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gebied te versterken, om zo de regionale, 

maar daarmee ook de subregionale en 

lokale ruimtelijke opgaven beter het 

hoofd te kunnen bieden. De horizon  

van de ruimtelijke agenda voor Midden-

Holland loopt tot 2020, met een doorkijk 

naar 2040. 

1.2 Vertrekpunt
In de aanloop naar een gezamenlijke 

ruimtelijke agenda, hebben de gemeenten 

in de brochure ‘Midden-Holland in  

beweging’ gezamenlijk acht speerpunten 

benoemd die als inspiratiebron fungeren 

voor het pakken van kansen en het mooi 

en sterk maken van de regio. Zeven van 

deze speerpunten zijn van inhoudelijke 

aard: vitaliteit voorop, potentie van 

water, agrarisch landschap, bereikbaar, 

duurzame economie, zorg en recreatie. 

Het achtste speerpunt in de brochure 

betreft het gezamenlijk besef. Daarin  

is het uitgangspunt geformuleerd dat  

de gemeenten in Midden-Holland willen 

samenwerken om de verrommeling tegen 

te gaan en de ordening te versterken. 

Door middel van de ruimtelijke agenda 

wordt dit uitgangspunt geconcretiseerd. 

Met de agenda koppelt Midden-Holland 

de speerpunten aan een uitvoeringspro-

gramma en brengt het prioriteiten aan, 

mede in relatie tot de agenda’s van 

Groene Hart en Zuidvleugel. Bovendien 

1.1 Aanleiding
Het Intergemeentelijk Samenwerkings-

orgaan Midden-Holland is een samen-

werkingsverband van 11 Zuid-Hollandse 

gemeenten: Bergambacht, Bodegraven, 

Boskoop, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, 

Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist,  

Waddinxveen en Zuidplas. Deze gemeenten 

hebben in 2009 gezamenlijk de handschoen 

opgepakt om het bestaande sectorale 

ruimtelijke beleid door te ontwikkelen 

tot een uitvoeringsgerichte ruimtelijke 

agenda. 

De ruimtelijke agenda moet de regio  

en de gemeenten op meerdere wijze 

‘bedienen’. De agenda formuleert de 

onderscheidende kwaliteiten en samen-

bindende identiteit van het gebied en 

leidt tot meer regie op de ruimtelijke 

ontwikkelingen in de regio in relatie tot 

provinciale, landelijke en andere boven-

regionale ontwikkelingen. Daarnaast 

geeft het de regio een duidelijk eigen 

‘gezicht’ in het geheel van de Randstad en 

draagt het bij aan een heldere presentatie 

en belangenbehartiging in bovenregionale 

gremia zoals Groene Hart en Zuidvleugel. 

Verder formuleert de agenda de regionale 

inbreng voor processen als de provinciale 

structuurvisie, Randstad 2040 en MIRT. 

Bovendien moet de agenda investeringen 

aantrekken om de kwaliteiten van het 

1. Inleiding

gezamenlijk uitvoering geven aan het 

ruimtelijk programma. Door het document 

heen is een vijftal speerpunten voor de 

regio benoemd. Vier in het ruimtelijk 

programma (hoofdstuk 4), één in de  

uitvoeringsstrategie (hoofdstuk 5).

geeft de agenda concreter vorm aan de 

wijze waarop gemeenten samenwerken 

om de inhoudelijke doelen te realiseren.

1.3 Aanpak
Om te komen tot een regionale ruimte-

lijke agenda, zijn alle relevante  

beleidsontwikkelingen geïnventariseerd 

en geanalyseerd. Daarnaast is een 

interview ronde met alle gemeenten  

gehouden om een beeld te krijgen van  

de lokale en bovenlokale ruimtelijke 

plannen en de verwachtingen rond de 

ruimtelijke agenda. Naar aanleiding 

daarvan is een eerste focus in thema’s  

en bijbehorend programma aangebracht. 

In bestuurlijke en ambtelijke bijeen-

komsten	is	aan	de	verfijning	van	het	

programma verder inhoud gegeven,  

resulterend in de ruimtelijke agenda. 

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de bestuurlijke 

context van de regio geschetst, de relatie 

van de regio tot een aantal bovenregionale 

programma’s. Hoofdstuk 3 beschrijft  

de gebiedskarakteristieken van Midden-

Holland. Hoofdstuk 4 schetst de thema’s 

die voor de regio leidend zijn en koppelt 

die aan het ruimtelijke programma voor 

de komende jaren. Hoofdstuk 5 ten slotte 

bevat de uitvoeringsstrategie, de wijze 

waarop de gemeenten in Midden-Holland 
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kaart 1: 10 gemeenten

Gemeente Bergambacht
 Ammerstol
 Bergambacht
 Berkenwoude
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (per 1-1-2011)
 Bodegraven
 Nieuwerbrug
 Driebruggen
 Reeuwijk-Brug
 Reeuwijk-Dorp
 Waarder
Gemeente Boskoop
 Boskoop
Gemeente Gouda
 Gouda
Gemeente Nederlek
 Krimpen aan de Lek
 Lekkerkerk
Gemeente Ouderkerk
 Gouderak
 Ouderkerk a/d IJssel
Gemeente Schoonhoven
 Schoonhoven
Gemeente Vlist
 Haastrecht 
 Stolwijk
 Vlist
Gemeente Waddinxveen
 Waddinxveen
Gemeente Zuidplas
 Moerkapelle
 Moordrecht
 Nieuwerkerk a/d IJssel
 Zevenhuizen

Bron: Grote Bosatlas
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structuurvisie: het versterken van samen-

hang, herkenbaarheid en diversiteit binnen 

Zuid-Holland. Dat draagt bij aan een 

goede kwaliteit van leven en een sterke 

economische concurrentiepositie.  

Duurzame ontwikkeling en klimaatbe-

stendigheid zijn belangrijke pijlers.  

Zuid-Holland wil dit bereiken door reali-

sering van een samenhangend stedelijk en 

landschappelijk netwerk. Kenmerkende 

kwaliteiten daarin zijn: goede bereikbaar-

heid en een divers aanbod van woon- en 

werkmilieus in een aantrekkelijk landschap 

met ruimte voor water, landbouw en 

natuur.

De provinciale structuurvisie kent vijf 

integrale hoofdopgaven: 

•		Aantrekkelijk	en	concurrerend	 

internationaal	profiel;	

•		Duurzame	en	klimaatbestendige	 

deltaprovincie;	

•		Divers	en	samenhangend	stedelijk	 

netwerk;	

•		Vitaal,	divers	en	aantrekkelijk	 

landschap;	

•		Stad	en	land	verbonden.	

De greenports (waaronder die in Boskoop) 

zijn in de structuurvisie belangrijke 

speerpunten voor een aantrekkelijk en 

concurrerend	internationaal	profiel	van	

Zuid-Holland.   

•		Wat	internationaal	sterk	is,	sterker	

maken;	

•		Krachtige	duurzame	steden	en	 

regionale bereikbaarheid. 

De structuurvisie voorziet voor het Groene 

Hart dat het onderdeel wordt van een 

grotere aaneengesloten ‘Groenblauwe 

Delta’ met  aansluitingen op het IJsselmeer, 

de Noordzee en de Zeeuwse wateren. Het 

krijgt een belangrijke plek in het opvangen 

van water. Verder wil het kabinet de 

kwaliteiten en contrasten van het land-

schap versterken en nieuwe landschappen 

met groen en water in de omgeving van 

de (grote) steden ontwikkelen. Deze 

ontwikkeling zal op verschillende schaal-

niveaus moeten worden uitgevoerd, 

waarbij maatwerk vereist is. Zo ontstaat 

er meer ruimtelijke diversiteit. Bovendien 

introduceert de structuurvisie Randstad 

2040 het begrip “metropolitane parken” 

rond de grote steden, als antwoord op 

het tekort aan toegankelijk recreatief 

groen bij de steden. 

2.3 Provincie Zuid-Holland
De gehele regio Midden-Holland maakt 

deel uit van de provincie Zuid-Holland 

(zie kaart 2), dat daarmee een vanzelf-

sprekende partner is in het realiseren 

van gemeenschappelijke doelen. De pro-

vinciale visie op Zuid-Holland is verwoord 

in (het ontwerp van) de provinciale 

De ambities worden in het UPR vertaald 

naar 33 prioritaire projecten. 

In de Structuurvisie Randstad 2040 stelt 

het kabinet dat Rijk, regionale partners, 

private partijen, burgers en maatschap-

pelijke organisaties samen moeten wer-

ken aan de duurzame uitvoering van de 

visie, met respect voor groen en de open 

ruimte. In de structuurvisie, die in 2008 

is vastgesteld, heeft het kabinet ruimte-

lijke keuzes gemaakt vanuit vier leiden-

de principes voor de langere termijn: 

•		Leven	in	een	veilige,	klimaatbestendige	

en	groenblauwe	delta;	

•		Kwaliteit	maken	door	een	sterkere	

wisselwerking tussen groen, blauw en 

rood;	

2.1  Bestuurlijke programma’s en 
samenwerkingsverbanden

Midden-Holland wil haar ruimtelijke  

ambities verwezenlijken door aansluiting 

te zoeken bij andere partijen. De belang-

rijkste partners en samenwerkingsver-

banden zijn hieronder benoemd.

2.2  Urgentieprogramma 
Randstad (UPR)

Het UPR benoemt drie hoofdopgaven om 

van de Randstad een duurzame concur-

rerende topregio te maken: 

•	Een	klimaatbestendige	delta;	

•		Bereikbaarheid	en	economische	dynamiek; 

•		Kwaliteit	van	leven	door	een	aantrek-

kelijk woon-, werk- en leefklimaat. 

2. Bestuurlijke context

Figuur 1: Bestuurlijke context Midden-Holland
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2010-2030 (115.000 woningen tussen 

2010 en 2020 en 50.000 woningen tussen 

2020 en 2030). De ambitie daarbij is dat 

80% van de nieuw te bouwen woningen 

binnen het bestaande bebouwde gebied 

worden gebouwd. Maar de verstedelijkings-

strategie van de Zuidvleugel kent ook 

een belangrijke kwalitatieve opgave. De 

kern van deze strategie is het aantrekke-

lijker maken van wonen in de Zuidvleugel 

door het bouwen van de juiste woningen en 

het realiseren van de juiste woonmilieus. 

Maar ook door het ontsluiten, behouden 

en verbeteren van de kwaliteiten van  

de landschappen van de Zuidvleugel.  

De Rode Waterparel in de Zuidplaspolder 

geldt als Zuidvleugel-icoon voor wonen  

in het landschap.  

De ontwikkeling van de Stedenbaan is een 

belangrijk instrument om de bereikbaar-

heid en mobiliteit binnen de Zuidvleugel 

beter en evenwichtiger te verdelen. Met 

de Stedenbaan wil de Zuidvleugel een 

frequenter en kwalitatief hoogwaardig 

treinvervoer combineren met ruimtelijke 

ontwikkeling in de invloedsgebieden van 

de Stedenbaanstations en een verbeterde 

aansluiting op voor – en natransport. 

2.5 Het Groene Hart
De regio Midden-Holland maakt grotendeels 

deel uit van het Nationaal Landschap 

Groene Hart (zie kaart 4). De rijksdoelen 

voor het Groene Hart staan, in hoofdlijnen, 

beschreven in de Nota Ruimte en in de 

nota’s Agenda Vitaal Platteland, Pieken 

2.4 Zuidvleugel
De regio Midden-Holland maakt deels  

(zie kaart 3) deel uit van de Zuidvleugel 

van de Randstad en is samen met de 

Stadsregio Rotterdam, het Stadsgewest 

Haaglanden, Holland Rijnland en de 

Drechtsteden vertegenwoordigd in het 

Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. Het is de 

ambitie van de Zuidvleugel om in 2040 

een zowel nationaal als internationaal 

sterke metropolitane regio te vormen, 

met stevige relaties met het Groene Hart 

en de Delta. Daarbij kent de Zuidvleugel 

een aantal opgaven: het versterken van de 

economische structuur, een forse kwanti-

tatieve en kwalitatieve woningbouwopgave, 

het veilig houden en klimaatbestendiger 

maken van de Delta, de opgave om meer 

groen en blauw in de Randstad te situeren 

en de opgave om de bereikbaarheid en 

de leefomgevingskwaliteit te verbeteren. 

Om dat te realiseren zijn zes hoofdopgaven 

benoemd:

•		Versterken	van	Den	Haag	als	 

internationale	stad	aan	zee;	

•		Versterken	van	de	mainport	Rotterdam;	

•		Versterken	van	de	greenports;	

•		Versterken	van	de	kennisclusters;	

•		Extra	impuls	voor	groene	en	blauwe	

kwaliteiten;	

•		Extra	impuls	voor	(her)ontwikkeling	van	

de Deltapoort. 

De Zuidvleugel heeft met 165.000  

woningen een grote kwantitatieve ver-

stedelijkingsopgave voor de periode 

hebben (daaronder het veenweidepact 

Krimpenerwaard, de Oude Rijnzone en 

het Venster Bodegraven-Woerden).

Het gezamenlijke ruimtelijk beleid hebben 

de drie Groene Hartprovincies vastgelegd 

in de Voorloper voor de provinciale  

structuurvisies, die in december 2008 in 

de colleges van Gedeputeerde Staten is 

vastgesteld. In de Voorloper onderscheiden 

de Groene Hartprovincies de kernkwalitei-

ten van het Groene Hart: landschappelijke 

diversiteit, veenweidekarakter, openheid 

en rust & stilte. Behoud, herstel en ont-

wikkeling van deze kernkwaliteiten staat 

voorop en is voor de drie provin cies het 

vertrekpunt van het beleid. Behoud, her-

stel en ontwikkeling van de landschappe-

lijke diversiteit, de eerste opgave, vraagt 

om een gebieds ge richte benadering. 

Daarom maakt de Voorloper onderscheid 

in gebie den met verschillende  opgaven: 

•		In	de	Waarden	en	de	Venen	staat	be-

houd, herstel en ontwikkeling van de 

karakteristieke veenweide land schap  pen 

voorop;	

•		In	de	Groene	Ruggengraat	geldt	behoud	

en ontwikkeling van natuur, recreatie 

en robuuste watersystemen: 

•		In	de	droogmakerijen	draait	het	om	de	

urgente	wateropgaven;	

•		In	de	metropolitane	landschappen	(zie 

kaart 5) staat centraal het behoud en de 

ontwikkeling van de landschappelijke 

diversiteit en van het groenblauwe 

karakter. Bovendien draait het hier om 

behoud en versteviging van de stad-land 

relatie;	

in de Delta, Nota Mobiliteit en het Actie-

plan Ruimte en Cultuur. De doelen zijn: 

•		Duurzaam	behoud	van	de	kwaliteiten	in	

de	veenweidegebieden;	

•		Goede	samenhang	tussen	de	ontwikke-

ling van het nationaal landschap ‘Het 

Groene Hart’ en de ontwikkeling van  

de nationale landschappen de Stelling 

van Amsterdam en Nieuwe Hollands 

Waterlinie en de ontwikkeling van de 

Groene	Ruggengraat;	

•		Behoud	en	versterking	van	de	 

economische	vitaliteit	van	het	gebied;	

•		Benutting	van	water;	

•		Oplossing	van	urgenter	wordende	 

wateropgave (bijvoorbeeld door  

benutting	van	functiecombinaties);	

•		Integratie	en	snelle	uitvoering	van	de	

strategische Groene Hartprojecten. 

De drie Groene Hartprovincies  

(Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) 

hebben met het Uitvoeringsprogramma 

Groene Hart (2007-2013) bovenstaande 

doelen gekoppeld aan een viertal  

uitvoeringsaccenten: 

•		Het	Groene	Hart	nationaal	en	 

internationaal	op	de	kaart;	

•		Groene	Hartkwaliteit	bij	wonen	en	

werken;	

•		Transitie	van	de	veenweidegebieden;	

•		Nieuwe toekomst voor de droogmakerijen. 

Daarbij is een tiental icoonprojecten 

benoemd die vanwege hun ruimtelijke 

betekenis een voorbeeld- of aanjaagfunctie 



14

Ru
im

te
lij

ke
 A

ge
nd

a 
M

id
de

n-
H

ol
la

nd

15

Be
st

uu
rl

ij
ke

 c
on

te
xt

’s-Gravenhage

kaart 2: Provincie Zuid-Holland

Bron: Grote Bosatlas

•		In	de	transformatiezones	gaat	het	om	

herstel en versterking van de land-

schapsstructuur in combinatie met 

zoekgebieden voor verstedelijking. 

De opgave voor behoud, herstel en  

ontwikkeling van de waardevolle en  

unieke (veen)weidegebieden krijgt  

vorm door uit te gaan van een duurzame 

landbouw als drager en beheerder van 

deze kernkwaliteit.
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kaart 4: contour Groene Hart

Bron: Voorloper Groene Hart

kaart 3: Zuidvleugel Randstad

Bron: Randstad 2040
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Stedelijk gebied

Metropolitane Landschappen

Transformatiezones

kaart 5: metropolitane landschappen

Bron: Voorloper Groene Hart
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agrarische sector van groot belang, als 

volwaardige economische pijler en als 

drager van het landschap. Schaalvergroting 

van de agrarische productie en het aan-

boren van nieuwe markten (landschaps- en 

natuurbeheer / recreatie) zijn essentieel 

voor een duurzame toekomst van de 

agrarische	sector;	zeker	in	relatie	tot	de	

ontwikkeling van de Groene Ruggengraat, 

de robuuste open groene verbinding  

tussen Biesbosch en de Randmeren bij 

Flevoland die dwars door de Krimpener-

waard loopt (zie kaart 9). Het is voor  

de agrarische sector ook waardevol de 

verbinding met de stad te vergroten  

door het vervaardigen van streekeigen 

producten en door de landbouwgebieden 

toegankelijker te maken voor de stad, 

bijvoorbeeld in de vorm van kaasboer-

derijen die door scholen bezocht kunnen 

worden. Het verbeteren van de route-

gebonden recreatiemogelijkheden  

(wandelen,	fietsen	en	kanoën)	is	ook	een	

belangrijke opgave voor de Krimpener-

waard. Daarbij is het zaak de recreatie 

te sturen en zoneren, zodat de eigenheid 

van het gebied (authenticiteit, ruimte en 

rust) wordt bewaard. 

3.2.2 Gouwe Wiericke
Het gebied Gouwe Wiericke is een ken-

merkend veenweidegebied in het Groene 

Hart. Gouwe Wiericke bestaat uit het 

aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en 

Stolwijk) en kleine woonkernen (Ammer-

stol, Berkenwoude, Lageweg en Vlist). 

Centraal voor alle kernen staat behoud 

en versterking van de vitaliteit. Daarvoor 

richten ze zich op een evenwichtige be-

volkingsopbouw, bouwen voor opvang van 

de eigen bevolking en een voorzieningen-

niveau met een duidelijke eigen identiteit. 

De sociaal-economische vitaliteit van het 

gebied moet worden versterkt door het 

verbeteren van de onbalans tussen het 

aanbod van werkgelegenheid en de vraag 

van de beroepsbevolking en door het 

verbeteren van de bereikbaarheid van 

het gebied. Door een verandering in de 

autochtone bevolking kunnen kennis en 

netwerk een goede bijdrage leveren  

aan de vitaliteit van het gebied. Het is 

nadrukkelijk de inzet om enerzijds zuinig 

om te springen met de ruimte en ander-

zijds woon- en werkmilieus te realiseren 

van een schaal en ruimtelijke kwaliteit 

die passen bij de schaal van de kernen.

Daaraan gekoppeld is het behoud van 

de omgevingskwaliteiten, de cultuurhis-

torische natuur- en landschapskwaliteiten, 

een belangrijke opgave voor de Krimpe-

nerwaard. Vooral het patroon van dijken 

en linten en het karakteristieke waterrijke 

slagenlandschap nemen een belangrijke 

plaats in. Daarbij is een vitale duurzame 

3.2.1 Krimpenerwaard
De Krimpenerwaard, het gebied tussen 

de Hollandsche IJssel en de Lek, kent als 

belangrijke kwaliteiten het agrarisch 

cultuurlandschap en het daarbij behorende 

verkavelingspatroon, de natuurwaarden, 

de karakteristieke lint- en dijkbebouwing. 

Maar ook de cultuurhistorie van de kernen 

is een belangrijke kwaliteit, met de be-

schermde stads- en dorpsgezichten van 

Vlist en Schoonhoven, de vestingstad  

die deel uitmaakt van de door Midden-

Holland lopende Oude Hollandse Waterlinie 

(zie kaart 7). Het gebied is aangemerkt 

als Belvédèregebied en als provinciaal 

‘Topgebied behoud cultureel erfgoed’.  

De centrale opgave voor de vijf Krimpener-

waardgemeenten, de K5 (één van de  

3 interne samenwerkingsverbanden in de 

regio, zie kaart 8) is het vinden van een 

balans tussen het behoud van de grote 

omgevingskwaliteiten en het waarborgen 

van een vitale en leefbare regio. 

Kernenprofilering	en	instandhouding	van	

voorzieningen in de kernen zijn een be-

langrijke voorwaarde om de leefbaarheid 

in dit deel van Midden-Holland te waar-

borgen. De Krimpenerwaard kent een 

kernenhiërarchie	van	kernen	met	een	

subregionale functie (Schoonhoven,  

Bergambacht en Lekkerkerk), verzorgings-

kernen (Gouderak, Haastrecht, Krimpen 

3.1  Eén in verscheidenheid: 
Zuidvleugel én Groene Hart

Midden-Holland heeft bijzondere kenmer-

ken. De regio is één in haar verscheiden-

heid. Enerzijds wordt het gekenmerkt 

door de ruimtelijke kwaliteit van het 

unieke open agrarisch landschap van  

het Groene Hart. Anderzijds is er het  

verstedelijkte deel van de regio, waar  

de Randstad voelbaar is en waarvan de 

betekenis met de ontwikkeling van de 

Zuidplaspolder steeds groter wordt.  

Dit deel van de regio is door de ligging 

ten opzichte van de grote steden en de 

hoofdwegen (potentieel) goed bereikbaar. 

3.2  Het landelijke  
deel van Midden-Holland

Het landelijke deel van de regio, dat deel 

uitmaakt van het Nationaal Landschap 

Groene Hart, is te kenschetsen als een 

veenweidelandschap (slagenlandschap) met 

gevarieerde kernen met cultuurhistorie en 

kenmerkende dijken, linten en plassen. 

Nagenoeg het gehele gebied heeft te 

kampen met bodemdaling. Het landelijk 

gebied in Midden-Holland is grofweg te 

onderscheiden in het zuidelijke deel van 

de Krimpenerwaard en het noordelijke 

deel van de Gouwe Wiericke. 

3. Gebiedskarakteristieken
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heid, het realiseren van voldoende,  

gedifferentieerde en aantrekkelijke 

woonmilieus, het realiseren van voldoende 

werkgelegenheid, het benutten van de 

groene omgeving, het versterken van het 

leefklimaat in de wijken en het versterken 

van de regiofunctie. De belangrijkste 

uitgangspunten voor de ontwikkeling van 

de stad zijn daarbij het investeren in de 

bestaande stad, het ontwikkelen van 

stedelijke knooppunten, investeren in 

infrastructuur en het vormen van een 

brug naar de Zuidplaspolder, ten westen 

van Gouda. In de Nota Ruimte is de  

Zuidplas namelijk aangewezen als uit-

breidingsruimte van de Zuidvleugel van 

de Randstad, waardoor Gouda steeds 

meer met de Zuidvleugel verweven raakt. 

Deze schaalsprong en de daarbij behorende 

dynamiek, kan bijdragen aan de kwaliteit 

en diversiteit van de stad. Door in te 

zetten op een aantal stedelijke knoop-

punten,	die	gebaseerd	zijn	op	specifieke	

Goudse kwaliteiten, zet Gouda zichzelf 

op de kaart en versterkt het tegelijkertijd 

een aantal regionale belangen. 

3.3.2 De Zuidplaspolder
De Zuidplaspolder omvat de gemeenten 

Zuidplas en Waddinxveen, maar ook Gouda 

is betrokken in het samenwerkingsver-

band Z5 (zie kaart 8). In dit gebied is  

in de periode 2010 tot 2030 ruimte  

voor 15.000 tot 30.000 woningen (tot 

2020 zijn hier 7.000 woningen gepland),  

150 tot 300 ha netto bedrijfsterrein en 

200 ha netto nieuw glas. Daarmee moet 

3.3   Het verstedelijkte deel van 
Midden-Holland

Het verstedelijkte deel van Midden-Holland 

beslaat Gouda en de Zuidplaspolder.  

Door een forse verstedelijkingsopgave in 

de Zuidplas zullen Gouda, Zuidplas en 

Waddinxveen groeien tot een aaneenge-

sloten verstedelijkt gebied met een  

centrumstedelijk woon- en werkklimaat 

en stedelijke voorzieningen. Het woon-

klimaat in het stedelijk gebied varieert 

nu van centrum-stedelijk tot landelijke 

woonmilieus in de nabijheid van stedelijke 

voorzieningen.

3.3.1 Gouda
Het stedelijke centrum van de regio 

Midden-Holland is de stad Gouda, dat 

plek biedt aan ruim 70.000 inwoners en 

30.000 woningen en internationaal ver-

maard is vanwege de Goudse kaas. Gouda 

neemt een centrale positie in de regio in. 

Het heeft een regionale verzorgingsfunctie 

in het Groene Hart. Kenmerkend voor 

Gouda is de historische en waterrijke 

binnenstad met vele voorzieningen,  

die bekend staat als een toeristische 

trekpleister. Ook de herkenbare ont-

staansgeschiedenis, met de waterwegen 

en de bebouwingslinten, dragen bij aan 

het karakter van de stad. Deze kwaliteiten, 

en de centrale ligging in de Randstad, 

maken Gouda tot een aantrekkelijke 

vestigingsplaats. 

De grootste opgaven voor Gouda zijn onder 

meer het verbeteren van de bereikbaar-

torische erfgoed. Het is een afwisselende 

woon- en werkrivier, waarbij de leesbaar-

heid van het landschap groot is, met veel 

openheid en doorzichten. Aan de Oude 

Rijn kan het Romeins erfgoed worden 

beleefd, omdat de grens van het voor-

malige Romeinse Rijk, de limes, hier te 

vinden is (zie kaart 10). Bovendien her-

bergt het gebied het Fort Wiericker-

schans, dat deel uitmaakt van de Oude 

Hollandse Waterlinie (zie kaart 7). Voor 

de Oude Rijnzone geldt een transforma-

tiestrategie waarbij de ruimtelijke  

kwaliteiten van het gebied worden  

verbeterd. Het is hier de opgave om de 

ontwikkelingen zodanig te geleiden dat de 

kwaliteiten behouden blijven en nieuwe 

kwaliteiten aan het landschap worden 

toegevoegd. Daarbij gaat het om het 

versterken van de groenblauwe kwaliteit, 

structuurversterking, herstructurering en 

transformatie, nieuwe locaties voor wonen 

en werken en het benutten van en  

investeren in de infrastructuur.   

Het gebied Gouwe Wiericke kent een grote 

overlap met het gebied van de Greenport-

regio Boskoop. De gemeenten Boskoop, 

Rijnwoude, Waddinxveen en Reeuwijk 

zetten gezamenlijk (zie kaart 8) in op 

actieve ontwikkeling van de Greenport, 

een netwerk van bedrijven in de boomsier-

teelt. De ambitie van de Greenportregio 

ligt in een sterke, duurzame en beleefbare 

Greenport in een leefbare omgeving.  

De nieuwe ontwikkeling moet dan ook in 

balans met de omgeving plaatsvinden. 

poldergebied van Driebruggen, de 

Reeuwijkse Plassen en de poldergebieden 

ten noordoosten van Bodegraven en tussen 

Bodegraven en Boskoop. Ook de polder 

Stein, onderdeel van de gemeente Vlist, 

maakt deel uit van Gouwe Wiericke. Het 

gebied is gevarieerd, met verkavelings-

structuren in oost-westelijke maar ook in 

noord-zuidelijke richting. Het Reeuwijkse 

Plassengebied, een populair recreatie-

gebied, is een echt waterlandschap,  

met smalle linten die door de plassen 

heen lopen. Het gebied ten oosten van  

Bodegraven maakt deel uit van het ‘Venster 

Bodegraven-Woerden’, waar je zowel naar 

het noorden als naar het zuiden kilometers 

ver de polder in kunt kijken. Bovendien  

is er de kenmerkende lintbebouwing op 

de stroomrug van de Oude Rijn. 

Ook in dit gebied is het belangrijk om de 

kwaliteit van dit markante groengebied in 

de verstedelijkte Randstad, het typische 

veenweidelandschap, te behouden en  

te versterken. De druk op het gebied is 

echter groot. Ook hier is een vitale en 

duurzame agrarische sector van groot 

belang om de kwaliteiten van het land-

schap te waarborgen. Andere opgaven  

in het gebied zijn de aanleg van van 

aaneengesloten natuurgebieden (de 

Groene Ruggengraat kruist ook het gebied 

van Gouwe Wiericke, zie kaart 9) en 

verbetering van de recreatiemogelijkheden.

De Oude Rijnzone onderscheidt zich in 

dit gebied door haar unieke cultuurhis-
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dynamiek en (de ruimte voor) verstede-

lijkingsdruk (zie ook kaarten 14 en 15). 

Maar ook herstructurering van woningen 

en bedrijven is een grote opgave in de 

regio en verrommeling van het landschap 

ligt op de loer. Daarnaast is het tegengaan 

van de bodemdaling en het waarborgen 

van een toekomst voor de landbouw,  

als hoeder van het voor de regio zo  

kenmerkende agrarisch landschap, van 

groot belang. Bovendien is de sociaal-

economische vitaliteit in de regio een 

punt van zorg, met name de leefbaarheid 

in de kleine kernen waar een basisaanbod 

in voorzieningen niet altijd gewaarborgd 

kan worden. 

en mogelijkheden van het stedelijk  

gebied worden benut voor bovenregionale 

voorzieningen op het gebied van zorg, 

onderwijs en cultuur en optimalisering 

van het vervoersnetwerk. 

Juist de verwevenheid en complementa-

riteit tussen Groene Hart en Zuidvleugel 

biedt potenties voor het vestigingsklimaat 

van Midden-Holland. Naast de strategische 

ligging in de Randstad, in de nabijheid 

van de grote steden, is het de unieke 

combinatie van dynamiek en rust en 

ruimte die in grote mate bijdraagt aan de 

aantrekkelijkheid van de regio. Daardoor 

is	het	er	goed	wonen,	werken	en	recreëren. 

De regio heeft als goed bereikbare, vitale 

regio met unieke ruimtelijke kwaliteiten 

veel potentie.

Toch staan deze kernkwaliteiten van de 

regio onder druk. Hoewel de plannen 

voor verstedelijking nog volop in ontwik-

keling zijn, is al wel duidelijk dat de 

bestaande infrastructuur van hoofdwegen, 

lokale wegen, OV-verbindingen en vaar-

wegen ontoereikend is om de geschetste 

programma’s te kunnen dragen (zie kaart 

12 voor een overzicht van de bestaande 

infrastructuur). Nu is het al zo dat door 

congestie in het woon-werkverkeer het 

vaak slecht is gesteld met de feitelijke 

bereikbaarheid van het gebied. De ont-

sluiting van de regio kan en moet beter. 

De ontwikkeling van de Rijn-Gouwelijn 

(zie kaart 13) en de Stedenbaan vormen 

een goede start, maar er is meer nodig. 

Ook de ruimtelijke kwaliteiten staan 

onder druk. Enerzijds door de toenemende 

de Zuidplas de ‘poort’ tot de Zuidvleugel 

gaan vormen. De plankaart voor het  

gebied stelt de kwaliteiten van het  

landschap voorop en kent drie lagen.  

Ten eerste is er het groenblauwe casco 

bestaande uit linten, lanen en tochten 

en een groen- en waterstructuur. Ten 

tweede is er een infranetwerk bestaande 

uit een wegenstructuur, een OV-structuur 

en	fietsroutes.	Ten	derde	is	er	de	‘occu-

patie’-laag waarin de woon-, werk- en 

glastuinbouwfuncties tot uitdrukking 

komen. Voor de ontwikkelingen in het 

gebied geldt dat er sprake moet zijn  

van evenwicht tussen woningbouw en 

werkgelegenheid, afstemming van de 

verstedelijking op de water-, bodem-  

en groenopgave van het gebied en  

behoud van voldoende mogelijkheden  

voor ontwikkeling van de glastuinbouw.

3.4  Een goed bereikbare,  
vitale regio met unieke 
ruimtelijke kwaliteiten

De twee werelden die de regio Midden-

Holland verenigt, vormen samen de  

unieke kracht van het gebied. Nergens 

anders in de Zuidvleugel is een mooi en 

aantrekkelijk groengebied zo dichtbij  

als in Midden-Holland. De karakteristieke 

veenweidelandschappen worden door 

inwoners en recreanten hogelijk gewaar-

deerd (zie kaart 11). En andersom biedt 

het stedelijk deel van Midden-Holland 

draagvlak voor ontwikkelingen en voor-

zieningen die ook het buitengebied ten 

goede komen. De ruimtelijke kwaliteiten 
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Veen 

Zeeklei

Rivierklei

Moerige grond/Katteklei

kaart 6: Bodem

Bron: Regionale Bodematlas ISMH/Alterra
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Schoonhoven (vestingstad)

Fort Wierickerschans (fort)

kaart 7: Oude Hollandsche Waterlinie

Bron: Grote Bosatlas
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kaart 8: Gemeentelijke samenwerkingsverbanden



32

Ru
im

te
lij

ke
 A

ge
nd

a 
M

id
de

n-
H

ol
la

nd

33

G
eb

ie
ds

ka
ra

kt
er

is
ti

ek
en

9: Groene Ruggengraat

Bron: Voorloper Groene Hart
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kaart 10: Limes

Bron: Limes Atlas
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Topkwaliteit

Top-/Middenkwaliteit

Middenkwaliteit

Basiskwaliteit

kaart 11: Waardering cultuurhistorie Midden Holland

Bron: Platform Landschap en CultuurhistorieAmsterdam, 1996
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kaart 12: Infrastructuur

Bronnen: NS, Falkplan Wegenkaart van Nederland, Top50 kaart Midden Holland
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kaart 13: RijnGouweLijn

Bron: RijnGouweLijn
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kaart 14: Bestaande bebouwing

Bron: Top50 kaart Midden HollandRu
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Bestaand 
stedelijk-/dorpsgebied 2010

Nieuw 
stedelijk-/dorpsgebied

kaart 15: maximale bebouwingscontouren

Bron: Provinciale Structuurvisie
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4.1 Visie 2040
In 2040 is Midden-Holland een sterk  

gevarieerde regio waarin dynamiek en 

rust en ruimte onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Door sturing op ruimte-

lijke ontwikkelingen vanuit een eenduidige 

visie zitten deze kwaliteiten elkaar niet 

in de weg, ze versterken elkaar juist.  

Het stedelijk karakter van de regio is  

de afgelopen decennia gegroeid: Gouda, 

Zuidplas en Waddinxveen zijn een aan-

eengesloten stedelijk gebied gaan vormen 

en ‘vergroeid’ met Rotterdam. De Zuid-

vleugel is echt voelbaar in Midden-Holland. 

Daarmee is het belang van het landelijk 

gebied en de verwevenheid tussen  

stedelijk en landelijk gebied alleen maar 

toegenomen. Ondanks dat de contrasten 

in het gebied groot zijn, is de regio  

Midden-Holland als geheel duidelijk  

herkenbaar als een bereikbare en vitale 

regio waarvan de ruimtelijke kwaliteit 

zowel in de dynamische gebieden als  

in de buitengebieden hoog wordt aan-

geschreven.

De afgelopen decennia is de bereikbaar-

heid sterk verbeterd, binnen de regio 

maar ook richting de omliggende regio’s 

en de grote steden. De reistijd van deur 

tot deur is voor alle kernen in de regio 

aanzienlijk minder geworden. Dat is  

bereikt	door	flinke	investeringen	in	het	

wegennetwerk: verbreding van de  

snelwegen maar vooral door betere  

parallelstructuren en randwegen als  

verbindende schakels. Met name de 

noord-zuidverbinding is sterk verbeterd. 

Maar er is ook stevig geïnvesteerd in een 

samenhangend OV-netwerk. De Steden-

baan en de Rijn-Gouwelijn, gekoppeld 

aan de ontwikkeling van knooppunten en 

transferia, betere en stille (snel)busver-

bindingen naar en tussen de buitengebie-

den en verbeterde (P+R) voorzieningen 

om de stations heen, dragen bij aan de 

duurzame bereikbaarheid van de gehele 

regio. Dit wordt gecompleteerd door  

het	fijnmazige	recreatieve	netwerk	van	

fiets-,	wandel-	en	vaarverbindingen	dat	

geleidelijk aan is ontwikkeld en het 

Groene Hart beleefbaar heeft gemaakt. 

De mogelijkheden om in de unieke  

veenweidegebieden	te	recreëren	en	te	

verblijven zijn veel groter dan voorheen. 

De regio vermarkt dit dan ook optimaal. 

Door de gedifferentieerde en kwalitatieve 

woonmilieus, is er veel animo onder  

verschillende bevolkingsgroepen om zich  

in deze regio te vestigen. De stedelijke 

kern is dynamisch en vitaal. De unieke 

binnenstad van Gouda is als vanouds een 

trekpleister. Als woon- en werkstad in  

het groen oefent Gouda een grote aan-

trekkingskracht uit op verschillende  

doelgroepen. Maar ook de Zuidplas, met 

de robuuste structuren waarin wonen in 

een groen-blauwe omgeving een nieuwe 

dimensie heeft gekregen, draagt bij  

aan de aantrekkelijkheid van de regio. 

De Gouwe Knoop is een lichtend voorbeeld 

van een zeer goed bereikbare woon- en 

werklocatie temidden van een groenblauwe 

omgeving. De woningen die de afgelopen 

decennia zijn gebouwd, vormen geen 

aanslag op de aanwezige ruimte, maar 

dragen door hun ruimtelijke kwaliteit juist 

bij aan het landschap van Midden-Holland. 

Ook in het landelijke deel van Midden-

Holland is het zeer aangenaam wonen. 

Een divers aanbod van woningen temidden 

van een vitale authentiek-Hollandse  

omgeving. De krimp heeft geen vat  

gekregen op Midden-Holland. Onder meer 

door een differentiatie in de kernen, door 

slimme allianties op het vlak van voorzie-

ningen en door te anticiperen op vernieu-

wende vormen van bedrijvigheid. Ook in 

de kleinere kernen is er een evenwichtige 

bevolkingsopbouw en is fors geïnvesteerd in 

de sociale cohesie, mede teweeggebracht 

door een vraaggestuurde aanpak en door 

het scheppen van de juiste randvoorwaar-

den voor gemeenschapsinitiatieven. 

Economisch staat de regio er goed voor. 

Onder meer door een regionale program-

mering van bedrijvigheid, is er sprake 

van een gezond bedrijfsleven.  

Door herstructurering en een goede  

— soms ook verrassende en gedurfde — 

landschappelijke inpassing, dragen de  

bedrijventerreinen bovendien bij aan  

de kwaliteit van het landschap. 

Opvallend is dat veel nieuwe bedrijfjes 

zich in Midden-Holland hebben gevestigd. 

Daaronder ook veel ZZP’ers, die voor 

Midden-Holland hebben gekozen omdat 

de regio zo centraal in de Randstad ligt, 

maar	ook	woon-werk	eenheden	en	flexi-

bele bedrijfsruimtes aanbiedt die voor 

hen extra interessant zijn. Omdat ze  

hun werkzaamheden aan huis kunnen 

realiseren, zijn ook steeds meer hoog–

opgeleiden in het gebied gebleven. De 

bevolking is hoger opgeleid dan voorheen 

en Midden-Holland is een kraamkamer 

gebleken voor innovatieve economische 

ontwikkelingen. In het hele gebied, in  

de kernen maar ook daarbuiten, is  

economische activiteit waarneembaar, 

waaronder veel kennisintensieve bedrijf-

jes die zich opvallend vaak manifesteren 

op het vlak van de dienstverlening. 

Maar ook de traditionele economische 

activiteiten, zoals de bouw en de land-

bouw, hebben zich staande weten te 

houden, al was daar vooral voor de 

4. Ruimtelijke agenda 
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4.3  Ruimtelijk programma 
tot 2020

De volgende paragrafen geven in de  

vorm van een ruimtelijk programma, 

gerubriceerd naar negen subthema’s, 

invulling aan de aanpak voor het verster-

ken en ontwikkelen van de genoemde 

kwaliteiten. De negen subthema’s zijn:

1.	 Een	verbeterd	wegennetwerk;

2.	 Een	hoogwaardig	OV-netwerk;

3.	 Een	fijnmazig	recreatief	netwerk;

4.	 Vitale	kernen;

5.	 Een	vitale	economie;

6. Een	vitale	en	duurzame	woningvoorraad;

7.	 Versterken	van	het	Groene	Hart;

8.	Tegengaan	van	verrommeling;

9. Leven met water.

Bovendien benoemt de ruimtelijke agenda 

een vijftal speerpunten om de ambities 

tot aan 2020 optimaal vorm te geven.  

De eerste vier maken deel uit van het 

ruimtelijk programma gerubriceerd onder 

de hierboven genoemde subthema’s, de 

vijfde is onderdeel van de uitvoerings-

strategie. Deze speerpunten zijn: 

1.  Verbetering van de regionale noord-

zuidverbinding door ontwikkeling van 

de	N207	Corridor;

2.  Een regionaal programma  

ketenmobiliteit met een bijzondere 

functie	voor	de	Gouweknoop;

3.  Een regionaal programma voor  

verbeterde	voorzieningen;

4.  Een regionaal programma voor een 

gastvrij Midden-Holland, gekoppeld 

aan	marketing	van	de	regio;

— de economische grondslag zelfs — van 

een ‘vanzelfsprekend’ bereikbare en 

vitale regio. Ook voor het versterken van 

de (inter)nationale concurrentiepositie  

is de ruimtelijke kwaliteit van de regio 

bovendien van grote waarde. Midden-

Holland is in vergelijking met de andere 

Zuidvleugelregio’s bij uitstek een groene 

en landelijke regio, de enige regio waarin 

de (Zuidvleugel-) ambitie om binnen  

10	fietsminuten	in	een	aantrekkelijk	

groengebied terecht te komen, vanuit bijna 

iedere plek in de regio realiseerbaar is. 

Met deze thema’s kiest Midden-Holland 

voor het versterken en ontwikkelen van de 

kwaliteiten van het gebied. Kwaliteiten 

die in grote mate met elkaar samenhangen. 

En waarvan de aanpak voelbaar is in de 

gehele regio: het deel in het Groene Hart 

en het deel in de Zuidvleugel van de 

Randstad. Sterker nog: het versterken  

en ontwikkelen van deze kwaliteiten in 

samenhang tot elkaar in stedelijk en 

landelijk gebied, draagt in grote mate bij 

aan de kracht en aantrekkelijkheid van 

de gehele regio. Door te focussen op de 

verbindingen tussen de afzonderlijke 

gemeenten van Midden-Holland en door 

allianties tussen publieke en private 

partijen, zet Midden-Holland bovendien in 

op een ambitieuze vorm van samenwerking 

die voorwaarden schept voor een uitste-

kend (inter)nationaal vestigingsklimaat.

 

door	een	aantal	strategische	financiële	

arrangementen, die anderen hebben 

overtuigd om bij te dragen aan het ruim-

telijke programma van Midden-Holland.    

4.2  De leidende thema’s  
voor de ruimtelijke  
agenda Midden-Holland

Vanuit de visie op Midden-Holland in 

2040, maar ook vanuit de belangrijkste 

opgaven in het gebied en vanuit de be-

staande gebiedskarakteristieken, zijn  

de leidende thema’s voor de ruimtelijke 

agenda afgeleid: het verbeteren van de 

bereikbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied. 

Het vergroten van de bereikbaarheid 

bepaalt de infrastructuur om ook de 

overige opgaven succesvol in te vullen. 

De vitaliteit is vanwege dreigende ver-

grijzing en ontgroening een belangrijk 

thema en een randvoorwaarde voor het 

aanbieden van aantrekkelijke woonmilieus. 

Het thema ruimtelijke kwaliteit maakt 

een visie op een bereikbaar en vitaal 

Midden-Holland ambitieus, aansprekend, 

karakteristiek en onderscheidend. Het 

koppelen van concepten voor bereikbaar-

heid en vitaliteit aan landschappelijk 

waardevolle oplossingen geeft de visie 

een	regiospecifiek	karakter;	het	maakt	

de regio niet bereikbaar en vitaal,  

maar ‘bijzonder’ bereikbaar en vitaal. 

Dat	spreekt	aan	en	boort	nieuwe	finan-

cieringsmogelijkheden aan. Een mooi 

Midden-Holland vormt daarmee de basis 

landbouw op sommige plaatsen wel be-

hoorlijk wat innoverend vermogen voor 

nodig.	Een	flink	aantal	agrariërs	heeft	de	

bedrijfsvoering verbreed en zorgt voor 

agrarisch natuurbeheer of heeft een 

recreatieve functie. Dat is duidelijk 

zichtbaar in het landschap: de eeuwen-

oude verkavelingsstructuren zijn nog 

steeds zeer kenmerkend voor het  

landschap en assimileren op een van-

zelfsprekende wijze met de nieuwe  

natuurgebieden. 

Midden-Holland onderhoudt ook verrassend 

veel kennisallianties met het bedrijfsleven, 

hogescholen en universiteiten, onder meer 

op het vlak van duurzaam ondernemen. 

Het excellerende tuinbouwcluster, met 

de	florerende	Greenport	Boskoop	voorop,	

vervult daarin een voorbeeldfunctie.  

Het gebiedsgerichte milieubeleid met  

de bijbehorende milieuambities en  

milieukwaliteiten is in Midden-Holland 

bovendien als vanzelfsprekend in de 

ruimtelijke planprocessen geïntegreerd.

Kortom: de regio Midden-Holland heeft in 

2040 haar potentie als goed bereikbare, 

vitale regio met unieke ruimtelijke  

kwaliteiten volledig ontplooid. Dat is op 

een zelfverzekerde wijze vorm gegeven, 

waarbij de gezamenlijke perspectieven 

zijn vertaald naar een samenhangend 

ruimtelijk programma en naar concrete 

werkafspraken. Afspraken over gezamen-

lijke programmering, over het delen van 

kennis en capaciteit, maar bovenal  
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agenda in lokale en 

subregionale plannen 

Figuur 2: Relatie leidende thema’s, 
subthema’s, programma, speerpunten en 

uitvoeringsstrategie van de 
ruimtelijke agenda Midden-Holland

betere ontsluiting van de regio liggen in 

verbeterde hoofdwegen, randwegen en 

parallelstructuren. Het is daarbij met 

name de opgave om de Zuidplaspolder, 

de Krimpenerwaard en de Greenport 

beter te ontsluiten. De verbetering van 

het hoofdwegennetwerk, verbreding van 

de A20 (gekoppeld aan de stadsentree 

Gouda) en de aanleg van de parallel-

structuur A12, heeft voor de regio priori-

teit. Met Rijk en provincie zijn hierover 

financiële	afspraken	gemaakt.	Ook	een	

verbeterde noord-zuidverbinding is van 

groot belang voor de regio, met name de 

Westelijke Randweg (de N207 Corridor, 

zie speerpunt 1) tussen de A12 en de N11 

ten westen van Boskoop en Waddinxveen. 

Bovendien zet de regio in op de aanleg 

van de Moordrechtboog om de  

Zuidplaspolder beter te ontsluiten, de 

Bodegravenboog om de verbinding van  

de N11 naar de A12 te verbeteren en  

de verdubbeling van de Algeracorridor 

voor een betere ontsluiting van de  

Krimpenerwaard. Deze brug ligt niet op 

het grondgebied van Midden-Holland 

maar is voor een goede doorstroming  

en voor de bereikbaarheid van de  

Krimpenerwaard essentieel. Daarom zal 

het overleg met alle betrokken partijen 

hierover worden voortgezet. Al deze 

verbeteringen zijn essentieel om de  

toekomst van Midden-Holland als goed 

bereikbare regio te kunnen garanderen 

en om tegelijkertijd een bijdrage te 

leveren aan de bereikbaarheid van de 

Randstad in zijn geheel.  

5.  Een regionaal fonds gekoppeld aan de 

doelen van de ruimtelijke agenda.

De leidende thema’s (en daarvan afge-

leide subthema’s), het programma, de 

uitvoeringsstrategie (hoofdstuk 5) en de 

speerpunten zijn verkort weergegeven  

in	figuur	2	en	in	grove	lijnen	geschetst	 

in kaart 16.

 

4.3.1  Een verbeterd wegennetwerk 
’Eerst bewegen dan bouwen’ is voor  

Midden-Holland het uitgangspunt.  

De ruimtelijk-economische ambities van 

Midden-Holland staan of vallen met een 

goed samenhangend en doorstromend 

wegennet, op de hoofdwegen maar vooral 

op het onderliggend wegennetwerk. 

Naast het bevorderen van slimme  

concepten op het gebied van mobiliteits-

management en gebruikmaking van de 

digitale infrastructuur zet de regio daarom 

in	op	het	bekorten	van	de	files	en	het	

verminderen van de reistijd over de weg. 

Het is daarbij zaak om het netwerk van 

regionale wegen in samenhang te bezien 

en van daaruit te kiezen voor enkele 

strategische verbeteringen. 

Verbeterde hoofdwegen, 
randwegen en parallelstructuren
Door congestie in het woon-werkverkeer 

is het slecht gesteld met de feitelijke 

bereikbaarheid van het gebied. De ont-

sluiting van de regio moet veel beter. 

Vooral in het westen van de regio is een 

verbetering van het wegennetwerk  

noodzakelijk. De oplossingen voor een 

= Leidende thema’s

= Subthema’s

= Programma

= Uitvoeringsstrategie

= Speerpunten
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Speerpunt 1: Verbetering van de regionale noord-zuid-
verbinding door ontwikkeling van de N207 Corridor

Gebreken in de verkeersstructuur in het gebied rond Boskoop en 

Waddinxveen, waaronder het stelsel van provinciale wegen, leiden 

tot knelpunten rond de hefbruggen over de Gouwe en tot leefbaar-

heidsproblemen in de kernen van Boskoop en Waddinxveen. Dit wordt 

verergerd door het hoge aandeel van het vrachtverkeer. Er is dus 

vooral sprake van een structuurprobleem. Voor een goede ontsluiting 

van de Greenport is een betere verkeersstructuur onmisbaar. Het 

economisch belang van de Greenport voor de regio, maar ook voor 

de provincie Zuid-Holland en de Zuidvleugel, is groot. Dit belang 

wordt in onder meer de Nota Ruimte en de provinciale ruimtelijk-

economische visies (o.a. Greenport 2020, Thuis in Zuid-Holland) 

onderschreven. 

Het streefbeeld is een nieuwe infrastructuur aan de westzijde van 

Boskoop en Waddinxveen als onderdeel van de ontwikkeling van de 

Greenport. Deze infrastructuur, die de N11 verbindt met de A12, 

kan de ontsluiting van de bestaande kernen verbeteren, leefbaar-

heidsproblemen verminderen en spreiding van doorgaand verkeer 

over meerdere routes mogelijk maken. De ontwikkeling van de 

N207 Corridor is van waarde voor de gehele regio omdat de noord-

zuidverbinding in Midden-Holland aanzienlijk wordt verbeterd.

 De ontwikkeling van de N207 Corridor wordt door de regio bij alle 

betrokken partijen nadrukkelijk op de agenda gezet. De gemeenten 

Boskoop en Waddinxveen hebben daarin de ‘lead’ maar andere 

gemeenten dragen bij waar mogelijk. Het portefeuillehouders-

overleg Verkeer en Vervoer zal de regie voeren bij het verder 

uitwerken van een strategie.

4.3.2  Een hoogwaardig  
OV netwerk

Voor Midden-Holland is hoogwaardig 

openbaar vervoer cruciaal om de bereik-

baarheid van de regio op de langere 

termijn en op een duurzame wijze vorm 

te geven. Van groot belang daarin is het 

aanbieden van hoogfrequent spoorvervoer 

in de vorm van de Stedenbaan en een 

verbeterde noord-zuidverbinding in de 

vorm van de Rijn-Gouwelijn. Ook het 

aanbod van meer sprinters, naast de 

IC-treinen draagt er aan bij en betere 

aansluitingen van kernen op bestaande 

netwerken van het openbaar vervoer. 

Maar er is meer nodig om van een kwali-

tatief openbaar vervoersnetwerk te kunnen 

spreken. De regionale functie van het  

OV schiet te kort. Er is behoefte aan een 

inzichtelijk netwerk van verbindingen 

met een goede doorstroming. Bovendien 

streeft de regio naar stil en schoon  

openbaar vervoer en een veilige sociale 

stationsomgeving met goede, kwalitatieve 

uitstraling. 



54

Ru
im

te
lij

ke
 A

ge
nd

a 
M

id
de

n-
H

ol
la

nd

55

Ru
im

te
li

jk
e 

ag
en

da
 

Speerpunt 2: Een regionaal programma ketenmobiliteit 
met een bijzondere functie voor de Gouweknoop

‘Ketenmobiliteit’ gaat over de verplaatsingen die worden gemaakt 

in verschillende netwerken: auto, trein, fiets, bus, etc. Midden-

Holland heeft de ambitie de kwaliteit van de keten te verbeteren. 

Niet alleen de losse onderdelen van de keten moeten aantrekkelijk 

zijn, juist de plekken waar de verschillende vervoerswijzen zijn 

vastgeketend verdienen regionale aandacht. Het is voor de gehele 

regio van groot belang de aansluitingen tussen systemen te verbe-

teren, de dienstregelingen op elkaar aan te sluiten en voorzieningen 

te treffen die de reistijd van deur tot deur helpen verlagen. Daarom 

zet Midden-Holland in op een actief programma rond ketenmobiliteit. 

De ontwikkeling van de Gouweknoop kent daarin voor de regio een 

bijzondere, cruciale positie.

Het programma ketenmobiliteit omvat een betere OV-infrastructuur 

om de stations heen, betere aansluitingen en ontwikkeling van 

knooppunten en transferia. Tussen Stedenbaan en Rijn-Gouwelijn, 

maar ook tussen trein- en busverbindingen en tussen openbaar 

vervoer en auto. Het opwaarderen van overstapmogelijkheden bij 

bestaande knooppunten verdient grote aandacht. Deze punten 

moeten worden ondersteund door goede communicatie met dyna-

mische informatievoorziening en waar mogelijk met aanvullend 

parkeerbeleid. Bij ruimtelijke plannen van nieuwe knooppunten 

moet het ruimtebeslag van parkeren een plek in de planvorming 

krijgen. Daarnaast is het in het belang van de regio om meer (snel)

busverbindingen te realiseren naar de buitengebieden (naar de 

Krimpenerwaard en naar Bodegraven via Reeuwijk) maar ook tussen 

de buitengebieden. Ook een ferry over de Lek en de Hollandsche 

IJssel van en naar Rotterdam verbetert de bereikbaarheid van de 

regio. Om het hoogfrequente OV-vervoer voor iedereen in de regio 

van meerwaarde te doen zijn en de vitaliteit van de kernen te 

versterken. Ketenmobiliteit kan worden versterkt door mobili-

teitsmanagement: het organiseren van slim reizen, bijvoorbeeld 

op andere tijdstippen of met alternatieve vervoersmiddelen. 

Een bijzondere functie voor de Gouweknoop
Op basis van het (multimodale) bereikbaarheidsprofiel van de regio 

kan een objectieve uitspraak worden gedaan over de verstedelij-

kingsopgave in het gebied. Dit is een opgave die — los van lokale 

belangen — het beste op het schaalniveau van de regio kan worden 

benaderd. Op basis van de bereikbaarheid in de regio kan worden 

bepaald wat de beste locatie is voor verstedelijking en verdichting 

en wat de meest strategische locatie is voor voorzieningen. Dit leidt 

ook tot differentiatie in het aanbod van woon- en werklocaties. 

Zeer goed bereikbare locaties (tenminste met openbaar vervoer) 

dienen te worden verdicht (gestapelde woon- en werkvormen) en 

mogen niet extensief worden gebruikt. Hier bevinden zich ook 

de (boven)regionale voorzieningen. De verdichting zal dus vooral 

plaatsvinden rond nieuwe en bestaande knopen met bedrijventer-

reinen en woningen rond afritten van de snelweg en OV-stations. 

De verdichting in bestaand stedelijk gebied biedt de mogelijkheid 

om de ruimtelijke kwaliteit van een aantal binnenstedelijke locaties 

te verbeteren. Ook bij eventuele nieuwe knopen die ontstaan bij 

het koppelen van bijvoorbeeld Stedenbaan en Rijn-Gouwelijn.

De Gouweknoop past zeer goed binnen het Randstedelijk netwerk 

en is een zeer strategische locatie voor de regio Midden-Holland. 

Het bereikbaarheidsprofiel van de regio, onder meer op basis van 

de infrastructuur die in het Kwaliteitshandboek Zuidplas wordt 

voorgesteld, laat zien dat nieuwe stations en wegen binnen de 

Gouweknoop een diversiteit aan bereikbaarheid creëren. Dat bete-

kent dat dit de locatie is die essentieel is voor het programma 

ketenmobiliteit. Rond het station Gouweknoop is ruimte voor 

verstedelijking: wonen en werken met grootschalige functies en 

voorzieningen. Deze intensieve opgave kan binnen de bestaande 

groenstructuren worden ingepast (zie visiebeeld 1: ontwikkeling 

Gouweknoop). 

Voor de ontwikkeling van de Gouweknoop zet de regio in op het 

ontwikkelen van de infrastructurele randvoorwaarden. Een koppeling 
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verbindt, maar ook de Krimpenerwaard 

en de Reeuwijkse Plassen vanuit het 

centrum van Gouda bereikbaar maakt en 

vice versa. Met faciliteiten aan de randen 

van deze recreatief toegankelijke gebie-

den zodat de overlast (motoren en  

motorboten) beperkt wordt. Met boven-

dien een recreatieve verbinding van de 

Reeuwijkse Plassen, via Fort Wiericker-

schans naar de Nieuwkoopse Plassen en 

een aftakking naar de Rottemeren en 

Hitland. Dat is de basis voor inbreng in het 

provinciaal	fietspadenplan,	waarin	verder	

nog de bereikbaarheid van het Bentwoud, 

onder meer via de Vredenburgzone,  

centraal kan staan. De ontwikkeling van 

Fort Wierickerschans tot recreatieve hub 

voor het Groene Hart, draagt in sterke 

mate bij aan het recreatieve netwerk in 

Midden-Holland. De werking ervan zou 

kunnen worden versterkt door meerdere 

van dit soort poorten in de regio, zoals het 

station Gouda Centraal, de Reeuwijkse 

Hout en een knooppunt in de Krimpener-

waard. Ook het ontwikkelen van water-

recreatie op de Lek en de Hollandsche 

IJssel en het realiseren van een waterbus 

die verschillende gemeenten verbindt, zijn 

aantrekkelijke initiatieven, die bovendien 

het waterrijke karakter van de regio 

benadrukken. 

De ontwikkeling van het recreatieve 

routenetwerk maakt tevens deel uit van 

het programma ‘Gastvrij Midden-Holland’ 

(speerpunt 4). 

4.3.3	 	Een	fijnmazig	 
recreatief netwerk

Naast	het	OV-netwerk	is	ook	een	fijnmazig	

recreatief netwerk van groot belang  

om Midden-Holland bereikbaarder maar 

vooral ook beleefbaarder te maken.  

Op een duurzame wijze bovendien.  

Zuid-Holland is de meest verstedelijkte 

provincie van Nederland. Met de ontwik-

kelingen rond de Triangel, Westergouwe en 

de Zuidplaspolder wordt de recreatieve 

waarde van het Groene Hart groter en 

groter. Het is van belang stedelijk en 

landelijk gebied te verknopen door een 

betere benaderbaarheid en beleefbaar-

heid van het buitengebied, onder meer 

door de lintenstructuur tot in de kernen te 

versterken en herstellen. Uitvoering van 

de groene agenda is prioriteit maar zou 

meer vanuit een visie kunnen geschieden. 

Een visie waarin het netwerk vanuit 

regio perspectief wordt uitgezet. De 

groene agenda Midden-Holland geeft een 

overzicht van de vele, vaak kleinschalige 

ingrepen en maatregelen die ten goede 

komen aan de ecologische waarde van 

het landschap en de beleving daarvan. 

De recreatieve knooppunten en ‘poorten’ 

in het gebied dienen te worden opge-

waardeerd en geprogrammeerd. 

Fiets-, vaar en wandelverbindingen
Midden-Holland investeert nadrukkelijk 

in	een	netwerk	van	groene	fiets-,	vaar-	en	

wandelverbindingen. Een netwerk in de 

vorm van een spinnenweb dat de landelijk 

gelegen veenweidegebieden met elkaar 

van de Rijn-Gouwelijn en de Stedenbaan door middel van station 

Gouweknoop, is hierin van groot regionaal belang. Bovendien kan 

hier een koppeling aan de metro vanuit Nesselande plaatsvinden. 

Vervolgens kunnen ontwikkelingen plaatsvinden met een behoorlijke 

mate van dichtheid (woningen, bedrijven en kantoren). Natuurlijk 

is het bij alle ontwikkelingen zaak te voldoen aan de milieuwensen 

en –eisen. 

De regio neemt de ontwikkeling van ketenmobiliteit serieus en wil 

gezamenlijk kennis ontwikkelen over de beste methoden om dit toe 

te passen. Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer zal 

als opdrachtgever voor de invulling van het programma ketenmo-

biliteit fungeren en bepalen welke knooppunten (naast de Gouwe-

knoop) en openbaar vervoerslijnen cruciaal zijn voor het verkleinen 

van de reisafstand van deur tot deur en voor het vergroten van 

de kwaliteit van de keten. Ook zal het portefeuillehoudersover-

leg de regie voeren bij het uitwerken van de strategie voor de 

Gouweknoop.
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Bovendien is één van de grote uitdagingen 

het	herdefiniëren	van	het	voorzieningen-

niveau. Bij de uitwerking van het  

bevorderen van de sociale cohesie zal  

de zorgsector actief worden betrokken. 

Deze maatregelen moeten er toe leiden 

dat het voor de ‘autonome’ dorpsbewoners, 

voor wie de voorzieningen en activiteiten 

in het dorp belangrijk zijn, aantrekkelijk 

is om in de dorpen te blijven wonen. 

Bovendien moeten de maatregelen ervoor 

zorgen dat het voor ‘nieuwe’ dorpsbewo-

ners, voor wie met name de kwaliteit 

van woning en woonomgeving van belang 

is, aantrekkelijk is om zich er te vestigen.

4.3.4 Vitaliteit van de kernen
Het vergroten van de vitaliteit van de 

regio is met name relevant voor de  

gemeenten die te maken hebben met 

vergrijzing en ontgroening. Vanuit die 

problematiek is een regionale visie op  

dit thema van groot belang. De vitaliteit 

wordt in de kleine kernen niet alleen 

opgelost in de kleine kernen zelf, maar 

juist in samenhang met de kernen met 

een (sub)regionale functie en de verste-

delijkte gemeenten die het aanbod van 

enkele centrale voorzieningen verzorgen. 

De aanpak verschilt per kern.

Het is met name van belang een regionaal 

antwoord te formuleren op de vergrijzing 

van de kernen in het landelijk gebied. 

Het is belangrijk te investeren in de  

sociale cohesie, onder meer door een 

vraaggestuurde aanpak en door het 

scheppen van de juiste randvoorwaarden 

voor gemeenschapsinitiatieven. Hierin 

kan worden geïnvesteerd met het doel dat 

deze initiatieven op termijn zelfstandig 

kunnen voortbestaan. De sociale cohesie, 

waarbij speciale aandacht moet zijn voor 

de jeugd en de voorzieningen die daarvoor 

nodig zijn, wordt ook bevorderd door 

oude sociale structuren te versterken met 

nieuwe verbanden en samenwerkings-

vormen waarin partners als bedrijven, 

vereningen en de BSO een rol kunnen 

spelen. Ook investeren in de ruimtelijke 

kwaliteit van de woonomgeving, in de 

bereikbaarheid van de kernen en in vol-

doende werkgelegenheid is van belang. 

Speerpunt 3: Een regionaal programma  
voor verbeterde voorzieningen

Voor de leefbaarheid van de kleine kernen is een basisaanbod aan 

voorzieningen van belang. Het is in ieder geval van belang om de 

instandhouding van basisscholen en dorpshuizen te waarborgen. 

Ook de (buurt)supermarkt heeft — naast het voorzien van het 

dagelijks levensonderhoud — een belangrijke sociale functie. Ook 

voor minder mobiele mensen is het doen van de dagelijkse bood-

schappen in de nabije omgeving essentieel. 

Om de leefbaarheid in de gehele regio op peil te houden is een 

vorm van kernendifferentiatie essentieel, niet alleen naar grootte 

maar ook naar karakter. Vier soorten kernen kunnen daarin worden 

onderscheiden. Ten eerste de kernen met een (boven)regionale 

functie. Deze kernen worden gekenmerkt door een stedelijk woon-

milieu met een grote mate van dichtheid. Hier zijn voorzieningen 

volop aanwezig: voortgezet en hoger onderwijs, grootschalige 

bedrijvigheid en detailhandel, grootschalig sport- en cultuuraanbod, 

etc. Alleen Gouda heeft in de regio deze functie. Ten tweede zijn 

er kernen met een subregionale functie. Deze kernen kennen een 

laagstedelijk of centrumdorps woonmilieu met een zekere dichtheid. 

In deze kernen zijn voorzieningen aanwezig en uit te breiden met 

subregionale voorzieningen zoals voortgezet onderwijs, bedrijvig-

heid, detailhandel, cultuur, etc. De kernen met een subregionale 

functie in Midden-Holland zijn: Waddinxveen, Nieuwerkerk aan 

den IJssel, Bodegraven, Boskoop, Schoonhoven, Bergambacht en 

Lekkerkerk. Ten derde zijn er verzorgingskernen met dorpse woon- 

en werkmilieus. Hier staat instandhouding van een breed pakket aan 

voorzieningen centraal, zoals het winkelapparaat, zorgvoorzieningen, 

sportaccomodaties en medische basisvoorzieningen. Binnen de regio 

zijn Moordrecht, Reeuwijk-Brug, Krimpen aan de Lek, Zevenhuizen, 

Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk, Haastrecht, Meije, Moerkapelle 

en Gouderak de verzorgingskernen. Ten slotte zijn er de kleine woon-

kernen met een landelijk woonmilieu. Hier staat dorpsvernieuwing 

centraal en de instandhouding en waar mogelijk versterking van de 

(nog) aanwezige voorzieningen om de kwaliteit van de leefomgeving 

te behouden en te vergroten. Binnen de regio gaat het daarbij om 



60

Ru
im

te
lij

ke
 A

ge
nd

a 
M

id
de

n-
H

ol
la

nd

61

Ru
im

te
li

jk
e 

ag
en

da
 

Nieuwerbrug, Reeuwijk-Dorp, Driebruggen, Waarder, Ammerstol, 

Berkenwoude, Vlist en Lageweg.

Uitgangspunt is vitaliteit van alle kernen. Dus ook het stadshart 

van Gouda waar de levendigheid door cultuur, winkels, detailhandel 

en uitgaansgelegenheden niet alleen de stad zelf, maar de gehele 

regio ten goede komt. Maar vitaliteit is vooral een thema voor de 

kleine kernen. Binnen deze kernen staat het behoud van de basis-

voorzieningen voorop. In deze kernen is het belangrijk nieuwe 

initiatieven te ontplooien om draagvlak voor voorzieningen te 

organiseren en nieuwe financieringsvormen te realiseren. Door het 

nog aanwezige aanbod te richten op jonge gezinnen en jongeren en 

te concentreren met combinaties van functies, met bijvoorbeeld 

maatschappelijke voorzieningen, kan in veel gevallen een basis-

aanbod behouden blijven. Draagvlak voor het bieden van publieke 

en commerciële voorzieningen kan worden gerealiseerd door strate-

gische plaatsing en door koppeling van voorzieningen aan een nieuw 

(bijvoorbeeld recreatief) programma. Ook het ‘brede buurthuis’ 

kan een antwoord zijn op het gebrek aan voorzieningen in de ker-

nen: een concentratie van voorzieningen (en ‘leven’) in de kern 

van het dorp (sport, winkel, zorg, buurthuis, onderwijs, recreatie). 

Wanneer dit wordt ondergebracht in een aanwezige markante 

locatie of wordt gekoppeld aan een ontwerpopgave voor het creëren 

van een nieuwe ultravitale kern, dan kan door de bijzondere uit-

straling van het object weer activiteit worden aangetrokken, 

waarbij allerlei programma’s ruimtelijk samenkomen ‘(zie visie-

beeld 2 voor een impressie van functiemenging in een markante 

locatie, één van de manieren waarop vitaliteit van de kernen 

bevorderd kan worden). Dit zorgt voor continu leven en verrijking 

van de omgeving. Ook een cultuurhuis waarin verschillende cultu-

rele activiteiten worden aangeboden, draagt bij aan de levendig-

heid van de kernen.

Toch zal het niet in alle kernen mogelijk zijn een basisaanbod in de 

toekomst te garanderen. In die kernen waar een winkelaanbod 

niet houdbaar is, is instandhouding van het aanbod in de vorm van 

shared services of bijvoorbeeld door een rijdende winkel, bezorg-

service of minimarkt wel van belang. Waar het aanbod van basis-

scholen, gekoppeld aan buitenschoolse opvang en kinderopvang, 

en het aanbod van medische basisvoorzieningen niet gewaarborgd 

kan worden, moet dit worden opgelost door te investeren in een 

goede bereikbaarheid van de verzorgingskernen en/of de kernen met 

een (sub)regionale functie. Waar mogelijk kan worden ingezet op 

nieuwe, innovatieve vormen van voorzieningen. Denk aan het delen 

van voorzieningen met andere dorpen: bijvoorbeeld door een voor-

zieningenhub in de kern, waar flexibele ruimte wordt geboden aan 

dienstverleners zoals een fysiotherapeut, die hun diensten in ver-

schillende kernen aanbieden. Om kleinschalige bedrijvigheid en 

detailhandel in de kleine kernen te waarborgen is het zaak een 

onderscheidend aanbod (niches) te organiseren. Dit kan door het 

bevorderen van innovatieve concepten zoals (kleine) bedrijfsver-

zamelgebouwen op bijzondere locaties (een watertoren bijvoorbeeld) 

waar startende ondernemers gevestigd kunnen worden. 

Een afgestemd regioprogramma is noodzaak. Daaraan gekoppeld is 

een regionale financieringsstrategie van de voorzieningen een meer-

waarde. De kleinschalige voorzieningen zijn zonder overheidsbe-

moeienis moeilijk in stand te houden. Om die redenen 

zet de regio in op een regionaal programma voor verbeterde voor-

zieningen. De verdere invulling van dit programma, alsmede de 

invulling van de regionale kernenprofilering, zal onder regie van 

het portefeuillehoudersoverleg RO/Volkshuisvesting gebeuren.
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Midden-Holland heeft relatief weinig 

kantoren. Meer dan 60% van de kantoren-

voorraad in de regio is te vinden in Gouda 

en dat zal ook in de nabije toekomst zo 

blijven. Nieuwe kantoorontwikkelingen 

zullen worden geconcentreerd op de 

Goudse Poort en het stationsgebied van 

Gouda. Tot 2020 is ca 195.000 m2 bvo 

kantoorruimte gepland. Om dit aanbod 

ook daadwerkelijk te kunnen koppelen 

aan de vraag dient het kantorenaanbod 

steeds meer gericht te zijn op kwalitatief 

aantrekkelijke kantoorruimte en locaties. 

Bepalend voor de kwaliteit van een locatie 

zijn de bereikbaarheid en parkeren en de 

multifunctionele invulling van een locatie 

(horeca, wonen, retail, onderwijs, leisure). 

Midden-Holland wil nieuwe en klein-

schalige bedrijvigheid faciliteren met 

kansen voor startende ondernemers zoals 

een ZZP-toegesneden kantorenbeleid en 

concepten zoals woon-werkeenheden en 

bedrijfsverzamelgebouwen. Dat kan op 

nieuwe locaties, maar ook in bestaande 

gebouwen binnen en buiten de kernen, 

bijvoorbeeld voormalige agrarische be-

drijfsgebouwen. En door de mogelijkheden 

voor werken aan huis te vergroten door 

bij nieuwbouw en herstructurering woon-

werk eenheden te realiseren. Dat draagt 

— door het verminderen van de woon-

werk afstand — bovendien bij aan de 

regionale ambities op het gebied van 

mobiliteit en duurzaamheid. En zorgt 

voor een prettige reuring en dynamiek in 

de gehele regio. Met name activiteiten in 

van de economie in Midden-Holland en de 

regio wil kansen in die sector benutten 

(zie speerpunt 4).

 

Bedrijventerreinen en kantoren
Ruimte voor bedrijvigheid moet conform 

de strategie voor bedrijventerreinen, in 

eerste instantie worden gevonden door 

intensivering van bestaande terreinen. 

Bovendien komt er 150 tot 350 ha netto 

ruimte in de Zuidplaspolder. Veel van de 

vraag komt uit de regio Rotterdam dus een 

goede verbinding met de A20 is daarbij 

essentieel. Gezien de beperkte ruimte 

wordt gestreefd naar intensief en meer-

voudig ruimtegebruik en revitalisering. 

Herstructurering van bedrijventerreinen 

is tevens een belangrijk instrument om de 

economische vitaliteit te ondersteunen. 

Kwaliteit en variatie in omvang zijn  

belangrijk. Kwaliteit omvat daarbij  

duurzame en ruimtelijke kwaliteiten. 

Midden-Holland heeft de ambitie om  

met de bedrijventerreinen de standaard 

neer te zetten voor een energiezuinige 

productie. De ruimtelijke kwaliteit van 

bedrijvigheid speelt vooral in de kwets-

bare (veenweide-) gebieden.  

Daar is landschappelijke inpassing van de  

bedrijfslocaties een steeds belangrijker 

thema. Ook een meer gereguleerde af- 

en aanvoer van goederen is daar extra 

van belang. Bij de herstructurering van 

bedrijvigheid	zullen	nieuwe	financierings-

strategieën	gevonden	moeten	worden	 

om een meer samenhangende program-

mering te realiseren. 

Sterker maken wat sterk is
Onder het motto ‘sterker maken wat 

sterk is’ zet Midden-Holland in op de 

sectoren bouwen, industrie, de maak-

sector en de zakelijke dienstverlening. 

Dit zijn bedrijfstakken waarin de regio 

een relatief groot marktaandeel heeft. 

De	regio	kent	specifieke	industriële	 

tradities zoals landbouwmechanisatie  

(op het snijpunt van logistiek, techniek en 

landbouw), water- en deltatechnologie 

(het laagste punt van Nederland ligt in 

Midden-Holland), maar ook zilver en 

fijnmechanica.	De	regio	wil	bijdragen	aan	

de versterking van de positie in onder 

andere de maakindustrie en voorwaarden 

creëren	voor	hiermee	samenhangende	

kansrijke ontwikkelingen. Ook de  

agrarische sector, toerisme en zorg zijn 

belangrijk voor de regionale economie. 

Voor de versterking van bepaalde sectoren 

zal in overleg met opleidingsinstituten  

en andere partijen zoals de Kamer van 

Koophandel een actief kennisprogramma 

worden ontplooid waarbij strategische 

contacten met steden als bijvoorbeeld 

Delft (bouw en industrie), Wageningen 

(tuinbouw) en Leiden (zorg) zullen worden 

benut.	Ook	het	creëren	van	opleidings-

kansen is een doelstelling om de kennis-

intensieve en innovatieve bedrijvigheid 

te stimuleren. Voor de vitaliteit van de 

regio moet ook gekeken worden naar de 

detailhandel en naar functiemenging.  

De regionale detailhandelsvisie geeft  

de hoofdlijnen voor de detailhandel. 

Recreatie en toerisme zijn onderdeel  

4.3.5 Een vitale economie
Midden-Holland wil ruimte bieden aan 

een	gediversifieerde	economische	(infra)

structuur. Het is daarbij van belang  

onderscheidend te zijn door het aan 

elkaar koppelen van woon- en werkom-

geving, leefklimaat, bereikbaarheid van 

de kennisinfrastructuur, voldoende en 

passende vestigingslocaties voor bedrijven, 

een open en gastvrije cultuur en een 

sterke vrijetijdssector. De regio wil een 

kennisintensieve economie ontwikkelen 

die draait op contacten, netwerken en 

kennisclusters. Daarbij dient de regio-

nale economie enigszins ‘opgeschud’ te 

worden. Het cluster van greenports kan 

daarin van betekenis zijn. Een excellerend 

regionaal tuinbouwcluster, onder aanvoe-

ring van de Greenport regio Boskoop,  

kan een vliegwielfunctie vervullen voor 

de economische vitaliteit van de regio.  

Dit cluster bevordert innovatie en vormt 

de basis voor een goed functionerende 

kennisinfrastructuur waarbij strategische 

allianties worden gezocht, met kennis-

instellingen en universiteiten zoals de 

Universiteit van Wageningen. Deze ont-

wikkelingen moet dan ook de ruimte 

krijgen en gefaciliteerd worden, onder 

meer door een verbeterde ontsluiting 

van de greenportgebieden (zie speerpunt 

1), hetgeen ook een belangrijk effect 

heeft op de leefbaarheid van enkele 

kernen. Bovendien kunnen de greenports 

zich onderscheiden door een duurzaam 

productieproces en een positieve bijdrage 

aan natuur en klimaat.   
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baar maken van startersleningen (zoals de 

gemeenten Nederlek, Vlist en Zuidplas 

nu al doen) en het invoeren van kopen met 

korting door woningcorporaties (hetgeen 

in Bergambacht al met succes is ingevoerd). 

Om te kunnen voorzien in de toekomstige 

woningbehoefte, moeten ook de bestaande 

woonvoorraad en de woonomgeving  

voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat 

vraagt om een gecoördineerde en stevige, 

integrale aanpak van de herstructurering. 

Woonkwaliteit
De woningbouwopgave dient strategisch 

te worden ingezet voor de verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit. Het is met 

name van belang om kwaliteit toe te 

voegen op de plekken waar de woning-

bouw eenzijdig is, zowel stedelijk als 

landelijk. Kwaliteit kan worden toege-

voegd in de kernen, maar zeker ook aan 

de randen van de bebouwde kom. Daar 

kunnen nieuwe woonlandschappen worden 

ontwikkeld die voor een aantrekkelijke 

overgang zorgen tussen landschap en 

bebouwing. De opgave om deze overgan-

gen op de meest passende wijze vorm te 

geven vraagt om creativiteit en inlevings-

vermogen. Daartoe kan gebruik worden 

gemaakt van de expertise van het Kwali-

teitsteam Groene Hart en inspiratie uit 

de Kwaliteitsatlas Groene Hart. In het 

ontwerpproces dient het realiseren van 

kwaliteit voorop te staan. Woningbouw-

projecten moeten intrinsieke kwaliteit 

uitstralen en voldoen aan de hoogste 

internationale standaarden. De Rode 

Toekomstbestendige woningbouw 
en herstructurering
De regio wil door woningbouw en her-

structurering komen tot een toekomst-

bestendige woningvoorraad. De maat en 

het karakter van de woningbouw moeten 

bijdragen aan een evenwichtige leef-

tijdsopbouw op regionaal niveau met een 

goede verhouding tussen starters, jonge 

gezinnen en senioren. Dat betekent dat 

de regio wil komen tot een strategische 

woonruimteverdeling op regionaal niveau 

(in subregionaal verband zijn hier al  

afspraken over gemaakt, zoals in de 

woonvisie voor de Krimpenerwaard, 

waarmee Rijk en provincie hebben  

ingestemd) en wil investeren in aan-

trekkelijke woonmilieus met goede  

vestigingsvoorwaarden waardoor een 

bovenmatige vergrijzing en ontgroening 

worden tegengegaan. Het is zaak een 

doelgroepgerichte woningbouwstrategie 

uit te stippelen die leidt tot een organische 

groei. De toenemende vergrijzing noopt 

tot het aanbieden van geschikte woningen 

waar een goede afstemming van wonen, 

zorg en welzijn kan worden geboden of 

woningen voor meerdere generaties.  

Het is van groot belang vraaggestuurd  

te bouwen. Ook collectief particulier 

opdrachtgeverschap wordt waar mogelijk 

optimaal benut. De regio vindt het  

vanzelfsprekend dat marktpartijen en 

corporaties daarvoor mogelijkheden 

scheppen. Andere maatregelen om de 

keuzevrijheid te vergroten en de door-

stroming te bevorderen, zijn het bereik-

en natuurbeheer of een recreatiefunctie 

aan de bedrijfsvoering toevoegen.  

Of nieuwe producten ontwikkelen die  

in samenhang met het agrarisch bedrijf 

worden	geëxploiteerd.	Ook	het	toevoe-

gen van een zorgfunctie aan agrarische 

bedrijven kan de continuïteit van de 

bedrijfsvoering bevorderen.  

Het is voor de agrarische sector bovendien 

waardevol de verbinding met de stad te 

vergroten door streekeigen producten te  

vervaar digen en de landbouwgebieden  

toegankelijker te maken voor de stad, 

bijvoorbeeld in de vorm van kaasboerde-

rijen die door scholen bezocht kunnen 

worden.

4.3.6  Een vitale en duurzame 
woningvoorraad

Midden-Holland zet in op een stevige 

ontwikkeling van de kwaliteit van de 

woningbouw. De regio wil hoogwaardige 

en onderscheidende woonmilieus ontwik-

kelen, die bovendien duurzaam zijn en 

aansluiten op het landschap. Het is daarbij 

van groot belang om voldoende betaalbare 

woningen te realiseren, zodat keuzevrij-

heid op de regionale maar ook op de 

lokale woningmarkt wordt gewaarborgd. 

Bovendien wil de regio de doorstroming 

op gang brengen om te komen tot een 

veel	efficiënter	gebruik	van	de	woning-

voorraad. 

de	zakelijke	en	financiële	dienstverlening	

zijn zeer geschikt voor deze vormen van 

bedrijfsvestiging. Het realiseren van dit 

soort concepten wordt versterkt door het 

organiseren van individuele begeleiding, 

zowel bedrijven die willen verplaatsen of 

uitbreiden, als van startende ondernemers 

die werkruimte zoeken. Bovendien is het 

zinvol er promotiecampagnes aan te 

koppelen om bedrijven aan te trekken. 

Samen met de Kamer van Koophandel zal 

hier een programma voor opgezet worden.      

   

Vitaliteit van de landbouw
Een vitale en duurzame agrarische sector 

is van groot belang voor de regio: als 

economische pijler maar vooral als drager 

van het landschap. Midden-Holland zet  

in op een sterkere plattelandseconomie,  

structuurversterking, grotere verdien-

capaciteit, alternatieven voor de huidige 

agrarische bedrijfsvoering als deze  

verdwijnt en duurzaam beheer van het 

karakteristieke landschap. Randvoor-

waarden voor agrarische ontwikkeling 

zijn vernieuwend ondernemerschap en 

behoud van cultuurhistorische waarden 

en de openheid van het landschap.  

Dat zijn ook de voorwaarden die (mede) 

richtinggevend zijn voor het zoeken naar 

locaties voor bedrijven die moeten  

wijken voor natuurontwikkeling. Schaal-

vergroting van de agrarische productie 

zal van belang zijn voor een gezonde 

bedrijfsvoering. Maar ook innovatief 

ondernemerschap,	waarbij	de	agrariërs	

nieuwe markten aanboren zoals landschaps- 
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Speerpunt 4: Een regionaal programma voor een gastvrij 
Midden-Holland, gekoppeld aan marketing van de regio

Midden-Holland wil bekendstaan als een gastvrije regio. Daarom 

zet het in op een regionaal programma om de gastvrijheid te ver-

groten. Onderdeel van dit programma is de ontwikkeling van een 

fijnmazig recreatief netwerk van fiets-, vaar- en wandelverbindingen 

(zie paragraaf 4.3.3), een groene gordel van natuur- en recreatie-

gebieden in de regio. Maar het programma omvat meer dan dat. 

Om het recreatief potentieel van het gebied optimaal te benutten 

is een opwaardering van de ‘poorten’ noodzakelijk. Hier moet het 

mogelijk zijn van vervoersmiddel te veranderen (van auto naar fiets 

bijvoorbeeld), een drankje te nuttigen en informatie te verkrijgen 

over het gebied. Fort Wierickerschans kan daarbij, als onderdeel 

van de Oude Hollandse Waterlinie en toegangspoort naar het 

Groene Hart, een bijzondere rol vervullen. De werking hiervan kan 

voor Midden-Holland worden versterkt door meerdere van dit soort 

‘poorten’ in de regio, zoals station Gouda Centraal, de Reeuwijkse 

hout en een knooppunt in de Krimpenerwaard. Daarnaast moet er 

meer ruimte zijn voor horecabestemmingen in de buitengebieden, 

die ook verblijfsvoorzieningen bieden. De lokale plannen en ver-

gunningen zouden dat moeten faciliteren. Ook het wegnemen van 

hindernissen tussen stad en land en het recreatief ontwikkelen van 

de randen van de stad zijn van belang.  

Voor het vergroten van het recreatiepotentieel van Midden-Holland 

is sturing en zonering van de recreatie van groot belang. De recrea-

tieve en de bedrijfseconomische infrastructuur moeten elkaar niet 

in de weg zitten. Dat noopt tot innovatieve oplossingen. Een moge-

lijkheid is het benoemen van een aantal (met elkaar verbonden en 

bewegwijzerde) linten in het buitengebied die autoluw worden 

gemaakt of waar fietsstraten worden aangelegd waarop autover-

keer als gast wordt ‘gedoogd’. Hierbij zou het moeten gaan om die 

linten die de cultuurhistorische identiteit en de kwaliteit van het 

landschap het meest benadrukken. De regio start met het benoemen 

van tien linten die voor de beleving van het Groene Hart in de regio 

de meeste waarde hebben. 

4.3.7  Versterken van het  
Groene Hart

Het Groene Hart is uitermate voelbaar in 

de regio. Met de verstedelijkingsdruk uit 

het westen is het van groot belang de 

kwaliteiten van dit nationale landschap 

te koesteren en te versterken. Door 

duurzame en innovatieve vormen van 

agrarische bedrijfsvoering, door de aanleg 

van aansprekende natuur en door het 

tegengaan van bodemdaling. Maar ook 

door het waarborgen van de cultuurhisto-

rische kwaliteiten in het landschap en te 

investeren in de kenmerkende patronen 

van dijken en linten. Essentieel voor 

Midden-Holland is ook het beleefbaar 

maken van het Groene Hart. Daarvoor is 

het vergroten van de gastvrijheid van het 

gebied enorm van belang. Het kunnen 

genieten van een beleefbaar, gastvrij 

buitengebied is één van de belangrijkste 

vestigingskwaliteiten van de regio en 

trekt bovendien toeristen en recreanten 

van buiten de regio, wat een economische 

impuls voor het gebied kan betekenen. 

Waterparel in de Zuidplaspolder geldt als 

regio-icoon voor wonen in het landschap 

en kan daarmee een gidsfunctie vervul-

len voor de opgave van woonkwaliteit in 

de gehele regio. Daarbij kan gedacht 

worden	aan	nieuwe	typologieën	die	de	

leefkwaliteit van het landelijk wonen 

benadrukken. Het woningbouwprogram-

ma wordt in beginsel binnen de rode  

contouren ingevuld en moet worden 

aangepast aan de schaal en het karakter 

van de subregio om te voorkomen dat  

de woningbouw de leefbaarheid van de 

omgeving aantast.

Duurzaam wonen
De woningbouwkwaliteit krijgt extra 

waarde door de duurzaamheid van  

woningen te verhogen. Dat impliceert: 

energiezuinig, gezond, levensloopbesten-

dig,	flexibel	en	sociaal	veilig	bouwen,	

duurzaam bestemmen en sturen op duur-

zame stedenbouwkundige ontwerpen  

en duurzame gebruikte materialen. De 

inspanningen voor duurzaam bouwen 

worden regionaal gecoördineerd. Door 

een uniforme werkwijze en centrale 

regievoering wordt doelgericht gebruik 

gemaakt van de benodigde middelen voor 

het implementeren van duurzaam bouwen. 

Zo wordt vormgegeven aan gezamenlijke 

ambities op dit vlak, met een overeen-

komende aanpak en gemeenschappelijk 

instrumentarium, waarbij maatwerk 

mogelijk blijft.
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Ook dient er gezocht te worden naar 

waardevolle zichtrelaties die kunnen 

worden benadrukt. Dit kan een visuele 

ervaring vanaf de (snel)weg zijn, maar 

ook een verstild dorpsgezicht vanuit  

het landschap. De linten hebben een 

bijzondere positie in de strijd tegen 

verrommeling. Door strikte afspraken 

over vrijvallende (agrarische) bedrijfs-

percelen	en	door	specifieke	kavels	met	

specifieke	eisen	uit	te	geven,	ontstaat	 

er meer ruimtelijke coherentie in de 

lintenstructuur. Daarbij is strikte hand-

having een noodzakelijke voorwaarde. 

Bovendien wordt aandacht besteed aan 

het dubbele lint. Veel linten hebben nu 

een rommelige achterzijde. Door op de 

daarvoor geschikte plaatsen een nieuw 

lint achter te positioneren ontstaat een 

voorkant-oriëntatie	naar	het	landschap	en	

worden schuren en hallen ‘opgeborgen’ 

tussen de linten. In de plannen van de 

Zuidplaspolder wordt op locaties al invul-

ling aan gegeven. 

Ruimtelijk instrumentarium
Het ruimtelijk instrumentarium dat kan 

worden aangewend voor het landschappe-

lijk ‘bouwwerk’ is divers. Geluidswallen, 

bomenlanen, dijklichamen, linten, en 

dorpsranden kunnen allemaal een waar-

devolle bijdrage leveren aan het kaderen 

van de open ruimte, mits goed vormge-

geven en strategisch gepositioneerd.  

Ook minder bekende ruimtelijke typen 

kunnen worden toegevoegd aan het  

instrumentarium van landschappelijke 

4.3.8 Tegengaan van verrommeling
Midden-Holland heeft de ambitie om  

de verrommeling van het gebied actief 

een halt toe te roepen. Daaronder wordt 

bebouwing verstaan die zich slecht  

verhoudt met de kwaliteiten van de  

omgeving. De regio richt haar strategie 

hoofdzakelijk op het tegengaan van  

nieuwe verrommeling door meer te  

sturen op nieuwe ontwikkelingen. Daar-

toe hanteert de regio in de landschappe-

lijke open ruimte een oplossingsrichting 

die analoog is aan de architectonische 

ruimte van een bouwwerk. 

Landschappelijk ‘bouwwerk’
In de architectuur ontstaat ruimtelijke 

kwaliteit pas bij de gratie van het op een 

juiste wijze kaderen hiervan. Ruimte wordt 

bij een bouwwerk gestructureerd en gear-

ticuleerd door middel van begrenzingen: 

de muren en wanden. Hierdoor ontstaan 

kamers voor verblijf en gangen voor tran-

sitie tussen de kamers. Kamers hebben 

ook	meestal	een	specifieke	bestemming	en	

‘rommel’ wordt opgeborgen in schuren en 

bergkasten. Ook in het landschap van 

Midden-Holland, waar veel vormen van 

bebouwing als aanslag op de open ruimte 

wordt ervaren, spelen de begrenzingen 

van de open ruimte een cruciale rol.  

Door het gebied te beschouwen als land-

schappelijk bouwwerk kan er doelbewust 

gebouwd worden aan een landschappelijk 

waardevol ‘bouwwerk’ (zie visiebeeld 3). 

Daarbij gaat het niet alleen om het be-

grenzen van de landschappelijke ruimte. 

Marketing van de regio
Het promoten van een gastvrij Midden-Holland kan het beste  

gebeuren onder de paraplu van het Groene Hart. Onder het project 

Merk & Marketing hebben het Programmabureau Groene Hart, 

Stichting Groene Hart Kloppend Hart en het Groene Hart Bureau 

voor Toerisme een actieve marketingcampagne ingezet om (de 

kwaliteiten van) het Groene Hart meer bekendheid te geven en het 

gebied te promoten als een prachtig gebied vol cultuurhistorie en 

leuke oude stadjes waar het heerlijk wandelen, varen en fietsen is. 

Onder meer door een website (www.groenehart.nl), door een 4 sei-

zoenencampagne (zowel online als in tijdschriften, huis-aan-huis-

kranten en via de radio) en door het stimuleren van het gebruik van 

het Groene Hartlogo (bijvoorbeeld op een keur aan streekproducten) 

wordt de herkenbaarheid van het Groene Hart vergroot. Doel van de 

campagne is het realiseren van een langer verblijf van de bezoeker 

en het stimuleren van herhalingsbezoek. 

Door actief aan te haken op dit initiatief, kan het programma om 

Midden-Holland gastvrijer te maken meer effect genereren. Het 

draagt bij aan de promotie van fiets-, wandel- en vaarroutes en geeft 

bekendheid aan de Midden-Hollandse streekproducten. Dat levert 

geldelijk gewin op. En het helpt het samenbindend karakter van de 

regio te onderstrepen. Richting inwoners en potentiële recreanten, 

maar ook richting andere gremia (subsidies). De verdere invulling 

van dit programma zal onder regie van het portefeuillehouders-

overleg RO, in nauw overleg met het portefeuillehoudersoverleg 

Verkeer en Vervoer worden vormgegeven.



70

Ru
im

te
lij

ke
 A

ge
nd

a 
M

id
de

n-
H

ol
la

nd

71

Ru
im

te
li

jk
e 

ag
en

da
 

veiligheidsconcepten (compartimentering, 

‘dry proof bouwen’, terpen) en vormen van 

waterbuffering, wordt leven met water 

integraal onderdeel van de planvorming.

Waterfrontontwikkeling
Daar waar steden of kernen aan één van 

de voor Midden-Holland kenmerkende 

waterwegen ligt (Lek, Hollandsche IJssel, 

Gouwe, Oude Rijn), biedt deze ligging 

kansen voor vormen van ‘waterfrontont-

wikkeling’. Daar is het de uitdaging om 

de relatie met de rivier te benadrukken. 

Ook hier kan het gaan om wonen aan 

water maar ook om watergebonden be-

drijvigheid, om recreatieve voorzieningen 

en om aantrekkelijke wandelroutes langs 

het water. 

groten van de doorvaarbaarheid van het 

Groene Hart door extensieve vormen van 

waterrecreatie ‘(denk aan de plannen 

rond de Stolwijkersluis, waarbij het voor 

kanovaarders mogelijk wordt om vanuit 

Gouda de Krimpenerwaard in te varen). 

Bovendien is water de drager voor  

natuurlijke ontwikkelingen, voornamelijk 

voor de Groene Ruggengraat.  

Het waterbeheer is ingewikkeld omdat 

wegen, natuur en landbouw gebaat zijn 

bij verschillende soorten van beheer.  

Eén van de uitgangspunten bij herinrich-

ting is het waterbeheer zo in te richten 

dat het duurzaam, minder complex en 

betaalbaar is. Door de lage delen natter 

te houden wordt bodemdaling zo veel 

mogelijk tegengegaan. 

Wonen met water
Maar ook in de woonopgave speelt water 

een belangrijke rol. Bij de nieuwbouw 

van woningen zal rekening moeten worden 

gehouden met de veiligheidsaspecten 

van water en de klimaatbestendigheid 

van woningen. In de Zuidplaspolder is de 

klimaatbestendigheid vanwege haar bij-

zondere	positie	gekwantificeerd.	Water	

biedt voor de woningbouwopgave ook 

een kans om het onderscheidend vermo-

gen van de regio te formuleren. Juist 

door nieuwe, slimme woonconcepten voor 

wonen in een groen-blauwe omgeving, 

kan het waterrijke karakter van Midden-

Holland worden benadrukt. Ook daarin 

kan de Zuidplas een gidsfunctie vervullen. 

Door deze concepten te koppelen aan 

begrenzing. Te denken valt daarbij aan 

verhoogde en begroeide gietwaterbassins 

bij glastuinbouw en grondlichamen die 

op aantrekkelijke wijze (landart) een 

bedrijventerrein omzomen. Met beeld-

kwaliteitsplannen kan inzichtelijk worden 

gemaakt welk effect toepassing van het 

instrumentarium op de omgeving heeft. 

Concentratie van 
bedrijfsbebouwing
Clustering en concentratie van groot-

schalige bedrijfsbebouwing speelt ook 

een belangrijke rol in de strijd tegen 

verrommeling. In plaats van bedrijven-

terreinen, glastuinbouw en agrarische 

bebouwing gelijkelijk uit te smeren over 

het landschap, wordt zo veel mogelijk 

gekozen voor een beperkt aantal  

vestigingslocaties die op aantrekkelijke 

wijze landschappelijk worden ingepast of, 

nog beter, een nieuwe landschappelijke 

kwaliteit toevoegen. 

4.3.9 Leven met water
Water is van oudsher een onmiskenbaar 

onderdeel van de regio. Midden-Holland 

ligt nagenoeg geheel onder de zeespiegel. 

Bovendien is het laagste punt van  

Nederland in de regio te vinden. Daarmee 

vormt water een risico voor de regio, die 

in de woningbouwplannen altijd een plek 

moet krijgen. Maar het waterrijke karakter 

van de regio, met de rivieren, kanalen  

en slootjes, vormt ook zeker kansen. In 

recreatieve zin heeft water veel potentie. 

Met name zijn er kansen voor het ver-
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kaart 16: regionale opgaven
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bereikbaarheidsprofiel Gouweknoop
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impressie verstedelijking op basis van bereikbaarheidsprofiel Gouweknoop
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impressie ‘Breed Buurthuis’
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Landschappelijk Bouwwerk Midden-Holland
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Verbeterd Landschappelijk Bouwwerk Midden-Holland

Nieuwe landschappelijke doorkijken door 
lintverdunning

Kwalitatief hoogwaardige 
dorps-/stadsranden (bebouwing en groen)

Kwalitatief hoogwaardige begrenzing van  
het landschap met ruimte voor nieuwe  
woonmilieus (lintverdubbeling)
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5.1  Van gezamenlijk besef naar 
gezamenlijke oplossingen

Met de in dit document geformuleerde 

ambities wil de regio Midden-Holland 

zich als goed bereikbare en vitale regio 

met unieke ruimtelijke kwaliteiten op de 

kaart zetten. De Zuidvleugelkaart en de 

Groene Hartkaart. Door de ambities te 

koppelen aan een concreet uitvoerings-

programma worden de ambities daad-

werkelijk werk in uitvoering. Een 

gezamenlijke prioritering van de opgaven 

biedt de noodzakelijke focus om het 

programma kansrijk en uitvoerbaar te 

maken. Bovendien is het van groot belang 

maatschappelijke partners te betrekken 

in de oplossingen. Het is zaak om de 

ruimtelijke agenda toe te passen in (sub)

regionale en lokale plannen en in de 

uitvoering van het programma samen op 

te trekken en samen keuzes te maken. 

Dat houdt in: gezamenlijk programmeren, 

gezamenlijk kennis en instrumentarium 

ontwikkelen	en	gezamenlijk	financiële	

arrangementen	uitwerken	en	strategieën	

bepalen. Met de juiste inhoudelijke doelen 

komt dat iedere individuele gemeente in 

Midden-Holland ten goede.  

5.2  De ruimtelijke agenda 
toepassen in (sub)regionale 
en lokale plannen

De ruimtelijke agenda is geen pasklaar 

ontwikkelingskader waaraan ruimtelijke 

plannen kunnen worden getoetst. Het is 

een agenda: het agendeert een aantal 

voor de regio belangrijke ruimtelijke 

opgaven en benoemt uitgangspunten voor 

(behoud en) ontwikkeling en speerpunten 

in de uitvoering. De agenda bepaalt waar 

de gemeenten in Midden-Holland met 

elkaar vorm aan gaan geven in ruimte-

lijke zin. En koppelt dat aan een  

uitvoeringsstrategie om deze uitvoering 

effectief te maken.

Toch heeft de ruimtelijke agenda wel 

degelijk betekenis voor (sub)regionale en 

lokale plannen. Niet als toetsingskader 

dus, maar wel als afwegingskader. Het 

gaat daarmee met name om afwegingen 

met betrekking tot waar en hoe. De 

agenda helpt de regio te programmeren: 

waar vindt bedrijvigheid en woningbouw 

plaats en waar niet? En het helpt om na 

de locatiekeuze de invulling van het  

programma vorm te geven. Hoe kan een 

bouwopgave zodanig worden vormgege-

ven dat het bijdraagt aan de kwaliteiten 

en de leidende thema’s van de regio? 

Hoe kan dus optimaal worden bijgedragen 

aan het vestigingsklimaat van de regio en 

dus van de gemeenten binnen de regio?

De ruimtelijke agenda is te vertalen naar 

een set van afwegingen die een rol spelen 

bij ontwikkelingen. Deze afwegingen 

maken de agenda meer toepasbaar en 

inzichtelijk. De regio en de afzonderlijke 

gemeenten kunnen deze afwegingen 

gebruiken in de opdrachtverlening voor 

de planvorming en om te bepalen of de 

plannen bijdragen aan de ruimtelijke 

kwaliteiten van Midden-Holland. En om 

aan de hand van de afwegingen gezamen-

lijk kennis, methoden en technieken te 

ontwikkelen om er inhoud aan te geven. 

Het afwegingskader bij de ruimtelijke 

agenda is opgenomen als bijlage 2. 

5.3  Gezamenlijke  
programmering

Voor een evenwichtige verdeling van 

woningbouw en bedrijvigheid zijn geza-

menlijke afspraken van belang. De regio 

is gebaat bij een optimale keuzevrijheid 

voor de woonconsument op de regionale 

markt en een evenwichtige regionale 

leeftijdsopbouw met een goede verhouding 

tussen starters, jonge gezinnen en senioren. 

Dat vraagt om aantrekkelijke woonmilieus 

met goede vestigingsvoorwaarden. Een 

gecoördineerde en integrale aanpak van de 

herstructurering en van de programmering 

van nieuwbouw is van regionaal belang. 

Ook voor bedrijventerreinen is een  

integrale en gecoördineerde aanpak van 

de intensivering van belang. De program-

mering van nieuwe bedrijventerreinen kan 

bovendien meer vanuit een gezamenlijke 

visie worden vormgegeven. Ook al  

omdat voor een meer samenhangende 

programmering	financieringsstrategieën	

op regionaal niveau van belang kunnen 

zijn. Daarbij kan door regionale afspraken 

over clustering en concentratie van be-

drijfsbebouwing verrommeling van het 

landschap in de hand worden gehouden. 

Daarom wil de regio Midden-Holland tot 

een meer afgestemde programmering 

van woningbouw en bedrijvigheid komen. 

De basis daarvoor ligt naast de ruimte-

lijke agenda in de nadere afspraken in de 

regionale woonvisie en de economische 

visie. Op basis van deze visies zullen in 

het portefeuillehoudersoverleg RO/Volks-

huisvesting en het REO nadere afspraken 

worden gemaakt over de gezamenlijke 

programmering. Doel daarbij is om de 

subregionale visies op elkaar af te  

stemmen om zo tot een evenwichtig 

regionaal  programma te komen waarbij 

de subregionale visies elkaar niet  

dwarsbomen maar versterken.   

5. Uitvoeringsstrategie
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de ruimtelijke agenda te verwezenlijken 

ten behoeve van alle gemeenten die deel 

uit maken van Midden-Holland. Met name 

het behoud van de kwaliteiten van het 

Groene Hart vraagt om nieuwe, innova-

tieve	financiële	strategieën	op	(boven)

regionaal niveau.

Daarnaast heeft Midden-Holland de  

ambitie om een regionaal fonds te  

organiseren, gekoppeld aan de doelen 

van de ruimtelijke agenda. 

voor, regelt de inleiders en experts en 

zorgt voor de aanwezigheid van de  

relevante partijen, overheden en  

maatschappelijke partners.

Door het organiseren van deze conferen-

ties, gekoppeld aan de doelen van ruim-

telijke agenda, wordt de ruimtelijke 

agenda geen statisch document maar een 

voortdurende bron voor kennisontwikkeling 

en -toepassing en de daaruit voortkomende 

afspraken. De ruimtelijke agenda geldt 

daarmee als startpunt van een proces om 

de ruimtelijke opgaven gezamenlijk vorm 

te geven en de ruimtelijke kwaliteiten van 

de regio Midden-Holland te verbeteren. 

5.5	 	Gezamenlijke	financiële	
arrangementen  
en	strategieën

Het laatste element van de uitvoerings-

strategie	is	een	essentiële.	Het	realiseren	

van de doelen van de ruimtelijke agenda 

staat of valt met de mogelijkheid deze 

doelen	te	financieren.	Investeren	in	een	

bereikbare, vitale en mooie regio bete-

kent investeren in goede planvorming  

en in gezamenlijke arrangementen en 

strategieën	ten	behoeve	van	de	financie-

ring van plannen. Een regionale aanpak 

daarin is van groot belang. Wanneer het 

bestuurlijke gesprek in de regio niet  

ook	de	financiën	betreft,	dan	blijft	de	

samenwerking in de regio beperkt tot 

een vorm van afstemmingsoverleg.  

En blijft de regionale slagkracht beperkt, 

terwijl die essentieel is om de doelen in 

van gezamenlijke kennisontwikkeling, 

maar dragen ze ook bij aan draagvlakont-

wikkeling en het bouwen van (kennis)

allianties. Iedere conferentie wordt zo 

veel als mogelijk afgesloten met het 

maken van concrete afspraken over  

verdere kennisontwikkeling en het  

toepassen van de kennis. 

Midden-Holland organiseert zo’n twee 

bijeenkomsten per jaar, rond onderwerpen 

die relevant zijn voor alle gemeenten in 

Midden-Holland. De eerste drie jaren 

zouden de volgende onderwerpen kunnen 

worden geagendeerd:

1.  De ontwikkeling van ketenmobiliteit.

2.  Draagvlak voor voorzieningen in de 

kernen.

3.  Het realiseren van een gastvrij  

Midden-Holland.

4.  Een innoverende regionale economie.

5.  Regionale aanpak van verrommeling.

6.  Duurzaam bouwen en ondernemen.

7.  Versterken van de landbouw.

Voor iedere conferentie wordt een  

gemeente of subregio aangewezen die 

trekker is van de conferentie. Denk aan 

Gouda voor de ketenmobiliteit, de K5 

voor voorzieningen in de kernen,  

Bodegraven en Reeuwijk voor gastvrij 

Midden-Holland, de Greenportregio  

Boskoop voor een innoverende regionale 

economie, de Zuidplasgemeenten voor 

de aanpak van verrommeling en het  

ISMH zelf voor duurzaam bouwen en 

ondernemen en versterken van de land-

bouw. De trekker bereidt de bijeenkomst 

5.4  Gezamenlijke ontwikkeling 
van kennis en instrumentarium  

Het gezamenlijk ontwikkelen van kennis 

en instrumentarium is van groot belang 

om daadwerkelijk invulling te geven aan 

de doelen van de ruimtelijke agenda.  

De agenda schetst de ruimtelijke per-

spectieven en doelen op hoofdlijnen.  

De invulling ervan is een gezamenlijke 

opgave die ook helpt om de ruimtelijke 

agenda, die de komende jaren aan  

voortdurend veranderende trends en 

omstandigheden onderhevig is, te  

actualiseren. In het ontwikkelen van 

kennis en instrumentarium kan de regio 

de komende jaren een grote stap voor-

waarts zetten.   

De regio geeft daar op een continue 

wijze invulling aan door regionale kennis-

bijeenkomsten te organiseren. Tijdens 

deze bijeenkomsten staat een van de 

thema’s of onderwerpen van de ruimte-

lijke agenda centraal. Het is van belang 

om de ramen bij deze bijeenkomsten 

figuurlijk	open	te	zetten	en	het	gesprek	

aan te gaan met ondernemers, inwoners 

en andere maatschappelijk betrokkenen 

uit de regio maar ook met vervoersorga-

nisaties, energiebedrijven, experts en 

wetenschappers van binnen en buiten de 

regio. Bovendien kunnen — afhankelijk 

van het onderwerp — ook omliggende 

regio’s en partners als de provincie, het 

Woerdens Beraad of de Rijkspartners 

worden uitgenodigd. Daarmee dienen 

deze bijeenkomsten niet alleen het doel 



88

Ru
im

te
lij

ke
 A

ge
nd

a 
M

id
de

n-
H

ol
la

nd

89

U
it

vo
er

in
gs

st
ra

te
gi

e

Speerpunt 5: Een regionaal fonds gekoppeld aan de doelen 
van de ruimtelijke agenda

De beschikbaarheid van financiële middelen is een noodzakelijke 

voorwaarde voor het realiseren van de doelen van de ruimtelijke 

agenda. Er zal een behoorlijk budget beschikbaar moeten zijn om 

de gezamenlijke opgaven te kunnen realiseren. Dat kan de regio niet 

alleen bijeenbrengen. Er zullen bijdragen moeten komen vanuit 

omliggende regio’s, de provincie, de G4, het Rijk en Europa, waar-

voor lobby’s richting deze overheidslagen kunnen bijdragen aan 

het resultaat. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van 

de nodige financiële ‘support’ vanuit de andere bestuurslagen, is de 

aanwezigheid van eigen middelen. Om die reden heeft Midden-

Holland de ambitie om een eerste ‘bron’ te vormen. Een basisfonds 

dat als ‘incentive’ moet gaan fungeren voor andere partijen om 

stevig bij te dragen aan de doelverwezenlijking van de ruimtelijke 

agenda. 

Met de inbreng van de eigen middelen wordt de samenwerking 

minder vrijblijvend. De gemeenten in Midden-Holland maken er een 

statement mee. Ze nemen de samenwerking serieus en willen ge-

zamenlijk uitvoering geven aan een aantal ruimtelijke speerpunten 

die alle gemeenten ten goede komt. Door de aantrekkende werking 

van aanvullende middelen, vergroten ze bovendien de realiseer-

baarheid van deze gemeenschappelijke opgaven. Dat draagt bij 

aan een samenhangend profiel van de regio als goed bereikbare, 

vitale regio met unieke ruimtelijke kwaliteiten. En aan de bereik-

baarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van alle gemeenten 

afzonderlijk.

In de loop van 2010 (in de nieuwe bestuursperiode) zal aan de 

realisatie van een dergelijk fonds verder invulling worden gege-

ven. Daarbij zal onder regie van het portefeuillehoudersoverleg 

RO / Volkshuisvesting en in nauw overleg met alle gemeenten wor-

den bepaald hoe de vulling van zo’n fonds tot stand kan komen en 

voor welke onderdelen van de ruimtelijke agenda het fonds (en 

daarbij de bijdragen van derden) wordt ingezet.

figuur 3: Ruimtelijke agenda Midden-Holland in een oogopslag
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aan de aanleg van infrastructuur, groen-

voorzieningen en bedrijventerreinen.  

De gemeenten en de regio maken verder 

afspraken over de fasering van de  

woningbouwopgave en over de ontwikke-

ling van verschillende locaties. Daarnaast 

monitoren zij de voortgang van de kwali-

tatieve en kwantitatieve woningbouw-

opgave (incl. sloop). De gemeenten 

maken met corporaties prestatieafspraken.

Ruimte voor bedrijvigheid zal in  

eerste instantie worden gevonden door 

intensivering van bestaande terreinen. 

Bovendien komt er 150 tot 350 ha ruimte 

in de Zuidplaspolder. Gezien de beperkte 

ruimte wordt gestreefd naar intensief  

en meervoudig ruimtegebruik en  

revitalisering. Bij de herstructurering  

van bedrijvigheid zullen nieuwe  

financieringsstrategieën	gevonden	 

moeten worden om een meer samen-

hangende programmering te realiseren.

Kwaliteitsslag
Er ligt voor de regio Midden-Holland een 

grote opgave om de woningvoorraad  

en de woonomgeving kwalitatief te  

verbeteren. De regio wil hoogwaardige 

en onderscheidende woonmilieus ontwik-

kelen, die bovendien duurzaam zijn en 

aansluiten op het landschap. Het is  

daarbij van groot belang om voldoende 

betaalbare woningbouw te realiseren, 

tussen Rijn-Gouwelijn en Stedenbaan en 

waaromheen toekomstige verdichting 

mogelijk is.

De maat en het karakter van de woning-

bouw moeten bijdragen aan een even-

wichtige leeftijdsopbouw op regionaal 

niveau met een goede verhouding tussen 

starters, jonge gezinnen en senioren.  

Dat betekent dat de regio wil komen tot 

een strategische woonruimteverdeling  

op regionaal niveau en wil investeren in 

aantrekkelijke woonmilieus met goede 

vestigingsvoorwaarden waardoor een 

bovenmatige vergrijzing en ontgroening 

worden tegengegaan. Daarbij is niet 

alleen nieuwbouw een belangrijk instru-

ment. Om te kunnen voorzien in de  

toekomstige woningbehoefte, moeten 

ook de bestaande woonvoorraad en de 

woonomgeving voldoen aan de eisen  

van deze tijd. Dat vraagt om een gecoör-

dineerde en integrale, stevige aanpak 

van de herstructurering. En om daar waar 

de woningbouw eenzijdig is, kwaliteit toe 

te voegen – zowel stedelijk als landelijk.

De gemeenten en de regio maken proces-

afspraken over de wijze waarop de  

woningbouwopgave wordt uitgevoerd  

en de wijze waarop de integrale verste-

delijkingsopgave wordt vormgegeven. 

Bovendien bepalen zij gezamenlijk welke 

woningbouwopgave wordt gekoppeld  

Met de ruimtelijke agenda formuleert de 

regio Midden-Holland enkele belangrijke 

uitgangspunten voor de verstedelijkings-

strategie van de regio. De uitgangspunten 

zullen in 2010 in de regionale woonvisie 

en de economische visie inhoudelijk ver-

der worden uitgewerkt. De belangrijkste 

ingrediënten	van	deze	strategie	zijn:

•		Een	strategische	programmering	van	

woningbouw en bedrijvigheid.

•		Met	ontwikkelingen	op	het	gebied	 

van woningbouw en bedrijvigheid een 

kwaliteitsslag maken.

Strategische programmering 
woningbouw en bedrijvigheid
Uitgangspunt voor het woningbouwpro-

gramma voor het Zuidvleugeldeel van 

Midden Holland is het voorzien in de 

eigen behoefte, plus het mogelijk maken 

van de opvang van de woningbehoefte uit 

de Zuidvleugel in het project Zuidplas-

polder, dat een startpakket van minimaal 

7000 woningen omvat. Tot 2020 is daar 

ook plaats voor de opvang van de  

woningbehoefte uit de Stadsregio  

Rotterdam (3200 woningen) en uit de 

overige Zuidvleugel (2500 woningen). 

Nieuwe opgaven zullen in beginsel bin-

nen de rode contouren worden ingepast.  

De ambitie om 80% binnenstedelijk te 

realiseren, is voor de regio Midden- 

Holland niet haalbaar. 

Er	wordt	flexibiliteit	betracht	in	de	pro-

grammering, om zodoende goed in te 

kunnen spelen op veranderingen in de 

vraag. De uiteindelijke verstedelijkings-

afspraken zullen een ander karakter  

krijgen dan bij de voorgaande periodes. 

De veranderingen op de woningmarkt 

vergen een andere aanpak van de ruimte-

lijke ontwikkeling. Daarbij zal het veel 

meer gaan om het opstellen van gezamen-

lijk arrangementen om de ontwikkeling 

van lokale projecten te kunnen waarborgen 

die bijdragen aan de regionale doelstel-

lingen. Binnen de regio wordt de  

samenwerking tussen private partijen 

(zoals projectontwikkelaars en make-

laars) en (semi-) publieke partijen  

(overheden en corporaties) versterkt.  

Gezamenlijk zal er worden gekeken naar 

innovatieve manieren om de woningbouw 

op peil te houden

Midden-Holland hanteert het beginsel 

“eerst bewegen, dan bouwen”. De inzet 

van alle partijen is om de ontwikkeling 

van infrastructuur en woningbouw gelijk 

op	te	laten	gaan.	Omwille	van	efficiënt	

en duurzaam ruimtegebruik wordt het 

grondgebruik rond de Stedenbaanstations 

in Midden-Holland en langs de  

RijnGouwelijn-Oosthaltes verder geïnten-

siveerd. Midden-Holland ziet daarin  

een bijzondere opgave rond knooppunt  

Gouwe, waar het inzet op een verbinding 

Bijlage 1:  Uitgangspunten voor de verstedelijkingsstrategie Midden-Holland
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•		Houdt	de	ontwikkeling	in	voldoende	

mate rekening met klimaatveranderingen 

en veiligheidsaspecten? 

•		Benadrukt	de	ontwikkeling	het	 

waterrijke karakter van de regio?

•		In	de	buitengebieden:	benadrukt	de	

ontwikkeling de leefkwaliteit van het 

landelijk wonen?

•		Bij	lintbebouwing:	draagt	de	ontwikke-

ling bij aan het authentieke cultuurhis-

torische karakter van de linten en aan 

de coherentie van de lintenstructuur?

Bij opgaven rond bedrijvigheid dienen  

de volgende afwegingen in de planvorming 

te worden meegenomen:

•		Vindt	de	ontwikkeling	plaats	op	een	

plek die op basis van het bereikbaar-

heidsprofiel	van	de	regio	voor	verdichting 

in aanmerking komt?

•		Wordt	de	ontwikkeling	door	intensivering	

of herstructurering tot stand gebracht?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	 

het clusteren of concentreren van  

bedrijfslocaties?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	 

meervoudig ruimtegebruik?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	de	 

sociaal-economische vitaliteit van  

de regio, bijvoorbeeld door  

functiemenging?

Bij woningbouwopgaven dienen de  

volgende afwegingen in de planvorming 

te worden meegenomen:

•		Vindt	de	ontwikkeling	plaats	op	een	plek	

die op basis van het bereikbaarheids-

profiel	van	de	regio	voor	verdichting	in	

aanmerking komt?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	het	

realiseren van hoogwaardige en  

onderscheidende woonmilieus?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	 

duurzaam wonen?

•		Voegt	de	ontwikkeling	kwaliteit	toe	 

aan de omgeving?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	 

voldoende keuzevrijheid voor de  

woonconsument?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	een	

evenwichtige bevolkingsopbouw?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	een	

goede afstemming tussen wonen,  

zorg en welzijn?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	een	

aantrekkelijke overgang tussen land-

schap en bebouwing?

•		Past	de	ontwikkeling	binnen	de	schaal	

en het karakter van de (sub)regio?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	het	

saneren, ‘opbergen’ of uit het zicht 

halen van verrommelde locaties?

•		Benadrukt	de	ontwikkeling	waardevolle	

zichtrelaties?

De bouwkwaliteit krijgt extra waarde 

door de duurzaamheid van woningen en 

bedrijven te verhogen. De inspanningen 

voor duurzaam bouwen worden regionaal 

gecoördineerd. Door een uniforme werk-

wijze en centrale regievoering wordt 

doelgericht gebruik gemaakt van de be-

nodigde middelen voor het implementeren 

van duurzaam bouwen. 

Nieuwe ontwikkelingen (zowel woon-  

als werkopgaven) houden rekening met 

klimaatveranderingen en worden waar 

mogelijk aangegrepen om het waterrijke 

karakter van de regio te benadrukken.   

 

zodat keuzevrijheid op de regionale  

maar ook op de lokale woningmarkt 

wordt gewaarborgd. 

De woningbouwopgave wordt strategisch 

ingezet voor de verbetering van de ruim-

telijke kwaliteit, met name aan de randen 

van de bebouwde kom. Woningbouw-

projecten moeten intrinsieke kwaliteit 

uitstralen en voldoen aan de hoogste 

internationale standaarden. De Zuidplas-

polder geldt als regio-icoon voor wonen 

in het landschap en kan daarmee een 

gidsfunctie vervullen voor de opgave  

van woonkwaliteit in de gehele regio. 

Het woningbouwprogramma wordt aan-

gepast aan de schaal en het karakter  

van de subregio om te voorkomen dat  

de woningbouw de leefbaarheid van  

de omgeving aantast.

Ook bij bedrijfslocaties zijn kwaliteit en 

variatie in omvang belangrijk. Bij ontwik-

kelingen in de kwetsbare (veenweide-) 

gebieden is landschappelijke inpassing 

van de bedrijfslocaties een steeds  

belangrijker thema. Ook een meer  

gereguleerde af- en aanvoer van goederen 

is van belang. 

Bijlage 2:  Afwegingskader woningbouw, bedrijvigheid en infrastructuur
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Bij infrastructurele opgaven dienen de 

volgende afwegingen in de planvorming 

te worden meegenomen:

•		Helpt	de	ontwikkeling	de	reistijd	van	

deur tot deur aanzienlijk te verkorten?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	de	 

ketenmobiliteit, oftewel aan een  

verbeterde aansluiting tussen verschil-

lende mobiliteitssystemen?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	een	

duurzame bereikbaarheid van de regio?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	de	 

ruimtelijke kwaliteit van de regio?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	de	 

vitaliteit van de regio, bijvoorbeeld 

door een verbeterde bereikbaarheid 

van centrale voorzieningen?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	 

het recreatieve netwerk van  

Midden-Holland of maakt de  

ontwikkeling de buitengebieden van 

Midden-Holland beleefbaarder?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	het	

saneren, ‘opbergen’ of uit het zicht 

halen van verrommelde locaties?

•		Benadrukt	de	ontwikkeling	waardevolle	

zichtrelaties?

•		Houdt de ontwikkeling in voldoende mate 

rekening met klimaatveranderingen en 

veiligheidsaspecten? 

•		Benadrukt	de	ontwikkeling	het	 

waterrijke karakter van de regio?

•		Voegt	de	ontwikkeling	kwaliteit	aan	 

de omgeving toe?

•		Is	de	ontwikkeling	op	een	goede	 

wijze landschappelijk ingepast?

•		Voegt	de	ontwikkeling	toe	aan	de	 

variatie van bedrijfsbebouwing in de 

regio?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	het	

saneren, ‘opbergen’ of uit het zicht 

halen van verrommelde locaties?

•		Benadrukt	de	ontwikkeling	waardevolle	

zichtrelaties?

•		Wordt	met	de	ontwikkeling	bijgedragen	

aan een gereguleerde aan- en afvoer 

van goederen?

•		Bij	kantoorlocaties:	is	de	locatie	 

makkelijk bereikbaar, is er voldoende 

parkeerruimte en is er sprake van  

een multifunctionele invulling van  

de locatie (horeca, wonen, retail,  

onderwijs, leisure)?

•		Draagt	de	ontwikkeling	bij	aan	flexibele	

werkvormen zoals ZZP’ers?

•		Bij	agrarische	bedrijvigheid:	draagt	de	

ontwikkeling bij aan het behoud van de 

cultuurhistorische waarden en de  

openheid van het landschap en draagt 

de ontwikkeling bij aan innoverende  

vormen van agrarisch ondernemerschap?

•		Houdt de ontwikkeling in voldoende mate 

rekening met klimaatveranderingen en 

veiligheidsaspecten? 

•		Benadrukt	de	ontwikkeling	het	water-

rijke karakter van de regio?
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