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Geachte voorzitter, 

 

Hierbij bied ik u de publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012, nulmeting’  

aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarom door uw Kamer op 

4 juli 2012  is verzocht. In dit debat over de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) heb ik u toegezegd  in het najaar van 2012 deze nulmeting van de 

monitor Infrastructuur en Ruimte toe te zenden.  

 

De monitor omvat de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze nulmeting geeft de situatie voor 2012 en 

beschrijft zoveel mogelijk de ontwikkeling sinds 2000. De eerste Vervolgmeting zal 

beschikbaar zijn in 2014. Daarna zullen elke twee jaar nieuwe vervolgmetingen 

verschijnen.  

 

In het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van 14 

november 2011 met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heb ik 

toegezegd in deze monitor ook aandacht te besteden aan de effecten van het 

schrappen van rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, zoals aan de orde 

bij de Nationale Landschappen en Rijksbufferzones. Bovendien is aangegeven om 

in de monitor de werking van de ladder voor duurzame verstedelijking te 

evalueren. Voor het vervallen rijksbeleid zijn in de monitor indicatoren 

opgenomen. De werking van de ladder voor duurzame verstedelijking zal in 2013 

worden geëvalueerd. 

 

Omdat dit rapport een nulmeting betreft en daarmee nog niet de effecten van het 

beleid uit de SVIR reflecteert, zal ik verder in deze brief niet inhoudelijk reageren 

op de bevindingen uit de monitor.  
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Het PBL is een onafhankelijk instituut dat werkt volgens de Aanwijzingen van de 

minister-president, welke op 21 februari 2012 in de Staatscourant werden 

gepubliceerd. De inhoud van de publicaties van het PBL behoeft niet het standpunt 

van het kabinet weer te geven.  

 

De onderzoeken van het PBL worden geplaatst op www.pbl.nl.  

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 

 

 

 

 


