies over de toekomst van de Randstad te beschouwen als een verbijzondering van aanbevelingen voor het
versterken van het vestigingsklimaat in het nog te verschijnen globaliseringsadvies.
De SER onderschrijft de in de Nota Ruimte genoemde doelen van het nationale ruimtelijke
beleid, die uiteraard ook gelden voor het grondgebied van de Randstad:
• Versterking van de concurrentiepositie: het verbeteren van het vestigingsklimaat
door het zoveel mogelijk wegnemen van ruimtelijke knelpunten voor economische
groei. Gelet op de schaarse ruimte en de relatief hoge scholingsgraad van de bevolking
zal de internationale concurrentiepositie (van Nederland) steeds meer op een hoge
kennisintensiteit van de productie moeten berusten.
• Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland: zie de adviezen over
Lissabon in de wijk en kansen voor het platteland hierna.

1
2

SER (2003) Advies Interactie voor innovatie, publicatienr. 03/11, Den Haag.
SER (2004) Advies Nota Ruimte, publicatienr. 04/08, Den Haag, p. 19, SER (2005) Advies Nota Mobiliteit,
publicatienr. 05/01, Den Haag, SER (2007) Advies Lissabon in de wijk: Het grotestedenbeleid in een nieuwe fase,
publicatienr. 07/04, Den Haag en SER (2005) Advies Kansen voor het platteland, publicatienr. 05/12, Den Haag.
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• Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden:
investeren in de kwaliteiten van gebieden, gebaseerd op een goed evenwicht tussen
ecologische, economische en esthetische aspecten van het landschap.
• Borging van de veiligheid.
De SER voegde aan deze doelen toe: de zorg voor milieukwaliteit, mede in relatie tot
gezondheid en tot behoud van biodiversiteit.
In zijn advies over de Nota Mobiliteit beklemtoont de SER het belang van de invoering van
de mobiliteitsmarkt: een systeem van variabel betalen waarbij de opbrengsten worden
gebruikt voor aanleg, verbetering en onderhoud van infrastructuur en voor het oplossen
van de milieu- en ruimtelijke problematiek die verkeer en vervoer met zich brengt.
In het advies over Lissabon in de wijk staat de gedachte centraal dat de steden ieder zo goed
mogelijk invulling geven aan het ideaal van de complete en vitale stad waar ruimte is
voor lokaal ondernemerschap en economische dynamiek, waar mensen een passende
opleiding kunnen volgen en werk kunnen vinden en waar onze kenniseconomie tot grotere bloei komt. De SER wil een concentratie van het grotestedenbeleid op het aanpakken
van hardnekkige en complexe knelpunten respectievelijk op het benutten van kansen die
de krachten van afzonderlijke steden te boven gaan en waarvoor dus een bijzondere
bijdrage van het Rijk nodig is.
Het advies over de Kansen voor het platteland ziet het platteland niet meer als overwegend
agrarisch. Land- en tuinbouw zijn nog wel sterk gezichtsbepalend, maar ook industrie,
handel, transport, recreatie en andere dienstverlening zijn belangrijke economische
dragers. Het platteland dient ook als consumptieruimte van publieke waarden als rust,
ruimte en natuur. Vooral voor stedelingen heeft het daarvoor een belangrijke functie.

2.3

De kernboodschap van dit advies: een investerings- en innovatiestrategie voor
de Randstad
De SER ondersteunt de ambitie van het kabinet om de Randstad verder te ontwikkelen
tot een duurzame en concurrerende Europese topregio. Om dat doel te bereiken moet er
wel het nodige gebeuren. Er zal geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van het
gebied en in de kwaliteit van de mensen die er wonen en werken.
De SER ziet de Randstad als een gebied met potentie, maar ook met kwetsbaarheden.
Internationale ontwikkelingen als globalisering en migratie, de voortgaande Europese
integratie en de problemen van de Randstad zelf vragen om een slagvaardig overheidsoptreden. Dat roept de vraag op naar een adequaat beleid van het kabinet, waartoe de
Startnotitie een eerste aanzet geeft. Het gaat daarbij om een offensief beleid dat het
mogelijk maakt de ontwikkelingspotenties van de Randstad optimaal te benutten.
Daarvoor is een brede, door de rijksoverheid te ontwikkelen investerings- en innovatie23
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strategie nodig. Hierbij horen een investeringsagenda en een plan van aanpak voor de uitvoering met een financieel kader, tijdpad en instrumentarium, waarmee de bestuurlijke
doorzettingsmacht kan worden gerealiseerd. Daar schiet de huidige praktijk ernstig in
tekort.
In de investeringsagenda voor de Randstad klinkt de integrale invalshoek van de SER
door (zoals in subparagraaf 2.2.1 aangegeven). Deze brede agenda bevat dus niet alleen
het ruimtelijke en economische beleid, maar ook sociale en ecologische componenten.
De investeringsplannen hebben betrekking op bereikbaarheid (duurzame mobiliteit,
infrastructuur), op de ontwikkeling van steden (verdichting, klimaatbestendigheid)
en het landelijk gebied (groenblauwe structuur) en op kennisinvesteringen (onderwijs,
arbeidsmarkt). Hierbij is van belang een duidelijke prioritering, fasering en samenhang
zowel binnen de Randstad als met de rest van Nederland.
De investeringsplannen moeten tijdig worden opgesteld in verband met ruimtelijke
claims. Voor de korte termijn zijn al concrete maatregelen te nemen (zie het Urgentie
Programma Randstad), voor de lange termijn is ook een agenda noodzakelijk. Omdat die
lange termijn onzekerheden met zich brengt en ook om te voorkomen dat plannen in de
tijd vooruit worden geschoven, moet de planning een adaptief karakter dragen, zodat
aanpassing aan zich wijzigende omstandigheden en inzichten mogelijk is. Om de urgentie van de investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad te benadrukken, stelt de
raad voor om in de langetermijnvisie op de Randstad die het kabinet rond de zomer van
dit jaar naar buiten brengt, ook een tijdpad voor besluiten en maatregelen op te nemen.
Het realiseren van de Randstad als een topregio is geen langetermijndoelstelling om pas
in 2040 te realiseren, maar is een doelstelling die met kracht ter hand moet worden genomen. De raad adviseert om niet te wachten met uitvoering tot 2040. Nu al moet worden
bepaald wat in 2020 moet zijn gerealiseerd.
Voor de financiering van de investeringen is van belang dat deze structureel voor een
lange reeks van jaren wordt zeker gesteld. Daarbij kan onder meer worden geput uit de
FES-gelden en uit de geldstromen die het Rijk beschikbaar stelt voor de kennis- en innovatieagenda en voor arbeidsmarkt- en scholingsinitiatieven. Voor wat het ruimtelijke
deel betreft kan aansluiting bij het MIRT worden gevonden.
Voor de uitvoering van de strategie kan onder meer gebruik worden gemaakt van de
instrumenten die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt, zoals inpassingsplan en
coördinatieregeling. Daarbij is de inzet van bestuurlijke doorzettingsmacht, waar nodig,
onmisbaar.
Het opzetten van een dergelijke strategie benadrukt de urgentie. Er moet nu actie worden
ondernomen om de Randstad ook in de toekomst een duurzame en concurrerende topregio te laten zijn.
In paragraaf 1.4 van dit advies heeft de raad gewezen op de relatie en de wisselwerking
tussen de Randstad en ‘de rest van Nederland’. Nu wordt in het nog in voorbereiding
zijnde raadsadvies over globalisering gesproken van de wenselijkheid van het opstellen
24
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van een ruimtelijk toekomstplan voor Nederland (een nieuw Deltaplan). De raad wil daar
in dit advies over de Randstad niet op vooruitlopen, maar merkt wel op dat, als ook voor
andere landsdelen een met de Randstad vergelijkbare investerings- en innovatiestrategie
zou (moeten) worden ontwikkeld, het voor de hand ligt dat daarin mutatis mutandis de
gedachten van de raad uit het onderhavige advies over de Randstad hun plaats krijgen.
Daarbij zal wel onder meer rekening moeten worden gehouden met de specifieke kenmerken van de Economische en de Ecologische Hoofdstructuur in die landsdelen.
In het raadsadvies over globalisering zal de raad adviseren om het Deltaplan uiterlijk
2010 af te ronden. Wat de financiering betreft zal in dat advies worden gewezen op benutting van de in Nederland nog resterende aardgasbaten die via een nieuwe, toekomstbestendige, stabiele voedingssystematiek van het FES worden aangewend voor structuurversterkende investeringen.
In de volgende hoofdstukken levert de raad de nodige bouwstenen voor de strategie voor
de Randstad aan. Daarvoor wordt eerst ingegaan op de wijze waarop men tegen de Randstad kan aankijken (hoofdstuk 3). Dat perspectief wordt aangevuld met een nadere analyse
van de Randstad (hoofdstuk 4). Het daarop volgende hoofdstuk 5 benoemt een aantal
onderwerpen die ten minste een plaats in de investerings- en innovatiestrategie voor de
Randstad moeten hebben, terwijl hoofdstuk 6 aangeeft wat er moet gebeuren om één en
ander daadwerkelijk te realiseren.
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3

Perspectief op de Randstad

3.1

Inleiding
Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat vanuit verschillende invalshoeken naar de Randstad
kan worden gekeken en wat dit betekent voor het beleid. Het hoofdstuk begint met een
afbakening van de Randstad, die te typeren is als een netwerk van stedelijke agglomeraties
(paragraaf 3.2). Paragraaf 3.3 gaat in op de economische effecten van zo’n agglomeratie.
Daarna wordt de Randstad beschouwd vanuit verschillende perspectieven. Paragraaf 3.4
zoomt eerst in op de Randstad vanuit mondiaal perspectief. De voortgaande globalisering
leidt tot wijzigingen in het Europese en mondiale economische krachtenveld. En dat stelt
nieuwe eisen aan het aanpassingsvermogen van de Randstad. Vervolgens wordt de Randstad bekeken vanuit Europees perspectief (paragraaf 3.5). Naast de ligging in Europa gaat
het daarbij om de effecten van Europees beleid op de Randstad qua mogelijkheden en
beperkingen. Paragraaf 3.6 gaat ten slotte in op het nationaal belang van de Randstad.

3.2

Typering van de Randstad
In ruimtelijk opzicht bestaat de Randstad uit een ring van steden rondom een groen
middengebied. Dit Groene Hart heeft een grote waarde vanuit het oogpunt van groene
ruimte, cultuurhistorie, landschap en waterberging. Tezamen met kleine groeneenheden tussen de steden is het Groene Hart voor de stedelingen van belang voor zowel het
vinden van rust, openheid en recreatie als voor waterbeheer.
De stedenring herbergt het cultureel, politiek, economisch en demografisch centrum
van ons land. Hier bevinden zich de grootste steden, een concentratie van infrastructuur,
waaronder Schiphol en de havens van Rotterdam en Amsterdam, en grote tuinbouwclusters. De Randstad kan gezien worden als een netwerk van agglomeraties rondom een
groen hart. De agglomeratie-effecten vormen een belangrijke kracht van de Randstad,
maar hebben ook een keerzijde (drukte, congestie).
Binnen de Randstad zijn een Noord- en Zuidvleugel te herkennen, waarbinnen samenwerkingsverbanden zijn ontwikkeld. Het geheel is te verspreid om te kunnen functioneren als één samenhangend stedelijk milieu met bijbehorende agglomeratievoordelen.
De functionele samenhang van de Randstad is beperkt en veel inhoudelijke opgaven zijn
primair te vinden op lagere geografische schaalniveaus1.
In bestuurlijk opzicht is de Randstad een fictie: het gebied bestaat uit vier grote gemeenten, stedelijke netwerken en een groot aantal zelfstandige, middelgrote en kleinere
gemeenten.

1

Omschrijving ontleend aan de Startnotitie Randstad 2040.
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Ruimtelijk vertoont de Randstad de nodige dynamiek, niet alleen wat bodemgebruik
betreft, maar ook aangaande de omvang. Verstedelijking en verkeersinfrastructuur
nemen toe, wat ten koste gaat van andere functies binnen de Randstad, met name de
landbouw. Tegelijkertijd, dan wel als antwoord daarop, breidt de Randstad zich uit in
de richting van het noorden (Zaanstad, Alkmaar), het noordoosten (Flevoland, Zwolle),
het oosten (langs de A1 en de A12) en naar het zuidoosten (Brabantse Stedenrij). Deze uitdijing van de Randstad vindt vooral plaats langs corridors of assen.

3.3

Agglomeratie-effecten: hoe werken ze en wat betekent dit voor de Randstad?
De Randstad kan worden getypeerd als een netwerk van stedelijke agglomeraties.
Agglomeraties gaan met voor- en nadelen gepaard. Bij agglomeratievoordelen gaat het
om de nabijheid van afzetmarkten, van toeleveranciers, van het aanbod van gekwalificeerd personeel, et cetera. Het bestaan van schaalvoordelen en positieve externe effecten
van agglomeraties maakt dat een bedrijf efficiënter en daarmee goedkoper kan produceren. Dit verklaart bijvoorbeeld de concentratie van financiële en zakelijke dienstverleners op de Zuidas van Amsterdam.
Ook voor de burger bestaan er agglomeratie-effecten. De keuze uit banen is groter en het
werk is dichterbij, zodat verplaatsingen en mobiliteit geringer zijn. Een gevarieerd aanbod
van voorzieningen in de vorm van woningen, winkels, gezondheidscentra en culturele
zaken is voorhanden.
Onderzoek op het gebied van stedelijke economie laat zien dat bedrijven en werknemers
productiever zijn in steden2. Als vuistregel geldt hierbij dat een verdubbeling van de
omvang van de stad een toename van de productiviteit tussen de twee en acht procent
oplevert. Het grootste deel van deze toename is volgens onderzoek het gevolg van agglomeratie-effecten (en niet van bijvoorbeeld selectie-effecten)3.
Naast agglomeratievoordelen zijn er aan clustering van economische activiteit ook nadelen
verbonden. Bij een grotere dichtheid van economische activiteiten zit men elkaar sneller
in de weg. Congestie en langere files betekenen een slechtere bereikbaarheid en hogere
transportkosten. Andere nadelen zijn hoge kosten voor huisvesting, hoge grondprijzen
en verslechtering van het leefmilieu. Deze agglomeratienadelen kunnen burgers en
bedrijven doen besluiten zich naar elders te verplaatsen. Daar komt bij dat fysieke nabijheid door de sterk verbeterde informatietechnologie in bepaalde sectoren aan belang

2

3

Combes, P.P., G. Duranton en L. Gobillon (2008) Spatial wage disparities:sorting matters!, Journal of Urban
Economics, forthcoming; Combes, P.P., G. Duranton, L. Gobillon, S. Roux (2007) Estimating agglomeration
effects: does playing with different instruments give a consistent tune?, Toronto, University of Toronto.
Rosenthal, S.S., W. Strange (2004) Evidence on the nature and sources of agglomeration economies,
in: Henderson V. and J.F. Thisse (eds.) Handbook of Regional and Urban Economics: cities and geography,
vol. 4 (2004) North-Holland, Providence, Brown University/Leuven, Université Catholique de Louvain, pp. 2119-2171.
Het is immers ook mogelijk dat de concurrentie in steden heviger is waardoor daar alleen hoogproductieve
bedrijven zouden ‘overleven’.
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heeft ingeboet. Per saldo zal de optimale mix van agglomeratievoor- en nadelen van
bedrijf tot bedrijf sterk uiteenlopen.
Agglomeratie-effecten krijgen extra betekenis als economische grenzen wegvallen. Om
iets te kunnen zeggen over de effecten van economische integratie zijn volgens Garretsen
drie basisingrediënten van belang: de mobiliteit van bedrijven, schaalvoordelen en transportkosten in de brede zin van het woord (vervoer, handelstarieven, beschikbaarheid van
geschikte arbeidskrachten, cultuurverschillen)4.
De kern van deze moderne analyse van economische integratie is dat deze met horten en
stoten gepaard gaat. Economische activiteit klontert samen in bepaalde regio’s of landen.
Een verlaging van de transportkosten hoeft hier geen verandering in aan te brengen
zolang de voordelen van samenklontering (agglomeratievoordelen) groter zijn dan die
van verhuizen naar de periferie. De keerzijde hiervan is dat wanneer de agglomeratievoordelen te klein worden, er opeens grote effecten kunnen optreden als meer bedrijven
dan besluiten te verhuizen. Het hangt daarmee van precieze omstandigheden af wat de
effecten van economische integratie zullen zijn voor een bepaalde regio. Dit stelt eisen
aan het vestigingsklimaat.

3.4

De Randstad vanuit mondiaal perspectief
Het belang van concurrentie en complementariteit tussen landen en regio’s neemt toe
in het kader van globalisering, waarbij arbeid en kapitaal zich vrijelijker over de landsgrenzen kunnen bewegen. Dat betekent ook de opkomst van megaregio’s die functies
vervullen die in het verleden grote steden uitoefenden: verzameling van talent, productiecapaciteit, innovatie en markten5. Deze regio’s concurreren op wereldschaal. Florida
c.s. kijken in hun studie dan niet naar de Randstad, maar naar de regio AmsterdamAntwerpen-Brussel. Terwijl de bevolking van de veertig onderscheiden megaregio’s nog
geen twintig procent van de wereldbevolking uitmaakt, zijn de megaregio’s verantwoordelijk voor bijna zeventig procent van de economische activiteit op wereldschaal en voor
ongeveer 85 procent van de technologische en wetenschappelijke innovaties. Met andere
woorden: de wereld is niet ‘plat’6, want economische activiteiten en innovatie blijven
sterk geclusterd. Dat brengt Florida c.s. tot de volgende paradox: “At the same moment
that technology enables the geographic spread of economic activity, economic activity
continues to cluster and concentrate around this mega-regional unit.7”.

4

5
6
7

Zie voor uitgebreidere informatie: Brakman, S. [et al.] (2006) Nations and firms in the global economy: An introduction
to international economics and business en Garretsen, J.H. (2007) De wereld is (gelukkig) niet plat, in: Groot, H. de en
P. Tang: Struisvogels en dwarskoppen: Economen zoeken het publieke debat, Den Haag, CPB.
Florida, R., T. Gulden en C. Mellander (2007) The Rise of the Mega Region, z.p., The Martin Prosperity Institute,
oktober 2007, p. 3.
Vgl. Friedman T. (2005) The World is flat, Farras, Straus, Giroux.
Florida, R. [et al.] (2007) The Rise of the Mega Region, op.cit., p. 22.
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Globalisering is een verzamelnaam voor een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele verwevenheid. Deze toenemende verwevenheid is mogelijk
gemaakt door een combinatie van dalende transport- en communicatiekosten én het
wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten.
Globalisering gaat gepaard met een toenemende specialisatie. Van deze specialisatie, versterkt door schaal- en leereffecten, kunnen alle landen beter worden. De opkomst van
China, India en andere landen, het opknippen van productieprocessen (global sourcing)
en de internationalisatie van R&D dwingt Nederland om zich te richten op activiteiten
waarin het goed in is ten opzichte van andere landen (comparatieve voordelen).
Nederland vormt een belangrijke schakel tussen West-Europa en de rest van de wereld
en heeft altijd geprofiteerd van een open economie. De laatste jaren is onder andere door
de opkomst van Zuidoost-Azië steeds meer de nadruk komen te liggen op de distributiefunctie van Nederland. De sterke toename van de wederuitvoer is hiervan een indicator.
Zo importeerde Nederland in 2006 voor circa $ 23 miljard uit China, waarvan twee derde
weer werd geëxporteerd8.
De Randstad speelt bij de distributie van goederen en diensten een belangrijke rol, onder
meer met de twee mainports als internationale draaischijven. De betekenis daarvan
is mede afhankelijk van de kwaliteit van de achterlandverbindingen (weg, spoorweg,
binnenvaart, shortsea shipping9).
Naast de distributiefunctie liggen de comparatieve voordelen van Nederland vooral in
kennis- en kapitaalintensieve productie en diensten als communicatie, computer- en
informatiediensten, bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening10. De kwaliteiten van stedelijke regio’s zijn belangrijk voor het aantrekken van internationale
bedrijven en hooggekwalificeerde medewerkers.
Behalve de economische aspecten van globalisering zijn ook andere zaken van belang.
De klimaatproblematiek is bij uitstek een wereldwijde uitdaging en ook bij de veiligheid
(terrorisme) en volksgezondheid speelt het mondiale perspectief een rol. Met name in
stedelijke regio’s is de volksgezondheid gevoelig voor de import van bijvoorbeeld besmettelijke virusziekten, omdat mensen er dicht op elkaar wonen en er veel internationale
contacten zijn.

8
9

10

Suyker, W. en H. de Groot (2007) China and the Dutch economy: stylised facts and prospects, CPB document no. 127,
Den Haag, Centraal Planbureau, p. 25.
Shortsea shipping stond vroeger bekend onder de naam kustvaart, maar die vlag dekt de lading niet meer.
Het betekent nu alle scheepvaart binnen Europa en het Middellandse Zeegebied en omvat ook zeeriviervaart
(speciale schepen met geringe diepgang en hoogte die vanaf zee een eind de rivier op varen, bijvoorbeeld van
Rotterdam naar Duisburg). Shortsea neemt in ton/km nu veertig procent van al het Europese vrachtvervoer
voor zijn rekening, in omvang vergelijkbaar met het wegvervoer (45 procent).
Groot, S.T. en J.L. Möhlmann (2008) Het belang van de export voor de Nederlandse economie, CPB Memorandum 191,
Den Haag, Centraal Planbureau.
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3.5

De Randstad vanuit Europees perspectief
Houdt men rekening met de ligging van de Nederlandse regio’s ten opzichte van alle
andere regio’s binnen Europa, gecorrigeerd voor afstanden, dan blijkt dat de meest
‘centraal’ gelegen regio in Nederland niet de Randstad is, maar Noord-Limburg: “De drie
Limburgse regio’s vormen tezamen met Zuidoost Noord-Brabant dankzij hun ligging in
de nabijheid van de Randstad én het Ruhrgebied én de Vlaamse Ruit én enzovoort dan
ook altijd de top vier van meest centraal gelegen regio’s in Nederland. De eerste regio uit
de Randstad in de periferie-index is Utrecht.”11.
Maar door een economische bril bezien vormt de Randstad de toegangspoort tot de EU.
De verwevenheid van markten zoals in de vorige paragraaf besproken, komt voor een
groot deel in Europa tot stand. Het grootste deel van de Nederlandse handel vindt plaats
binnen de Europese Unie, vanwege de interne markt. De verbinding van de EU met de rest
van de wereld gaat in belangrijke mate langs/door de Randstad. Als regio concurreert de
Randstad met andere grootstedelijke regio’s in Europa, zoals Greater-London, Île-de-France,
de Vlaamse Diamant en het Rijn-Ruhrgebied.
Naast deze economische invloed brengt ook het Europees beleid mogelijkheden (en
beperkingen) met zich mee. Sectoraal Europees beleid kan namelijk gevolgen hebben
voor de ruimtelijke ordening en inrichting van ons land. Zo ondervindt het landschap in
de Randstad de effecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de Vogel- en
de Habitatrichtlijn. Bij de infrastructuur is de bijdrage van de Europese Unie aan de totstandkoming van trans-Europese netwerken (TEN: vervoer over de weg, het spoor zoals de
aansluiting van de Randstad op het HSL-netwerk en het water, telecommunicatie en energievoorziening) van belang. Bij milieubescherming en mobiliteit moet Nederland zich
houden aan Europese richtlijnen voor onder meer luchtvervuiling. Ten slotte beoogt
de Europese Unie samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten te bevorderen teneinde onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren.
Meer specifiek is Europese invloed op het stedelijk gebied herkenbaar in het Akkoord van
Bristol uit december 2005 over ‘duurzame gemeenschappen’: plaatsen waar mensen willen
wonen en werken, nu en in de toekomst. Achtergrond van dit akkoord is het groeiende
bewustzijn van het bijzondere belang van steden en stedelijke gebieden voor het realiseren
van de Agenda van Lissabon, in het bijzonder de doelstellingen van groei en werkgelegenheid. De uitdagingen waar Europese steden voor staan, verschillen. Om de aantrekkelijkheid van steden te verhogen moet volgens de Europese Commissie aan ten minste vier
punten aandacht worden besteed:

11

Hinloopen, J. en C. van Marrewijk (2003) Economische concentratie: de empirie, in: Locatie en concurrentie,
Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Amsterdam, Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde, pp. 13-15.
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• Vervoer, toegankelijkheid en mobiliteit: optimaal gebruik van alle vervoersvoorzieningen, goede aansluiting op de belangrijkste luchthavens en grote assen in de transEuropese netwerken, afstemming van de plannen van steden en omliggende regio’s
op het gebied van vervoer, bouw en ruimtelijke ordening.
• Toegang tot dienstverlening en voorzieningen: steden moeten investeren in moderne,
doeltreffende, betaalbare en online toegankelijke vormen van dienstverlening
(gezondheidszorg, sociale diensten, opleidingsinstellingen en overheidsdiensten), één
loket voor alle inwoners in achterstandswijken.
• Milieu en fysieke omgeving: sanering van verlaten bedrijfsterreinen en renovatie van
openbare ruimtes, investeringen in verband met Europese wetgeving voor luchtkwaliteit, afvalwater en een zuinig energiebeheer.
• Cultuur: een boeiend cultureel leven met een groot aantal voorzieningen en behoud
van het cultureel, historisch en architectonisch erfgoed maken steden aantrekkelijker
voor inwoners, ondernemingen, werknemers (vooral mobiele en hoogopgeleide) en
bezoekers12.

3.6

De Randstad vanuit nationaal perspectief
De Randstad levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Bijna de helft
van alle inwoners, banen en werkenden in ons land bevindt zich in de Randstad. De Randstad is een belangrijke bestemming voor buitenlandse investeringen en bedrijven en hun
medewerkers. Bijna zestig procent van alle buitenlandse bedrijven in Nederland is in de
Randstad gevestigd, met een concentratie in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en de
Haarlemmermeer (Schiphol).
De Randstad is in geografisch opzicht een dynamisch verschijnsel. Weliswaar is de Randstad het economische kerngebied van Nederland, maar het functioneren van het gebied
is niet los te zien van de rest van ons land. Er vindt voortdurend een uitwisseling plaats
van ruimtevragende functies (wonen, werken, natuur, landbouw, recreatie) tussen de
Randstad en overig Nederland. Synergie en wederzijdse afhankelijkheid zijn hier de toepasselijke begrippen die in de beleidsopgaven hun plaats moeten krijgen.
Er bestaan duidelijke verschillen tussen de vier grote steden in de Randstad: Amsterdam,
Den Haag en ook Utrecht presteren beter dan het nationale gemiddelde en het gemiddelde van de 31 grote steden in ons land, maar Rotterdam beduidend minder. Een deel
van de verklaring van deze verschillen is te vinden in verschillen in economische structuur: Rotterdam is meer op industrie gericht en de andere drie steden meer op financiële
instellingen (Amsterdam), overheidsdiensten (Den Haag) en de communicatiesector
(Utrecht).

12

Europese Commissie (2006) Cohesiebeleid en steden: bijdrage van steden en agglomeraties aan groei en
werkgelegenheid in de regio’s, Brussel, juni 2007, COM(2006) 385 definitief.
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Deze onderlinge verschillen in stedelijke economieën zijn niet onbelangrijk. Het betekent
onder meer de behoefte aan een gedifferentieerd economisch beleid voor de Randstad.
Het economisch belang van de Randstad komt overigens niet in elke sector tot uiting.
Zo loopt de Randstad wat kenniseconomie en R&D-uitgaven betreft duidelijk achter bij
de stadsregio Eindhoven. OESO-onderzoek toont aan dat de stadsregio Eindhoven goed is
voor 45 procent van alle patentaanvragen in Nederland en 10 procent van alle Europese
patenten op het gebied van halfgeleiders. Dat maakt de stadsregio Eindhoven tot een van
de meest kennisintensieve en innovatieve regio’s van Europa13. Tevens laat dit voorbeeld
zien dat niet elke innovatieve economische activiteit per se in de Randstad moet plaatsvinden.
Dit alles neemt niet weg dat de agglomeratievoordelen die de basis vormen voor de
welvaart van ons land, in belangrijke mate verband houden met de voorzieningen die
de Randstad te bieden heeft. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de mainports.
Een belangrijk deel van de economische hoofdstructuur van ons land ligt binnen de
Randstad. Tegelijkertijd manifesteren de nadelen van agglomeratie (drukte, congestie)
zich ook vooral in de Randstad. Versterking van het concurrentievermogen en verbetering van de duurzaamheid zullen daarom hand in hand moeten gaan.
Maar ook elders in het land is aandacht voor de langetermijnontwikkeling nodig, zowel
wat de veiligheid voor klimaatveranderingen als de economische ontwikkeling betreft.
De investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad kan daarbij als voorbeeld dienen
om ook in andere landsdelen die aandacht tot uitvoering te brengen.

13

OECD (2007) Globalisation and Regional Economics, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and
Development, pp. 47 en 216-217.
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4

Nadere analyse van de vraagstukken rond de Randstad

4.1

Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de Randstad in globale zin vanuit verschillende invalshoeken
bekeken. In dit hoofdstuk wordt een verdere verdieping aangebracht van de opgave waar
de Randstad voor staat. Dat gebeurt aan de hand van de Startnotitie Randstad 2040 van het
kabinet en het OESO-rapport Territorial Reviews: Randstad Holland. De minister stelt in haar
adviesaanvraag de SER de vraag of deze documenten voldoende diepgang bieden om over
ruim dertig jaar de Randstad tot een duurzame en concurrerende topregio te ontwikkelen. Ook vraagt zij of het antwoord op de zeven dilemma’s uit de Startnotitie een
voldoende, robuuste bijdrage kan leveren aan de daarvoor noodzakelijke ontwikkeling.
Dit hoofdstuk geeft allereerst een korte samenvatting van de hoofdpunten uit de Startnotitie en het OESO-rapport in respectievelijk paragraaf 4.2 en 4.3. Vervolgens zullen
beide van commentaar worden voorzien (paragraaf 4.4). Het hoofdstuk sluit af met de
visie van de raad op de Randstad in de toekomst (paragraaf 4.5).

4.2

Startnotitie Randstad 2040
De Startnotitie is als onderdeel van het UrgentieProgramma Randstad (UPR) gepubliceerd1. De ambitie van het kabinet is om de Randstad te ontwikkelen tot een duurzame
en concurrerende Europese topregio. In de woorden van de Startnotitie houdt dat in:
“een regio waarin welvaart en economische groei samengaan met sociale, culturele
en ecologische wensen en keuzemogelijkheden van huidige én toekomstige generaties”.
In het UPR en in de Startnotitie staan drie hoofdopgaven voor de Randstad centraal:
• Klimaatbestendige delta (veiligheid)
• Bereikbaarheid en economische dynamiek en
• Kwaliteit van leven door een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.
Met het UPR werkt het kabinet aan een duurzame versterking van de economische concurrentiepositie van de Randstad. In het UPR zijn 32 projecten geselecteerd die in ieder
geval nodig zijn om de hoofdopgaven te realiseren (no regret-maatregelen). Voor negen
projecten is de financiering al gedekt, voor vijf is geen rijksgeld nodig en de overige
projecten zitten nog in de verkenningsfase voor dit en volgend jaar.
Het kabinet benadrukt het strategische karakter van de Startnotitie door te focussen op
duurzaamheid, op de lange termijn, op samenhang in schaalniveau en tijd en op de rol
van het Rijk.

1

In een brief aan de Tweede Kamer van 3 december 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de naam
van dit programma veranderd in ‘Randstad Urgent’, omdat in tegenstelling tot de afkorting de nieuwe benaming
duidelijk zegt waarvoor het programma staat (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 089, nr. 10).
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Samenhangend met de drie hoofdopgaven agendeert het kabinet in de Startnotitie zeven
onderwerpen om de ambitie ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren. Bij elk van deze onderwerpen staat telkens aangegeven wat het desbetreffende
dilemma is, de overwegingen van het kabinet om een bepaalde richting op te gaan, wat
de ruimtelijke consequenties van zo’n keuze zijn en hoe het kabinet zich de aanpak
voorstelt.
1 Klimaatbestendigheid van de laaggelegen delta. Het garanderen van veiligheid tegen
overstromingen vanuit zee en de rivieren vormt een basisrandvoorwaarde voor de
toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Randstad.
2 Ruimtelijke investeringsstrategie: het kabinet ziet in het benutten en uitbouwen van
de internationaal sterke punten een belangrijke strategie om de internationale concurrentiepositie van de Randstad te verbeteren. Dat hoeft volgens het kabinet niet ten
koste te gaan van de mogelijkheden om de zwakke kenmerken op een zodanig basispeil te brengen, dat de (inter)nationale betekenis van de Randstad niet wordt
bedreigd.
3 Groenblauwe structuur als raamwerk voor de verstedelijking: het kabinet wil met een
robuuste groenblauwe structuur een aantrekkelijke contramal creëren voor de verstedelijking op de stedelijke ring en op langere termijn ziet het kabinet in het Groene
Hart en aan de stadsranden de ontwikkeling van één of meer ‘metropolitane parken’
met internationale allure voor zich.
4 Verstedelijkingsstrategie: het lijkt het kabinet verstandig verstedelijking (wonen,
werken en bijbehorende voorzieningen) en verkeers- en vervoersinfrastructuur te
blijven bundelen in de ring van steden rondom een relatief open en groen middengebied van de Randstad. Herstructurering en transformatie van stedelijke gebieden
ziet het kabinet als een belangrijke aanpak voor de lange termijn om een aantrekkelijk, divers en kwalitatief goed leefklimaat te realiseren en ook een antwoord te
geven op de fysieke aspecten van segregatie- en integratieproblematiek in de komende
jaren.
5 Bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling: mobiliteit is volgens het kabinet een noodzakelijke voorwaarde voor economische groei en sociale ontwikkeling in
de Randstad. Het wil daarom inzetten op een bereikbaarheidsoffensief voor de weg en
het openbaar vervoer.
6 Ruimtelijk-economische typering en structuur: om de neerwaartse trend in de ontwikkeling van het bruto regionaal product per hoofd van de bevolking om te buigen,
wil het kabinet de Randstad aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe economische activiteiten met een hogere toegevoegde waarde: logistieke dienstverlening,
tuinbouw/greenports, (petro)chemische industrie, zakelijke en financiële dienstverlening, creatieve sector, toerisme en internationale non-profitinstellingen. Het kabinet
overweegt om aan de beoogde economische structuurversterking bij te dragen door
de ontwikkeling van (inter)nationale topmilieus en versterking van de logistieke driehoek van havens, luchthaven en greenports.
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7 Toekomst van Schiphol: het kabinet kiest voor handhaving van de locatie Schiphol als
internationale luchthaven. De ontwikkelingsmogelijkheden voor Schiphol op lange
termijn in relatie met de luchthaven Lelystad vormen een apart project uit het UPR.

Het OESO-rapport Territorial Reviews: Randstad Holland

4.3

De OESO constateert – zoals hiervoor in dit advies ook al is aangegeven – dat de Randstad
een tamelijk abstract concept is, aangezien het zelden als aangrijpingspunt wordt genomen
voor overheidsbeleid. De conclusie van de OESO-studie is dat de Randstad niet optimaal
gebruik maakt van de onderlinge nabijheid van haar vier grote steden. Er is geen sprake van
een geïntegreerd functioneel stedelijk systeem.
De Randstad scoort in veel opzichten goed volgens de OESO: een relatief hoog regionaal
inkomen per hoofd van de bevolking, zeer lage werkloosheid en een hoge arbeidsproductiviteit per uur.
De belangrijkste uitdaging vormt volgens de OESO de relatief lage arbeidsproductiviteitsgroei. De economische strategie is tot dusver vooral gericht geweest op het genereren van
grote volumes via de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol. Gezien de toenemende ruimtedruk en schaarste aan grond is de laatste jaren al geprobeerd om activiteiten met meer toegevoegde waarde te ontplooien, maar hier liggen volgens de OESO nog
een drietal uitdagingen:
• Beter de voordelen van nabijheid van diverse stadsregio’s benutten. Dat kan door de
oplossing van het fileprobleem (geen algemene kilometerbeprijzing, maar alleen wegbeprijzing in de Randstad of op het niveau van de stadsregio’s van de Randstad en
versnelde aanleg van nieuwe wegen), door meer coherentie in het regionaal en lokaal
openbaar vervoer, door meer hoogwaardige huisvesting en door meer samenwerking
tussen de vier grote steden op gebieden als toerisme en hoger onderwijs.
• Kennispotentieel en kennisinfrastructuur beter benutten teneinde innovatie te
stimuleren. Daarbij gaat het onder meer om het aantrekken van hoogopgeleide
arbeid en studenten en van innovatieve buitenlandse bedrijven.
• Efficiënter gebruik maken van het arbeidspotentieel, waarbij onder meer de relatief
hoge inactiviteit van etnische minderheden wordt genoemd.
Het OESO-rapport biedt uitgebreide beschouwingen over de bestuursstructuur van de
Randstad. Als problemen worden genoemd: bestuurlijke drukte, langzame besluitvorming en gebrek aan politiek leiderschap. Een van de aanbevelingen is een institutionele
versterking van de stadsregio, omdat dat niveau passend is voor de oplossing van veel
problemen, en de formulering van een Randstadagenda om problemen op het niveau van
de Randstad op te lossen. Op langere termijn zou de fusie van vier Randstadprovincies
kunnen worden overwogen2.
2

Hiermee sluit de OESO zich aan bij het advies van de Commissie Versterking Randstad (Commissie-Kok, Den Haag,
januari 2007) dat één Randstadbestuur voorstelt dat de taken en bevoegdheden van de vier huidige provincies
en van de Wgr-plusregio’s moet overnemen.
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4.4

Visie van de raad

4.4.1

Commentaar op de Startnotitie en het OESO-rapport
De Startnotitie
Zoals gezegd: de SER ondersteunt het streven van het kabinet om de Randstad in 2040 een
duurzame en concurrerende Europese topregio te doen zijn en onderschrijft het belang
van aandacht voor de in de Startnotitie genoemde onderwerpen: gevolgen klimaatverandering, economische dynamiek en groei van de mobiliteit, het integratie- en segregatievraagstuk en de blijvend hoge ruimtevraag.
De raad waardeert het strategische karakter van de Startnotitie en de focus op duurzaamheid, lange termijn en samenhang in schaalniveau en tijd, evenals de wijze waarop het
kabinet de dilemma’s uitwerkt.
De Startnotitie wil weliswaar een integrale benadering volgen, maar vertrekt herkenbaar
vanuit het ruimtelijk beleid (zie p. 28):
Een combinatie van ruimtelijk beleid met beleid op het gebied van economie, milieu, sociale
samenhang, integratie, emancipatie, arbeidsmarkt en onderwijs is van belang. In deze Startnotitie is nog maar beperkt invulling gegeven aan de niet-ruimtelijke onderwerpen die hierin van
belang zijn.
Dit ruimtelijke vertrekpunt is duidelijk te zien in de dilemma’s die de Startnotitie
schetst. De raad vindt deze zeven thema’s belangrijk maar wil andere accenten leggen,
gezien het beoogde integrale karakter van de langetermijnvisie. Bovendien kan door
clustering van de dilemma’s meer aandacht worden besteed aan multifunctioneel ruimtegebruik.
Het OESO-rapport
Het OESO-rapport bevat degelijke analyses. Het rapport biedt op zich een goed perspectief
voor de Randstad wat wonen, werken en mobiliteit betreft, zij het dat de voorgestelde
oplossingsrichtingen niet altijd stroken met bestaande SER-opvattingen. Wat werken
betreft is voor de toekomst van de Randstad de overgang op een activerende participatiemaatschappij van doorslaggevend belang, zoals eerder bepleit in opeenvolgende MLTadviezen.
De raad schetst een aantal additionele aandachtspunten. Zo vraagt hij gerichte aandacht
voor ecologie en klimaatverandering en voor innovatie. De Kennisinvesteringsagenda
(KIA) biedt voor dit laatste goede aanknopingspunten. Deze strategie brengt uitdagingen
op het gebied van onderwijs, scholing, onderzoek en innovatie op een samenhangende
manier in beeld en voorziet deze van een gericht plan3.

3

SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, publicatienr. 06/08, Den Haag, p. 41, het meest recente
advies over de middellange termijn (MLT).
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Ook acht de raad het van belang aandacht te besteden aan de positionering van de Randstad zowel in mondiaal, Europees als nationaal perspectief, alsook aan de relatie tussen
de Randstad en de rest van Nederland (zie hoofdstuk 3).
Samenvattend
Samenvattend is de raad van mening dat de Startnotitie zich vooral focust op de ruimtelijke invalshoek en het OESO-rapport op de economische invalshoek.
Een goed ruimtelijk en economisch beleid zijn zeker noodzakelijke voorwaarden voor
een topregio. Vanuit zijn integrale invalshoek voegt de raad de sociale component
(arbeidsmarkt, onderwijs en sociale samenhang) en ecologische component (milieu en
klimaatverandering) hieraan toe. De raad stelt een compleet vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven centraal, met de kanttekening dat het streven naar een topregio een
aansporing vormt om maatschappelijke welvaart te optimaliseren, maar dat het geen
doel op zich mag worden om zo hoog mogelijk op alle mogelijke ranglijsten te scoren.
4.4.2

De Randstad als mondiale en Europese topregio
Bij de inspanningen om tot een duurzame en concurrerende topregio te komen, moet
niet worden vergeten dat de Randstad nu reeds op allerlei gebied de kenmerken van een
Europese topregio vertoont. Dat geldt uiteraard voor de mainports en greenports, maar
evenzeer voor de cultuurlandschappen (het Groene Hart), voor het rijke culturele leven
in de grote steden, voor de concentratie van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven
et cetera. Waar het nu om gaat, is om deze positieve elementen verder uit te bouwen in
een langetermijnvisie die de Randstad voortstuwt tot een duurzame en concurrerende
Europese topregio.
Daarbij moeten de ogen niet worden gesloten voor de zwakke kanten van de Randstad. De
achterblijvende economische groei in sommige delen, de problemen met de bereikbaarheid, de werkloosheid en sociale problemen in wijken van de grote steden en de aantasting
van de landschapskwaliteit door de verstedelijkingsdruk vragen om voortdurende zorg
van overheid en maatschappelijke organisaties. Ook dat hoort thuis in de langetermijnvisie op de Randstad.
In de beleidsvorming ten behoeve van de Randstad valt lering te trekken uit andere stadsen megaregio’s. Onderstaand kader geeft enkele bevindingen weer van een vergelijkend
onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau (RPB).
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Lessen uit soortgelijke regio’s elders
Het RPB heeft een verkenning uitgevoerd naar vier regio’s: San Francisco Bay
Area & Noord-Californië, Londen & South East England, Brussel & Vlaamse Ruit
en Ruhrgebied & Rhein-Ruhr. Deze gebieden hebben met de Randstad gemeen
dat het (polycentrische) megaregio’s zijn. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:
• Metropoolvorming kent eigen dynamiek en is lastig te sturen. Het internationale bedrijfsleven richt zich vooral op die plekken die al sterk internationaal
georiënteerd zijn.
• Strategische projecten kunnen bijdragen aan versterking van de Randstad als
geheel.
• De organisatie van het openbaar vervoer is van groot belang voor het aansturen van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
• De effectiviteit van verschillende beschermingsregimes voor de open ruimte
verdient nader onderzoek. Maatschappelijk draagvlak voor het open-ruimtebeleid is een conditio sine qua non.
• Visievorming en uitvoering kunnen beter parallel dan opeenvolgend verlopen.
• Bron: Vries, J. de en D. Evers (2008) Bestuur en ruimte: de Randstad in internationaal perspectief,
Den Haag, Ruimtelijk Planbureau (RPB).

Opvallend is dat net als de Randstad de vier onderzochte regio’s een eigen dynamiek
hebben. Dat kan een hint voor beleidsmakers inhouden voor de vormgeving van het
beleid: dat zal accommoderend moeten zijn en moeten inspelen op de regiospecifieke
ontwikkelingen. Verder gaat ook in dit vergelijkend onderzoek aandacht uit naar de
bereikbaarheid naar en binnen steden en naar het belang van strategische projecten en
de open ruimte. Dit zijn dus opgaven die een plaats moeten krijgen in de investerings- en
innovatiestrategie van de Randstad.
Wat is een duurzame en concurrerende topregio?
Vanuit het brede welvaartsbegrip is in de ogen van de raad een duurzame en concurrerende topregio een regio die er in het jaar 2040 als volgt uitziet:
• People: de Randstad kent volledige en volwaardige werkgelegenheid voor laag- en
hoogopgeleide werknemers, in de stadsregio’s voert sociale cohesie de boventoon
en de woningmarkt vertoont de gewenste kwaliteitsdifferentiatie.
• Planet: de Randstad kent cultuurlandschappen en een groenblauwe structuur die voldoet aan klimatologische en milieueisen, ruimte biedt aan de natuur en die stedelingen
toegang verschaft tot recreatie. De Randstad reduceert de uitstoot van broeikasgassen
en heeft de waterdreiging vanuit de zee en de rivieren beteugeld. Bovendien is sprake
van energie-efficiëntie.
• Profit: de Randstad draait volop mee in de wereldeconomie, heeft een positieve uitstraling naar de rest van Nederland en heeft zijn mainports, greenports en zijn
nationale en internationale verbindingen op orde.
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Aldus kan de Randstad een vestigingsplaats worden die voor nationale en internationale
bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen. Voor werknemers is het een omgeving met
een attractief woon-, werk- en leefklimaat.
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5

De Randstad als aantrekkelijke vestigingsplaats voor
burgers en bedrijven

5.1

Inleiding
Het vorige hoofdstuk eindigde met een algemene visie van de SER op de Randstad in 2040.
Dit hoofdstuk geeft aan wat er nodig is om dat toekomstbeeld van de Randstad daadwerkelijk te realiseren.
De raad is van opvatting dat de Randstadactoren en het Rijk een investerings- en innovatiestrategie moeten uitzetten die erop is gericht om de Randstad verder te ontwikkelen
tot een duurzame en concurrerende Europese topregio. De componenten van die strategie vloeien voort uit de analyses van onder meer de Startnotitie en het OESO-rapport over
de Randstad (zie het vorige hoofdstuk) en uit eerdere SER-adviezen. De strategie omvat
naast ruimtelijk en economisch beleid ook beleid gericht op de sociale component en
aandacht voor duurzaamheid en ecologische aspecten. Daarin komt de integrale invalshoek van de SER tot uiting. Dat betekent investeren in de kwaliteit van het gebied en in
de kwaliteit van de mensen die er wonen en werken. Daarmee wordt een compleet en
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven in de brede zin van het woord
gecreëerd.
Concreet bevat de investerings- en innovatiestrategie de volgende onderdelen:
• Een investeringsagenda met projecten in brede zin. Daaronder vallen projecten ten
behoeve van de versterking van het innovatief vermogen (zoals ICT- en life scienceinstellingen en de greenports), ten behoeve van de arbeidsmarkt en het onderwijs, ten
behoeve van de bereikbaarheid (de infrastructuur voor vervoer over de weg, het spoor
en het water, Schiphol, de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam) en ten behoeve
van de leefbaarheid (het Groene Hart en ruimtelijke investeringen in steden).
Deze onderdelen worden hierna in de paragrafen 5.2 tot en met 5.5 uitgewerkt.
• Een plan van aanpak voor de uitvoering met een financieel kader, een tijdpad en
het instrumentarium ten behoeve van de uitvoering van de strategie (hoofdstuk 6).
Ten grondslag aan deze strategie ligt een offensief sociaal-economisch beleid zoals de SER
dat in zijn advies Welvaartsgroei door en voor iedereen heeft geformuleerd. Dat groeiscenario
wordt in paragraaf 5.2 aangeduid, met een toespitsing op de versterking van het innovatief vermogen in de Randstad. In de daarop volgende paragrafen komen de elementen
aan bod die in de strategie voor de Randstad de nodige aandacht verdienen en die het
vestigingsklimaat in de Randstad positief beïnvloeden. Deze beleidsmatige inzet, in combinatie met het streven naar sociale en ecologische duurzaamheid, zal op zijn beurt een
agglomeratie-effect creëren dat een impuls aan de duurzame en economische ontwikkeling zal geven.
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5.2

Een offensieve sociaal-economische beleidsstrategie
De strategisch-economische vooruitzichten voor de Randstad als een netwerk van stedelijke agglomeraties lijken goed. Tegelijkertijd vragen de verschuivingen in mondiale
economische machtscentra als uitdrukking van de globalisering om grote waakzaamheid wat de concurrentiepositie van de Randstad aangaat.
In zijn algemeenheid vraagt dit om een passend sociaal-economisch beleid van de rijksoverheid. In zijn advies Welvaartsgroei door en voor iedereen stelt de SER een offensieve
sociaal-economische beleidsstrategie voor. De aanbevelingen die de SER doet voor de
versterking van de comparatieve voordelen en het vestigingsklimaat, zijn ook voor de
Randstad van belang: ruimte voor ondernemerschap, versterking van het innovatievermogen en verbetering van de fysieke infrastructuur. Ook enkele van de aanbevelingen ter
versterking van het aanpassingsvermogen hebben betrekking op de Randstad: de ondersteuning van de mobiliteit van werknemers, het bieden van een adequate en activerende
sociale bescherming en de ondersteuning van laaggeschoolden.
Innovatievermogen
Ook de Randstad moet zijn bijdrage leveren aan de ambitie van het kabinet om Nederland in 2010 tot de nummer één van Europa te maken qua kenniseconomie en aan de
Europese ambities die neergelegd zijn in de Lissabon-strategie. Daarbij gaat het niet
alleen om innovatie in technisch opzicht (kennisontwikkeling en –toepassing), maar ook
om sociale innovatie en om systeeminnovaties. De Randstad kent meerdere universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen. In een economie die steeds kennisintensiever
wordt, vraagt innovatie om versterking van de bestuurlijke interacties van bedrijven en
kennis-instellingen. Dat zal de innovatiecapaciteit van de Randstad bevorderen en moet
dan ook door de overheden worden gestimuleerd.
De aanbeveling van de SER ‘versterking van het innovatievermogen’ betekent dat aangesloten moet worden bij de potenties van het gebied. Dat vraagt om een zorgvuldige
beleidskeuze. Binnen de Randstad vindt er een zekere geografische specialisatie plaats:
zo clusteren ICT-instellingen en bedrijven rondom de stadsregio Utrecht en de Watergraafsmeer, life science-instellingen en bedrijven rondom Leiden. Niet elke van overheidswege ondersteunde versterking van het innovatief vermogen hoeft in vruchtbare aarde
te vallen, zoals blijkt uit onderstaand kader.
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Versterking van het innovatief vermogen
Ook voor de Randstad geldt de eerder door de SER geuite aanbeveling omtrent
een omslag naar een innovatiegedreven economische groei. In paragraaf 3.6
van dit advies is er al op gewezen dat de Randstad qua kenniseconomie en R&D-uitgaven achterloopt bij de stadsregio Eindhoven. Het kan dan voor overheden
verleidelijk zijn om alles op alles te zetten om die achterstand in te lopen. Recent
onderzoek van het RPB maant hierbij tot enige voorzichtigheid. Voor een effectief gebiedsgericht beleid dat zich richt op het stimuleren van het inno-vatief
vermogen van het bedrijfsleven, is eerst inzicht nodig in de specifieke kenmerken van de sector. Life sciencesbedrijven profiteren van hun regionale kenniscontacten, terwijl het innovatief vermogen van ICT-bedrijven niet lijkt af te hangen van het verwerven van externe kennis. Het is dan ook de vraag, aldus het
RPB, of het stimuleren van regionale kennisnetwerken ook automatisch leidt tot
een verbetering van het innovatief vermogen van bedrijven in de regio.
• Bron: Weterings, A. en R. Ponds (2007) Regionale kennisnetwerken en innovatie, Den Haag,
Ruimtelijk Planbureau / (RPB) Rotterdam, NAi Uitgevers.

Meer terreinen binnen de Randstad bieden mogelijkheden tot innovatie. Van groot
belang voor werkgelegenheid, inkomen en export is het agrocomplex. Tot de sleutelgebieden van het Innovatieplatform behoort Flowers & Food, waarbij de ambitie is uitgesproken om van Nederland dé Food & Nutrition Delta van de wereld te maken en om de
wereldmarktleider in sierteeltproducten te blijven. Een belangrijk aandachtspunt voor
het hele cluster vormt de duurzaamheid van de productie in een dichtbevolkt land als
Nederland. De tuinbouw blijft kansen bieden voor innovaties om de duurzaamheid van
de bedrijfsvoering te vergroten en aldus bij te dragen aan reductie van het CO2-gebruik
en aan mitigatie van klimaatveranderingen (bijvoorbeeld energie- en ruimtegebruik)1.
Net als deze greenports lokt ook het streven om de centrale positie van de mainports te
handhaven innovaties uit. De bereikbaarheid, de milieukwaliteit en de concurrentie met
andere mainports in West-Europa vereisen dat de lucht- en zeehavens investeren in
moderne communicatiemiddelen om de toegang te optimaliseren, wachttijden voor aansluitend vaar-, weg- of spoortransport te minimaliseren en op- en overslagruimtes zo efficiënt mogelijk te benutten. Dat de Rotterdamse en Amsterdamse haven elkaar niet alleen
beconcurreren, maar ook samenwerking zoeken, blijkt uit het gezamenlijke ICT-project
om de toegang tot de havens over zee te verbeteren.
Vanuit het perspectief van de steden in de Randstad is het van belang dat ook de transformatie van steden op de Innovatieagenda komt te staan. Het gaat dan vooral om het
beter benutten van bestaand stedelijk gebied en om het klimaatbestendig maken van de

1

Overigens vormt de verplaatsing van kassen uit het Westland naar elders in en ook buiten de Randstad een illustratie
van het dynamische concept van de Randstad.
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steden, om de bevordering van de sociale veiligheid en duurzame mobiliteit en om de
groenblauwe structuren nieuw elan te geven.
Bij sociale innovatie is vooral een taak weggelegd voor werkgevers (het management)
en werknemers in de bedrijven en instellingen en op mesoniveau in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Eerder al heeft de SER cao-partijen aanbevolen in de onderhandelingen
de nodige aandacht te schenken aan onderwerpen als tijdmanagement, scholing en
employability, resultaatafhankelijke beloning, terugdringing van het ziekteverzuim,
modernisering van arbeidsverhoudingen en aan kwaliteitsverbetering. Voor arbeidsorganisaties is de SER voorstander van een voortrollende agenda voor sociale innovatie2.
Systeeminnovaties zijn op verschillende terreinen mogelijk en wenselijk. Een voorbeeld
is te zien in paragraaf 5.4 van het voorliggende advies, waar gepleit wordt voor systeeminnovaties ten gunste van een transitie naar duurzame mobiliteit. Ook de klimaatverandering (zie paragraaf 5.6) vraagt om systeeminnovaties in onder meer de energievoorziening en in de verduurzaming van steden.
Systeeminnovaties staan niet altijd op zichzelf, maar kunnen worden verbonden met
technologische innovaties. Zo is het mogelijk de transitie naar duurzame mobiliteit te
bevorderen door technologische innovaties (hybride voertuigen, schonere brandstoffen)
en procesinnovaties (zoals informatievoorziening via ICT).

5.3

Tegengaan van polarisatie op de arbeidsmarkt
De Randstad als netwerk van stedelijke agglomeraties vormt op zich een ideale arbeidsmarktregio. Stadsregio’s zijn namelijk vaak centra van economische groei; de keuze aan
banen en aan werkzoekenden is er groter dan elders. Met name voor laagopgeleiden is de
regionale arbeidsmarkt van belang, omdat zij doorgaans een geringere actieradius en
een kleinere ruimtelijke kaart hebben.
De Randstad is dus te beschouwen als een conglomeraat van kansen. Om die kansen
te gelde te maken, is wel het één en ander nodig. Naast verbetering van de verbindingen
binnen de Randstad (zie volgende paragraaf) telt de toekomstige ontwikkeling van de
kwantitatieve en vooral ook de kwalitatieve vraag naar en aanbod van arbeid. Daarvoor
is het van belang te kijken naar zowel demografische ontwikkelingen in relatie tot de
arbeidsmarkt als naar de kwalificatiestructuur.
Demografische ontwikkelingen
De bevolkingsomvang van Nederland en die van de Randstad zal in de komende tientallen jaren minder groeien dan in de voorbije decennia. Hoeveel minder, is vooral afhankelijk van immigratie. Naar verwachting zal ons land in 2040 tussen de 16 en 20 miljoen

2

SER (2006) Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Sociale Innovatie, publicatienr. 06/08 I, Den Haag,
pp. 55/56.
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inwoners tellen. De bandbreedte van de natuurlijke bevolkingsaanwas in ons land tussen
2002 en 2040 wordt geraamd op -0,7 tot +1,5 mln. personen (vgl. 1971-2002: + 2,0 mln. personen). Voor de netto buitenlandse migratie wordt voor 2002-2040 een bandbreedte van
0,2 tot 2,0 mln. personen gehanteerd (tussen 1971 en 2002: 1,2 mln. personen)3. Daarbij is
rekening gehouden met de instroom van arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten en met
een grotere arbeidsmobiliteit als gevolg van de grotere openheid van de Europese Unie.
Recente cijfers van het CBS geven aan dat op dit moment de lage variant het meest waarschijnlijk is, hetgeen op termijn een stabilisatie van de totale bevolkingsomvang inhoudt
(tabel 5.1). Die stabilisatie is de resultante van een daling van de autochtone bevolking en
een stijging van zowel de eerste als de tweede generatie allochtonen. Omdat allochtonen
vooral in de Randstad (komen) wonen, mag daar een toename van de bevolking worden
verwacht. Derks c.s. berekenen in elk geval tot 2025 een stijging van de bevolking in de
Coropregio’s van de Randstad die varieert van vijf procent in Groot-Rijnmond tot twaalf
procent in Groot-Amsterdam (en 25 procent in Flevoland)4.
tabel 5.1

Totale bevolking naar herkomst 2006, 2035 en 2050, x 1.000.000
2006

2025

2050

Totaal

16,3

16,9

16,8

Autochtonen

13,2

13,1

12,0

Allochtonen
1e generatie
2e generatie

1,6
1,5

1,8
2,0

2,3
2,5

Bron: Van Duin, C. (2007) Huishoudensprognoses 2006-2050: huishoudens naar herkomstgroep,
CBS Bevolkingstrends, 2007 – 3e kwartaal, pp. 54-65.

Voor de demografische ontwikkeling van (de grote steden in) de Randstad zijn de omvang
en samenstelling van de immigratie van belang: in hoeverre gaat het om gezinsmigranten
en in hoeverre om arbeids- c.q. kennismigranten? Ook de onzekerheid over de toekomstige
omvang en aard van het arbeidsaanbod uit de nieuwe EU-lidstaten bemoeilijkt uitspraken
over omvang en samenstelling van de (beroeps)bevolking in de Randstad in de komende
decennia.
Binnen ons land fungeren de grote steden idealiter als een ‘sociale roltrap’. Dat laat zich
ook aflezen uit de bevolkingsopbouw naar leeftijd. In de jaren zeventig vormde de Randstad het meest vergrijsde deel van het land. Tegen de landelijke trend in is de gemiddelde
leeftijd in de afgelopen twintig jaar gedaald. Maar in de komende periode zal de voortgaande vergrijzing zich ook in de Randstad manifesteren.

3
4

CPB, MNP en RPB (2006) Welvaart en leefomgeving: Een scenariostudie voor Nederland in 2040, Den Haag, pp. 31-32,
57-64 en Achtergronddocument, pp. 461-483.
Derks, W., P. Hovens, L. Klinkers (2006) De krimpende stad: Ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolgen daarvan
voor de lokale economie, Den Haag, SDU/Nicis Institute.
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Demografie en arbeidsmarkt: de beleidsopdracht
De beroepsbevolking in de Randstad zal tot 2020 nog in omvang (kunnen) toenemen, zij
het wat minder snel dan in de rest van het land5. Vanaf 2020 moet met een geleidelijke
daling van de beroepsbevolking worden gerekend.
In zijn advies Welvaartsgroei door en voor iedereen wijst de SER op een dreigende polarisatie
van de kwalificatiestructuur. Naast het stijgende aantal hoger opgeleiden – essentieel om
nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen, te absorberen en in nieuwe producten en
processen om te zetten – neemt ook het aantal laagopgeleiden toe. Dat is temeer verontrustend omdat deze polarisatie in belangrijke mate het onderscheid tussen allochtoon en
autochtoon volgt. De polarisatie manifesteert zich dan ook vooral in de grote steden en
kan zowel het economische potentieel als de sociale samenhang ondergraven.
Tegelijkertijd dreigen er arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector, met name in
het onderwijs en in de zorg. Die knelpunten zouden zich wel eens vooral in de Randstad
kunnen manifesteren, door hogere kosten van levensonderhoud en door een hogere
werkbelasting van onderwijsgevenden en zorgverleners.
In kwalitatief opzicht is te verwachten dat de trend van hoger opgeleide allochtonen zich
zal doorzetten. Taalbeheersing, opleiding en beroepsperspectief zijn bij de huidige generatie beter dan bij de eerste. De komst van nieuwe generaties niet-westerse migranten met
een geringere taalbeheersing en vaak lagere scholing kan dat beeld echter weer verstoren.
Als de Randstad zich in de komende decennia ontwikkelt tot een sterke economische
regio, kan dit een aanzuigende werking hebben op laagopgeleide migranten. Daarmee
ontstaat een tweezijdige beleidsopdracht:
• Enerzijds het aantrekken van hoogopgeleide kennismigranten (waarover de SER
eerder heeft geadviseerd in het advies over arbeidsmigratie), nodig om het tekort
aan hoger opgeleiden op te vangen6.
• Anderzijds het zorgen dat het groeiende bestand van laagopgeleiden mee kan doen,
hetgeen nodig is voor de economische ontwikkeling en de sociale cohesie in de grote
steden en dus ook voor een aantrekkelijk woonklimaat.
Deze beleidsopdracht vraagt om een extra beleidsinzet in de langetermijnvisie op de
Randstad, bovenop het generieke beleid van de overheid. Bovendien moeten daarbij de
ruimtelijke consequenties op het gebied van wonen en mobiliteit onder ogen worden
gezien.

5

6

Derks c.s. plaatsen de grootste stijging van de potentiële beroepsbevolking tussen 2006 en 2025 in Deventer (15 %),
gevolgd door Utrecht en Amersfoort (13%). Amsterdam kent een toename van 5%, Den Haag van 3% en Rotterdam
van 2%. Zie: Derks, W. [et al.] (2006) De krimpende stad, op.cit.
In een studie over de internationale mobiliteit van talent worden agglomeratie-effecten benoemd als één van
de beïnvloedende factoren: technici en kenniswerkers worden aangetrokken door de aanwezigheid van andere
getalenteerde personen en van voldoende bronnen voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën
en producten. Zie: Solimano, A. [et al.] (2008) The International Mobility of Talent: Types, Causes, and Development
Impact, Oxford: Oxford University Press, p. 8.
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Economische en kwalificatiestructuur
De economische structuur van de stadsregio’s binnen de Randstad is tamelijk divers.
De werkgelegenheid in de landbouw en in de industrie neemt naar verwachting verder
af. Daar staat tegenover dat door de vergrijzing de zorgsector meer werkgelegenheid zal
bieden; om deze groei van de zorgwerkgelegenheid te realiseren zal een steeds groter
deel van de schoolverlaters naar de zorgsector moeten, over vijfentwintig jaar misschien
wel de helft van de schoolverlaters7. Ook de vraag naar arbeid in de zakelijke en financiële dienstverlening zal blijven toenemen, vooral voor middelbaar en hoger opgeleid
personeel. Waar veel hoogwaardige werkgelegenheid ontstaat, zal de vraag naar persoonlijke dienstverlening waarschijnlijk toenemen, waarvan ook laagopgeleiden profiteren.
Het is terecht dat het kabinet in zijn Startnotitie een bijdrage wil leveren aan een meer
gerichte ontwikkeling van (inter)nationale topmilieus voor (inter)nationaal opererende
bedrijven, vooral in de dienstensector. Het kabinet is voornemens om samen met de regiopartners uitvoeringsstrategieën te ontplooien om de ontwikkeling van topmilieus voor
kenniseconomie en creatieve economie te stimuleren. Tegelijkertijd besteedt de Startnotitie maar heel weinig aandacht aan het lagere segment van de arbeidsmarkt. Aanpak
van problemen in wijken en versterking van het openbaar vervoer zijn uiteraard noodzakelijk, maar meer nog zijn maatregelen gewenst voor het verbeteren van de kwalificaties van laagopgeleiden en van hun perspectieven op de arbeidsmarkt. In de op te stellen
langetermijnvisie op de Randstad moet het kabinet daarom expliciet aandacht besteden
aan gerichte verbeteringen in het vmbo- en mbo-onderwijs.
Samenwerking betrokken partijen op regionaal niveau
De maatschappelijke opgaven op het vlak van arbeidsmarkt, onderwijs en kennis vragen
allereerst om een goede aanpak op nationaal niveau. Maar voor veel mensen is de arbeidsmarkt nog steeds een regionaal fenomeen. Er blijft behoefte aan gericht arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau (op een duidelijk lager schaalniveau dan dat van de Randstad)
om knelpunten in de arbeidsvoorziening weg te werken en iedereen een goede kans op
betaalde arbeid te geven. Dat betekent dat, binnen de bestaande institutionele kaders, op
decentraal niveau meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs gewenst is.
Voor allochtone jongeren doet de SER een klemmend beroep op de inzet en samenwerking op lokaal en regionaal niveau van alle betrokkenen: onderwijsinstellingen, (sectorale en centrale organisaties van) werkgevers en werknemers, gemeenten, uitkerings- en
bemiddelingsorganisaties (CWI, UWV), private intermediairs en van allochtone jongeren
zelf. Het kabinet moet ervoor zorgen dat de wettelijke kaders daarvoor voldoende ruimte
bieden, waar nodig extra middelen beschikbaar stellen en krachtig invulling geven aan
zijn coördinerende en faciliterende taak. Concreet gaat het daarbij onder meer om een
intensievere begeleiding bij het opleidings- en beroepskeuzeproces, om het op decentraal
niveau ontwikkelen van ‘banenplannen’ voor (jonge) werkzoekenden uit minderheids-

7

Derks, W. (2007) Bevolking, arbeidsmarkt en economie, Kwartaalschrift Economie, 2007 – nr. 4, p. 523.
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groepen en om – voor de lange termijn – een grondige, integrale evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid8.
Terwijl voor laaggeschoolden vooral de lokale en regionale arbeidsmarkt relevant is, is
dat schaalniveau voor hoogopgeleiden en tweeverdieners doorgaans hoger, namelijk de
Randstad als geheel. Al met al moeten dus zowel op het hogere als op het lagere schaalniveau activiteiten worden ondernomen.

5.4

Bereikbaarheid
Door zijn geografische ligging, de aanwezigheid van mainports en de specialisatie in
distributie geldt voor ons land bij uitstek dat uitgebreide en kwalitatief hoogwaardige
netwerken van weg-, water-, rail-, buis- en luchtverbindingen onmisbaar zijn. De projecten
uit de investeringsagenda van de Randstad ten behoeve van de bereikbaarheid dienen
dan ook gericht te zijn op de versterking van die netwerken op het gebied van auto-,
spoor- en waterwegen.
Die infrastructuur is evenwel niet altijd voldoende in staat om aan de vraag naar mobiliteit te voldoen. Als de Randstad er niet in slaagt om binnen het gebied en tussen de Randstad en de rest van ons land en Europa tot betrouwbare en aanvaardbare reistijden te
komen, is het gevaar aanwezig dat bedrijven en instellingen naar elders verkassen.
Ook in het digitale tijdperk zal voor veel activiteiten face-to-face-communicatie onmisbaar blijven.
Maar het comparatieve voordeel van de ligging van ons land kent een keerzijde in de
kleine oppervlakte en de grote bevolkingsdichtheid. De strijd om de ruimte is intensief
en de druk op natuur en milieu groot. Bovendien moet rekening worden gehouden met
maatschappelijke voorkeuren die in toenemende mate eisen stellen aan de kwaliteit van
de leefomgeving.
In deze paragraaf wordt aan de verschillende vormen van mobiliteit aandacht geschonken, maar men kan het accommoderen van de mobiliteit niet alleen voor elkaar krijgen
door veranderingen van en tussen vervoerwijzen, maar ook door op andere terreinen
daarmee rekening te houden. Zo is er een sterke relatie tussen bebouwingsdichtheid en
vervoer-behoefte en -wijze. Volgens onderzoek van het MNP9 levert bundeling en intensivering van verstedelijking aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. Bij een gematigde ontwikkeling van mobiliteit en congestie is die winst zelfs groter dan de winst die bereikt
wordt door de in de Nota Mobiliteit voorgestelde investeringen in het wegennet. Investeringen in de infrastructuur worden efficiënter wanneer deze investeringen plaatsvinden
in de volgorde: ruimtelijk beleid (bundelen en verdichten) – beprijzen – uitbreiding infrastructuur. Bovendien is op termijn een compacte wijze van ruimtegebruik goedkoper dan
8
9

SER (2007) Advies Niet de afkomst maar de toekomst, publicatienr. 07/01, Den Haag.
MNP (2007) Nederland Later: Tweede Duurzaamheidsverkenning, deel Fysieke leefomgeving Nederland, Bilthoven,
Milieu- en Natuurplanbureau, pp. 73-83.
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bouw op nieuwe locaties, omdat de beheer- en onderhoudskosten (infrastructuur, riolering e.d.) minder toenemen. Naast lagere kosten leidt dit ook tot behoud van de open
ruimte en minder CO2-uitstoot.
Daarnaast blijft het van belang om te investeren in de infrastructuur voor weg-, spoor- en
watertransport en distributie (onderhoud, benuttingsmaatregelen, capaciteitsuitbreiding). In de investeringsplannen voor de Randstad past ook een visie te ontwikkelen op
de hoofdtransportassen, waaronder ook de hoofdverbindingen naar andere regio’s en het
buitenland.
Automobiliteit
De opgave waar de Randstad nu voor staat bij de automobiliteit is een forse kwaliteitssprong. Het gaat vooral om systeeminnovaties ten gunste van de transitie naar duurzame
mobiliteit. Op die manier kan ook het verkeer en vervoer in de Randstad een bijdrage leveren
aan de gewenste afname van de uitstoot van CO2.
In zijn advies over de Nota Mobiliteit heeft de raad aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een mobiliteitsmarkt als systeeminnovatie. Onderdeel daarvan vormt de invoering van een naar tijd, plaats en milieubelasting gedifferentieerd kilometertarief en
investeren in infrastructurele projecten met het hoogste maatschappelijke rendement10.
Uit onderzoek van het CPB blijkt dat de bestrijding van de congestie vooral gebaat is bij
de combinatie van aanleg van extra wegcapaciteit op plaatsen waar dat niet al te duur is
(weinig natuurlijke barrières, weinig schaarse ruimte) en specifieke heffingen op drukke
plaatsen waar aanleg van wegen wél erg duur is11. De raad kan dit onderzoeksresultaat
in beginsel onderschrijven. De raad heeft kennisgenomen van het besluit van het huidige
kabinet om in 2011 en 2012 de kilometerbeprijzing voor vracht-, respectievelijk personenauto’s in te voeren. De raad dringt er thans bij het kabinet op aan om, gezien de nog
steeds groeiende filevorming in de Randstad, alles op alles te zetten om op korte termijn
de invoering daadwerkelijk in die jaren te bewerkstelligen. Systeeminnovaties gaan altijd
met fricties gepaard; daarom zal er ruimte moeten zijn om te leren van experimenten.
Dan lijkt het niet verstandig om politiek bij voorbaat barrières op te werpen (zoals eisen
aan de maximale omvang van de invoeringskosten). Beter is het een vertrouwenwekkend
kader te creëren dat uitdrukking geeft van een redelijke verdeling van lasten. “Voor zover
er politieke ruimte is voor mobiliteitsbeleid is het zaak het vertrouwen te winnen dat vergelijkbare verkeersdeelnemers in vergelijkbare omstandigheden gelijk behandeld zullen
worden, want alleen dan kan het sociale dilemma worden opgelost in loyaliteit aan het
bestuur.”12.

10
11
12

SER (2005) Advies Nota Mobiliteit, publicatienummer 05/01, Den Haag, pp. 31-38.
Besseling, P., W. Groot, R. Lebouille (2005) Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid voor het
wegverkeer, Den Haag, Centraal Planbureau (CPB).
Wolfson, D.J. (2001) Theorie en toepassingen van de economische politiek, Bussum, uitgeverij Coutinho, p. 147.
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Bij het accommoderen van de automobiliteit behoort ook aandacht voor mobiliteitsmanagement zoals uitgewerkt in het desbetreffende SER-advies13. In dat advies wordt mobiliteitsmanagement niet gezien als alleen een zaak voor de overheid; ook werkgevers én
werknemers zijn hierop aan te spreken. Om wijzigingen in de mobiliteit te realiseren is
een veranderingsproces nodig bij de burger/werknemer (wijziging in zijn verplaatsingsgedrag), bij het bedrijfsleven (ook verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de locatie)
en bij regionale en lokale overheden (onderlinge samenwerking zoeken en werkgevers en
gebruikers betrekken bij de plannen om mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren).
De raad waardeert het dat het kabinet aan dit advies uitvoering heeft gegeven door middel van de oprichting van de Taskforce Mobiliteitsmanagement, die beziet hoe in arbeidsvoorwaardelijke sfeer invulling aan mobiliteitsmanagement kan worden gegeven.
Ook de Stichting van de Arbeid is hierbij betrokken.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is bij uitstek geschikt om dikke stromen van mensen te verplaatsen,
maar verplaatsingen van deur tot deur, zoals het eigen vervoer die veelal wel biedt, zijn
hiermee niet mogelijk (zie ook verderop over ketenmobiliteit).
Voor het openbaar vervoer binnen de Randstad (steden en omliggende regio) ziet de raad
mogelijkheden voor snellere treinen met een hogere frequentie en uitbreiding van de infrastructuur (verdubbeling van de sporen, zowel van één naar twee, als van twee naar vier).
Recent heeft het kabinet hiermee een begin gemaakt door voor de Noordvleugel te investeren in uitbreiding van het bestaande spoor en in het verhogen van de frequenties van
intercity’s. Binnen de stadsregio’s kunnen metro’s, bussen met vrije banen en regionale
sprinters met een hoge frequentie worden ingezet. Daarmee wordt een groter werkgebied
ontsloten voor ook lager opgeleiden, hetgeen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Stationslocaties kunnen voorts een bredere functie krijgen dan alleen een doorgang voor
passagiers en treinen. Functiecombinatie biedt de mogelijkheid aan de locaties zelf en de
directe omgeving om uit te groeien tot aantrekkelijke multifunctionele woon-, werk- en
verblijfsgebieden met bezoekersintensieve voorzieningen, zoals scholen, gezondheidscentra en culturele instellingen. De plannen voor het stationsgebied in Rotterdam vormen
hiervan een goed voorbeeld.
Ten slotte dient een verdergaande vorm van samenwerking binnen het openbaar vervoer
te worden nagestreefd, ook voor de infrastructuur. Dat maakt het mogelijk dat die infrastructuur een bijdrage levert aan het creëren van meer samenhang tussen de verschillende Randstadagglomeraties. Good practices in het omringende buitenland (Brussel, Ruhrgebied) laten zien dat bestuurlijke fragmentatie niet altijd een hinderpaal hoeft te zijn
voor een geïntegreerd regionaal openbaarvervoersnetwerk14.

13
14

SER (2006) Advies Mobiliteitsmanagement, publicatienummer 06/09, Den Haag.
Vries, J. de, D. Evers (2008) Bestuur en ruimte: de Randstad in internationaal perspectief, op.cit., pp. 34-35.
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Integratie van vervoersvormen
Voor de Randstad is het verder noodzakelijk om de verschillende vervoersvormen te integreren. In ruimtelijk opzicht kan niet langer worden volstaan met de vervoers- en verkeersstelsels uit de jaren zestig. De Randstad heeft behoefte aan vervoersmodaliteiten en
-structuren die onderling beter op elkaar aansluiten. De bestaande assen of corridors
moeten beter worden benut door de introductie van knooppunten die overstap van de
ene naar de andere vervoersmodaliteit mogelijk maken en vergemakkelijken. Op zijn
beurt is de bereikbaarheid van die knooppunten essentieel. De raad benadrukt dat het
hier niet alleen om integratie van het spoor- en wegennet op het land gaat, maar ook om
integratie met het vervoer over water en door de lucht.
Integratie van vervoersvormen is ook het doel van ketenmobiliteit. Daarbij gaat het
om een systeem van diverse vervoersmobiliteiten die naadloos op elkaar aansluiten voor
verplaatsingen van deur tot deur. Naast de zo-even al genoemde ruimtelijke inrichting
en infrastructurele voorzieningen gaat het daarbij om een breed aanbod van vervoersdiensten, gedifferentieerd naar prijs en kwaliteit, om de klant op maat te bedienen.
“Op de markt van vervoersdiensten vraagt ketenmobiliteit bovendien nadrukkelijk om
een effectieve en doelmatige afstemming tussen de verschillende schakels in de keten,
kortweg om regie in de keten. De integratie van stads- en streekvervoer in een stadsgewestelijk openbaar vervoer is daarbij van groot belang.”15.
Binnenvaart en shortsea shipping
Voor in het bijzonder het goederenvervoer is binnen de Randstad en vooral in de achterlandverbindingen nog veel te winnen in het vervoer over het water. In haar beleidsbrief
‘Varen voor een vitale economie’ doet de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat voorstellen om het goederenvervoer over water en de innovatie in de binnenvaart te stimuleren16. Centraal in deze beleidsbrief staat de gedachte dat Nederland zijn positie als
internationaal knooppunt van zakelijk verkeer en goederenstromen moet vasthouden,
benutten en verder verbreden. Als vervoer over wegen en sporen tot steeds grotere inpassingsproblemen leidt, zou onderbenutting van de potentie van de binnenvaart een
gemiste kans zijn. De beleidsbrief richt zich onder meer op vergroting van de betrouwbaarheid van het vervoer van vooral containers (verbetering van de afhandelingscondities voor de binnenvaart in Rotterdam) en op een grotere beschikbaarheid van kleine(re)
schepen voor vervoer over kleine vaarwegen en kleine hoeveelheden goederen. In Europees verband wordt verder gewerkt aan nieuwe eisen aan de kwaliteit van de binnenwaterbrandstof en aan de uitstoot van motoren.
De SER onderschrijft de nieuwe aandacht van het kabinet voor de binnenvaart en vindt
de voorgestelde acties noodzakelijk. De raad beveelt het kabinet tevens aan om de binnen15
16

SER (2001) Advies Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020, publicatienr. 01/03, Den Haag, p. 65.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2007) Varen voor een vitale economie: Een veilige en duurzame binnenvaart,
Den Haag, 12 november 2007.
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vaart te betrekken bij de even genoemde integratie van de verschillende vervoersvormen.
Bijzondere aandacht verdient dan de combinatie van binnenhaventerreinen en bedrijventerreinen, waarmee knooppunten binnen de Randstad-economie en elders in ons
land kunnen ontstaan.
Waar het de zeeriviervaart betreft dient daarbij ook rekening te worden gehouden met
de vervoerspotenties van de shortsea shipping. Dat vervoer bestaat uit bulk, containers
en ‘roll on-roll off’ en groeide als geheel de afgelopen vijf jaren met in totaal 25 procent.
Uitbreiding van de mogelijkheden voor short sea shipping maakt verplaatsing van wegtransport naar vervoer over water aantrekkelijk en vermindert daarmee congestie en
milieuaantasting. Vooral voor de Rotterdamse wereldhaven is het van belang om als overslagplaats te dienen van vervoer van goederen over de oceanen naar vervoer naar andere
Europese havens, ook in het Middellandse Zeegebied.
Mainports
Voor de distributiefunctie van de Randstad is niet alleen de bereikbaarheid van de mainports Schiphol en de Rotterdamse en Amsterdamse haven van belang, maar moet ook
gekeken worden naar de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de mainports
zelf. De ontwikkelingsmogelijkheden van een topregio zijn mede afhankelijk van de aanwezigheid van een internationaal vliegveld en van internationale zeehavens. Deze mainports zijn ook essentieel voor de Nederlandse economie.
Wil de positie van Schiphol als topluchthaven gehandhaafd blijven, dan moet de bereikbaarheid over land en lucht gegarandeerd zijn en zal er een oplossing moeten komen
voor de vraag hoe om te gaan met de verwachte groei in vliegbewegingen. Het kabinet
heeft onlangs besloten om de mogelijkheden voor de toekomst van Schiphol vanaf 2020
verder te onderzoeken aan de hand van vier opties: aanpassing van het banenstelsel,
regionale luchthavens gebruiken als overlooplocaties voor Schiphol, doortrekken van het
maximale aantal vliegbewegingen naar de lange termijn (nulvariant) en zoeken naar
alternatieven voor verkeer dat niet aan Schiphol is gebonden (krimpoptie). Eind 2009
onderbouwt het kabinet de keuze voor één of meer opties in de Structuurvisie Schiphol.
De raad vindt het van belang dat er straks een duidelijke keuze wordt gemaakt en dat er
tot die tijd geen (ruimtelijke) beslissingen vallen die de verkenning van de opties in de
weg staan.
In zijn advies over de Nota Ruimte uit 2004 zoekt de raad naar een evenwicht met woningbouw in de omgeving van Schiphol door de precieze ligging van de contouren rond de
luchthaven vooral te bekijken in het licht van de verdere mogelijkheden om vliegtuiglawaai terug te dringen. Het is goed, aldus dit advies, dat het Rijk voor de komende jaren
duidelijke grenzen rond de luchthaven trekt en de raad beveelt aan in de toekomst nog
eens naar de precieze ligging van de contouren rond de luchthaven te kijken.
In relatie tot andere Europese agglomeraties moet het belang van de zeehavens van
Rotterdam en Amsterdam allerminst worden onderschat. Als geheel is het havenindustrieel54
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complex een onderscheidende en versterkende factor voor de concurrentiepositie van de
Noord- en Zuidvleugel in vergelijking met concurrenten als Madrid, Parijs en Frankfurt17.
De Rotterdamse haven moet haar ambitie om een wereldhaven te blijven kunnen waarmaken. Hoewel naar verwachting rond 2033 de Tweede Maasvlakte als onderdeel van het
Project Mainport Rotterdam volledig gerealiseerd en in gebruik zal zijn, gaan de maritieme en logistieke ontwikkelingen door. Daar zal een oplossing voor moeten komen.
Gelet op de lange doorlooptijd van grote projecten zal men daarom tijdig moeten beginnen met een (ruimtelijke) verkenning aan de hand van scenario’s en maatschappelijke
kosten en batenanalyses voor de periode daarna. Daarbij past ook onderzoek naar de
mogelijkheden van een betere benutting van het bestaande havengebied en naar de
verbindingen met het achterland. Aan de hand daarvan zullen keuzes moeten worden
gemaakt. Net als bij de tweede Maasvlakte zal ook dan gezocht moeten worden naar het
juiste evenwicht tussen duurzaamheid en concurrentiekracht. Het is in dit verband
nuttig om het proces van de totstandkoming van de Tweede Maasvlakte te evalueren.

5.5

Leefbaarheid
Het woon-, werk- en leefklimaat in de Randstad omvat verschillende aspecten. Het gaat
om aantrekkelijk wonen in stad en dorp en om de beleving van rust, ruimte en natuur
daar buiten.
Woningen en steden
Van doorslaggevend belang voor de woningvraag (omvang en type) zijn de demografische
ontwikkeling, waaronder ook de huishoudenvorming en -verdunning en de vergrijzing.
Naar verwachting zal de woningvoorraad in de Randstad toenemen, en daarmee ook de
ruimtevraag. Verdichting van steden kan dat probleem voor een deel oplossen, maar niet
geheel.
Met de wijkaanpak heeft het kabinet een begin gemaakt met de verbetering van de woonomstandigheden in buurten met lagere huren. Daarbij is het opvallend dat in veel van de
gemeentelijke plannen de aandacht voor werkcreatie minder is dan voor andere factoren,
terwijl de sociaal-economische positie van de bewoners in die wijken zwak is. Werk in de
wijk draagt ook bij aan verbetering van het werkklimaat en aan vermindering van vervoersproblemen.
Voorts is een mismatch te constateren tussen vraag en aanbod van woningen in het duurdere segment. Terwijl een stad aantrekkelijker wordt als woonstad door de aanwezigheid
van duurdere huur- of koopwoningen en het woon-werkverkeer in die situatie zal afnemen,
slagen de steden in de Randstad er onvoldoende in om dat marktsegment te bedienen.

17

Zie ook: Amsterdam Noordzeekanaalgebied (2004) Amsterdam Noordzeekanaalgebied: Kracht door diversiteit:
Ruimtelijke Economische Visie 2020, z.p., november 2004, p. 7.
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Groen en steden
Een beleid gericht op economische ontwikkeling betekent onvermijdelijk ook een grotere vraag naar ruimte voor woningbouw. Uitgangspunt is in de eerste plaats stedelijke
verdichting. Voor verdere woningbouw moet ruimte worden gezocht en benut die zoveel
mogelijk nabij de bestaande steden en op de ring en de uitlopers aanwezig is. Daarmee
wordt optimaal aangesloten bij de bestaande hoofdstructuren. Dat is gunstig voor een
goede bereikbaarheid en het beperkt de noodzaak voor nieuwe infrastructuur. Op die
wijze blijft het Groene Hart maximaal beschikbaar voor de complementaire functies
groen, water, veehouderij en recreatie (zie hieronder), rekening houdend met het
bestaande beleid dat met als uitgangspunt ‘migratiesaldo 0’ de mogelijkheid van maximaal 35.700 woningen in het Groene Hart tot 2020 biedt18.
De raad ondersteunt de plannen uit de Startnotitie voor een robuuste groenblauwe structuur. Het biedt de mogelijkheid om functiecombinaties te creëren en zorgt voor groene
randen langs het rood van de steden. De groenblauwe structuur moet zich voortzetten
tot binnen in de steden. Stedelingen willen immers ook groenvoorzieningen in de stad
zelf en niet alleen op grotere afstand19. Daarbij past ook aandacht voor cultuurhistorische
waarden (Hollandse Waterlinies, Stelling van Amsterdam).
Het Groene Hart
Een bijzondere en kostbare asset van de Randstad is het Groene Hart. Als een van de nationale landschappen vervult het verschillende functies.
In het programma voor het Groene Hart, waarbij maatschappelijke organisaties moeten
worden betrokken, moet de transitieopgave tot uitdrukking komen, waarin enerzijds
aandacht is voor een ontwikkelingsperspectief voor de grondgebonden veehouderij en
anderzijds de natuur- en waterproblematiek kan worden aangepakt. Deze transitieopgave voor het Groene Hart vraagt om een integrale benadering van het gebied20 en
tevens om de benodigde investeringen van rijksoverheid en de decentrale overheden.
Recente ervaringen met het uitvoeringsprogramma van het Groene Hart tonen echter
een moeilijke samenwerking tussen de betrokken overheden (drie provincies en verschillende gemeenten) en demonstreren daarmee de behoefte aan meer regie vanuit de rijksoverheid. Bij die integrale benadering past ook aandacht voor cultuur-historische waarden.

18

19
20

Aanhangsel van de Handelingen, Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering
gegeven antwoorden, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 1782, (vragen van de leden Vermeij en Depla),
ingezonden 12 februari 2008, p. 2.
Uit de door VROM georganiseerde Randstadtafels kwam onder meer naar voren dat burgers in de Randstad het
heel belangrijk vinden dat groen en openbare voorzieningen zich binnen handbereik bevinden.
In zijn advies over de Nota Ruimte (uit 2004) stelt de raad dat hij zich kan vinden in de gebiedsgerichte benadering
van het kabinet bestaande een kwaliteitszonering met een indeling in deelgebieden, “mits ook aandacht wordt
besteed aan versterking van de samenhang van het geheel” (pagina 44).
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Het behoud en het benutten van het cultureel erfgoed (zoals de Hollandse Waterlinie)
voegt immers kwaliteit toe aan de culturele dimensie van de ruimtelijke inrichting21.
De raad ziet weinig in de ontwikkeling van het Groene Hart tot een metropolitaan park,
zoals in de Startnotitie wordt voorgesteld (p. 36). Dergelijke parken kunnen beter rondom
de grote steden worden gesitueerd. De voorkeur gaat uit naar het behoud van de huidige
functiecombinatie van landbouwgebieden (grondgebonden melkveehouderij), natuurgebieden en recreatie, die elkaar onderling moeten versterken. Wat recreatie betreft pleit
de raad ervoor om het Groene Hart beter te ontsluiten als recreatiemogelijkheid voor de
stadsbewoners. Het vormt immers een belangrijke vestigingsvoordeel voor de bewoners
van de Randstad. Dan moet het ook wel goed bereikbaar voor hen zijn. Daarop moeten de
investeringen worden gericht.

5.6

Klimaatverandering
Door zijn ligging beneden de zeespiegel en aan de monding van grote rivieren is de Randstad bij uitstek gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering op langere termijn.
Gevoegd bij de hoge bevolkingsdichtheid en de sociaal-economische waarde in brede zin
vraagt dit om een adequate reactie op die gevolgen. Afnemende veiligheid, gebrek aan
berging van water tijdens extreme neerslag, gebrek aan zoet water tijdens extreme
droogte en oprukkend zout kwelwater leiden tot een toename van schade en beheerkosten en maken de Randstad kwetsbaar voor klimaatveranderingen.
Op de verwachte wijzigingen in het klimaat is op twee manieren te reageren: door
mitigatie, dat wil zeggen vermindering van de bijdragen van verschillende bronnen aan
de klimaatverandering en door adaptatie, dat wil zeggen de omstandigheden zodanig aanpassen dat de effecten aanvaardbaar zijn.
Mitigatie
In november 2007 hebben het kabinet en het bedrijfsleven een duurzaamheidsakkoord
gesloten dat erop gericht is om resultaat te bereiken op de gebieden van reductie van
broeikasgassen, energiebesparing en hernieuwbare energie. Nederland kan, aldus het
akkoord, een voortrekkersrol vervullen als het maar innovatief en slim gebeurt. Partijen
zien daarbij milieu als kans22. Onderdeel van de afspraken is het wegwerken door de overheid van organisatorische en financiële knelpunten bij de introductie van reeds beschik-

21

22

In 1999 bracht het toenmalige kabinet de beleidsnota Belvedere uit die handelt over de relatie tussen cultuurhistorie
en ruimtelijke inrichting, met aandacht voor enkele voorbeeldprojecten uit de Randstad. Een centrale boodschap uit
die nota is dat cultuurhistorie, ruimtelijke planning, integraal ontwerpen en opdrachtgeverschap beter en creatiever
op elkaar kunnen worden aangesloten (pagina 77).
Vergelijk het uit 2005 daterende SER-advies Milieu als kans (publicatienr. 05/13, Den Haag), waarin de raad zich
voorstander betoont van de bevordering van innovaties die economische kansen bieden en tegelijkertijd milieuwinst
opleveren (‘eco-efficiënte innovaties’).
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bare nieuwe technologieën en concrete afspraken met enkele belangrijke bedrijfssectoren (sectorakkoorden).
Niet alleen van het bedrijfsleven, ook van andere sectoren kan een bijdrage worden verwacht. De CO2-uitstoot van verkeer en vervoer kan worden beperkt en het energiegebruik
in de bebouwde omgeving, de mobiliteitsector en de energiesector zelf is van belang.
In zijn advies over het energietransitiebeleid pleit de SER voor een versterkte en meer
gerichte inzet van R&D en een versnelde toepassing van geavanceerde energietechnologieën en -systemen23.
Adaptatie
De verwachte zeespiegelstijging, de hogere frequentie van zwaardere stormen en grotere
waterafvoer van de rivieren stellen extra eisen aan duin en dijk. In zijn Tweede Duurzaamheidsverkenning voorziet het MNP dat een groot deel van de nieuwe bebouwing
in de periode tot 2040 juist terechtkomt in het overstromingsgevoelige gebied van Nederland, vooral in de Randstad24.
Uitbreiding en verdichting van het stedelijk gebied leidt tot een groei van het verharde
oppervlak waarmee het probleem van waterberging evenredig toeneemt. Nu al is regelmatig sprake van onderlopende kelders, velden en straten bij regenval van enige betekenis;
de absorptiecapaciteit van de grond en waterwegen is duidelijk te gering. De hoogte van
het geïnvesteerd kapitaal in stedelijke gebieden neemt toe en daarmee de risico’s bij een
eventuele overstroming25. Met het oog op de verwachte klimaatveranderingen vraagt dit
om extra aandacht en maatregelen op korte termijn, ook gezien de lange tijd van voorbereiding en uitvoering van die noodzakelijke maatregelen. Het karakter van dergelijke
maatregelen dient te zijn om de veerkracht van het stedelijk en het landelijk gebied te vergroten door water beter vast te houden en op te vangen. In het kader van ‘milieu als kans’
zijn bij die maatregelen nieuwe mogelijkheden te benutten zodat steden klimaatbestendig worden, zoals groene daken26, vijvers op daken en berging in bassins in gebouwen,
drijvende woningen. Ook een combinatie met energietransitie behoort te worden bezien.
Deze voorbeelden laten zien dat proces- en productinnovatie en ook systeeminnovaties
noodzakelijk én mogelijk zijn.
23

24
25
26

In zijn advies Naar een kansrijk en duurzaam energiebeleid (publicatienr. 06/10, Den Haag) stelt de raad “dat
ons land naar vermogen moet bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem door intensivering van de
energiebesparing, stimulering van duurzame, CO2-arme energie en snelle voortgang op het gebied van ‘schoon
fossiel’” (pagina 103).
NMP (2007) Nederland later: Tweede Duurzaamheidsverkenning: Deel Fysieke leefomgeving Nederland, op.cit.,
pp. 41-43.
Nationale Adaptatiestrategie, brief van de ministers van VROM, LNV, EZ en van de staatssecretaris van V&W, Tweede
Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 269, nr. 1, p. 19.
Op de ladder voor duurzame ontwikkeling van Senter-novum (DO-ladder) staan groene daken op nummer één.
De voordelen zijn: minder regenwater in de riolering, isolatie van daken tegen hitte en kou, meer planten in de
stad die CO2 verwerken, opvang van fijn stof en toename biodiversiteit. Overheden in Duitsland geven al jaren
subsidie voor groene daken.
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Een onderdeel van het klimaatbestendig maken van ons land zijn plannen voor de Noordzee. De in september vorig jaar ingestelde Deltacommissie heeft als opdracht om voor de
komende eeuw inzicht te geven in de te verwachten zeespiegelstijging en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de gehele Nederlandse kust. Daarnaast moet deze commissie advies uitbrengen over samenhangende
strategieën die leiden tot een duurzame ontwikkeling van het Nederlandse kustgebied,
inclusief het achterland, waarbij ook de overmatige afvoer van water door de grote rivieren
in beschouwing wordt genomen.
De raad vindt het van groot belang dat er gericht aandacht komt voor de verschillende
mogelijkheden op het gebied van hoogwaterbescherming, ook de bescherming van de
Randstad. Multifunctionaliteit moet hierbij nagestreefd worden. De Noordzee-plannen
(waaronder eilanden voor de kust) kunnen een treffende illustratie vormen van de mogelijkheden van functiecombinaties. Die plannen zouden namelijk ook de mogelijkheden
voor natuur, recreatie en opwekking en opslag van windenergie aanschouwelijk moeten
maken. Deze plannen kunnen daarmee grote gevolgen hebben voor de Randstad.
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6

Hoe te organiseren?

6.1

Inleiding
Hoofdvraag van dit hoofdstuk is hoe de investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad slagvaardig kan worden uitgevoerd. Omdat de strategie gericht is op de lange termijn is het belangrijk dat bij de uitvoering op een goede manier wordt omgegaan met
onzekerheden, zonder de urgentie uit het oog te verliezen (paragraaf 6.2). Een methode
die kan helpen bij de uitvoering (en waarmee direct kan worden begonnen) is gebruik
maken van functiecombinaties om de schaarse ruimte in de Randstad beter te benutten
(paragraaf 6.3).
Om de strategie bestuurlijk te doen slagen, is een vergroten van de bestuurlijke slagkracht vereist. Voor publieke voorzieningen is het vanwege externe effecten vaak niet
afdoende om de markt zijn werk te laten doen, maar is een coördinerende rol van de
overheid vereist. Daarom focust paragraaf 6.4 over het bestuur zich op de overheid.
Maar naast overheden zijn ook andere actoren (bedrijven, burgers en maatschappelijke
organisaties) betrokken bij de Randstad. Sociale partners hebben een verantwoordelijkheid voor de afstemming van arbeidsmarkt en onderwijs in de regio en ze hebben een
medeverantwoordelijkheid voor het accommoderen van de mobiliteit, zoals bij mobiliteitsmanagement. Agrarische en milieuorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid
bij het agrarisch natuurbeheer.
Bij het uitvoeren van de agenda hoort natuurlijk ook de zorg voor voldoende geld, zowel
publiek als privaat (paragraaf 6.5). Het hoofdstuk sluit af met enkele conclusies (paragraaf 6.6).

6.2

De tijd tot 2040: omgaan met onzekerheden
Voor beleidsmakers is het jaar 2040 ver weg, maar de weg daarnaar toe is geplaveid met
onzekerheden. Elk beleid voor de Randstad zal rekening moeten houden met onzekerheden. Dat vraagt om te beginnen om een keuze voor robuuste en flexibele strategieën
en om een actieve ruimte voor onzekerheid te creëren1.
Een actieve ruimte voor onzekerheid kan worden gecreëerd door “… plannen te ontwikkelen die niet worden uitgevoerd, maar die een goede basis zouden kunnen vormen voor het
bestuurlijk afwegen van alternatieven. … Bij het ontwikkelen van alternatieven gaat het niet
alleen om creatieve ontwerpalternatieven …, maar ook om het doorrekenen van consequenties
voor de belangrijkste betrokkenen: het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses per
variant”.2

1

2

Mathijsen, J. [et al.] (2007) Omgaan met Onzekerheid in Beleid: Eindverslag van de conferentie Omgaan
met onzekerheid in beleid, 16 en 17 mei 2006, Den Haag, Bilthoven, Milieu- en Natuur Planbureau (MNP)/
Rand Europe/Centraal Planbureau (CPB), p. 68.
Priemus, H. (1990) Inrichtingsvarianten nodig Randstad en Groene Hart, Bouw, 1990 – nr. 8 (19 april), p. 52.
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Beleidsscenario’s – zoals de studie naar Welvaart en Leefomgeving (WLO) van de drie
planbureaus – vormen een belangrijk hulpmiddel om het denken over toekomstige
onzekerheden te ordenen. Maar de toekomst blijft fundamenteel onzeker.
De langetermijnagenda voor de Randstad moet ruimte laten om te reageren op wijzigingen
in omstandigheden. Het is belangrijk om in ieder geval no regret-beslissingen te nemen,
maar daarmee kan niet worden volstaan. Het is immers niet gewenst om te wachten met
het nemen van beslissingen tot de toekomst zeker is. Sommige beslissingen zullen achteraf
niet optimaal blijken. Dit vraagt om versterking van het lerend vermogen van de overheid.
Dat kan betekenen dat reeds genomen beslissingen over investeringen met een lange looptijd (woningen, bedrijventerreinen, infrastructuur e.d.) in de toekomst mogelijk bijgesteld
moeten worden en dat ook andere alternatieven in aanmerking zullen moeten komen.
In het langetermijnbeleid voor de Randstad zal dus de nodige flexibiliteit moeten worden
ingebouwd. Dat biedt ook de ruimte om te leren van fouten en ook – nog belangrijker –
te anticiperen op zich wijzigende omstandigheden. Dit laat onverlet dat de overheid een
stabiele en betrouwbare beleidsomgeving moet creëren. In dat kader kan verwezen worden
naar het advies van de drie vakraden over de Randstad dat ervoor pleit om afspraken en
ambities wettelijk vast te leggen, zoals dat in het verleden ook is gebeurd voor de Zuiderzee- en Deltawerken3.
Gevoel van urgentie vergroten
Om de Randstad in 2040 een duurzame Europese topregio te doen zijn, is het nodig om
nu al te bepalen wat in 2020 gerealiseerd moet zijn. Dat geldt bijvoorbeeld concreet voor
hoogwaardig openbaar vervoer in de stadsregio, voor de weginfrastructuur en voor de
mainports in de Randstad, maar ook voor het wegwerken van de knelpunten op de
arbeidsmarkt en in het onderwijs en voor de leefbaarheid in de Randstad. Daarmee is te
voorkomen dat maatregelen op de lange baan worden geschoven. Bovendien wordt zo het
gevoel van urgentie benadrukt en dat is volgens de raad hard nodig, omdat door de internationale ontwikkelingen de Randstad snel terrein kan verliezen.
In ruimtelijk opzicht dient de kwaliteit van de Randstad op korte termijn te worden
verbeterd door het wegwerken van achterstanden – waarvoor het Urgentie Programma
Randstad (het UPR) aanzetten doet – en het in gang zetten van ontwikkelingen die de
kwaliteiten van de Randstad versterken. Daarbij is het wenselijk dat er een duidelijke koppeling komt tussen de langetermijnvisie op de Randstad (eerstverantwoordelijke: VROM)
en het UPR (eerstverantwoordelijke: V&W) met projecten op de meer korte termijn.
Het UPR is een noodzakelijke eerste stap, maar daarnaast is, kijkend naar de toekomst,
een offensieve strategie nodig om toekomstige knelpunten te voorkomen.

3

VROM-raad, Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat (2008) Randstad 2040: Verbinden en
verknopen, Den Haag, maart 2008, p. 14.
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6.3

Schaarse ruimte beter benutten door functiecombinaties
In de komende decennia zal meer ruimte nodig zijn voor woningbouw, recreatie, water
en natuur4. Aangezien Nederland in ruimtelijke termen niet (of nauwelijks) zal groeien,
betekent dit dat de ruimtedruk alleen maar toeneemt. Er is veelal sprake van een spanning tussen economische en ruimtelijke belangen. Dit vraagt om meer ruimteproductiviteit in heel Nederland, maar zeker ook in de Randstad. Een manier om dit te bereiken
is door middel van combinaties van functies. Het levert voordelen op voor de concurrentiekracht, omdat gemengde milieus wervende milieus zijn, en voor duurzaamheid,
omdat deze milieus een veel groter aanpassingsvermogen hebben. Dat betekent dat er
een eind moet komen aan de functiescheiding die na de Tweede Wereldoorlog is doorgevoerd, een scheiding die, gezien de sectorale besluitvorming op met name het rijksniveau,
nog steeds dominant is en uitdrukking vormt van de verkokerde overheid.
Mogelijkheden en voorbeelden van functiecombinaties
Functiecombinaties maken het mogelijk om de toegevoegde waarde van de ruimte te
doen stijgen en de ruimte optimaal te benutten. Het idee hierbij is dat ruimte vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en gebruikt. Dit past in het streven van de raad
naar gebiedsgerichte oplossingen. Functiecombinaties kunnen een kwalitatief hoogwaardige oplossing bieden voor sectorale problemen.
Concrete voorbeelden om functiecombinaties te verbeteren zijn:
• In het Groene Hart liggen vele mogelijkheden voor het combineren van functies.
Het primaire doel is hier het verder verbeteren van de kwaliteiten van het gebied.
Landbouw, waterbeheer en natuur zijn belangrijke functies van het Groene Hart,
maar het is momenteel nog onvoldoende ontsloten voor recreatieve functies.
• Zowel kustuitbreiding als eventuele eilanden voor de Noordzeekust lenen zich uitstekend om, naast het verhogen van de (kust)veiligheid, ook te voorzien in de toenemende
behoefte aan recreatieruimte en natuur en – in bepaalde delen – dit aan te wenden in
combinatie met het opwekken van windenergie.
• In stedelijke gebieden is functiemenging van wonen, vrijetijdsbesteding, winkels
en kantoren mogelijk, waardoor openbare ruimte en parkeerplaatsen meervoudig
gebruikt worden en verplaatsingsafstanden te verkorten zijn. Een mooi voorbeeld
hiervan vormen de plannen van Rotterdam voor het gebied rond het centraal station:
een ‘bruisend zakencentrum’, waar infrastructuur en stedelijke verdichting
samenkomen.
• Groene daken of waterkelders zijn voorbeelden van functiecombinaties op kleine
schaal, omdat wonen, waterberging en energiebesparing gecombineerd worden.

4

Zie ook Project Vijfde Nota (2000), Notitie Rekenen met Ruimte, zie: Aanhangsel Handelingen 1999/2000 nr. 1299.
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Voorbeelden als deze vergroten de aantrekkelijkheid van de Randstad als woon- en
vestigingsplaats. Goed gebruik van functiecombinaties vraagt om integraal beleid,
ontkokering en goede samenwerking tussen verschillende overheden.

6.4

Bestuur

6.4.1

Inleiding
De komende decennia worden hoge eisen gesteld aan het organisatorisch vermogen van
betrokken partijen (overheden, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties) om de
ambitie waar te maken om de Randstad verder te ontwikkelen als een duurzame en concurrerende Europese topregio. Volgens het RPB valt op basis van internationaal onderzoek
niet te concluderen dat de Randstad als gevolg van de bestaande bestuurlijke ordening ten
opzichte van vergelijkbare stedelijke regio’s een ernstig concurrentienadeel zou ondervinden5. Dat neemt niet weg dat het organisatorisch vermogen van de Randstad moet
worden versterkt. Daartoe doet de raad in deze paragraaf enkele voorstellen.

6.4.2

Vergroting bestuurlijke slagkracht
De ambitieuze agenda voor de Randstad vraagt om meer bestuurlijke slagkracht, zoals
door de Commissie Versterking Randstad (commissie-Kok) is geanalyseerd. In de Randstad
doet zich een aantal belangrijke bestuurlijke opgaven voor die nadrukkelijk de bestaande
gemeente- en provinciegrenzen doorsnijden. Het gaat hier vooral om projecten die behoren
tot de Ruimtelijke Hoofdstructuur, waar het rijk verantwoordelijk voor is. De nieuwe Wet
ruimtelijke ordening (nWro) biedt voor het rijk het instrumentarium om onderwerpen
van nationaal belang daadwerkelijk te realiseren. Provincies hebben voor onderwerpen
van provinciaal belang op basis van de nWro soortgelijke instrumenten om deze te realiseren (zie kader). Overheden dienen deze beschikbare instrumenten optimaal te gebruiken. Op deze manier geven zij inhoud aan hun doorzettingsmacht, wat op dit moment
onvoldoende gebeurt. Aangezien het hier om nieuwe instrumenten gaat, is het wenselijk
om hun effectiviteit goed te monitoren. Zo nodig zal moeten worden bezien of andere
voorzieningen binnen dan wel buiten de nWro nodig zijn6.

5
6

Vries, J. de, D. Evers (2008) Bestuur en ruimte: de Randstad in internationaal perspectief, op.cit., p. 29
De commissie-Elverding buigt zich over bestuurlijke besluitvormingsprocessen rond infrastructuurprojecten;
de raad wacht de uitkomsten hiervan met belangstelling af. Het rapport van deze commissie is na het vaststellen
van dit advies gepresenteerd op 21 april 2008.
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Kansen nieuwe wet ruimtelijke ordening
Naar verwachting treedt op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in
werking. De nieuwe wet ondersteunt het streven naar een integrale gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie. Elk van de drie bestuurslagen dient zijn beleid
neer te leggen in structuurvisies. Deze bieden een goede oplossing voor samenhangende problemen. Structuurvisies zijn te karakteriseren als strategische
beleidsdocumenten met de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid. Hierin
wordt tevens aangegeven hoe dit beleid gerealiseerd gaat worden. Dit kan met de
inzet van niet-wettelijke instrumenten (zoals bestuurlijk overleg en afspraken,
communicatie, convenanten, geld e.d.) en wettelijke instrumenten van de
nieuwe Wro. Voor rijk en provincies bestaan de wettelijke instrumenten uit de
algemene regels (amvb of verordening) en de aanwijzing voor de kaderstelling
richting gemeenten, het inpassingsplan of projectbesluit voor de inpassing van
projecten in het gemeentelijk bestemmingsplan, al dan niet in combinatie met
de coördinatieregeling voor de uitvoeringsbesluiten (vergunning e.d.).
Juist in het goed toepassen van de coördinatieregeling zit de crux. De gemeente
heeft als wettelijke instrumenten het bestemmingsplan, de beheersverordening
en de coördinatieregeling voor de uitvoering van projecten. De nieuwe wet geeft
ook het Rijk en de provincies een bestemmingsplan- en coördinatiebevoegdheid.
Daardoor kan het overheidsniveau dat staat voor bovenprovinciale respectievelijk bovengemeentelijke belangen die een ruimtelijke vertaling behoeven, ook
zelf de verantwoordelijkheid nemen om het ruimtelijk te regelen. Dat moet de
doelmatigheid en slagvaardigheid van het beleid ten goede komen. Provincies
en Rijk hebben daarmee het instrumentarium om provinciale of nationale
belangen te borgen en te beschermen als deze in het geding zijn. Deze bevoegdheden worden in beginsel vooraf ingezet, zodat gemeenten weten welke kaders
gelden voor het gemeentelijk beleid.
• Bron: Eerste Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28 916: Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening
(Wet ruimtelijke ordening).

Problemen dienen opgelost te worden op het schaalniveau waarop deze zich in hoofdzaak aandienen. De raad onderstreept hiermee het uitgangspunt ‘decentraal wat kan,
centraal wat moet’.
Daar vloeien de volgende concrete aanbevelingen uit voort:
• Duidelijke regierol van de rijksoverheid om zaken van nationaal belang, zoals de
ruimtelijke economische en ecologische hoofdstructuren, te realiseren.
• Meer aandacht voor steden in regio’s en regionale samenwerking van onderop.
• Rol provincies verduidelijken en versterken.
• Betere publiek-publieke samenwerking als voorwaarde voor meer publiek-private
samenwerking.
Deze aanbevelingen worden in de volgende paragraaf uitgewerkt.
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6.4.3

Het Rijk, de provincies en de gemeenten
Rol van het Rijk
De Randstad vormt volgens de raad een gezamenlijke opgave voor de ministeries van
VROM, Verkeer & Waterstaat, Economische Zaken en LNV. (Conceptuele) consistentie op
rijksniveau en het tegengaan van verkokering is noodzakelijk. Om dit te bevorderen zou
de langetermijnvisie de status van structuurvisie in het licht van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kunnen krijgen.
Het Rijk is verantwoordelijk voor de zorg voor de nationale ruimtelijk-economische en
ecologische hoofdstructuur. Een belangrijk deel hiervan is gelegen in de Randstad – denk
bijvoorbeeld aan de mainports, de greenports en het Groene Hart. Het rijk moet op dit
terrein daadwerkelijk haar doorzettingsmacht richting decentrale overheden uitoefenen.
Immers: hoe meer decentrale besturen, hoe groter de kans op obstakels, zoals onder meer
blijkt uit de moeilijkheden rond uitvoeringsprogramma’s7.
Het is voorts de taak van de centrale overheid om – tezamen met andere Randstadactoren –
de investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad te ontwikkelen en die strategie te
coördineren, zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven.
Voor de ruimtelijke component van de bijbehorende investeringsagenda is het MIRT een
prima houvast. Het kabinet zet met het projectenboek van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een stap op weg naar een meer samenhangend en gebiedsgericht beleid in het ruimtelijk fysiek domein8.
Het MIRT Projectenboek geeft voor het eerst in één document een overzicht van alle rijksprojecten/
programma's van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM), Verkeer en Waterstaat (VenW), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV). Niet alleen worden de projecten individueel toegelicht, ook wordt
zoveel mogelijk de samenhang tussen de rijksprojecten in een aantal gebieden beschreven.
De raad vindt het MIRT een stap in de goede richting van een integraal gebiedsgericht
beleid. De raad onderschrijft dit initiatief en acht het van belang dat goed gekeken wordt
naar de ervaringen hiermee. Er zal moeten worden toegewerkt naar bundeling van programma’s en financieringsstromen.
Meer aandacht voor steden in regio’s
De Randstad is een netwerk van stedelijke agglomeraties. Deze agglomeraties dienen
zoveel mogelijk de ruimte te krijgen om te floreren. Er moet dus niet zozeer op de Randstad als geheel worden gestuurd; veeleer moeten de gemeenten de ruimte hebben om
zich te kunnen ontwikkelen, zodat zij een positieve uitwerking op de Randstad creëren.
Ruimtelijke functies als wonen, werken, recreëren, mobiliteit en andere voorzieningen

7
8

Janssen, J., N. Pieterse, L. van den Broek (2007) Nationale landschappen: Beleidsdilemma’s in de praktijk, Den Haag,
Ruimtelijk Planbureau (RPB)/Rotterdam, NAi Uitgevers, pp. 91-92.
Zie: www.mirtprojectenboek.nl.
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concentreren zich immers vooral op het stads(gewestelijk) niveau. Om die functies optimaal te kunnen uitoefenen, moeten (kringen van samenwerkende) gemeenten zoveel
mogelijk armslag krijgen.
Die regionale samenwerking komt niet vanzelf van de grond, maar dient van rijkswege
bevorderd te worden door bijstellingen van de incentivestructuur van gemeenten en door
het scheppen van instrumenten voor gebiedsgerichte verevening9.
Meer regionale samenwerking kan er ook toe bijdragen dat beleidsconcurrentie tussen
gemeenten tot minder negatieve effecten leidt. De meeste gemeenten lijken gevoelig voor
prikkels om het areaal voor wonen en werken op het eigen grondgebied uit te breiden.
Dit levert namelijk direct en ook indirect diverse baten op. Het RPB concludeert dat de
huidige competitie tussen gemeenten bij acquisitie van bedrijven kan leiden tot onzorgvuldig ruimtegebruik, leegstand en hoge rentelasten bij gemeenten10.
Rol provincies
Bij het versterken van de bestuurlijke rol van de provincie zijn regionaal opdrachtgeverschap en doorzettingsmacht sleutelbegrippen. Provincies dienen bereid te zijn om in
voorkomende gevallen hun formele bevoegdheden (aanwijzingsrecht en doorzettingsmacht) ook daadwerkelijk te gebruiken, zoals in het voorbeeld van de Westfrisiaweg in
Noord-Holland (zie kader).

De praktijk: samenwerking dan wel hantering van doorzettingsmacht
Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking vormt de besluitvorming rond
de Westfrisiaweg in Noord-Holland. Een verdubbeling van de bestaande weg in
combinatie met de aanleg van vijf ongelijkvloerse kruisingen moet zorgen voor
een betere verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen. De provincie maakte alvast
een inpassingsplan voor de gehele weg en gebruikt zo de nieuwe bevoegdheid
van de nWro om een grotere efficiency te bereiken. Om het proces in goede
banen te leiden, is de stuurgroep Westfrisiaweg opgericht. In deze groep zijn de
provincie Noord-Holland, betrokken gemeenten en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Dit heeft geresulteerd in het Regioakkoord N23 Westfrisiaweg. Inmiddels is
met dit akkoord al ingestemd door Provinciale Staten, het Hoogheemraadschap,
het georganiseerde bedrijfsleven en de meeste gemeenten. De provincie levert
een bijdrage van 100 miljoen euro aan een totale regionale bijdrage van ca. 170
miljoen euro. Dat maar liefst dertien gemeenten over de eigen gemeentegrens
heen kijken voor het dienen van een regionaal belang, is zonder meer uniek te
noemen.

9
10

Zie ook SER (2004) Advies Nota Ruimte, publicatienr. 04/08, Den Haag, p. 25 e.v.
Oort, F. van [et al.] (2007) Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid, Den Haag, Ruimtelijk
Planbureau (RPB)/Rotterdam, NAi Uitgevers.
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Tegelijkertijd is samenwerking tussen de verschillende provincies die gezamenlijk de
Randstad vormen van groot belang. Hiervoor is een cultuur gericht op samenwerking
nodig. Dit geldt met name voor het Groene Hart.
Voor de goede uitvoering van de investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad is
coördinatie en beleidsafstemming tussen de bestuurslagen van groot belang. Pas wanneer
de publiek-publieke samenwerking goed geregeld is, kan ook succesvolle publiek-private
samenwerking plaatsvinden.

6.5

Financiering langetermijnstrategie
Voor de investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad zullen middelen ter beschikking moeten komen. Publieke financiering zal niet voor honderd procent de kosten kunnen dekken; daarom dient ook te worden ingezet op het aantrekken van private financiering. Met name voor die terreinen waarop private financiering lastiger is te realiseren,
zoals infrastructuur en groenblauwe structuren, is een belangrijke taak voor de overheid
weggelegd.
Het MIRT vormt een goede methode om op het gebied van de ruimtelijke investeringen
te komen tot een integraal gebiedsgericht beleid.
Van overheidswege kunnen verschillende financieringsbronnen worden aangeboord.
Naast de reguliere begrotingsmiddelen gevoed uit de belastingontvangsten, kan het Fonds
voor Economische Structuurversterking (FES) worden gebruikt. Het fonds wordt gevoed
door een deel van de aardgasbaten, de rentevrijval uit de verkoop van staatsdeelnemingen
en de opbrengst uit de veiling van frequenties. Het geld is bedoeld voor investeringsprojecten ter verbetering van de infrastructuur in de brede zin van het woord.
Aan de huidige systematiek van het FES kleeft echter een aantal problemen.
Ten eerste is het FES slechts een begrotingsfonds en is de besteding van de middelen niet
gekoppeld aan een duidelijk toekomstplan voor de (ruimtelijk-)economische structuur
van Nederland. Daardoor werkt het FES soms ten nadele uit van ruimtelijke transformaties die, hoewel ze onder het FES vallen, toch niet voldoen aan de gehanteerde criteria,
zoals investeringen in het openbaar vervoer. Ten tweede vormen de FES-middelen geen
structureel bedrag.
In zijn advies over globalisering zal de SER voorstellen doen om een Deltaplan voor Nederland te ontwikkelen en voor de financiering daarvan zoveel mogelijk de resterende aardgasbaten in te zetten, zodanig dat een stabiele, toekomstbestendige financieringsstroom
ontstaat voor structuurversterkende investeringen. Het FES moet daarvoor worden
aangepast11.

11

In het coalitieakkoord van het kabinet-Balkenende IV is afgesproken de FES-wet te wijzigen, waarbij er een nieuwe
voedings- en uitgavensystematiek geformuleerd wordt met meer stabiliteit.
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Een andere financieringsbron vormen maatregelen met een budgettair effect. Daarbij is
te denken aan de mogelijkheden voor tol in het kader van in te voeren kilometerbeprijzing, waarvan de SER eerder heeft voorgesteld de opbrengst te investeren in infrastructurele projecten met het hoogste maatschappelijke rendement. Ook kunnen in het kader
van publiek-private samenwerking particuliere beleggingsmiddelen worden aangewend.
Voor de sociaal-economische en ecologische onderdelen van de investerings- en innovatiestrategie voor de Randstad zijn aparte geldpotten van het Rijk beschikbaar, onder meer vanuit de Kennisinvesteringsagenda en middelen voor scholings- en arbeidsmarktinitiatieven.
Ten slotte kunnen ook decentrale overheden bijdragen aan ruimtelijke projecten.
Wanneer decentrale overheden meer verantwoordelijkheden krijgen, ligt het voor de
hand om hen van voldoende middelen te voorzien om die bijdrage daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Relevante ‘potjes’, gevoed door rijksgelden, zijn in dit verband: het investeringsbudget stedelijke vernieuwing, de Brede Doeluitkering en het Investeringsbudget Landelijk
Gebied.
Dit overzicht van verschillende financieringsbronnen brengt de raad ertoe te bepleiten
dat de financiering van de investeringsagenda voor de Randstad structureel voor een
lange reeks van jaren wordt zeker gesteld.

6.6

Conclusies
Concluderend stelt de raad dat de Randstad alle troeven in handen heeft om zich verder
te ontwikkelen tot een duurzame en concurrerende topregio, maar dat we moeten blijven
investeren in een compleet en kwalitatief goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bedrijven en burgers. Hiermee kan niet worden gewacht tot 2040, de toekomst is nu al in
de maak.
De kwaliteit van de Randstad dient te worden verbeterd door zowel achterstanden weg te
werken als door te investeren in de kwaliteiten van de Randstad.
De toenemende ruimtedruk in de Randstad vanuit de woningbouw, bedrijventerreinen,
recreatie, water en natuur noopt meer en meer tot een creatieve en efficiënte combinatie
van functies van de ruimte. Ook daardoor kan de aantrekkelijkheid van de Randstad als
vestigingsplaats voor bedrijven en burgers toenemen.
Het waarmaken van de ambities vraagt om bestuurlijke daadkracht van alle betrokken overheden. Overheidslagen moeten hun bestaande bevoegdheden beter uitoefenen. De nieuwe
Wet ruimtelijke ordening biedt hiervoor goede kansen. Leidraad is de problemen op te
lossen op het schaalniveau waar het probleem zich in hoofdzaak aandient. De raad onderstreept hiermee het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.
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Concreet betekent dit:
• voor het Rijk: de ontwikkeling en uitvoering van een inspirerende investerings- en
innovatiestrategie voor de Randstad, waarvoor de contouren in dit advies zijn
geschetst, een regierol voor de projecten van nationaal en internationaal belang
(mainports, greenports, ecologische hoofdstructuur, nationale landschappen, bereikbaarheid) en het gebruik van zijn doorzettingsmacht;
• voor de steden: aanpak van de problemen bij de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, aanpak van het stedelijk vernieuwingsbeleid en transities richting klimaatbestendigheid en verdichting;
• voor de drie provincies: regionaal opdrachtgeverschap uitoefenen, doorzettingsmacht richting gemeenten daadwerkelijk toepassen indien nodig en betere onderlinge samenwerking;
• voor de provincies en de gemeenten tezamen: verantwoordelijkheid voor verbetering
van het regionaal en lokaal openbaar vervoer oppakken en weginfrastructuur verbeteren, met steun van het Rijk.
Voor de financiering moeten structureel en voor een lange reeks van jaren middelen ter
beschikking worden gesteld, zowel publiek als privaat.

Den Haag, 18 april 2008

A.H.G. Rinnooy Kan
Voorzitter

V.C.M. Timmerhuis
Algemeen secretaris
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