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Inhoud

• Presentatie (45 min)
– introductie Ruimtelijke Verkenning en Regio-atelier
– introductie regio en perspectief van de provincie
– proces en voorlopige resultaten 

• Reflectie
– Havenbedrijf Rotterdam
– publiek



2050



2050



Achterliggende scenariostudies: 

• WLO scenario’s (PBL/CPB)
• Natuurverkenning (PBL/WUR)
• Trajectverkenning klimaatneutraal in 2050 (PBL) 
• Energiescenario’s 2050 (Berenschot/GE)
• Noordzeescenario’s (PBL/HNS) 



Aanleiding project

• Draagkracht fysieke leefomgeving onder druk
• Gebrekkig maatschappelijk draagvlak
• Meer ruimtelijke samenhang nodig in 

omgevingsbeleid



Doel: bijdragen aan robuust omgevingsbeleid

• Inzicht vergroten
– Ruimtelijke opgaven op de lange termijn, oplossingsrichtingen 

(inhoudelijke keuzen, robuuste en adaptieve strategieën, 
instrumenten), voorwaarden voor succesvol toekomstbestendig 
beleid

• Betrokkenheid versterken
– Inspireren (nieuwe wegen), weerstanden (h)erkennen en overwinnen



Scenario’s - Omgevingswet:  

De Memorie van Toelichting van de Omgevingswet geeft aan dat 
omgevingsvisies gebruik moeten maken van scenario’s: 

“de Omgevingsvisie beschrijft beelden van de gewenste toekomst van de fysieke 
leefomgeving. Daarin worden ontwikkelingen, trends en gewenste ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer milieu, ruimte, water, natuur, cultureel erfgoed en verkeer en 
vervoer in diverse scenario’s met elkaar in verband gebracht. Het doel is om planmatig 
en flexibel te kunnen inspelen op onzekerheden die eigen zijn aan deze beelden”



Scenario’s als instrument

• Maatschappijbeelden en scenarioverhalen 
• Kaarten en beelden



Scenario’s als instrument

• Maatschappijbeelden en scenarioverhalen 
• Kaarten en beelden
• Workshops en gebiedsgerichte uitwerking



Eindproduct voorjaar 2023



Nationale en regionale ateliers, lineair en iteratief

Nationaal

Regionaal



Twee Regio-ateliers

• Zuid-Holland: havenregio 2050 
• Noord-Brabant: Benedendommeldal 2050



Methode Regio-atelier

• Analyse gebied (Atlas van de Regio, analysekaarten)
• Ruimtelijke modellering (PBL Ruimtescanner) 
• Twee workshops met partijen in de regio 
• Schetsen voor 4 scenario’s 
• Uitwerking PBL met ontwerpbureau 
• Reflectie



Disclaimer

• Project nog in ontwikkeling
• Kaarten zijn indicatief en bedoeld voor de discussie over 

mogelijke toekomstpaden 
• Geen vast toekomstplan maar opties voor de toekomst



Atelier - samen oefenen



Atelier - samen oefenen

• PBL 
• Provincie Zuid-

Holland
• Havenbedrijf 

Rotterdam 
• MRDH
• Rijk
• Gemeente



Doelen Regio-atelier:  

PBL: 
• Regionale uitwerking
• Scenario’s inhoudelijk toetsen 

en verrijken
• Beter inzicht in kansen voor 

ruimtelijke samenhang
• Bijdragen aan robuust 

omgevingsbeleid

Provincie Zuid-Holland: 
• Beter inzicht in ruimteclaims 

op de lange termijn 
• Beter inzicht in strategisch 

belangrijke locaties voor 
samenhangende ruimtelijk 
ontwikkeling 



Regio-atelier en voorlopige resultaten



Fase 1:  

• Strategische locaties identificeren

















Fase 2:  

• Aan de slag met 4 scenario’s





RuimteScannerLight
Toepassing: Zuid Holland



Verstedelijking 2050
Verstedelijking (wonen/werken) 2050



Verstedelijking 2050

Verstedelijking (wonen/werken) 2050 – hogere 
dichtheden



Ruimtelijke transformatie havengebied:  





Mondiaal Ondernemend voorheen Beursplein

PPP: Profit heeft prioriteit
• Marktdenken domineert
• Grote (internationale) bedrijven nemen 

het initiatief, de overheid faciliteert
• Materieel welvarend
• Techniek t.b.v. efficiëntie en 

vermindering ecologische voetafdruk
• Grote welvaarts- en ruimtelijke 

ongelijkheid

Ruimte: concentratie o.b.v. 
agglomeratievoordelen; functiescheiding

https://themasites.pbl.nl/o/oefenen-met-de-toekomst/






Snelle Wereld voorheen Bubbelstad

PPP: afhankelijk van leefstijlgroep 
staat People, Planet of Profit voorop
• Samenleving bestaat uit allerlei 

(tijdelijke) leefstijlgroepen
• Digitaal belangrijker dan fysiek
• Behoefte aan flexibiliteit
• Toegang tot diensten en tijdelijk 

gebruik van goederen belangrijker 
dan bezit

Ruimte: spontane orde die 
voortdurend verandert; palet

https://themasites.pbl.nl/o/oefenen-met-de-toekomst/






Groen Land voorheen Groenrijk

PPP: Planet heeft prioriteit
• Mensen identificeren zich met de 

nationale en Europese samenleving
• Groene doelen halen rechtvaardigt 

beperking van individuele vrijheid
• Niet-hebben is belangrijk
• De Rijksoverheid neemt –

gelegitimeerd door de maatschappij –
het initiatief: normstelling, handhaving

Ruimte: bebouwing geconcentreerd 
rond openbaarvervoerknooppunten; 
stad en land groenblauw dooraderd

https://themasites.pbl.nl/o/oefenen-met-de-toekomst/






Regionaal Geworteld voorheen Eigenwijk

PPP: People heeft prioriteit
• Lokale en regionale gemeenschappen 

maken de dienst uit: coöperaties, 
buurten, gemeenten, regioprovincies

• Natuur opgevat als mooie, recreatieve 
regionale landschappen

• Regionale zelfvoorziening, 
gemeenschappelijk bezit en gebruik

Ruimte: organische groei van kleinere 
steden en dorpen, verspreid over het land; 
functiemenging; verbondenheid buurt-
buitengebied

https://themasites.pbl.nl/o/oefenen-met-de-toekomst/






Verdere uitwerking

• Verdiepende slag met nieuwe versie Ruimtescannerkaarten



Observaties Regio-atelier

• Hoge ruimtedruk op gebieden aan het water en de randen van de stad
• De toekomstige ruimtelijk-economische structuur van de haven is nog 

lastig te voorspellen
• Een integrale blik op de transitie van het havengebied en de regio biedt 

kansen voor een kwalitatieve verbetering de regio (mengen van 
functies, aanpassingen milieugebruiksruimte)



Reflectie

• Methode en proces: twee geslaagde atelier-sessies, feedback 
op scenario’s en ruimtescanner, vier toekomstbeelden voor de 
regio

• Bij een gebiedsgerichte toepassing is het belangrijk om 
rekening te houden met een gedegen ruimtelijke analyse en 
een goede samenwerking tussen de betrokken partners

• Omgaan met verschillende behoeftes en verwachtingen



Discussie

• Reacties op de scenario’s en de methode
• Hoe kunnen de scenario’s (en de scenariomethode) bijdragen 

aan robuust omgevingsbeleid? 
• Hoe kunnen de scenario‘s bij gebiedsgerichte trajecten

toegepast worden? 
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