
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp Registratienummer 
Invloed Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte op provinciaal beleid 1308378 

Datum 
24 april 2012 

Doel van deze mededeling: Auteur 
Uw Staten informeren over de vaststelling van de Structuurvisie Infrastructuur en K.C. Ussei 
Ruimte door de minister van infrastructuur en milieu en de invloed daarvan op Afdeling/Bureau 
het provinciaal ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. RWN 

Toezegging/motie/amendement: Openbaarheid 
N.v . t . Passief openbaar 

inleiding: Portefeuillehouder 
Op 14 maart 2012 heeft de minister van infrastructuur en milieu de Structuurvisie Lodders, J. 
infrastructuur en ruimte (SVIR) vastgesteld. Op 22 augustus 2011 hebben wij uw Biiek-de Jong, A.E. 
Staten geïnformeerd over de voorbereidingen van deze SVIR.  
De SVIR is definitief vastgesteld en heeft grote invloed op het provinciaal belang. Ter kennisname aan PS en 
Daarom is in het voorbereidingstraject sterk ingezet op het behartigen van Flevo- burgerleden 
landse belangen die worden beïnvloed door de SVIR. De realisatieparagraaf van 
de SVIR bevat nog een groot aantal nader uit te werken deelgebieden en nadere 
regelgeving, zodat nog niet op alle aspecten duidelijk is welk effect het veran
derde rijksbeleid zal hebben. 

Mededeling: 

Dankzij onze inzet tijdens het voorbereidingstraject heeft het Rijk Flevolandse 
belangen erkend 
Zoals gezegd heeft de SVIR grote invloed op het provinciale beleid. Daarom 
hebben wij in het voortraject ons ingezet om Flevolandse belangen bij het Rijk 
onder de aandacht te brengen. Dit heeft resultaten opgeleverd: 
• de drievoudige schaalsprong van Almere wordt in de SVIR erkend als een 

project van nationaal belang; 
• Almere-Gooi-Utrecht: in de ambitie van het Rijk tot 2040 voor het hoofdwe

gennet is ook verbreding van de A27 opgenomen. Het bleek bijzonder moei
lijk om het deze verbinding bij het Rijk op de agenda te houden. Uiteindelijk 
is dit toch gelukt door het strategisch benutten van de bestuurlijke contac
ten; 

• Lelystad Airport wordt erkend als een burgerluchthaven van nationaal belang 
die bijdraagt aan de sterke economische positie van de Metropoolregio Am
sterdam; 

• Het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) krijgt met de SVIR een stevige 
basis, doordat in de ambitie voor het hoofdnetwerk van wegen tot 2040 ver
breding van de A6 tot Lelystad-Noord is opgenomen; 

• Het project OV-SAAL (OV-verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) 
krijgt een basis in de SVIR doordat de behoefte aan hoogfrequent spoor tot 
Lelystad is opgenomen; 

• Het zoekgebied voor nieuwe grote windparken op land laat Noordoostpolder 
buiten beschouwing. 

• Het Rijk heeft de systeemverantwoordelijkheid op zich genomen voor (duur
zame) energie en energietransitie, een belangrijke voorwaarde voor het sla
gen van het beleid voor duurzame energie voor Flevoland. 
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De vastgestelde SVIR bevat een verkeerde kaart van de Ecologische Hoofdstructuur in Flevoland; 
het ministerie zal deze fout na 24 mei 2012 rechtzetten. 
Zoals u heeft vernomen, hebben wij op 4 april 2012 de minister opgeroepen de kaart te herzien 
waarop de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is opgenomen. Deze kaart bevat namelijk voor Flevo
land een storende fout. De kaart wekt de indruk alsof Luchthaven Lelystad en een aanzienlijk deel 
van Dronten binnen de EHS liggen. Nader onderzoek wijst uit dat het ministerie wel beschikt over 
de juiste onderliggende gegevens. Bij de visualisatie van die gegevens is er echter iets mis gegaan. 
Ambtelijk is direct gereageerd op onze oproep, maar het formele antwoord van de minister is nog 
niet ontvangen. Wij hebben informatie ontvangen dat het ministerie zich aan het beraden is op de 
beste manier om de fout te herstellen. Omdat er sprake is van een onbedoelde, technische fout zou 
een erratum voldoende moeten zijn. vAvw.ruimteliikeplannen.nl garandeert echter dé digitale 
raadpleegbaarheid van ruimtelijke plannen van alle overheden. Daarom is voor het wijzigen van 
kaarten een strikte procedure vastgesteld. Mogelijk dus dat alle kaartbeelden van de SVIR opnieuw 
moeten worden aangeleverd. 
Er is slechts een kleine kans dat de Tweede Kamer de minister via een motie dwingt tot het aanpas
sen van een of meer aspecten van de SVIR. Toch wordt de fout in de kaart van de EHS pas hersteld, 
na het debat met de Tweede Kamer, als de SVIR in werking is getreden. Als er namelijk wel ook 
andere aanpassingen moeten worden doorgevoerd, gebeurt dat in één keer. 

De SVIR in het kort: integraal en deregulerend 
De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, nagenoeg de gehele Nota Mobi
liteit, de MobiliteitsAanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en 
-uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda 
Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. Daarmee is de SVIR het kader voor thematische of gebieds
gerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

Net als de Nota Ruimte integreert de SVIR het totale rijksbeleid voor het stedelijk en het landelijk 
gebied en omvat alle ruimtelijke beleidsterreinen, zoals water, natuur, energie, cultureel erfgoed, 
netwerken voor mobiliteit, ICT en buisleidingen, nationale veiligheid, klimaat. 

De minister heeft ervoor gekozen het aantal nationale ruimtelijke belangen fors terug te brengen. 
De Nota Ruimte bevatte 39 rijksdoelen en de SVIR benoemt dertien nationale belangen. Vanuit het 
IPO is steeds veel waardering uitgesproken over de 'grote schoonmaak' in nationale belangen, 
omdat de minister het vertrouwen uitspreekt dat provincies en gemeenten prima in staat zijn om 
met minder rijksbemoeienis invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid voor een goede ruim
telijke ordening. 

Deregulering 
Het Rijk laat een flink aantal rijksdoelen helemaal los: 

stedelijke vernieuwing 
herstructurering bedrijventerreinen 
verbetering bereikbaarheid van het Noorden 
robuuste verbindingszones voor de EHS 
versterking ruimtelijke kwaliteit 
ruimtelijke kwaliteit rivieren en IJsselmeer 
rijksbufferzones 
Nationale Landschappen 
bundeling glastuinbouw 
bundeling infrastructuur 
recreatie in en om de stad 
snelwegpanorama's en ander landschapsbeleid (zoals Mooi Nederland) 
toeristisch-recreatieve voorziening in het landschap 
vitaliteit Groene Hart 
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• bepaalde projecten in de de Randstad (Bloemendalerpolder, Haaglanden en bollenstreek, 
Valkenburg, Zuidpias, Rijnenburg, bedrijventerrein Rotterdam), enige uitzondering is Almere 
vanwege de verstedelijking rond Noord en Zuidvleugel (de 2 mainports) 

Als decentrale overheden vinden dat op deze punten toch ruimtelijk beleid moet worden gemaakt, 
zullen zij dat zelf moeten ontwikkelen. 

Decentra//ser/ng 
Het Rijk draagt ook taken over aan de provincies: 
• regionale watersystemen (zijn met de invoering van de waterwet en met het bestuursakkoord 

Water aan de provincies opgedragen); 
• leefgebieden (inter)nationale beschermde soorten (overdracht verloopt via het natuurakkoord 

en de nog op te stellen Natuurwet); 
• kaders scheppen en programmeren van verstedelij kingsopgaven (zoals regionale planvorming 

voor woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen) via het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) krijgen decentrale overheden de verantwoordelijkheid de 
keuze voor verdere verstedelijking goed en transparant te motiveren volgens de ladder van 
duurzame verstedelijking. 

De dertien nationale belangen en hun invloed op provinciaal beleid en Flevolandse belangen 
De dertien nationale belangen en hun invloed op provinciaal beleid en Flevolandse belangen zijn in 
de bijlage in schema gezet. 

Het vervolg 
Zoals gezegd heeft de minister voor Infrastructuur en Milieu de SVIR op 13 maart 2012 vastgesteld. 
De Tweede Kamer debatteert op 24 mei 2012 over de SVIR met de minister. Er is een kleine kans 
dat de Kamer de minister via een motie dwingt tot aanpassing van de SVIR. In principe wordt de 
SVIR na 24 mei 2012 van kracht. 
De AMvB Ruimte (die een van de uitvoeringsinstrumenten is van de SVIR) wordt het Besluit algeme
ne regels ruimtelijke ordening (Barro) genoemd. Het Barro (eerste aanvulling) wordt pas van kracht 
als het Rijk de reactie van de Raad van State op het ontwerp heeft kunnen verwerken. U zult 
daarover worden geïnformeerd als bekend is welke verantwoordelijkheden definitief aan de provin
cie worden opgedragen. 
Wij hebben opdracht gegeven nader in kaart te brengen welke invloed de SVIR heeft op het provin
ciaal ruimtelijke en mobiliteitsbelang. 
Bij de uitwerking van de Omgevingsagenda, als aanzet voor de actualisatie van het huidige Omge
vingsplan, zullen de uitkomsten van deze inventarisatie worden betrokken. 

Ter inzage in de leeskamer 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De samenvatting van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Verdere informatie 
http://www.ri1ksoverheid.nl/onderwerpen/ruimteli1ke-ordening-en-bereikbaarheid/vraag-en-
antwoord/wat-is-de-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte-svir.html 


