
Geïntegreerd beleidsdebat over de
ruimtelijk-economische ontwikkeling in
Nederland

XXI-E BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2005

Op 21/22 maart 2005 heeft in de Eerste Kamer het Beleidsdebat plaatsge-
vonden over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland.
Daarbij waren onder anderen aanwezig de bewindslieden van VROM,
V&W, EZ en LNV.

In het debat is mevrouw Slagter (SP) onder andere ingegaan op de relatie
publiek-private samenwerking en ontwikkelingsplanologie. Daarbij kwam
het begrip projectenveloppe ter sprake. Zij heeft de aanwezige bewinds-
lieden gevraagd het begrip projectenveloppe toe te lichten aan de hand
van een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld de aanpak en inhoud van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

Daarbij heb ik, als coördinerend minister voor het project NHW, mevrouw
Slagter documentatie toegezegd over de NHW.

In antwoord op de vraag van mevrouw Slagter kan ik het volgende
meedelen over de relatie NHW en het begrip projectenveloppe.

Het in de Eerste Kamer gevoerde beleidsdebat heeft een sterke relatie met
de Nota Ruimte. In dat kader wordt het begrip projectenveloppe, naast die
bij de NHW, ook gehanteerd in relatie tot de Uitvoeringsagenda Nota
Ruimte. Hieronder worden de twee invullingen van het begrip project-
enveloppe nader toegelicht.

1. Uitvoeringsagenda Nota Ruimte (UANR):

De UANR biedt tot 2014 inzicht in de uitvoering van het rijksbeleid en de
gereserveerde financiële middelen. De investeringen richten zich vooral
op de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Voor de Noordvleugel, de
Zuidvleugel, het Groene Hart en Brabantstad wordt gewerkt met
zogenoemde gebiedsgerichte projectenenveloppen. In zo’n envelop
brengt het kabinet per gebied de verschillende grote ruimtelijke projecten
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bijeen om te zorgen voor samenhang. In dit verband gaat het om de vier
rijksprogramma’s. Ieder rijksprogramma kent een coördinerend minister.

2. Project Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is in de nota Belvedère als
nationaal project aangewezen. Het uit te werken Panorama Krayenhoff,
ook wel aangeduid als het Linieperspectief, is eind 2003 vastgesteld.
Begin 2004 heb ik de Liniecommissie geïnstalleerd. Deze commissie,
waarin vijf departementen en vjjf provincies zitting hebben, is een
adviescommissie en heeft de taak het Linieperspectief uit te voeren.
Voor de uitvoering van dit perspectief is een aantal «spelregels» tussen de
betrokken partijen afgesproken in een Bestuursovereenkomst. Deze
overeenkomst is inmiddels vastgesteld door de Liniecommissie. Over
enveloppen is het volgende opgenomen:
«Voor de actieve ontwikkeling dienen in deelgebieden, hierna «Envelop-
pen» genoemd, uitvoeringsplannen te worden opgesteld. De enveloppen
bevatten projectvoornemens die in ruimtelijke, bestuurlijke dan wel
financiële zin samenhang vertonen.
In het Linieperspectief zijn zeven Enveloppen benoemd, te weten:
Vechtstreek-Noord, Vechtstreek-Zuid, Kraag van Utrecht, Rijnauwen en
Vechten, Linieland, Diefdijk en Loevestein. In de uitvoeringsplannen per
Enveloppe dienen visie, inrichting, beheer en exploitatie in samenhang tot
elkaar te worden uitgewerkt en te leiden tot concreet uit te voeren
projecten, inclusief de daarvoor benodigde investering.»

Eén van de taken van de Liniecommissie met betrekking tot de envelop-
pen betreft het voeren van de regie over het proces in de rol van
«opdrachtgever» voor de geadresseerden van de enveloppen (in casu
Gedeputeerde Staten van provincies) en het op hoofdlijnen toetsen van
uitvoeringsplannen in de enveloppen aan het Linieperspectief.
Per enveloppe wordt een uitvoeringsplan opgesteld door een zogenaam-
de enveloppencommissie die ingesteld is door het betreffende college van
GS.

Op 1 september a.s. wordt de Bestuursovereenkomst bekrachtigd door
ondertekening door de vijf verantwoordelijke gedeputeerden en door mij,
mede namens de andere vier betrokken bewindslieden.

De realisatie van het Linieperspectief is voorzien in 2020.

Bij deze treft u tevens algemene informatie aan over het project NHW1.

Voor aanvullende informatie kan mevrouw Slagter terecht bij mijn
ministerie (telefoon 070–8883218).

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
C. P. Veerman

1 Deze informatie ligt op het centraal infor-
matiepunt onder griffie nr. 133478.
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