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Samenvatting en aanbevelingen 

Samenvatting
Waar ruimte schaars is, is het een uitdaging de beschikbare ruimte goed te
benutten. Inrichten is zoeken naar manieren om waardevolle claims op de
ruimte zoveel mogelijk te honoreren. Dat lukt niet altijd. Inpassing van
infrastructuur in al zorgvuldig ingerichte gebieden (en welke gebieden in
Nederland zijn dat nog niet) brengt vaak maatschappelijke weerstand met
zich mee. Maatschappelijke weerstand leidt tot vertraging van projecten.
Vertragingen en afgedwongen aanvullende inrichtingseisen leiden op hun
beurt tot forse overschrijdingen van budgetten. De Tweede Kamer heeft
de afgelopen tijd meerdere malen geconstateerd dat budgetten en tijd-
schema’s voor infrastructurele projecten te krap bleken.

Dit signalerend heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de Raad voor
verkeer en waterstaat gevraagd om een advies over de inpassing van
infrastructuur. Er staan immers nog veel projecten op stapel. Niets wijst
erop dat de besluitvorming over komende projecten soepeler zal verlopen
dan in het verleden. Integendeel.

De Raad denkt dat bovengenoemde problemen ontstaan doordat de
inpassing van infrastructuur nog te beperkt wordt benaderd. Inpassing
vindt nog te veel plaats vanuit de sector verkeer en vervoer en vanuit een
benadering waarin ‘inpassen’ neer komt op het zo veel mogelijk ‘aanpas-
sen’ van de infrastructuur aan de omgeving. Volgens de Raad zou niet
zozeer sprake moeten zijn van ‘inpassing’, maar meer van herontwikke-
ling en total design. Het doel van deze nieuwe benadering is het realiseren
van kwalitatief hoogwaardige oplossingen die ècht integraal zijn en daar-
door maatschappelijke meerwaarde opleveren. Dit vergt een andere
beleidsvoorbereiding en een andere manier van financieren. 

De politiek moet de hoofdlijnen voor het beleid uitzetten. De Raad pleit
voor het opstellen van een integrale visie op de samenhang tussen welvaart,
economie, ruimtelijke inrichting en mobiliteit door de vier ministeries
die met de inrichting van de ruimte te maken hebben: EZ, LNV, VROM
en V&W. In deze integrale visie staan de drie elementen die de kwaliteit
van de ruimtelijke inrichting bepalen centraal: economische vitaliteit, eco-
logische vitaliteit en de belevingswaarde van de ruimte. De Rijksoverheid
kan op basis van de visie een strakke regie voeren waar het gaat om 
projecten en gebieden van nationaal belang. In de visie wordt immers
aangegeven aan welke infrastructurele projecten (verbindingen, knoop-
punten) behoefte is. Ook kan de visie worden gebruikt om te toetsen of 
concrete ontwerpen wel voldoen aan de eisen die voor een gebied zijn
geformuleerd. 

De Raad denkt dat kwalitatief hoogwaardige oplossingen, die hun meer-
waarde kunnen ontlenen aan multifunctionaliteit, alleen op interactieve
wijze tot stand kunnen komen. Daartoe moet in een vroeg stadium over-
leg worden opgestart tussen overheden en andere belanghebbenden. 
De verschillende claims op de ruimte worden zo in het ontwerp geïnte-
greerd. Belangen van omwonenden, verschillende economische belangen
en natuur- en milieubelangen komen bij elkaar in een continu interactief
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planproces. Een keuze voor ‘compensatie’, in de zin van vergoeding voor
hinder of aantasting, is volgens de Raad de minst wenselijke uitkomst 
van een dergelijk proces en is pas aan de orde wanneer het niet lukt de
belangen te verenigen.

Wat de financiering betreft, blijft volgens de Raad het ministerie van
Verkeer en Waterstaat de eerstverantwoordelijke voor een verantwoorde
inpassing van het verkeer- en vervoersdeel van een project. Waar projec-
ten de kansen voor verrijking met andere functies benutten, ligt het voor
de hand dat collega-departementen en andere belanghebbenden aan de
aangepaste inpassing meebetalen.

De Raad roept de vraag op in hoeverre de huidige besluitvormingsproce-
dures geschikt zijn om kwalitatief hoogwaardige inpassingen te realiseren.
In dit advies maakt de Raad duidelijk dat de huidige procedures niet 
passen bij het toekomstbeeld dat de Raad voor ogen staat. De vraag is 
vervolgens of het wenselijk en noodzakelijk is om de huidige systematiek
te vervangen of dat kan worden volstaan met het optimaal benutten
(‘oprekken’) van de marges van de huidige systematiek. De Raad conclu-
deert dat het laatste de voorkeur heeft, maar beveelt aan de mogelijkheid
daarvan eerst te onderzoeken.

Aanbevelingen
A. Aanbevelingen voor nieuwe benadering van inpassing van 

infrastructuur, resulterend uit de hoofdstukken 1 tot en met 4.

1. De Raad beveelt aan bij afwegingen over infrastructuur kwaliteit boven
kwantiteit te stellen.

De inpassing van infrastructuur biedt kansen voor een gebied. Er kunnen
naar aanleiding van de inpassing fundamentele keuzen worden gemaakt
over de toekomstige inrichting en ordening van alle functies. Omdat
infrastructuur een lange levensduur heeft, mag volgens de Raad niet wor-
den bezuinigd op het zoeken naar integrale oplossingen. De Raad heeft
een eerste aanzet gedaan tot definiëring van het begrip kwaliteit voor de
drie terreinen die de kwaliteit van een project bepalen: economische 
vitaliteit, ecologische vitaliteit en belevingswaarde. Kwaliteit wordt
hoofdzakelijk bereikt door drie instrumenten in te zetten: interactieve
besluitvorming, creatieve concurrentie en het bevorderen van 
Publiek Private Samenwerking-constructies (PPS-constructies).

2. De Raad beveelt aan bij alle projecten de discussie over nut- en noodzaak met
belanghebbenden in een vroeg stadium te voeren.

De Raad vindt dat de overheden en de partijen waarmee zij om de tafel
zitten er naar moeten streven boven de tegenstelling tussen ‘bescherming’
en ‘ontwikkeling’ uit te stijgen. Pas dan komt een hoge kwaliteit van de
ruimtelijke ordening binnen bereik. Integrale afweging van belangen
hoort in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden, zodat partijen
niet tegenover elkaar maar naast elkaar komen te staan. De vier ministe-
ries die betrokken zijn bij de inrichting van Nederland kunnen door meer
samen te werken een forse meerwaarde geven aan de inpassing van
infrastructurele projecten.
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3. De Raad beveelt aan dat de overheid  een integrale visie formuleert op de
samenhang tussen welvaart, economie, ruimtelijke inrichting en mobiliteit.

Er is op dit moment geen visie beschikbaar die het volledige inzicht biedt
in alle cruciale aspecten ten aanzien van de inrichting van de ruimte.
Deze visie is wel gewenst. De te formuleren ruimtelijke ontwikkelings-
visie moet in ieder geval inzicht geven in de afwegingen die over econo-
mie, ecologie en belevingswaarde worden gemaakt. De visie moet 
voor gebieden onder meer de economische en de ecologische waarden 
(en potenties) en de belevingswaarde in kaart brengen. De uitkomst van
de afweging bepaalt de ruimtelijke inrichting op hoofdlijnen.

Het kabinet dient het voortouw te nemen voor het ontwikkelen van een
dergelijke strategische visie. In de visie doet het kabinet duidelijke uit-
spraken over waar welke activiteiten worden gewenst, welke ontwikkeling
van infrastructuur noodzakelijk wordt geacht en welke gebieden speciale
bescherming behoeven. De ontwikkelingsvisie kan zowel gewenste activi-
teiten uitlokken als een toetsingskader bieden voor de inpassing daarvan.
Zo krijgt de visie uiteindelijk z’n weerslag in verschillende, bij voorkeur
integrale, planvormen op zowel nationaal als lokaal niveau.

4. De Raad beveelt aan, in de lijn van de ideeën van de WRR, in de ontwikke-
lingsvisie onderscheid te maken tussen gebieden en projecten waarmee het
Rijk sterke bemoeienis moet hebben en gebieden waarbij het Rijk zich beperkt
tot het omschrijven van een te respecteren basiskwaliteit.

Het Rijk dient sterke bemoeienis te houden met projecten en ontwikke-
lingsgebieden van nationaal belang. In andere gebieden kan zij de regie
van ruimtelijke ontwikkelingen meer aan de regionale en lokale over-
heden, bedrijven en maatschappelijke organisaties overlaten.

5. De Raad beveelt aan door te gaan met de implementatie van open 
planprocessen en deze processen te optimaliseren.

Formele procedures ter waarborging van de rechtszekerheid en de voort-
gang blijven noodzakelijk. De Raad wil echter toe naar een situatie
waarin die procedures ondergeschikt zijn, c.q. dienstbaar zijn gemaakt,
aan een procesarchitectuur die geheel is geënt op interactiviteit en 
creatieve concurrentie. Procedures zullen in de door de Raad gewenste
situatie vooral nog worden gebruikt om de tussentijdse uitkomsten vast 
te leggen en daarover verantwoording af te leggen.

6. De Raad beveelt aan niet te hoge verwachtingen te koesteren ten aanzien van
‘objectieve’ afwegingskaders.

De Tweede Kamer heeft met het aannemen van de motie van de
Kamerleden Van Heemst en Van ’t Riet aangegeven sterke behoefte te
hebben aan een kader waarbinnen eisen voor de inpassing van infrastruc-
tuur af te wegen zijn. De Raad constateert dat dergelijke afwegingskaders
weliswaar beschikbaar zijn, maar duidelijk hun beperking zullen blijven
kennen. Bepaalde aspecten laten zich nu eenmaal niet kwantificeren. 
De Raad stelt daarom dat afwegingskaders voor inpassing van infrastruc-
tuur kunnen helpen bij het maken van keuzes, maar nooit méér kunnen
bieden dan een ondersteuning bij de besluitvorming.
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B. Aanbevelingen t.a.v. procedures, resulterend uit de hoofdstukken 5 tot
en met 7.

De Raad heeft de huidige procedures rond de inpassing van infra-
structurele projecten (de Tracéwet, het Meerjarenprogramma
Infrastructuur (MIT)) tegen het licht gehouden. De Raad stelt vast 
dat deze procedures in opzet niet gericht zijn op een werkelijke 
interactieve besluitvorming. De procedures reguleren de discussie 
tussen voor- en tegenstanders. In feite anticiperen zij op conflicten. 
Om de belofte van interactieve planvorming waar te kunnen maken, 
zouden de procedures idealiter moeten worden vervangen. Dit is echter
een lange, tijdrovende weg. Daarom geeft de Raad de voorkeur aan het
optimaal benutten van de marges die de huidige procedures hiervoor 
bieden. Voorwaarde daarvoor is dan wel dat deze daarvoor voldoende
ruimte bieden.

7. De Raad beveelt aan zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te verkrijgen
over de vraag of het wenselijk is de huidige procedures geheel te vervangen
door andere of dat kan worden volstaan met aanpassingen binnen de huidige
systematiek.

De Raad stelt voor onderzoeksprojecten te formuleren die binnen een
periode van plusminus anderhalf jaar antwoord geven op een aantal
belangrijke vragen rond deze problematiek. De projecten dienen zich te
richten op:
• een meer flexibele (cyclische) Tracéwetprocedure;
• een mechanisme dat de aandacht verlegt van de procedure naar de 

tussenliggende processen (mogelijke oplossing: het beschikbaar stellen
van financiële middelen koppelen aan het bereiken van overeenstem-
ming);

• een interactieve totstandkoming van de belangrijkste producten van de
Tracéwetprocedure: de Verkenningennotitie, de Startnotitie/MER en
de Trajectnota;

• een besluitvormingsproces dat publieke en private partijen meer zeker-
heid biedt. Overeenkomsten die interactief tot stand zijn gekomen en
voldoen aan bepaalde randvoorwaarden, zouden normaliter door het
bevoegd gezag moeten worden bekrachtigd; 

• een nieuwe invulling van de rol van de volksvertegenwoordiging. 
Dit houdt in dat de volksvertegenwoordiging een belangrijkere rol
speelt aan het begin van het proces en een meer bescheiden rol aan het
eind. De volksvertegenwoordiging zou bij de overgang van projecten
naar de Planstudiefase aan moeten geven binnen welke randvoorwaar-
den de partijen onderhandelingsvrijheid wordt geboden;

• de mogelijkheid van decentralisatie van bevoegdheden en middelen
naar lagere overheden;

• een uitbreiding van de zone waarop de Tracéwet betrekking heeft 
(of het anderszins ondervangen van het probleem dat de Tracéwet 
de omgeving onvoldoende in de planvorming betrekt);

• een strengere selectie van projecten voor de Planstudiefase van het
MIT: het ontwikkelen van een kader en een procedure om op inhou-
delijke gronden projecten te kunnen selecteren (criteria: economie,
ecologie en belevingswaarde);

• constructies voor interdepartementale financiering van projecten.

8 Raad voor verkeer en waterstaat 

AMBITIES BUNDELEN



8. De Raad beveelt aan om de lopende infrastructurele projecten waarbij
gebruik wordt gemaakt van interactieve processen, te gebruiken om een
antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het onderzoek de verdere
implementatie van interactieve processen vertraagt. Onderzocht kan 
worden welke projecten zich het beste lenen voor het beantwoorden van
welk type vragen. Dit is uiteraard afhankelijk van het stadium waarin 
de projecten zich bevinden. Vervolgens worden deze projecten gericht
geëvalueerd. Wanneer bepaalde vragen onbeantwoord blijven, kunnen
proefprojecten uitkomst bieden. Met name de mogelijkheden van 
creatieve concurrentie kunnen binnen experimenten worden afgetast.
Hiermee bestaat immers nog weinig ervaring. 

9. De Raad beveelt aan verschillende scenario’s te (blijven) verkennen.
De Raad heeft in dit advies aangegeven waar in de procedures iets zou
moeten veranderen. Daarmee is de vraag niet beantwoord of dat ook kan.
De Raad sluit niet uit dat de procedures van V&W toch te sectoraal 
worden bevonden. Daarom beveelt de Raad aan om ook na te gaan of het
mogelijk is de inpassing van (regionale) infrastructuur onder te brengen
in integraal, gebiedsgericht beleid, zoals het ROM-gebiedenbeleid van
het ministerie van VROM en/of de integrale Omgevingsplannen die door
sommige provincies worden gemaakt. 

10. De Raad beveelt het kabinet aan bij een ‘mid term review’ te beslissen of kan
worden volstaan met het aanpassen van de huidige 
procedures of dat een geheel nieuwe procedure moet worden ontworpen.

Nadat het kabinet hierover een uitspraak heeft gedaan, zal het zo 
spoedig mogelijk voorstellen voor één van beide alternatieven moeten
ontwikkelen.
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1.  Inleiding

Eind 1997 verzocht de Minister van Verkeer en Waterstaat de Raad 
voor verkeer en waterstaat om een advies over de problematiek van de
inpassing van infrastructuur (zie bijlage 1). Met het voorliggende advies
voldoet de Raad aan dit verzoek. 

Aanleiding voor de adviesaanvraag zijn de discussies in de Tweede Kamer
over de inpassing van diverse infrastructurele projecten. Veel infrastructu-
rele projecten vragen in de eindfase van de besluitvorming extra aan-
passingen. Deze aanpassingen zijn vaak onvoorzien en dus niet begroot.
De Tweede Kamer ziet zich hiermee voor moeilijke afwegingen geplaatst.
De claims overtreffen de beschikbare middelen. Maar hoe moet je kiezen
tussen projecten die elk op zich noodzakelijk zijn?

De motie die de Kamerleden Van Heemst (PvdA) en Van ’t Riet (D66)
op 18 november 1996 indienden, toont het dilemma waar de Kamer mee
worstelt ondubbelzinig aan. Van Heemst en Van 't Riet vragen de rege-
ring in hun motie om “... een kader waarbinnen dergelijke [inpassings-]
eisen [voor infrastructurele werken] kunnen worden afgewogen, inclusief
de toedeling van daaruit voortvloeiende meerkosten...”. In de Kamer
waren destijds de ontwerpen voor de Betuweroute, de HSL-Zuid, de
spoorverdubbeling bij Abcoude, de A4 Midden-Delfland en de A50 bij
Kampen aan de orde.

Het is de vraag, of het kader waarom de Tweede Kamer heeft gevraagd,
ooit geboden kan worden en zo ja of het een oplossing kan bieden voor
de geconstateerde problemen. Het is wellicht zinvoller op zoek te gaan
naar alternatieve wijzen van beleidsvoorbereiding en besluitvorming, die
niet leiden tot veel aanpassingen in een fase dat het ontwerp eigenlijk al
definitief is of had moeten zijn. De Raad voor verkeer en waterstaat laat
hier in dit advies zijn gedachten over gaan.

Interdepartementaal Beleidsonderzoek 
Dit advies is niet het enige rapport dat de minister deze zomer over het
onderwerp inpassing van infrastructuur krijgt aangeboden. Het kabinet
heeft ook de financiële en inhoudelijke aspecten van besluitvorming over
inpassing van infrastructuur laten onderzoeken. Dit is gedaan door een
interdepartementale werkgroep bestaande uit medewerkers van de minis-
teries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken,
Financiën, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Verkeer en Waterstaat
en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het verslag
van deze werkgroep, het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
‘Financieel kader inpassing infrastructuur’, zal kort voor dit advies 
verschijnen.

Het IBO is gevraagd de problematiek hoofdzakelijk vanuit de begrotings-
technische invalshoek te benaderen. De Raad voor verkeer en waterstaat
benadert het probleem primair vanuit een maatschappelijke invalshoek,
waarbij begrippen als kwaliteit, multifunctionaliteit en belevingswaarde
het uitgangspunt zijn voor de gedachten over een nieuwe vorm van besluit-
vorming, zonder overigens de kostenaspecten uit het oog te verliezen.
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Uitdagingen
De Raad brengt dit advies uit in een periode waarin de ruimtelijke 
ontwikkeling van ons land en de betekenis van infrastructuur als structu-
rerend element voor die ontwikkeling sterk in de belangstelling staat.
Gewezen kan worden op de discussies die hebben plaatsgevonden in
ICES-verband, de beoordeling van de ICES-voorstellen door de
Planbureaus, de voorbereidingen voor het Derde Structuurschema voor
Verkeer en Vervoer, de voornemens voor een Vijfde Nota voor de
Ruimtelijke Ordening en op de ontwikkelingen rond de Publiek-Private
Samenwerking. Over al deze belangrijke zaken zullen in deze kabinets-
periode knopen moeten worden doorgehakt. In het Regeerakkoord wordt
hiertoe reeds een eerste aanzet gegeven. De Raad hoopt daaraan met dit
advies een toekomstgerichte bijdrage te kunnen leveren.

Begrip infrastructuur
Waar in dit advies wordt gesproken over ‘infrastructuur’, wordt gedoeld
op infrastructuur die in de eerste plaats ten behoeve van verkeer en ver-
voer wordt aangelegd, maar waaromheen ook andere activiteiten kunnen
plaatsvinden. Het kan daarbij zowel gaan om lijnverbindingen als om
knooppunten en het betreft in principe alle modaliteiten. 

Werkwijze
De visies en afwegingen van de Raad voor verkeer en waterstaat zijn tot
stand gekomen door analyse van recente rapporten en onderzoeken en
gesprekken met beleidsmakers, onderzoekers en vertegenwoordigers van
diverse maatschappelijke organisaties. In bijlage 2 wordt nader ingegaan
op de totstandkoming van het advies. 
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2.  De huidige situatie

2.1 De aanleiding voor de adviesvraag
Inpassing van infrastructuur is problematisch: nieuwe infrastructurele
voorzieningen roepen vrijwel overal in Nederland weerstand op.
Omwonenden en natuur- en milieuorganisaties keren zich dikwijls tegen
door de overheid gekozen oplossingen. Soms is er ook sprake van 
conflicten tussen verschillende overheidslagen, daar waar het landsbelang
indruist tegen lokale belangen. Tegenstanders van plannen starten niet
zelden een lobby voor ‘betere’ alternatieven. Wanneer deze lobby mislukt,
zijn juridische middelen inzetbaar om aanpassingen af te dwingen. 
En dan resten er nog acties.

De Tweede Kamer en de Minister van Verkeer & Waterstaat zijn uiteraard
niet blij met deze situatie. Zij merken dat plannen ver achter raken op het
tijdschema en dat begrotingen fors worden overschreden. Zij zien ook dat
het aantal additionele inpassingseisen toeneemt, met alle financiële conse-
quenties van dien. De Raad voor verkeer en waterstaat ziet het als zijn
taak op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken van bovenge-
noemde ‘symptomen’ en vervolgens met aanbevelingen te komen om de
problemen werkelijk bij de bron aan te pakken. Allereerst doet de Raad
hieronder een aantal constateringen om de huidige situatie scherp neer te
zetten.

2.2 Constateringen
1 De Raad constateert dat het uitgangspunt bij de inpassing van infra-

structuur vaak is dat de omgeving zoveel mogelijk hetzelfde dient te
blijven. Eén van de consequenties hiervan is een sterke gerichtheid op
het wegnemen van hinder, met name voor zover daarvoor wettelijke
normen bestaan (vooral voor geluidshinder). De projecten worden ook
op deze ‘minimalistische’ eisen begroot. Voor alternatieven die de
omgeving in de oplossing betrekken, is er weinig (financiële) ruimte,
ook niet wanneer ze aan hogere maatschappelijke en ecologische eisen
voldoen.  

2 De Raad signaleert dat de maatschappij vraagt om kwaliteit van de
ruimtelijke inrichting. In het algemeen is er in de samenleving steeds
duidelijker een tendens waarneembaar om de voorkeur te geven aan
kwaliteit boven kwantiteit. Deze tendens is een gevolg van het voor-
spoedige economische tij en het welvaartspeil dat een groot deel van 
de samenleving inmiddels heeft bereikt. De Raad schat in dat dit een
dominante trend is, waarmee rekening moet worden gehouden.

3 De Raad constateert ook dat mensen hun directe leefomgeving steeds
belangrijker gaan vinden. De Raad ziet in deze ontwikkeling de logi-
sche reactie op de tendens tot globalisering. Ook dit is naar de mening
van de Raad een dominante trend die niet kan worden genegeerd.

4 De Raad constateert dat belangen die minder maatschappelijke macht
kunnen mobiliseren (vooral natuur, milieu en landschap buiten de
beschermde zones) in het besluitvormingsproces onvoldoende lijken te
worden beschermd. Deze belangen worden in het defensief gedrongen
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doordat infrastructurele projecten vanuit één dominante functie/sector
worden voorbereid. Voorzover andere belangen aan de orde zijn, wor-
den ze in een (te) laat stadium van de besluitvorming alleen nog
gecompenseerd.

5 De sterk sectorale benadering van ontwerpen roept tegenstellingen op.
De sectorale benadering werkt een situatie in de hand waarbij verschil-
lende ‘kampen’ door een heel andere bril naar de inpassing van infra-
structuur kijken. In het ene kamp (dat van de natuurbeschermers en
milieuorganisaties) wordt de inpassing vanuit een beschermingsperspec-
tief benaderd (leefbaarheid en natuur- en landschapswaarden worden
bedreigd), vanuit het andere kamp (‘Nederland distributieland’) wordt
het probleem vanuit een ontwikkelingsperspectief bezien (benutten van
het economisch potentieel staat centraal). Deze scheiding tussen 
‘ontwikkelaars’ en ‘beschermers’ is ook zichtbaar binnen de overheid,
en is mede de oorzaak van de aangedragen problemen. 

6 De Raad constateert dat discussies over nut en noodzaak van een pro-
ject (waartoe ook de globale aanduiding van lokatie of tracé behoort)
en discussies over details van de inpassing nogal eens door elkaar lopen.
Dat zorgt voor verwarring en onduidelijkheid.

7 Zonder actoren het recht te willen ontzeggen om op welk moment dan
ook hun mening naar voren te brengen, constateert de Raad dat in de
huidige situatie veel afwegingen op het verkeerde schaalniveau en op
het verkeerde tijdstip worden gemaakt. Het komt immers regelmatig
voor dat actoren, vaak met steekhoudende argumentaties, op het laat-
ste moment nog het nut en de noodzaak van een project fundamenteel
ter discussie stellen, terwijl de Tweede Kamer zich reeds buigt over de
detailuitwerking van het project. Deze gang van zaken komt de kwali-
teit van de besluitvorming en daarmee ook van de besluiten niet ten
goede.

8 De Raad stelt dat het in dit verband te gemakkelijk zou zijn het steeds
opnieuw stellen van de nut- en noodzaakvraag zonder meer af te doen
als strategisch gedrag van tegenstanders. Het stellen van deze vraag 
kan namelijk evenzogoed worden gezien als een indicatie voor het 
ontbreken van voldoende overleg in de beginfase van het besluit-
vormingsproces.

9 Tot slot: de Raad constateert dat de afstemming tussen ruimtelijke
ordeningsplannen enerzijds en de grote infrastructurele projecten
anderzijds en de handhaving van eenmaal uitgezette lijnen tot zorg
stemmen. Op dit moment bestaat er geen breed gedragen, integrale 
en eensluidende visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.
Er zijn weliswaar nota’s over de ruimtelijke ordening (Vierde Nota,
Vinex, Vinac), maar daarin is infrastructuur niet integraal opgenomen.
Ook is er een groot aantal meer sectorgeoriënteerde nota’s (Structuur-
schema Groene Ruimte, SVV-II, MIT, Ruimte voor Economische
Dynamiek, etc.). De optelsom van deze nota’s leidt echter niet tot een
compleet en consistent beeld. 
Op onderdelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van
corridors, zijn de deelvisies zelfs strijdig met elkaar.
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3.  De visie van de Raad

Het doel van dit advies is een nieuwe benadering te schetsen voor de
inpassing van infrastructuur. In dit hoofdstuk geeft de Raad de belang-
rijkste uitgangspunten hiervoor aan.

3.1 Kwaliteit door integratie van functies 
De Raad vindt dat het vraagstuk van de inpassing van infrastructuur de
komende decennia primair moet worden benaderd vanuit het streven
naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het begrip kwaliteit is echter een
lastig begrip. Veel discussies in de Raad hebben zich toegespitst op de
vraag of  kwaliteit zich wel laat definiëren. Een bekende uitweg uit dit
vraagstuk is dat men alleen criteria formuleert waaraan het proces moet
voldoen om tot een goed resultaat te komen. De Raad heeft niet voor
deze uitweg gekozen, maar voor een middenweg, waarbij zowel (globale)
proces- als producteisen worden geformuleerd. De reden daarvan is dat er
belangen zijn die extra moeten worden beschermd. Dat kan door aan het
product toch bepaalde eisen te stellen. Nog wat meer toegespitst: de Raad
wil belangen die niet direct met verkeer en vervoer van doen hebben,
beter aan bod laten komen door aan infrastructurele projecten de eis 
te stellen dat ze bijdragen aan de economische vitaliteit, de ecologische
vitaliteit en de belevingswaarde van een gebied. Dit wordt hierna verder
uitgewerkt.  

De Raad stelt dat de kwaliteit van inpassingen afhangt van de mate
waarin verrijking van het project met de inbouw van andere belangen en
functies wordt gerealiseerd. De Raad spreekt dan van integrale oplossingen.
Dat deze ook moeten voldoen aan eisen op het gebied van verkeerskun-
dige functionaliteit spreekt voor zich. De Raad gaat er van uit dat er geen
infrastructurele projecten worden aangelegd die vanuit verkeerskundig
standpunt bezien niet functioneel zijn. Voor integrale, kwalitatief hoog-
waardige oplossingen moet volgens de Raad vaker worden overgaan tot
‘herontwikkeling’ van gebieden waarin ingrijpende nieuwe infrastructuur
wordt aangelegd. Infrastructuur is statisch en heeft een lange levensduur.
Als infrastructuur er eenmaal ligt, is het moeilijk deze te veranderen. 
In de gebieden waarin infrastructuur nieuw wordt aangelegd, is het dus
zaak de kans aan te grijpen om de infrastructuur en de omgeving in
samenhang te herontwerpen. 

Wat betreft de proceseisen: kwaliteit komt in de visie van de Raad tot
stand door interactie. Kwalitatief goede inpassingen kunnen alleen 
worden gerealiseerd als belanghebbenden en omwonenden bij het ont-
werpproces worden betrokken. Interactie tussen individuen met uiteen-
lopende belangen zorgt voor inbreng van kennis (met name ook van de
lokale situatie), voor herdefiniëring van de projecten en daarmee voor
verrijking van het resultaat. Interactie is dus een noodzakelijke – maar
geen afdoende – voorwaarde voor kwalitatief goede projecten. Ook de
proceseisen worden hierna verder uitgewerkt.   

Niet alle keuzen kunnen echter op het niveau van afzonderlijke projecten
worden gemaakt. Met name voor de grotere projecten geldt dat vooraf en
op een hoger niveau moet worden vastgesteld of ze wel nodig zijn en aan
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welke randvoorwaarden ze minimaal moeten voldoen. De Raad acht het
daarom van cruciaal belang dat er, zoals ook in het advies ‘SVV III: Nee,
tenzij’ is gesteld, een integrale visie komt op de samenhang tussen wel-
vaart, economie, ruimtelijke inrichting en mobiliteit, waarin ook keuzes
worden gemaakt met betrekking tot de noodzakelijke infrastructuur.

De Raad vindt dus dat er twee sporen zijn die tegelijkertijd moeten 
worden bewandeld. Beide hebben van doen met het creëren van betere
voorwaarden:
• op kabinetsniveau: het formuleren van een strategische visie op de

ruimtelijke ontwikkeling van ons land (hoofdstuk 4);
• op het niveau van de afzonderlijke projecten en de sectorale procedu-

res: het wegnemen van de knelpunten voor meer interactiviteit en 
creativiteit (dit hoofdstuk en de hoofdstukken 5 en 6). 

3.2 De tegenstelling tussen beschermen en ontwikkelen opheffen
In de nieuwe situatie ontstaan oplossingen die de kwaliteit van de leefom-
geving op verschillende manieren tegelijk verhogen. Niet meer staan de
negatieve effecten die infrastructuurprojecten kunnen hebben centraal in
de besluitvormingsprocedures. We denken vanuit de ontwikkelingsmoge-
lijkheden (kansen) die de projecten kunnen bieden. Of het nu gaat om de
inpassing van één project of van een hele reeks van projecten, steeds staat
de vraag centraal welke (combinatie van) inpassingsvorm(en) tot de
grootst mogelijke maatschappelijke meerwaarde leidt.

Een hoge kwaliteit van infrastructuur en omgeving kan in de visie van de
Raad alleen worden bereikt als in een project het ontwikkelen van het
economisch potentieel, het beschermen van de ecologische waarden en
belevingsaspecten in samenhang worden bezien. Kwaliteit is in de visie
van de Raad de optelsom van economische vitaliteit, de ecologische 
vitaliteit en de sociaal-psychologische belevingswaarden van de omgeving
in een gebied. De kwaliteit wordt dus bepaald door de mate waarin de
onderlinge aspecten (wonen, werken, recreëren) elkaar niet in hun groei
belemmeren.

Om de discussie over kwaliteit te concretiseren, doet de Raad een eerste
aanzet tot operationalisering van het kwaliteitsbegrip. Daarbij is dankbaar
gebruik gemaakt van een publicatie van het RIVM
(Leefomgevingsbalans, 1998) en van een advies van de Raad voor het
Landelijk Gebied (Grote projecten: als het moet, dan ook goed!, 1998).
Op de achtergrond klinkt ook het RPD-rapport Ruimtelijk beter investe-
ren (1996) door. Deze aanzet geeft aan in welke richting wordt gedacht.
De indicatoren zijn niet objectief. Ook de kwantificeerbare indicatoren
berusten op politiek-normatieve afwegingen.
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Naar een operationalisering van kwaliteit

Indicatoren economische vitaliteit:
Financiële waarde van de grond en het daarop aanwezige onroerende goed.

Vernieuwingskracht: het vermogen om de financiële waarde te kunnen hand-

haven of te doen groeien. Mogelijke indicatoren: het aantal nieuwe, moderne

bedrijven, het aantal voor Nederland nieuwe innovaties en de mate van 

synergie tussen de economische activiteiten. 

Ruimtelijke samenhang: mate waarin aanwezige functies (wonen, werken,

recreëren en verplaatsen) elkaar versterken. 

Milieukwaliteit: mate waarin de financiële waarde door milieurisico’s kan 

worden aangetast. Voorbeeld: bodemverontreiniging.

Indicatoren ecologische vitaliteit:
Natuurwaarde: verschillende biologische graadmeters voor de aanwezigheid

van planten, dieren en ecosystemen. De actuele voorraadgrootheden worden

vergeleken met die van een referentiemoment. Voorbeeld: het oppervlakte

veenweidegebied.

Milieukwaliteit: mate waarin de natuurwaarde van een gebied door ‘stress-

factoren’ zoals verzuring, verdroging, vermesting en versnippering kan worden

aangetast. Geeft een indicatie van de overlevingskansen van planten, dieren en

ecosystemen. 

Indicatoren belevingswaarde:
Deze indicatoren hebben betrekking op de leefbaarheid. Schaalniveaus zijn de

woning, de buurt, de regio en het land als geheel. Indicatoren kunnen zijn:

fysieke en sociale veiligheid, bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen,

aanwezigheid van groen en open ruimte, van elementen van landschappelijke

en cultuurhistorische waarde, economische activiteit en werkgelegenheid, de

afwezigheid van hinder (geluid, luchtverontreiniging, barrières) etc. 

Voor het in stand houden van vitaliteiten en het bereiken van esthetisch
verantwoorde inpassingen moeten oplossingen worden gevonden, die
verschillende belangen op een evenwichtige manier met elkaar combine-
ren. De overheid staat voor de taak op alle niveaus het ontwikkelen en
beschermen te combineren, en in de meest ideale situatie zelfs te integre-
ren. We spreken dan niet meer van ‘ontwikkelen’ en ‘beschermen’ als
tegengestelde begrippen, maar alleen nog van ‘herontwikkelen’. Zowel 
de economische vitaliteit als ecologische vitaliteit en de belevingswaarde
komen in de nieuwe situatie in een gebied tot ontwikkeling.
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Het schema hieronder geeft voorbeelden van de benodigde omslag in 
het denken. We moeten het beschermingsperspectief loslaten en een
‘integrale’ bril opzetten. Omdat dit laatste perspectief veel minder ver 
is ontwikkeld, doen sommige voorbeelden wellicht futuristisch c.q. 
onrealistisch aan. Het schema is echter bedoeld om aan te geven in welke
richting de gedachten gaan. Het algemene principe is dat negatieve effec-
ten zoveel mogelijk in positieve worden omgezet. Bij het ene type effect is
dat gemakkelijker dan bij het andere, maar voor duurzame oplossingen
zullen uiteindelijk alle potentieel negatieve effecten op deze manier 
moeten worden geneutraliseerd. Bij onvervangbare natuurgebieden zal
uiteraard het beschermen voorop moeten staan, maar ook dat vraagt om
een actieve, op ontwikkeling gerichte opstelling.

Belangrijkste Oplossingen in Oplossingen in 
effecten beschermings- gecombineerd 

perspectief perspectief

Ruimtelijk-economische compensatie aangrijpen voor 

gevolgen herontwikkeling

Visuele hinder verdiepte ligging, verhoging belevings-

beplanting waarde door karakteris-

tieke vormgeving

Geluidshinder geluidswal/scherm aanvullen met extra geluid 

tot muziek of neutraliseren 

door anti-geluid

Aantasting wildtunnels en  ontwikkeling nieuwe 

biodiversiteit ecoducten natuur

Lokale luchtveront- preventie preventie 

reiniging en andere (schone voertuigen) (schone voertuigen)

milieu-effecten en isolatie van de 

vervuiling

Barrièrewerking verdiepte of benutten barrières voor 

verhoogde ligging gewenste functie-

scheidingen; meervoudig 

grondgebruik

Externe veiligheid ongelijkvloerse kruisingen bieden van avontuur 

(zonder risico)
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Compensatie van waarden die worden aangetast, past beter in een 
benadering die is gericht op minimalisatie van de schade dan in een 
benadering gericht op het verkrijgen van een zo groot mogelijke maat-
schappelijke meerwaarde. In het laatste geval vervult compensatie de rol
van ‘laatste redmiddel’, omdat het pas aan de orde is wanneer het niet
mogelijk blijkt tot een evenwichtige ontwikkeling van economische 
vitaliteit, ecologische vitaliteit en belevingswaarde te komen.
Compensatie kan echter nodig zijn wanneer een project veel positieve
effecten heeft en slechts enkele negatieve die niet te vermijden zijn.
Als tot compensatie wordt besloten, behoort het integraal onderdeel 
te zijn van het project. De betrokken partijen moeten dan in het onder-
handelingsproces tot overeenstemming zien te komen over de omvang
ervan. Ondanks het feit dat het om een laatste redmiddel gaat, is het
daarom van belang in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen 
of compensatie nodig is.
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Compensatie kan op tenminste twee manieren 
worden benaderd:

1 Compensatie in enge zin houdt in dat waarden die verloren gaan door 

hetzelfde type waarden worden vervangen. Dit is de benadering die in het

Structuurschema Groene Ruimte wordt gevolgd. Aangetaste natuur- en

recreatiegebieden moeten in oppervlakte worden gecompenseerd.

Daarbij geldt bovendien dat een oud bos meer compensatie vraagt dan een

jong bos. Deze benadering is vooral van toepassing in het landelijke gebied. 

2 Compensatie in brede zin laat ruimte voor een meer gedifferentieerde aan-

pak. Een overschrijding of aantasting op het ene (milieu)thema kan worden

gecompenseerd op het terrein van een ander thema. Deze aanpak leent zich

vooral voor toepassing in stedelijke gebieden, waar strikte toepassing van de

milieunormen gewenste ontwikkelingen in de weg kan staan. De beleids-

experimenten in het kader van het VROM-project Stad en Milieu vallen in

deze categorie. Ze zijn opgezet om – onder voorwaarden – uitzonderingen

mogelijk te maken op de grenswaarden van de Wet Milieubeheer.

Overschrijdingen moeten bij deze experimenten steeds op andere terreinen

worden gecompenseerd.

Bij beide benaderingen is het nodig inzicht te hebben in de omvang van de 

veroorzaakte schade. Daarvoor moeten o.a. de zogenaamde externe kosten

worden bepaald. Dat zijn kosten die door een activiteit worden veroorzaakt,

maar niet door de veroorzaker ervan worden gedragen en waarvan de prijs ook

niet via een markt tot stand komt. Voorbeelden zijn de kosten van aantasting

van open ruimte en die van geluidshinder die niet boven de wettelijke normen

uitkomt, maar wel storend is. Externe kosten kunnen volgens een aantal 

methoden worden bepaald. De belangrijkste zijn (IOO, 1996):

1 de herstel-, vermijdings- of preventiekostenmethode;

2 de schadekostenmethode;

3 de hedonische prijzenmethode;

4 de bereidheid-tot-betalen-methode.

Belangrijk nadeel van al deze methoden is dat ze reeds zijn toegepast op

geluidshinder, onveiligheid en emissies, maar nog niet op versnippering en 

aantasting van landschappen. Hier bevindt zich nog een grote lacune in de 

kennis. Het is dringend gewenst deze lacune op te vullen. Enerzijds omdat 

versnippering een steeds belangrijker probleem wordt, anderzijds omdat de

externe kostenbenadering een completer licht kan werpen op de schade die

door aanleg van infrastructuur wordt veroorzaakt. 
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3.3 Interactieve beleidsvoorbereiding
De overheid zal belanghebbenden steeds vaker in een zo vroeg mogelijk sta-
dium bij de opzet en vormgeving van ruimtelijke plannen betrekken.
Burgers en organisaties willen betrokken zijn bij de besluitvorming over
hun leefomgeving. Een duidelijk waarneembare trend is ook dat bewoners-
groepen en maatschappelijke organisaties steeds deskundiger worden. De
gedachten van de Raad sluiten volledig aan bij deze tendensen. Interactieve
processen zijn een voorwaarde voor het bereiken van integrale oplossingen.
Ze verhogen de kwaliteit van de einduitkomst doordat meer kennis en cre-
ativiteit beschikbaar komt. De kans op acceptatie van het resultaat neemt
toe, zelfs wanneer het resultaat niet helemaal overeenkomt met de eigen
wensen. Een voorwaarde hiervoor is dat betrokkenen zich serieus bejegend
weten. De geloofwaardigheid van de overheid is hierbij in het geding.

Betrokkenheid mag niet ophouden na het eerste contact, wanneer doel-
stellingen en de randvoorwaarden van een project samen met de belang-
hebbenden zijn geformuleerd. Ook daarna, tijdens het ontwerpproces en
wanneer een keuze uit de resulterende ontwerpen worden gemaakt, dient
interactiviteit het uitgangspunt te zijn. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een
aanpak ontwikkeld die inmiddels vrij breed wordt toegepast (Infraplan 
en Wegverlichting). De inbedding van de interactieve processen in het
formele besluitvormingsproces behoeft echter nog veel aandacht. Nu lijkt
het er soms nog te veel op dat open plan-processen worden gebruikt om
draagvlak te verkrijgen voor een reeds door de overheid uitgedacht pro-
ject. Dat is niet de bedoeling en miskent ook de voordelen van interacti-
viteit in termen van gezamenlijke probleemdefiniëring en het mobiliseren
van creativiteit. 
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3.4 ‘Creatieve concurrentie’ voor voorstellen van hoge kwaliteit
De Raad omarmt het principe van ‘creatieve concurrentie’ dat de
bestuurskundige prof.dr.ing. G.R. Teisman heeft geïntroduceerd. 
Het is een aantrekkelijke werkwijze om alternatieve voorstellen van 
hoge kwaliteit te genereren. Samenwerkingsverbanden van verschillende
partijen (ontwerpers, projectontwikkelaars, banken, vervoersonder-
nemingen) ontwikkelen concurrerende oplossingen voor een bepaald
maatschappelijk knelpunt. De voorstellen worden gepresenteerd aan de
belanghebbenden en omwonenden. Het voorstel dat de meeste maat-
schappelijke steun verwerft, slaagt er kennelijk als beste in zoveel mogelijk
behoeften te bevredigen. Dit voorstel verdient het in principe dan ook te
worden gerealiseerd. Publiek-Private Samenwerking (zie hierna) kan een
belangrijk element zijn van de creatieve concurrentie. Doordat de par-
tijen verschillende functionaliteiten in het ontwerp trachten te bundelen
(met elkaar te verknopen) ontstaat maatschappelijke meerwaarde. 

Bij het opzetten van creatieve concurrentie kan het gewenst zijn dat de
partijen die voorstellen ontwikkelen hiervoor een tegemoetkoming in de
kosten ontvangen. Overigens kan het principe van creatieve concurrentie
ook worden toegepast in de fase van de probleemdefinitie. Dat lijkt
vooral wenselijk in die gevallen waarbij nog onvoldoende duidelijkheid
en overeenstemming bestaat over wat nu eigenlijk het probleem is. 
Door verschillende probleemdefinities met elkaar te laten concurreren
ontstaat beter zicht op de aard en omvang van het probleem en wordt
voorkomen dat men onbedoeld gefixeerd raakt op één probleemdefinitie.

3.5 Ruimte voor Publiek-Private Samenwerking (PPS)
Het vorige kabinet heeft een ICES-rapport over PPS aangeboden aan de
Tweede Kamer (Meer Waarde door Samen Werken, 1998) In dit rapport
komt aan de orde dat PPS niet alleen een manier is om private financie-
ringsbronnen aan te boren, maar ook, of vooral, een manier om private
know how en creativiteit op een effectieve wijze te mobiliseren. Hiervoor
is wel nodig dat potentiële financiers al in een vroeg stadium bij de voor-
bereidingen worden betrokken. Alleen dan kunnen ze duidelijk maken
wat een project voor hen aantrekkelijk maakt. De Raad verwacht dat 
de mogelijkheden voor PPS toenemen bij gebruikmaking van creatieve
concurrentie. Consortia gaan in dat model actief op zoek naar potentiële
partners en naar belangen die met het project verknoopt kunnen worden.
De mogelijkheden voor inschakeling van particuliere kennis en kapitaal
nemen daardoor toe.

3.6 Gedeelde financiering
De Raad vindt dat bij de verdeling van de financiële lasten het uitgangs-
punt moet zijn dat het ministerie van V&W zorg draagt voor een ‘verant-
woorde inpassing’ van het verkeer- en vervoersdeel van een project. 
De term ‘verantwoord’ impliceert een inpassing die meer omvat dan het
voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van onder meer geluidsover-
last en veiligheid. Wat ‘verantwoord’ is, wordt bepaald door de normen
die in de samenleving ten aanzien van inpassing gelden. Deze normen
moeten via het politieke krachtenveld tot uitdrukking komen. 
Daarom is een goed werkend systeem van checks and balances nodig 
(zie paragraaf 4.3). 
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Het combineren van belangen biedt de gelegenheid om binnen het project
ook uit andere bronnen financiële middelen te mobiliseren. Het uitgangs-
punt van de Raad is dat aan projecten die multifunctioneel zijn, meerdere
partijen bijdragen. De bijdrage zou overeen kunnen komen met de mate
waarin een belang (functionaliteit) in het project wordt gerealiseerd. 
Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan middelen afkomstig van 
ministeries anders dan V&W (EZ, VROM, LNV), lagere overheden,
private financiers en natuur- en milieuorganisaties. De collega-
departementen en andere partners kunnen per project afspraken maken
over extra middelen die zij ter beschikking stellen (via de V&W-begroting,
het Infrastructuurfonds of via een op te richten projectorganisatie).

De Raad verwacht overigens dat in de toekomst ook de gebruikers van
infrastructuur zullen meebetalen aan het project, dit conform het principe
‘de gebruiker betaalt’. Hierbij kan worden gedacht aan elektronische tol-
heffing. Ook anderen, zoals omwonenden of bedrijven, kunnen voordeel
hebben van het project, bijvoorbeeld door waardevermeerdering van hun
bezit. Het is dan redelijk dat zij via vormen van ‘baatbelasting’ (bevorderd
in de vorm van een vrijwillige bijdrage) meebetalen aan het project.

Overigens wil de Raad er ook de aandacht op vestigen dat een kwalitatief
goede inpassing die uitsluitend een verkeer- en vervoersfunctie vervult,
niet per se duurder hoeft te zijn. Zeker wanneer het gaat om maaiveld-
varianten, zijn creatieve oplossingen te verzinnen die niet meer geld 
hoeven te kosten. Deze oplossingen ontstaan echter niet vanzelf.
Daarnaar moet worden gezocht.
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Soms zijn goedkopere oplossingen ook mogelijk door wat soepeler met de
ontwerpnormen om te gaan. In stedelijke gebieden bijvoorbeeld zorgt de
omringende bebouwing er vaak al voor dat men ‘vanzelf ’ vaart mindert.
Dan is het niet nodig vast te houden aan ontwerpnormen die feitelijk
voor veel hogere snelheden zijn ontwikkeld. Uiteraard kan dit alleen
zolang milieu en veiligheid daardoor niet in gevaar komen. Meer in het
algemeen kan worden gesteld dat alternatieven die als enige nadelige 
consequentie hebben dat op een deeltraject minder hard kan worden
gereden, serieus in overweging moeten worden genomen.

Wanneer een integrale inpassing wèl meer kost, vindt de Raad dat geke-
ken moet worden naar wat men daarvoor terugkrijgt. Bij dit type investe-
ringen gaat het om ingrepen in de leefomgeving die voor tenminste
enkele tientallen jaren beeldbepalend zijn. Gegeven de schaarse ruimte en
de hoge bevolkingsdichtheid in ons land, en met het oog op het streven
ons land blijvend een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten zijn voor
burgers en bedrijven, mag de ruimtelijke kwaliteit niet door misplaatste
zuinigheid worden bedreigd.

3.7 Gedeelde verantwoordelijkheid voor de ruimte na oplevering
Keuzes over de ruimtelijke inrichting worden hoofdzakelijk gemaakt op
basis van bestaande knelpunten en verwachtingen van de toekomst.
Wanneer de inpassing van infrastructuur gepaard gaat met herinrichting
van de omgeving, worden veel wensen met betrekking tot de inrichting in
een totaalontwerp verwerkt. De infrastructuur en de omgeving worden
ingrijpend veranderd. Niet te voorkomen is echter dat de omgeving na
realisatie van een project blijft veranderen. Wensen veranderen, inzichten
veranderen.

Dan wreekt zich het statische karakter van de infrastructuur. De infra-
structuur drukt zijn stempel op het gebied. Planologen spreken over het
deterministische karakter van infrastructuur. Een eenmaal aangelegde
snelweg verplaats je niet zomaar. Een belangrijke vraag in dit verband is
of multifunctionele projecten op lange termijn voor minder verstarring
zorgen dan monofunctionele. Denkbaar is dat multifunctionele projecten
door hun complexiteit toch minder flexibel zijn dan men zou verwach-
ten.

Het voorgaande pleit voor een zorgvuldig beheer van het project nadat
het is opgeleverd. Ook na dat tijdstip moet de kwaliteit worden bewaakt.
Wanneer gebruikers en omwonenden hierbij worden betrokken, net als
bij de totstandkoming, kan een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid
voor de publieke ruimte blijven bestaan.
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4.  Het woord aan de politiek

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten de grote lijnen van het beleid
bepalen waartegen de afwegingen per project kunnen worden afgezet.
Hierbij gaat het onder meer om de vraag welke infrastructurele projecten
van belang zijn en aan welke randvoorwaarden deze moeten voldoen. 
In dit hoofdstuk is aan de orde welke instrumenten bij het nemen van
deze beslissingen behulpzaam kunnen zijn. 

4.1 De beperkte reikwijdte van afwegingskaders
De Tweede Kamer heeft aangegeven behoefte te hebben aan een 
afwegingskader. Daarmee spreekt zij impliciet de verwachting uit dat
afwegingskaders kunnen helpen bij het maken van consistentere en 
beter beargumenteerde keuzes voor inpassingen.

In de onderzoeks- en advieswereld zijn inmiddels verschillende afwe-
gingskaders ontwikkeld. Die bevatten vrijwel altijd een matrix met op de
ene as geografische gebieden (van natuurgebieden tot zwaar stedelijke
gebieden) en op de andere as de technische aanlegconcepten (viaducten,
maaiveldoplossingen, verdiepte liggingen en tunnels). De te verwachten
effecten van de aanlegconcepten (geluid, visuele obstakels, barrièrewer-
king etc.) moeten worden afgezet tegen de gevoeligheid van de gebieden
voor deze effecten. In de cellen van de matrix worden dan de preferente
combinaties aangegeven. De vraag die men hiermee probeert te beant-
woorden is, wanneer welke aanlegconcepten gebruikt zouden moeten
worden en welk beslag op de financiële middelen hiermee gepaard zal
gaan. De vraag in welke mate een effect zich mag vóórdoen en welk
gewicht aan de verschillende effecten moet worden toegekend, laat zich
echter niet objectief beantwoorden. Want: hoeveel visuele hinder is
acceptabel en is visuele hinder minder erg dan geluidshinder? 

De conclusie is dan ook dat afwegingskaders nooit meer dan een beslis-
singsondersteunend systeem  kunnen zijn. Ze kunnen helpen de enorme
hoeveelheid informatie te structureren en hoofd- en bijzaken van elkaar 
te scheiden, maar ze kunnen het besluitvormingsproces niet vervangen.
De redenen daarvoor zijn: 
• het is niet mogelijk objectieve criteria te formuleren voor de toelaat-

baarheid van effecten;
• de effecten zijn ongelijksoortig en veel effecten laten zich niet kwantifi-

ceren;  
• afwegingskaders vertrekken vanuit het idee dat besluitvorming op een

technisch-economisch rationele wijze geschiedt. Maar men kiest door-
gaans voor iets wat aantrekkelijk lijkt en niet voor de uitkomst van een
optelsom;

• afwegingskaders maken afwegingen op macro-niveau. Ze houden geen
rekening met de verdeling van lusten en lasten over de verschillende
actoren.

De Raad ziet desondanks wel mogelijkheden voor afwegingskaders of
beter: inpassingskaders. Als het gaat om het verhogen van de kwaliteit van
het debat, hebben inpassingskaders een informatie- en communicatie-
functie. Ze kunnen bijdragen tot het ontstaan van een gemeenschappe-
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lijke ‘inpassingstaal’. Belangrijk is wel dat niet alleen de machtigste actor
over een dergelijk beslissingsondersteunend systeem  beschikt. In een 
pluricentrische samenleving zou iedere actor in de gelegenheid moeten
worden gesteld zijn eigen inpassingskader te ontwikkelen. 

Een geheel andere functie van een inpassingskader kan zijn dat een 
‘historische norm’ wordt ontwikkeld. In dat geval wordt systematisch in
kaart gebracht welke oplossingen in het verleden in welke situaties zijn
toegepast en waarom. Hieruit kunnen lessen worden getrokken voor de
inpassing van actuele of toekomstige projecten. 

Inpassingskaders zouden overigens niet alleen gebruikt moeten worden
voor het vergelijken van de negatieve effecten van projecten. Minstens zo
belangrijk is het vergelijken van de projecten op hun maatschappelijke
meerwaarde. 

Maar als inpassingskaders geen definitief uitsluitsel kunnen geven bij
keuzes tussen projecten en met betrekking tot de redelijkheid van
bepaalde inpassingseisen, wat dan wel? De Raad vindt dat de politiek 
een duidelijke visie moet leveren. Op basis van die visie worden de
belangrijke beslissingen genomen over de inrichting, en dus ook over de
hoofdinfrastructuur van ons land. De volgende paragraaf gaat hier op in.

4.2 Een nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsvisie
De Raad vindt dat de ruimtelijke ordening (of beter: ruimtelijke ontwik-
keling) het kader moet zijn waarbinnen verstrekkende beslissingen over de
inrichting van het land worden genomen. Daarmee sluit hij zich aan bij
de visie van de WRR (1998). De ruimtelijke ordening moet daarbij haar
neutrale karakter zien te behouden om een bemiddelende rol te kunnen
(blijven) spelen bij conflicterende ruimteclaims. 

De Raad vindt bovendien dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is (en
blijft) voor het ontwikkelen èn handhaven van een visie op de ruimtelijke
ontwikkeling op hoofdlijnen, dus op de stedelijke en bedrijfsmatige ont-
wikkeling, de recreatiemogelijkheden, de infrastructuur, de te vrijwaren
natuurgebieden, natuurwaarden en open ruimtes. Op dit punt is een
strakke regie nodig.

Daarom adviseert de Raad het kabinet op korte termijn te starten met het
opstellen van een Visie op de Ruimtelijke Ontwikkeling waarin richting-
gevende uitspraken worden gedaan over de toekomstige inrichting van
ons land, binnen een Noordwest-Europese context en vanuit een strate-
gische visie op de samenhang tussen welvaart, economie, ruimtelijke
inrichting en mobiliteit. Deze visie moet nieuw worden ontwikkeld en
moet tevens tot uitdrukking komen in de belangrijkste sectorale
structuurschema’s en nota’s.

De te formuleren ruimtelijke ontwikkelingsvisie legt verbanden tussen
burgers, hun activiteiten (wonen, werken, en recreëren) en de omgeving
waarin die plaatsvinden. Vanuit verkeer- en vervoeroogpunt is van belang
dat de visie antwoorden geeft op de vragen hoe die activiteiten gespreid
zijn, welke activiteiten in de toekomst nog plaatsgebonden zullen zijn en
welke activiteiten nog fysieke verplaatsing zullen vergen. De visie geeft

25 Raad voor verkeer en waterstaat 

AMBITIES BUNDELEN



1

3

4

2



tevens een antwoord op de vraag welke ruimteclaims in welke gebieden
prioriteit moeten krijgen. Onderdeel van de ontwikkelingsvisie is de 
aanduiding van structurerende infrastructurele projecten (inclusief de
ontwikkeling van de zogenaamde ‘corridors’).

De Visie op de Ruimtelijke Ontwikkeling vervult in relatie tot de aanleg
van infrastructuur tenminste twee functies. De eerste functie betreft de
keuze uit en de prioritering van infrastructurele projecten. Deze functie is
vooral aan de orde bij de jaarlijkse besluitvorming over het MIT. Op dat
moment is aan de orde welke projecten worden opgenomen in de diverse
MIT-fasen. Met name de selectie van projecten voor de Planstudiefase is
belangrijk. Het MIT komt in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid aan
de orde.

De tweede functie is het bieden van een referentiekader, nodig voor het
bepalen van de gewenste ‘kwaliteit van de inpassing’ bij separate projec-
ten. In de visie zijn streefbeelden opgenomen. De streefbeelden hebben
twee functies. Enerzijds lokken zij nieuwe initiatieven uit. Anderzijds 
bieden zij de Tweede Kamer de mogelijkheid voorgenomen activiteiten,
zoals de aanleg van infrastructuur, er aan te spiegelen. Bij dit uitlokken en
toetsen spelen de drie ‘bestanddelen’ van kwaliteit (economie, ecologie en
belevingswaarde) een belangrijke rol. Deze bestanddelen moeten dan ook
in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie duidelijk zijn terug te vinden.

Van verkokering via afstemming naar integrale 
beleidsvoorbereiding
In dit advies staan drie bestanddelen van kwaliteit van infrastructuur en nabije

omgeving centraal: economische vitaliteit, ecologische vitaliteit en sociaal-

psychologische belevingswaarde. Elk van deze bestanddelen wordt in meerdere

of mindere mate beïnvloed door het beleid van de vier ministeries die zich met

de inrichting van Nederland bezighouden. Dit zijn de ministeries van EZ (econo-

mische ontwikkeling, concurrentiepositie, bedrijventerreinen, bereikbaarheid),

VROM (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu), LNV (landbouw, natuur-

beheer, recreatie) en V&W (bereikbaarheid, leefbaarheid, infrastructuur).

Feitelijk is er inmiddels geen sprake meer van volledige verkokering tussen de

beleidsterreinen. Toch is er beslist nog geen sprake van integratie. Op z’n best

kan worden gesproken van afstemming, vaak nog volgens het ‘haasje over’-

principe. De veelheid aan claims op de fysieke leefomgeving vraagt echter 

om integrale beleidsvoorbereiding, zo ook infrastructurele projecten van hoge

kwaliteit.

Vanwege haar omvattendheid en haar belang dient deze visie tot stand te
komen in een proces dat in belangrijke mate bottom-up en interactief
van aard is. Ook regionaal zullen ruimtelijke ontwikkelingsvisies moeten
worden ontwikkeld. De Raad pleit er voor dat de visie vervolgens verder
wordt uitgewerkt in de nieuwe Vijfde Nota voor de Ruimtelijke
Ordening.
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Van Ruimtelijke Ordening naar Ruimtelijke Ontwikkeling

Op nationaal niveau vergt de overgang van het één naar het ander het formu-

leren èn handhaven van een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van ons land

(inclusief keuzes met betrekking tot grote infrastructurele projecten en 

aanduiding van gebieden die van ingrepen gevrijwaard moeten worden).

Op provinciaal niveau vereist dit het versterken van reeds in gang gezet geïnte-

greerd beleid op het gebied van de fysieke omgeving. In sommige provincies

worden reeds ‘Omgevingsplannen’ gemaakt waarin het streekplan, het milieu-

beleidsplan en het waterhuishoudingsplan in meerdere of mindere mate zijn

geïntegreerd. In die Omgevingsplannen zou ook aandacht moeten worden

besteed aan belevingswaarde-aspecten en aan de na te streven economische

vitaliteit. 

Op gemeentelijk niveau zou het bestemmingsplan soortgelijke streefwaarden

moeten bevatten wat betreft economie, ecologie en belevingswaarde-aspecten.

In de praktijk bestaan hiervan al vele voorbeelden. De zogenaamde

‘beeldkwaliteitsplannen’ zijn hiervoor een belangrijke stimulans geweest.

Ook constateert de Raad dat met de tot nog toe experimentele Ruimtelijke

Ordening en Milieu-aanpak (ROM) positieve resultaten zijn geboekt op het vlak

van integrale visie- en planvorming voor specifieke gebieden. In de ROM-

gebiedenaanpak ontwikkelen overheden en andere actoren gezamenlijk een

visie op de gewenste ontwikkelingsrichting en maken zij vervolgens afspraken

over de realisatie daarvan. Daarbij dragen de verschillende partners ook bij aan

de voor de uitvoering benodigde middelen. De ROM-gebiedenaanpak is

onlangs positief geëvalueerd (brief van de minister van VROM aan de Tweede

Kamer van 23 februari 1998). 

In die gebieden waar nationale belangen in het geding zijn, dienen de uit-
gangspunten en doelstellingen van de nationale visie op de ruimtelijke
ontwikkeling hun doorwerking te krijgen in de streek- en bestemmings-
plannen op provinciaal en gemeentelijk niveau. In andere gebieden kan
worden volstaan met het aangeven van een basiskwaliteit. De Raad is zich
ervan bewust dat hij hiermee in gaat tegen de trend om belangrijke
besluiten steeds meer op projectniveau te nemen. De Raad vindt dit 
echter ook geen gewenste ontwikkeling.

4.3 Een goed werkend systeem van checks and balances
De Raad heeft onder meer geconstateerd dat infrastructurele projecten
nog te veel vanuit één sector, die van Verkeer en Waterstaat, worden voor-
bereid. Andere sectoren komen onvoldoende aan bod en dit belemmert
de totstandkoming van integrale inpassingen. Het is te eenvoudig de
Zwarte Piet hiervoor uitsluitend bij Verkeer en Waterstaat neer te leggen,
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omdat Rijkswaterstaat zich inmiddels opener opstelt en steeds vaker op
zoek gaat naar gemeenschappelijke noemers. De Raad denkt daarom dat
de sectoren die vroeger in het defensief werden gedrongen nu wellicht aan
zet zijn. Zij zouden hun doelstellingen en hun visie op de ruimtelijke 
ontwikkeling pro-actiever moeten uitwerken. Wanneer het gaat om de
uitvoering van beleid, zou de verantwoordelijkheid van de gehele ruimte-
lijke vierhoek nadrukkelijker gestalte moeten krijgen.

De Raad constateert verder dat beslissingen over infrastructuur, of het nu
grote of kleine projecten betreft, ook altijd de handtekening van de
minister van Ruimtelijke Ordening behoeven. De Raad pleit er daarom
voor dat deze minister zijn bevoegdheid tot medebeslissen activeert en dat
hij dat doet vanuit zijn integrale verantwoordelijkheid voor het ruimte-
lijke beleid. Ook de Tweede Kamer kan bijdragen tot een beter werkend
systeem van checks and balances, vooral door zich op het juiste moment
op de juiste vragen te richten. Daarbij gaat het om het bepalen van de
hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid, het vaststellen van de prioritaire
infrastructuurprojecten, het formuleren van de randvoorwaarden waar-
aan die projecten moeten voldoen en het toetsen van de uitgewerkte
plannen aan die randvoorwaarden. 

29 Raad voor verkeer en waterstaat 

AMBITIES BUNDELEN

Project Zuidas Amsterdam: ondergrondse infrastructuur met doorkijk op bovengronds 

overbouwde Dok.

© DRO ’97 



5.  Tracéwet en MIT-systematiek tegen het licht

Nu de alternatieve benadering van de inpassing van infrastructuur in
hoofdlijnen is geschetst, is de vraag aan de orde hoe deze benadering zich
verhoudt tot de bestaande procedures. 

5.1 Huidige planvoorbereiding en besluitvorming
In de huidige situatie is het Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport (MIT) het belangrijkste hulpmiddel bij politieke afwegingen
over het infrastructuurprogramma als geheel. De Tracéwet levert de 
wettelijke basis voor de besluitvorming over afzonderlijke projecten. 
Deze twee instrumenten staan in dit hoofdstuk centraal.

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 
Het MIT is een onderdeel van de begroting van V&W. Het wordt jaar-
lijks aan de Tweede Kamer aangeboden. In het MIT geeft de minister van
V&W aan hoe hij de middelen uit het Infrastructuurfonds wil gaan
besteden. Het MIT bevat daartoe een gefaseerd overzicht van de investe-
ringsprojecten die V&W onderhanden heeft of misschien wil gaan
nemen.

Het MIT maakt onderscheid tussen een Verkenningen-, een Planstudie-
en een Realisatiefase. Opname in de Verkenningenfase van het MIT 
betekent dat de minister van V&W erkent dat er een potentieel verkeers-
en vervoersknelpunt bestaat dat nadere verkenning verdient. Wanneer
vervolgens nut- en noodzaak van een project zijn aangetoond, gaat het
project door naar de Planstudiefase. In de Planstudiefase worden moge-
lijke oplossingen (aanlegvarianten en -tracés) onderzocht met het doel
daaruit een keuze te maken. De Planstudiefase kan enkele jaren duren.
Een project gaat pas naar de Realisatiefase van het MIT als de keuze voor
het definitieve ontwerp is gemaakt en er vervolgens ook financiering voor
het project is gevonden.

Tracéwet
De Tracéwet schrijft voor welke procedure moet worden gevolgd bij
besluitvorming over nieuwe verkeer- en vervoersinfrastructuur. 
Deze procedure wordt doorlopen in de Planstudiefase van het MIT. 
Als de Tracéwetprocedure in werking treedt, is de nut- en noodzaakvraag
al beantwoord. Deze is immers aan de orde in de Verkenningenfase van
het MIT, tijdens het opstellen van de Verkenningennotitie. De initiatief-
nemer – doorgaans een regionale directie van Rijkswaterstaat – is daar-
voor verantwoordelijk. Overigens komt de nut- en noodzaakvraag bij
gewone Tracéwetprojecten alleen impliciet aan de orde. 
Bij grote projecten van nationaal belang (Schiphol, Betuwelijn etc.) 
vervangt de PKB-Plus-procedure het eerste deel van de
Tracéwetprocedure. Bij deze projecten vindt daaraan voorafgaand, in 
de Verkenningenfase, wel een expliciete, maatschappelijke nut- en 
noodzaakdiscussie plaats.
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Processchema MIT en Tracéwet: huidige situatie op hoofdlijnen

MIT-systematiek Verkenningen- Planstudiefase Realisatie:
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• Beroep bij Raad 

van State (evt.)

5.2 Knelpunten in de MIT-systematiek
De functie die het MIT hoofdzakelijk vervult, is die van het verkleinen
van de financiële onzekerheid in de V&W-begroting. Het MIT doet dit
door in kaart te brengen welke bedragen het ministerie van V&W van
jaar tot jaar voor de projecten nodig heeft. Het MIT geeft daarbij aan
welke zekerheid er over op handen zijnde uitgaven bestaat. Men is voort-
durend bezig met het verfijnen van de systematiek. Ook het IBO
Financieel kader inpassing van infrastructuur staat grotendeels in dit teken.
De Raad vindt echter dat er aan de huidige invulling van het instrument
belangrijke nadelen kleven. Deze komen hieronder aan de orde.

Ramingen zijn gebaseerd op kale inpassingskosten
Er zijn veel projecten die de eindstreep van het MIT niet halen en nog
meer projecten die uiteindelijk veel duurder uitvallen dan aanvankelijk
begroot. Eén van de oorzaken daarvan is dat de projecten op basis van
‘kale inpassingskosten’ in het MIT zijn opgenomen. Kale inpassings-
kosten zijn de kosten van een inpassingsvorm die niet verder gaat dan
hetgeen wettelijk en beleidsmatig is voorgeschreven. De regelgeving heeft
alleen betrekking op geluidshinder, bodemverontreiniging, luchtveront-
reiniging en veiligheid. In de praktijk blijkt dit type regelgeving niet meer
te volstaan. 
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Er worden immers bijna altijd eisen gesteld – en ook gehonoreerd – die te
maken hebben met visuele hinder, barrièrewerking en/of versnippering
van het landschap, eisen dus die (nog) meer in de belevingssfeer liggen en
waarvoor moeilijker regelgeving kan worden ontwikkeld. De ramingen
zullen echter wel met dit soort eisen rekening moeten houden.

De financiering is niet integraal
Het MIT behelst alleen V&W-gelden. Wanneer een project echter 
meerdere functies gaat vervullen, kan de financiering integraler worden.
Deels kan het gaan om aanwending van private middelen (PPS), maar
deels kunnen ook andere ministeries bijdragen, bijvoorbeeld bij combina-
ties met woningbouw, bepaalde publieke voorzieningen en extra natuur-
ontwikkeling. Hiervoor kunnen interdepartementale financierings-
constructies worden gevonden. 

Er is langdurige onzekerheid omdat bindende besluiten pas in een laat
stadium worden genomen

Een project moet bepaalde filters passeren om in een volgende fase van
het MIT terecht te komen. De moeilijkste overgang is die van de
Planstudie- naar de Realisatiefase. Voorwaarde voor deze overgang is dat
de financiering is geregeld. Omdat dit vaak problematisch is, ontstaat
hier een stuwmeer van projecten. Hier wreekt zich ook de te lage raming
van de inpassingskosten. De projecten kosten doorgaans meer dan 
eerder werd begroot. Het stuwmeer heeft overigens als ‘voordeel’ dat 
het ministerie een ruime hoeveelheid startklare projecten in voorraad
heeft, wat helpt onderuitputting van het budget te voorkomen. 

Een tweede en meer principieel bezwaar is dat in de huidige systematiek
de strengste selectie van projecten pas na de Planstudiefase plaatsvindt,
dus nadat gedurende een aantal jaren veel betrokkenen al behoorlijk grote
inspanningen hebben gepleegd. Omdat het definitieve besluit over het
doorgaan van projecten pas na de Planstudiefase valt, heeft deze fase voor
de overheid een tamelijk vrijblijvend karakter. Het feit dat reeds bij voor-
baat duidelijk is dat een groot aantal projecten het aan het einde van de
Planstudiefase toch niet zal redden of forse vertraging zal oplopen, zal het
commitment van partijen op z’n minst niet bevorderen. De selectie van
projecten zou om die reden in een eerder stadium moeten gebeuren en
meer op inhoudelijke gronden. 

Er vindt geen integrale afweging plaats
Binnen het MIT is geen ruimte voor inhoudelijke afwegingen tussen
belangen. En dat terwijl het MIT nu juist het platform zou kunnen
bieden voor integrale afwegingen. Als voorbereiding op de behandeling 
in de Tweede Kamer zou het MIT beargumenteerde antwoorden kunnen
geven op de vragen waarom bepaalde projecten doorgang moeten vinden 
(argumentatie op projectniveau) en waarom sommige projecten prioriteit
moeten krijgen boven andere (argumentatie op programmaniveau). 
De basis voor de argumenten en afwegingen wordt in de visie van de
Raad gelegd in de Visie op de Ruimtelijke Ontwikkeling van ons land,
zoals die in het vorige hoofdstuk werd voorgesteld. De Raad is dus van
mening dat het MIT, meer dan nu het geval is, de besluitvorming zou
moeten ondersteunen.

32 Raad voor verkeer en waterstaat 

AMBITIES BUNDELEN



5.3 Knelpunten in de Tracéwet 
De Tracéwetprocedure beoogt een evenwicht te vinden tussen enerzijds
het beschermen van burgers en belanghebbenden tegen voor hen ongun-
stige maatregelen van de overheid en anderzijds het kunnen realiseren van
bepaalde projecten ‘in het belang van allen’. Aan de huidige vorm van de
Tracéwet zitten bezwaren vast. Deze volgen hieronder.

De Tracéwetprocedure is meer gericht op het bieden van rechtszekerheid
en het bevorderen van slagvaardigheid dan op het bewerkstelligen van
creativiteit en kwaliteit.

De Tracéwet is ontworpen met het oog op rechtszekerheid en slagvaardig-
heid, ook wel doorzettingsmacht genoemd. De rechtszekerheid komt tot
uitdrukking in de inspraak- en beroepsmogelijkheden. De doorzettings-
macht blijkt uit het trechterkarakter van de wet en uit de maximale 
tijdsduur van de te doorlopen fasen.

De wet is gebaseerd op een bepaalde visie op de relatie tussen overheid en
burgers: er is een overheid die iets wil en er zijn burgers die dat niet willen
of die iets anders willen. Het is, kortom, een actie-reactiemodel. Het zal
duidelijk zijn dat dit vooral stimuleert tot strategisch gedrag en niet tot
gezamenlijk creatief nadenken.

Het trechterkarakter van de wet leidt tot inflexibiliteit en tot minder 
kwaliteit dan mogelijk is, omdat op eenmaal genomen besluiten bijna
niet meer kan worden teruggekomen. Zelfs niet als er inmiddels een
oplossing voorhanden is waarvan iedereen vindt dat die kwalitatief beter
is. Daarom is een meer cyclisch proces gewenst, waarin een aantal
momenten is ingebouwd waarop kan worden geëvalueerd of de oplossing
nog wel aan de laatste stand der techniek en de laatste inzichten op het
vlak van inpassingsnormen voldoet.

De Tracéwetprocedure stimuleert niet tot interactiviteit en creatieve 
concurrentie

De Tracéwet bestaat uit een aantal fasen. Elke fase wordt afgerond met
een document, een eindproduct. Over dit eindproduct is inspraak 
mogelijk. De Tracéwet schrijft voor welke documenten achtereenvolgens
moeten worden geproduceerd en hoe lang de verschillende fasen mogen
duren. Maar de wet spreekt zich niet uit over de wijze waarop de docu-
menten tot stand moeten komen, c.q. hoe de fasen dienen te worden
ingevuld. In principe is het beleid van Rijkswaterstaat er reeds op gericht
de processen zoveel mogelijk interactief te laten verlopen. In de praktijk is
de verleiding echter groot om terug te vallen op een werkwijze waarin de
overheid toch weer zelf de oplossingen bedenkt. In het algemeen bestaat
nu eenmaal de indruk dat het dan sneller en deskundiger gaat en dat deze
werkwijze bovendien minder complex is. Er is dus een mechanisme nodig
dat de aandacht verlegt van de te doorlopen procedure en de te realiseren
producten naar de tussenliggende processen.
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Interactieve processen worden afgesloten met een eenzijdig besluit van het
bevoegd gezag

De Tracéwetprocedure schrijft een aantal momenten voor waarop 
de Rijksoverheid eenzijdig een besluit neemt. Dit besluit kan (sterk)
afwijken van de einduitkomst van het voorafgaande interactieve proces.
De ervaring leert dat dit een groot probleem is bij interactieve processen.
De partijen komen met veel moeite tot overeenstemming en vervolgens
besluit de overheid tot iets (geheel) anders. De verwachtingen die gewekt
zijn, worden niet gehonoreerd. Dit is uiteraard niet goed voor de geloof-
waardigheid van de overheid. Daarom is het nodig meer aandacht te
besteden aan de inbedding van het interactieve proces in de formele 
procedures.

De Rijksoverheid is altijd bevoegd gezag
De Tracéwet schrijft voor dat de Rijksoverheid in alle gevallen bevoegd
gezag is. Er zijn echter veel projecten waarbij een lagere overheid heel
goed bevoegd gezag kan zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten met
een hoofdzakelijk regionaal belang. Een groot voordeel van het delegeren
van de bevoegdheid is dat dit commitment bevordert. De lagere overheid
krijgt een grotere verantwoordelijkheid en daarmee meer invloed op 
de einduitkomst van de besluitvorming. Ook het vertrouwen en het 
commitment van de overige lokale en regionale actoren zal hierdoor 
toenemen.

Het Tracébesluit heeft slechts betrekking op een zone van 40-60 meter
Een Tracébesluit werkt ‘vanzelf ’ door op streek- en bestemmingsplannen:
deze worden er aan aangepast. Dit is van grote waarde in het huidige 
systeem. De zone rond de infrastructuur waarop het Tracébesluit van toe-
passing is, is echter krap. Een belangrijk probleem is dat de verplichting
tot aanpassing van streek- en bestemmingsplannen niet geldt voor dat
deel van de oplossing dat buiten de zone van 40-60 meter valt. Daardoor
zal dit deel snel op losse schroeven komen te staan (of helemaal niet tot
stand komen). Hiervoor moet een oplossing worden gevonden.
Verweving met andere functies zal vrijwel altijd meer ruimte vragen.
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6.  Schets van een verbeterde procedure van 
planvoorbereiding en besluitvorming 

De Raad heeft globaal onderzocht of de gesignaleerde problemen binnen
het huidige procedurele kader kunnen worden opgelost. Het resultaat
hiervan is de in dit hoofdstuk gepresenteerde opzet voor een verbeterde
procedure. Deze schets is nadrukkelijk niet bedoeld als ‘blauwdruk’. 
Het schema achterin dit hoofdstuk bevat een beknopt overzicht van 
hetgeen hieronder wordt beschreven.

De nut- en noodzaakdiscussie moet aan hoge eisen voldoen en wor-
den afgerond voordat het ontwerpen start 

De details van de inpassing van een project zijn volgens de Raad pas aan
de orde wanneer een positief en door alle belanghebbenden gedragen
principebesluit met betrekking tot nut en noodzaak is genomen. Ook het
tracé en/of de lokatie moeten globaal zijn vastgesteld. Om zoveel moge-
lijk te voorkomen dat de nut- en noodzaakvraag zich alsmaar herhaalt,
moet de Verkenningenfase aan hoge eisen voldoen. De Raad is er van
overtuigd dat naarmate deze fase zorgvuldiger wordt vormgegeven en de
afweging evenwichtiger plaatsvindt, er later minder behoefte aan herhaling
zal zijn. Wat moet er in de Verkenningenfase gebeuren? In deze fase
onderzoeken de actoren gezamenlijk wat hun ambities zijn en in hoeverre
die zich laten combineren. De verkeerskundige functionaliteit wordt
daarbij uiteraard uitgebreid onder de loupe genomen. Verder kijken ze
naar de gebiedsspecifieke inpassingseisen om een zo realistisch mogelijk
beeld te krijgen van de benodigde zwaarte van de inpassing. De landelijke
en regionale Visies op de Ruimtelijke Ontwikkeling vormen hiervoor het
referentiekader. Alle ambities en overwegingen worden meegenomen in
de eindafweging. Bij een positieve uitkomst hiervan wordt een
Programma van Eisen geformuleerd.  

Een minder vrijblijvende Planstudiefase
De overgang van de Verkenningenfase naar de Planstudiefase van het
MIT moet meer gewicht krijgen. Dit betekent dat de filter tussen deze
twee fasen selectiever moet worden. Daartoe moet de filter een inhoude-
lijke en een financiële toets gaan omvatten. Dit houdt onder meer in dat
de projecten met elkaar worden vergeleken op de mate waarin zij bijdra-
gen aan de centrale doelstellingen van het regeringsbeleid. Bij deze beoor-
deling vormt de eerder genoemde Visie op de Ruimtelijke Ontwikkeling
het referentiekader. Deze vergelijking moet inzichtelijk zijn voor de
Tweede Kamer. 

De gevolgen van een strengere selectie voor de overgang naar de
Planstudiefase zijn:
• De Planstudiefase zal minder projecten bevatten dan nu het geval is.

De projecten die doorgaan zullen wel een zekerder status hebben. 
Dat is voor alle partijen prettig. Van verschillende actoren wordt
immers verwacht dat ze zich aan het project committeren en inspan-
ningen doen om tot goede oplossingen te komen.

• Er wordt gelijktijdig over meerdere Planstudieopdrachten besloten. 
De Planstudies hoeven daarna overigens niet gelijktijdig van start te
gaan.
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• In het MIT wordt een nieuw hoofdstuk opgenomen met daarin per
project per fase de relevante informatie. Nu ziet de Tweede Kamer
slechts achteraf welke projecten in het voorgaande jaar van de
Verkenningen- naar de Planstudiefase zijn overgegaan, zij kent de
afwegingen daarvoor niet.

Door het versterken van de eerste filter (de overgang van de
Verkenningen- naar de Planstudiefase) schuift het zwaartepunt van de
besluitvorming naar voren. Een mogelijk nadeel hiervan is dat moet wor-
den besloten over projecten op het moment dat nog geen gedetailleerde
informatie beschikbaar is over oplossingsvarianten en de kosten daarvan.
Dit hoeft echter geen probleem te zijn, omdat het meer om een afweging
in de breedte dan in de diepte gaat. Cruciale informatie die aanwezig
moet zijn, betreft de samenhang van het verkeer- en vervoersknelpunt
met knelpunten uit andere sectoren en de te verwachten bijdrage aan
doelstellingen op het gebied van omgevingskwaliteit. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, wil de Raad het onderscheid tussen 
probleemanalyse (in de Verkenningenfase) en het zoeken van oplossingen
(in de Planstudiefase) - hoe kunstmatig dat soms ook lijkt - handhaven.
De Raad vindt namelijk dat nut- en noodzaak van projecten expliciet en
exclusief aan de orde moet komen. 

Wanneer de Verkenningenfase eindigt met een positieve beslissing 
op programmaniveau, mag het project door naar de Planstudiefase. 
Deze fase start met het opstellen van een Startnotitie. Het Programma
van Eisen maakt hier deel van uit, evenals het indicatief door de
Rijksoverheid beschikbaar gestelde budget. Het budget is gekoppeld 
aan de verkeerskundige functionaliteit en de inpassing op hoofdlijnen.
Het Programma van Eisen is een belangrijk document. In latere stadia
van het besluitvormingsproces worden de uitgewerkte voorstellen er 
aan getoetst. In het extreme geval dat geen enkel voorstel aan de eisen 
voldoet, moet men alsnog afzien van het project.

Vroegtijdige indicatie van beschikbare middelen
Zoals hiervoor beschreven, besluit de Rijksoverheid al in een vroeg 
stadium, namelijk bij de besluitvorming over de overgang naar de
Planstudiefase, hoeveel financiële middelen zij bij benadering beschikbaar
wil stellen voor het oplossen van bepaalde verkeers- en vervoersproble-
men. Dat geldt niet alleen voor het ministerie van V&W, maar ook voor
die collega-departementen die goede kansen zien om het project te verrij-
ken met bepaalde eigen wensen (functionaliteiten). Ook de lagere overhe-
den kunnen aangeven hoeveel geld zij over hebben voor de realisatie van
voor hen gunstige aanlegconcepten. Overigens blijft, zoals ook in hoofd-
stuk 3 is uiteengezet, het ministerie van V&W verantwoordelijk voor een
‘verantwoorde’ inpassing.

Sturing op hoofdlijnen
De mate waarin de besluitvorming vervolgens naar lagere overheden kan
worden gedecentraliseerd, hangt volgens de Raad grotendeels af van de
belangen die met het project zijn gemoeid. Decentralisatie lijkt goed
mogelijk bij projecten die hoofdzakelijk van regionaal belang zijn en om
die reden ook door lokale overheden worden geëntameerd. Dit is bij
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rondwegen vaak het geval. In deze gevallen, naar schatting zo’n veertig
procent van de projecten in het MIT, kan de Rijksoverheid volstaan met
het duidelijk maken van de financiële kaders en eventuele andere rand-
voorwaarden. Lokale partijen kunnen binnen die grenzen het project ver-
der zelf vormgeven. Bij grote projecten van nationaal belang zal de
Rijksoverheid de regie in eigen hand moeten houden, maar ook hier gaat
het erom het project zoveel mogelijk te verbinden met lokale wensen en
ambities. De Raad pleit dus voor een strakke regie van de Rijksoverheid
bij projecten van nationaal belang, maar voor decentralisatie bij projecten
en gebieden van regionaal belang. De uitvoering van projecten van natio-
naal belang zou wèl weer meer gedecentraliseerd kunnen worden.

Interactiviteit als uitgangspunt
De belangrijkste ‘producten’ die in de nieuwe situatie interactief tot stand
komen, zijn:
• de Verkenningennotitie, waarin het probleem in brede zin wordt 

verkend en waarin de ambities van de lokale belanghebbenden worden
gepeild;

• de Startnotitie, waarin de randvoorwaarden voor de creatieve concur-
rentie zijn vastgelegd en;

• de Trajectnota, waarin de resultaten van dat proces worden gepresen-
teerd.

De Trajectnota komt volgens de principes van creatieve concurrentie tot
stand. Tijdens de voorbereiding van de Trajectnota worden ook de moge-
lijkheden van PPS verkend. De private partijen die in het project willen
participeren, zullen deel uitmaken van de consortia die de voorstellen
ontwikkelen.

Interactiviteit moet op een goede manier in de procedure worden inge-
bracht. De Raad is er niet op voorhand van overtuigd dat interactiviteit
door middel van verankering in de wet kan worden afgedwongen. 
Een positief effect van wettelijke verankering is weliswaar het signaal dat
ervan uitgaat. Er zijn echter ook belangrijke nadelen aan verbonden. 
De planprocessen worden nog zwaarder dan ze al zijn, en het aantal
beroepsprocedures zal mogelijk toenemen zonder dat dit bijdraagt aan
verbetering van de kwaliteit van het resultaat of aan extra rechtsbescher-
ming. Onderzoek kan wellicht uitsluitsel geven over hoe de balans tussen
voor- en nadelen moet uitvallen. Voor de Raad staat centraal dat gestreefd
moet worden naar meer creativiteit en betrokkenheid.

Op korte termijn is het (al dan niet letterlijk) belonen van interactiviteit
een goed alternatief. Een idee is om de beschikbaarstelling van gelden
afhankelijk te maken van het bereiken van breed gedragen oplossingen.
Tevens kunnen projectleiders worden beoordeeld op de mate van 
interactiviteit die ze weten te bewerkstelligen en op het succes daarvan.
Overigens betreft het niet alleen een verandering van werkwijze. 
Het gaat ook om een andere opvatting van de rol van de overheid. 
De projectleiders moeten zich meer gaan zien als regisseur van processen
en als makelaar tussen verschillende belangen, waaronder die van het
eigen departement. 
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Creatieve concurrentie
De creatieve concurrentiefase resulteert in een aantal ontwerpen/varian-
ten die in de Trajectnota worden gepresenteerd. Vervolgens moet een
keuze worden gemaakt uit de alternatieven. Hoe kan dit in zijn werk
gaan? De Raad heeft een oplossing voor ogen, waarbij de Tweede Kamer
een veel sterkere rol speelt aan het begin van het proces, wanneer het
mandaat en het Programma van Eisen moeten worden vastgesteld, en een
wat bescheidener toetsende en controlerende rol aan het eind, bij het
nemen van de bindende beslissing (zie hoofdstuk slotafwegingen).

Een bijzonder punt van aandacht is de betrokkenheid van omwonenden
en andere burgers bij de realisatie van publiek-private overeenkomsten.
Voorkomen moet worden dat (lagere) overheden met projectontwikke-
laars en private partijen plannen gaan ontwikkelen waar burgers niet
meer aan te pas komen. De Raad pleit daarom voor een zodanige opzet
van de creatieve concurrentie dat de consortia wel rekening móeten 
houden met de wensen van bewoners en gebruikers van het gebied. 
Het is denkbaar dat de overheid omwonenden en belanghebbenden in de
gelegenheid stelt hun voorkeursplan aan te wijzen, al dan niet na een
voorselectie. Ook bij de opzet van de Verkenningennotitie, waarin 
mogelijke probleemdefinities worden geïnventariseerd, en de Startnotitie,
waarin de randvoorwaarden voor de creatieve concurrentie worden vast-
gelegd, dienen bewoners en gebruikers betrokken te zijn. Omdat de
rijksoverheid vervolgens het beschikbare budget vaststelt, bestaat weinig
gevaar dat dit resulteert in onrealistische projectvoorstellen.

Ruimte voor tussentijdse toetsing van het Programma van Eisen
De Raad acht het wenselijk dat het bevoegd gezag naar aanleiding van 
het Ontwerp-Tracébesluit en het Tracébesluit nog eens toetst of het
Programma van Eisen dat in de Startnotitie is opgenomen, nog steeds
voldoet aan de actuele eisen. De ervaring leert dat gedurende de looptijd
van een project de maatschappelijke wensen en eisen, en ook de technolo-
gische mogelijkheden, veranderen. Het is een gemiste kans, als er in de
procedure geen mogelijkheden worden ingebouwd om de eisen eventueel
bij te kunnen stellen. Op één of twee plaatsen in het proces zijn toetsings-
momenten wenselijk. Impliciet wordt daarmee ook getoetst of de pro-
bleemdefinitie nog actueel is. Uiteraard maakt het bijgestelde Programma
van Eisen vervolgens deel uit van de advies- en inspraakronden.

Afronding met overeenkomsten
De verschillende fasen van de Tracéwet monden in deze benadering uit in
een overeenkomst tussen de betrokkenen. Deze overeenkomst moet dan
wel dezelfde status hebben als de huidige Tracéwetproducten. De over-
eenkomsten worden dus ter visie gelegd, terwijl de belanghebbenden er
ook tegen in beroep kunnen gaan. De overeenkomsten met betrekking
tot het (ontwerp-)Tracébesluit moeten ook door het Bevoegd Gezag 
worden bekrachtigd. 
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Financiering rond bij vaststellen Tracébesluit
Op het moment dat het Tracébesluit aan de orde is, geven de verschil-
lende ministeries definitief aan hoeveel zij willen bijdragen vanuit hun
begrotingen. De lagere overheden geven aan welke verplichtingen zij op
zich willen nemen en ook de private partijen maken duidelijk wat hun
bijdrage zal zijn. Partijen tekenen de overeenkomst, gevolgd door
inspraak en advies. Vervolgens stelt het bevoegd gezag (Rijk of lagere
overheid) het Tracébesluit vast en treft het voorbereidingen voor de 
realisatie.

Inpassingskaders 
De Raad denkt dat inpassingskaders in de volgende fasen nuttig kunnen
zijn:
• bij het opstellen van de Verkenningennotitie. De vraag hier is: welke

probleemdefinitie levert de grootste bijdrage aan het oplossen van 
het verkeer- en vervoersknelpunt èn aan de leefomgevingskwaliteit
(bijdrage aan economie, ecologie en belevingswaarde)?

• bij het selecteren van de projecten voor de Planstudiefase. Hier gaat het
om een vergelijking van de voorgestelde projecten op hun maatschap-
pelijke meerwaarde (bijdrage aan economie, ecologie en belevings-
waarde). In het MIT moet worden aangegeven welke argumenten de
doorslag hebben gegeven; 

• bij het vaststellen van het (Ontwerp-)Tracébesluit op lokaal niveau.
Hier gaat het om het bepalen van het meest gunstige tracé en het meest
gunstige aanlegconcept. Belangrijk zijn: het Programma van Eisen, de
bijdrage van de projecten aan de leefomgevingskwaliteit (economie,
ecologie en belevingswaarde) en de financiële randvoorwaarden; 

• bij het vaststellen van het (Ontwerp-)Tracébesluit door het Bevoegd
Gezag. Hier moet de Rijksoverheid definitief bepalen hoeveel geld
voor een bepaald project wordt uitgetrokken. Het betreft hier niet
alleen besluitvorming over één enkel project, maar ook een optimalisa-
tievraagstuk. Het gaat immers om de vraag hoe de beschikbare midde-
len het beste over alle projecten kunnen worden verdeeld. Hier kan een
inpassingskader dat mede is gebaseerd op ervaringen uit het verleden
wellicht uitkomst bieden.
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MIT-systematiek Verkenningenfase Planstudiefase
(nut en noodzaak bij grote projecten)

Tracéwet Intake-besluit Opstellen Planstudie- Opstellen Inspraak Vaststellen 
Verkenningen- opdracht Startnotitie MER plus advies Richtlijnen m.e.r.
notitie

Schema MIT en Tracéwet: bestaande en gewenste situatie

**   = beslissingsondersteunend systeem op projectniveau, toetsing op negatieve en positieve effecten (criteria: economie, ecologie en belevingswaarde)

*** = idem op programmaniveau.

Bestaande 
situatie

Gewenste 
situatie.

Bevoegd Gezag
besluit op 
voorstel van
Initiatiefnemer
probleem te 
verkennen.

Idem.

Initiatiefnemer
verkent proble-
matiek, interacti-
viteit is optie.

Idem. 
Plus: Inter-
activiteit is regel.
Ook andere
lokale ambities
worden geïnven-
tariseerd; R.O.-
kader nieuwe 
stijl met streef-
waarden voor de
drie kwaliteits-
elementen is
referentiekader. 
Bij positief resul-
taat wordt
Programma van
Eisen opge-
steld.**

Verkenning
geeft aanlei-
ding tot plan-
studie; er is een 
vervoerskundig
probleem.

Idem. 
Plus: aangeven
of vervoerskun-
dig probleem in
samenhang met
andere proble-
men kan worden
opgelost.
Op programma-
niveau (MIT)
zijn de projecten 
vergeleken op
maatschappe-
lijke meer-
waarde. 
Project is hoog
genoeg geëin-
digd.Per project
is het rijksbud-
get bepaald.
TK heeft selectie
goedgekeurd.
Bevoegd Gezag
wordt aangewe-
zen (minister van
V&W, regionale 
of lokale 
overheid).***

Startnotitie 
geeft aan
waarop zal 
worden
getoetst.

Idem. 
Startnotitie bevat
ook opdracht-
formulering voor
proces van 
creatieve 
concurrentie:
Programma van
Eisen; aandui-
ding zoekgebied;
beschikbaar
rijksbudget of
toegestane 
aanlegconcep-
ten; randvoor-
waarden voor
interactief proces
en proces van
creatieve 
concurrentie.

Idem. Idem.
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Realisatiefase

Voorbereiden Inspraak Ontwerp- Inspraak Tracébesluit Beroep bij Beschikking Oplevering
Trajectnota plus advies Tracébesluit plus advies Raad van 

State (evt.)

Verschillende
tracés en aan-
legconcepten
worden onder-
zocht; interactief
proces is optie.

Creatieve concur-
rentie: consortia
zijn op inter-
actieve wijze aan
het ontwerpen 
en mobiliseren
steun; doel is
ontwerp dat voor
zoveel mogelijke
functies verbete-
ring betekent en
leefomgevings-
kwaliteit
verhoogt. 
Ook verkenning
PPS-mogelijk-
heden.
Trajectnota bevat
resultaten.

Bevoegd Gezag
kiest voorkeurs-
tracé en aanleg-
concept.

Betrokkenen 
leggen voorkeur
vast in overeen-
komst. Bevoegd
Gezag (kan ook
lagere overheid
zijn) toetst
Programma van
Eisen op
actualiteit.
Bevoegd Gezag
toetst voorkeurs-
ontwerp aan
Programma van
Eisen.
Rijk bepaalt
definitief welke
ministeries
maximaal
hoeveel 
bijdragen.
**
***

Vaststelling
Voorkeurstracé
en aanleg-
concept door
Bevoegd Gezag.

(Bevoegd Gezag
kan lagere 
overheid zijn).
Vóór definitief
besluit nadere
verkenning PPS-
mogelijkheden.
Fase wordt afge-
sloten met PPS-
overeenkomst
tussen betrok-
kenen waarin 
voorkeur wordt
bevestigd.
Voorbereiding
noodzakelijke
convenanten en
PPS-overeen-
komsten.
**
***

Convenanten en
PPS-overeen-
komst worden
getekend.

Voorbereiding
uitvoering.



7.  Slotafwegingen

7.1 Mogelijke bezwaren tegen de nieuwe benadering
Mogelijke bezwaren tegen de benadering zoals de Raad hiervoor heeft
geschetst, zouden kunnen zijn dat het voorop stellen van kwaliteit tot
langere procedures leidt en tot duurdere projecten. De Raad denkt dat
het eerste niet het geval hoeft te zijn. De ervaring met interactieve
beleidsvoorbereiding tot dusver wijst uit dat weliswaar geen tijdwinst
wordt geboekt, maar ook dat er geen noemenswaardige vertragingen
optreden. Men slaagt er in binnen de termijnen van de Tracéwet te 
blijven. In het algemeen geldt dat tijdsverlies in het begin – door een
betere voorbereiding – aan het eind wordt goedgemaakt, omdat er dan
minder weerstanden zijn te overwinnen. Het komt er op neer dat ‘nazorg’
wordt omgezet in ‘voorzorg’. 

De Raad verwacht dat projecten van hoge kwaliteit doorgaans wel duur-
der zullen zijn, zeker wanneer in die projecten meerdere functies worden
gebundeld. De Raad vindt echter dat kwaliteit wel wat meer mag kosten.
Het gaat immers om investeringen die geruime tijd het beeld en de kwali-
teit van de omgeving bepalen. Wanneer de zwaardere lasten echter door
meerdere schouders worden gedragen (V&W, andere departementen,
lagere overheden, private partijen, gebruikers) behoeven de hogere kosten
geen onoverkomelijk probleem te zijn. 
Een kwalitatief goede inpassing behoeft echter niet altijd duurder te zijn. 

7.2 Consequenties van interactieve beleidsvoorbereiding en creatieve 
concurrentie voor de democratische rolverdeling 

Een belangrijk probleem van interactieve processen en ook van de 
creatieve concurrentie is de uiteindelijke beslissingsmacht. In de huidige
situatie kunnen de betrokken ministers en de Tweede Kamer alsnog een
streep zetten door elk zwaar bevochten resultaat. De Tweede Kamer kan
overeenkomsten immers heroverwegen. Dit is haar recht, zelfs haar taak,
maar het kan interactieve processen en creatieve concurrentie onzeker en
vrijblijvend maken, en daarmee ondermijnen. Het risico dat het bevoegd
gezag uiteindelijk toch anders kan beslissen, kan een funeste uitwerking
hebben op de bereidheid van actoren om te participeren in het proces.

Interactieve processen en eenzijdige besluiten door het bevoegd gezag
staan dus in zekere zin op gespannen voet met elkaar. De oplossing hier-
voor kan in principe in twee, voor de duidelijkheid hier als extremen
geschetste richtingen worden gezocht:
1 De overheid stelt een Programma van Eisen vast en gaat op voorhand

akkoord met de einduitkomst van het interactieve proces op voor-
waarde dat die aan het Programma van Eisen voldoet. Dit alternatief
heeft als kenmerken: geslotenheid aan het begin, openheid aan het
eind. 

2 De overheid formuleert geen eisen vooraf, maar behoudt zich nadruk-
kelijk het recht voor uiteindelijk een eenzijdig besluit te nemen. 
Dit alternatief heeft als kenmerken: openheid aan het begin, gesloten-
heid aan het eind. 
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Het fundamentele probleem waar het hier om gaat, is dat van de verhou-
ding tussen twee typen van democratie: tussen de indirecte, vertegen-
woordigende democratie waarop het Nederlandse politieke stelsel is 
gebaseerd en vormen van participatieve democratie, waarvan open plan
processen en experimenten met interactieve beleidsvoorbereiding zijn
afgeleid. Formeel sluit de eerste vorm de tweede uit (en omgekeerd)
omdat de bevoegdheid tot het nemen van bindende beslissingen niet op
twee plaatsen tegelijk kan liggen. In de praktijk bestaan evenwel toch
mengvormen die de bevoegdheid van de Tweede Kamer om bindende
beslissingen te nemen1 niet aantasten. Van een mengvorm is bijvoorbeeld
sprake wanneer de Tweede Kamer aangeeft akkoord te zullen gaan met
convenanten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Een punt van aandacht bij de mengvormen is vooral de veranderende ver-
houding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. De uitvoerende
macht gaat ten behoeve van publiek-private samenwerking met belang-
hebbenden en private partijen onderhandelen. Dat gebeurt vaak op basis
van niet bijzonder duidelijk omschreven mandaten. Vaak zullen zich in
onderhandelingsprocessen ook situaties voordoen die niet zijn te voor-
zien. Het zal duidelijk zijn dat hierbij fouten kunnen worden gemaakt. 

Maar deze constateringen betekenen niet dat we er dan maar niet aan
moeten beginnen. Integendeel, met interactieve beleidsvoorbereiding en
vormen van publiek private samenwerking is een wereld te winnen.
Daarom pleit de Raad voor een zodanige invulling van de verhouding
tussen wetgevende en uitvoerende macht dat meer ruimte ontstaat voor
op participatie gestoelde processen, maar met minder kans op ontsporin-
gen. De Raad heeft hierbij een oplossing voor ogen waarbij de Tweede
Kamer een veel sterkere rol speelt aan het begin van het proces, wanneer
het mandaat en het Programma van Eisen moet worden vastgesteld, en
een wat bescheidener toetsende en controlerende rol aan het eind, bij het
nemen van de bindende beslissing. Naarmate de Tweede Kamer er beter
in slaagt in een vroeg stadium richtinggevend op te treden – en de Raad is
zich ervan bewust dat dit niet gemakkelijk is – kan de bemoeienis met de
‘staart’ van het proces zich meer beperken tot het toetsen van de uitkom-
sten aan de randvoorwaarden. Uiteindelijk kan dan een situatie ontstaan
waarin overeenkomsten in principe altijd door het bevoegd gezag kunnen
worden bekrachtigd, omdat datzelfde bevoegde gezag in het begin de
hoofdlijnen heeft vastgesteld. Dat is de ideale situatie die de Raad voor
ogen heeft.
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dat niet terecht, omdat in een democratie niet de politiek maar de rechtstaat het primaat

heeft. De rechtstaat berust op de Trias Politica, de scheiding van wetgevende, rechtelijke

en uitvoerende macht en dat betekent dat de politiek ‘slechts’ de wetgevende macht

vervult.



7.3 Procedures aanpassen of herontwerpen?
Er zijn volgens de Raad grofweg drie mogelijkheden om tot meer inte-
grale procedures te komen. De eerste mogelijkheid betreft het integreren
van besluitvorming over infrastructuur in integraal gebiedsgericht beleid.
Zoals reeds geschetst, zijn de experimenten met de ROM-aanpak, waarin
overheden en andere actoren gezamenlijk een visie op het gebied ontwik-
kelen en afspraken maken over de uitvoering, onlangs positief geëvalu-
eerd. De Raad ziet hierin dan ook een concreet aangrijpingspunt voor
integrale visie-ontwikkeling en implementatie. Voorwaarde daarvoor is
dan wel dat voor de uitvoering van alle onderdelen van overeengekomen
projecten voorzieningen worden getroffen. Zo hebben nu bijvoorbeeld de
natuurprojecten in vergelijking met de infrastructuurprojecten nog een
achterstand, omdat zij geen geoliede uitvoeringsorganisatie achter zich
hebben. 

Een geheel nieuw procedure- en wetgevingscomplex?
De tweede mogelijkheid bestaat uit het ontwerpen van een geheel nieuw
procedure- en wetgevingscomplex. Nadeel van deze optie is dat het 
ontwerpen van nieuwe wetgeving een tijdrovend proces is waarvoor al
gauw aan een periode van vijf à tien jaar moet worden gedacht. 
De nieuwe wetgeving zal het integraal voorbereiden van infrastructuur-
beleid en -projecten moeten afdwingen en waarborgen.

Een minder bewerkelijk alternatief is wellicht het door prof.dr.ing. 
G.R. Teisman ontwikkelde voorstel voor een stelsel van ‘Algemene
Beginselen van Behoorlijke Projectontwikkeling’. Dit stelsel fungeert als
toetsingskader voor procesarchitecturen. Per project maken betrokkenen,
op maat, afspraken over het proces. Om te waarborgen dat dit proces
geen afbreuk doet aan bepaalde belangen (zoals inspraak en rechtszeker-
heid) dient het te voldoen aan de genoemde beginselen. Een stelsel van
beginselen voor behoorlijke projectontwikkeling kan overigens ook goed
van pas komen in de hierboven beschreven eerste mogelijkheid. 

Oprekken
De derde mogelijkheid is de bestaande procedures maximaal aan te 
passen (‘op te rekken’). Dit alternatief is praktischer omdat het sneller kan
worden geïmplementeerd. Bovendien blijkt uit het voorgaande dat de
Tracéwet de ruimte lijkt te bieden om een aantal gewenste ingrediënten
en werkwijzen in te brengen. Ook kan worden opgemerkt dat de
Tracéwetprocedure op een aantal punten een aanzienlijke verbetering is
ten opzichte van de situatie vóór de Tracéwet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
de toegenomen rechtszekerheid voor de betrokkenen en de toegenomen
duidelijkheid en de afbakening in de tijd, waardoor het gehele traject
beter kan worden beheerst. 

Advies
Conform het principe ‘gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe
hebt’ stelt de Raad de volgende aanpak voor om uit dit dilemma te
komen. Op korte termijn laat de minister van V&W afgeronde en
lopende projecten evalueren op de knelpunten die in dit advies naar
voren zijn gekomen. Daarnaast wordt onderzocht hoe aspecten van 
integraliteit en interactiviteit kunnen worden ingepast in de bestaande
procedures. Hiervoor zijn in dit advies voldoende aanzetten gedaan.
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Binnen een jaar wordt aan de minister gerapporteerd over de mogelijk-
heden om de huidige procedures in de gewenste richting aan te passen.
Daarin worden cruciale vragen beantwoord. Op welke punten zijn de
veranderingen gemakkelijk inpasbaar en op welke niet? Op welke onder-
delen zijn eventueel wetswijzigingen noodzakelijk? Binnen anderhalf 
jaar legt de minister de onderzoeksbevindingen voor aan de Kamer, zo
mogelijk vergezeld van een voorstel hoe nu verder te opereren.

Parallel aan dit evaluatieonderzoek starten op korte termijn experimen-
ten, waarbij (onderdelen van) de voorgestelde integrale aanpak worden
opgenomen in lopende procedures. Op die manier kan reeds op korte
termijn extra ervaring worden opgedaan met de inpassing van interac-
tieve en op integratie gerichte elementen in de projectvoorbereiding en de
besluitvorming. De minister informeert de Tweede Kamer over de vraag
welke onderdelen in welke lopende projecten worden meegenomen.
Tevens informeert de minister de Kamer te zijner tijd over de voortgang
van de experimenten en de ervaringen die daarbij worden opgedaan.
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Tunnelbak onder de Wijnhaven.

Illustratie: Cas Schook





Bijlagen:

1 Adviesaanvraag van de Minister van Verkeer en Waterstaat 
d.d. 19 december 1997 48

2 Totstandkoming van het advies 50

3 Geraadpleegde literatuur 51

47 Raad voor verkeer en waterstaat 

AMBITIES BUNDELEN







Bijlage 2 - Totstandkoming van het advies

Voorbereidend werk door commissie en projectteam
Dit advies is in de periode oktober 1997 - juli 1998 voorbereid door een
commissie uit de Raad. De commissie heeft zich daarbij mede gebaseerd
op literatuuronderzoek en raadpleging van externe deskundigen. Op een
aantal belangrijke momenten heeft de voltallige Raad zich gebogen over
de vraagstelling en de oplossingsrichtingen die door de commissie aan
hem werden voorgelegd. In zijn vergadering van 10 juli 1998 heeft de
Raad het advies vastgesteld. De commissie heeft in totaal zes bijeenkom-
sten aan dit advies gewijd. De commissie werd in haar werkzaamheden
ondersteund door een projectteam van het secretariaat van de Raad. 
De samenstelling van commissie en projectteam was als volgt:

Commissie vanuit de Raad: Projectteam vanuit het secretariaat:
mevrouw prof.dr. J.M. Cramer de heer drs. T.U. Dander
(voorzitter) (projectleider)
mevrouw ir. H.Ch.M. Heyning mevrouw dr. G.H. Dinkelman 
de heer W.E. Scherpenhuijsen Rom RA mevrouw D.G. Dirkzwager 
de heer prof.dr. R.J. In ’t Veld 
mevrouw A. van Vliet-Kuiper

Toetsing van het conceptadvies door externe deskundigen
Begin juni heeft de commissie de hoofdlijnen van het advies voorgelegd
aan acht deskundigen. Doel van deze bijeenkomst was de analyse en de
oplossingsrichtingen van het conceptadvies te toetsen op hun maatschap-
pelijke relevantie en oplossend vermogen. De personen waren geselec-
teerd op basis van hun specifieke deskundigheid en/of betrokkenheid bij
het onderwerp en waren afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren.
De commissie heeft bij de afronding van het advies dankbaar gebruik
gemaakt van hun opmerkingen en aanbevelingen. 

Externe ondersteuning
De commissie heeft zich in haar werkzaamheden, behalve door het pro-
jectteam, ook laten ondersteunen door de B&A-groep en de Adviesdienst
Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor
hun klankbordbijdragen is de commissie dank verschuldigd aan de heren
drs. B. Temme van de B&A-groep en mr.ir. J.P. Jonges van de AVV. 
De werkzaamheden van het adviesbureau hebben tevens geresulteerd in
een tweetal onderzoeksverslagen: ‘Een inpassingskader voor de besluit-
vorming over infrastructuur’ en ‘Inpassing van infrastructuur: bescherming
en ontwikkeling’.

Woord van dank
Tot slot wil de commissie op deze plaats graag al diegenen bedanken die
aan dit advies hebben bijgedragen door kritisch commentaar te leveren en
suggesties voor verbetering te doen.
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Bijlage 3 - Geraadpleegde literatuur

• ABN-AMRO (1997): Nieuwe wegen, andere bronnen
• Adviesdienst Verkeer en Vervoer (1998): Doorgeschakeld.

Van beleidsdoelstellingen naar concrete infrastructuurprojecten
• Afwegingskader inpassing infrastructuur. Brief van de minister van 

Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
d.d. 18 april 1997, nr.

• Algemeen Verbond van Bouwbedrijven (1994): 
Beter besluiten over bouwprojecten

• Alons & Partners (1996): Evaluatie Tracéwet
• ANWB (1997): Afweegkader inpassing infrastructuur.

Brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 20 mei 1997
• B&A-groep (1997): Inpassing infrastructuur III. Eindrapport
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• Beleidskader private financiering. Brief van de ministers van Verkeer en
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nr. 22512, nr. 3
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• De Bruijn, H.E. ten Heuvelhof en R. In ’t Veld (1998): Procesmanagement
• Glasbergen, C.B. en B. Temme (1997): 
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• Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (1996): 

De prijs van mobiliteit in 1993
• Interdepartementaal Beleidsonderzoek (1998): 

Financieel kader ruimtelijke inpassing infrastructuur
• Ministerie van Financiën (1998): Meer Waarde door Samen Werken
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1998): 

Raamwerk Integrale Beleidsvorming Hoofdinfrastructuur 
• Raad voor het Landelijk Gebied (1998): 

Grote projecten: als het moet, dan ook goed!
• Raad voor de Ruimtelijke Ordening (1990): Naar ruimtelijke kwaliteit
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1998):

Leefomgevingsbalans, voorzet voor vorm en inhoud
• Rijksplanologische Dienst (1996): Ruimtelijk beter investeren
• Rijksplanologische Dienst (1997): Nederland 2030
• Saris, J.B. e.a. (1997): Schaken op geschakelde borden.

Rapportage evaluatie IIU HSL Zuid
• Scherpenhuijsen Rom, W.E. (1997): Besluitvorming en belangenafweging

rond investeringen in infrastructuur. Laocoön-lezing
• Stichting Natuur en Milieu (1997): Afweegkader inpassing infrastructuur.

Brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 20 mei 1997
• Stolp, A. (1998): Belevingswaardenonderzoek. In: Kenmerken, jrg. 5, nr. 1
• Teisman, G.R. (1997): Sturen via creatieve concurrentie
• Versterking van de ruimtelijk-economische structuur: investeren in de 

toekomst. Brief van de ministers van EZ, VROM, V&W en LNV aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal 1996-1997, 25017

• Voortgangsrapportage Missiebrief. Brief van de ministers van EZ, VROM,
V&W en LNV aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1997-1998,
25017

• VROM-Raad (1998): Stedenland-Plus
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998): 

Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek
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