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Introductie 

 

De Groene Peiler is het online opiniepanel van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Het is voor 

iedereen mogelijk om hier lid van te worden. Het panel krijgt enkele keren per jaar een uitnodiging om deel 

te nemen aan een korte online enquête (invultijd tien tot vijftien minuten).  

 

In het najaar van 2016 heeft via de Groene Peiler een raadpleging plaatsgevonden over het MIRT onderzoek 

bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Deze enquête is in totaal door 290 respondenten ingevuld. Het 

voorliggende document geeft een samenvatting weer van de resultaten. Hierbij zijn de antwoorden op de 

open vragen geclusterd in categorieën van de meest voorkomende antwoorden.  

 

De context van deze Groene Peiler werd voorafgaand aan de enquêtevragen aan de respondenten toegelicht 

door middel van de volgende introductietekst: 

 

Het Rijk, de provincie en de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken op dit moment samen met een 

groot aantal andere partners aan het ‘MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag’. Het doel 

hiervan is om de samenhang in de metropoolregio te vergroten om zo meer te profiteren van de potentiële 

agglomeratiekracht. Bereikbaarheid wordt hierbij niet als doel op zich beschouwd, maar als een middel om 

andere doelen te realiseren, waaronder het versterken van een aantrekkelijk leefmilieu. 

 

In de groene peiler willen wij graag uw mening en ideeën weten over een aantal oplossingsrichtingen zodat 

duidelijk wordt welke van deze oplossingsrichtingen op draagvlak kunnen rekenen en welke niet. En of de 

oplossingsrichtingen voldoende compleet zijn. Het is daarbij belangrijk om u te realiseren dat er dus nog geen 

keuzes gemaakt zijn voor deze oplossingsrichtingen en er echt nog verkend wordt voor welke oplossingen een 

verdere uitwerking zinvol zou kunnen zijn.  

 

De enquête bevat 8 vragen, aangevuld met enkele vragen over achtergrondkenmerken. Het invullen van deze 

groene peiler duurt ongeveer tien minuten.  

 

Aan het einde van deze enquête volgt een link voor als u meer wilt lezen over het MIRT onderzoek. 
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Vraag 1 

 

De regio staat voor een woningbouwopgave van een kwart miljoen 
woningen. Hoe kan deze opgave volgens u het beste gerealiseerd 
worden, met het oog op een aantrekkelijk leefmilieu? 
Plaats de meest gunstige optie bovenaan en de minst gunstige 
onderaan. Dit doet u door de opties te verschuiven naar de gewenste 
positie. 1 2 3 4 Score 

Huizen bouwen op plekken waar projectontwikkelaars dat willen en 
waar gemeenten al grond hebben, ook als dat in weilanden of het 
open en groene landschap is. 7 4 14 265 1,15 

Het terugdringen van milieuhinder in de steden waardoor meer 
woningbouw in de bestaande stad plaats kan vinden in plaats van in 
weilanden en open landschappen.  149 91 44 6 3,32 

Het bouwen van nieuwe woningen binnen de bestaande stad op goed 
bereikbare plekken (bij bestaande infrastructuur). 103 158 23 6 3,23 

Het bouwen van nieuwe woningen binnen en buiten de stad op goed 

bereikbare plekken (bij bestaande infrastructuur).  31 37 209 19 2,3 
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Vraag 2 

 

Heeft u nog andere oplossingen die in het MIRT-onderzoek opgenomen zouden 
moeten worden om deze opgave te realiseren? 

 

  Verbeteren OV, lopen, fiets 7 

Hergebruik / herstructurering bestaande bebouwing 75 

Woningbouwopgave buiten de regio realiseren 20 

Verdichten bestaand stedelijk gebied 24 

Overig 32 
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Enkele quotes ter illustratie: 

 

 

 

“Aantrekkelijke hoogbouw maken  

met een groen accent.” 

 

 

 

 

“Bestaande leegstaande kantoren, monumenten, schuren, boerderijen, bedrijven etc. 

gebruiken/verbouwen/renoveren tot woningen, winkels, andere bedrijfshuisvesting.  

Woningbouw op bedrijfsterreinen toestaan. Bedrijvigheid in woonwijken toestaan.” 

 

 

 

 

 

“Ontmoedig autobezit en autoverkeer!  

Focus op openbaar vervoer.” 

 

 

 

 

“Bouw compact, gedifferentieerd, 

gemengd en voor elke doelgroep.” 

 

 

 

“Groene longen maken in stedelijk gebied. Het idee van de vingerstad weer leven in blazen, bouwen langs 

metrolijnen en spoorwegen met groen er tussenin.” 

 

 

 

 

 

“Niet klakkeloos woningclaim overnemen,  

maar rekening houden met onzekerheden in prognoses.” 
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Vraag 3 

 

Landschap en groen kunnen op verschillende manieren 
versterkt worden. Welke manier is volgens u het beste, met het oog 
op een aantrekkelijk leefmilieu?  
Plaats de meest gunstige optie bovenaan en de minst gunstige 
onderaan. Dit doet u door de opties te verschuiven naar de gewenste 
positie. 1 2 3 4 Score 

Het vergroenen van de directe woonomgeving door vooral nieuwe 
woningen met tuinen te realiseren, ook als dit ten koste gaat van de 
omvang van het groene buitengebied. 16 32 110 129 1,8 

Het vergroten van de biodiversiteit en ecologische veerkracht van 
landschappen.  179 69 30 12 3,43 

Het beter verbinden van de stad met het landschap door groene routes 
en netwerken.  79 159 38 14 3,04 

De benutting van het landschap voor de economie (bijvoorbeeld 
toerisme en recreatie, het verbouwen van gewassen, ruimte bieden 
aan windmolens etc.)  13 30 112 135 1,73 
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Vraag 4 

 

Heeft u nog andere oplossingen die in het MIRT-onderzoek opgenomen zouden 
moeten worden om deze opgave te realiseren? 

 

  Vergroenen bestaande private bebouwde ruimte (groene daken, minder betegelde 
tuinen etc.) 29 

Meer groen in de publieke ruimte (parken etc.) 25 

Verbetering van bestaand groen (ecologisch beheer, terugdringen verstoring door 
recreatie etc.) 18 

Aanpassingen RO beleid 25 

Aanpassingen landbouw (duurzamer, natuurinclusief etc.) 19 

Maatregelen gericht op energie en klimaat 14 

Maatregelen gericht op specifieke locaties 3 

Overig 15 
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Enkele quotes ter illustratie: 

 

“Verstening van tuinen en groen in directe woonomgeving tegengaan.  

Waterhuishouding, hitte-eilanden, biodiversiteit.” 

 

 

 

“Behoud van het huidige open landschap (veenweidegronden).  

Want dat is uniek en hoort bij onze provincie.“ 

 

 

 

 

“Groene daken, verticale tuinen, het gebruik van natuurlijke materialen.” 

 

 

 

 

 

 

“Verbeteren ecologische- en belevingskwaliteit van bestaand 

stedelijk groen én water en deze oppervlakten waar mogelijk 

bundelen waardoor deze veerkracht krijgen.” 

 

 

 

 

 

“Biologische, extensieve landbouw. Als er bloemen in de wei  

staan is er voor wandelaars en fietsers veel meer te genieten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Via een sterk groenblauw netwerk stad en land dooraderen en verbinden.” 
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Vraag 5 

 

Wat is volgens u de beste manier om een schone en veilige 
leefomgeving te creëren, met het oog op een aantrekkelijk leefmilieu? 
Plaats de meest gunstige optie bovenaan en de minst gunstige 
onderaan. Dit doet u door de opties te verschuiven naar de gewenste 
positie. 1 2 3 4 Score 

Het stimuleren van actieve en schone vervoerswijzen (wandelen, fietsen 
etc.).  79 145 51 15 2,99 

Het tegengaan van bodemdaling en de gevolgen van 
klimaatverandering, zodat schade aan infrastructuur voorkomen wordt. 19 37 89 145 1,76 

Het terugdringen van het aantal mensen dat gehinderd wordt door 
luchtvervuiling, geluidsoverlast etc. 39 50 98 103 2,09 

Een grootschalige transitie naar duurzame energie.  153 58 52 27 3,16 

 

 

 
  



 

Pagina 10 van 15 
 

Vraag 6 

 

Heeft u nog andere oplossingen die in het MIRT-onderzoek opgenomen zouden 
moeten worden om deze opgave te realiseren? 

 

  Verduurzaming energievoorziening 22 

Gedragsverandering stimuleren / bewustwording 16 

Terugdringen wegverkeer en weginfrastructuur 14 

Strengere normen en handhaving 9 

Verbeteren van OV en/of fiets 16 

Aanpassingen RO en/of milieubeleid 16 

Overig 30 
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Enkele quotes ter illustratie: 

 

“Het versterken van openbaar vervoer, 

het tegengaan van nog meer asfalt!” 

 

 

 

“Stevig investeren in kennis en bewustwording  

van burgers rond milieu en duurzaamheid en  

het hen veel gemakkelijker maken om  

duurzamer te leven.” 

 

 

“Niet iedereen automatisch de auto voor de deur.  

Als je goed ter been bent, kun je naar een algemene  

parkeerplaats. Meer punten van deelauto’s in de wijken.” 

 

 

 

 

“Betere handhaving met betrekking tot vervuiling en vernieling. Controle op 

geluidshinder, snelheidsovertredingen, toezicht en terechtwijzen bij achterlaten 

vuil.” 

 

 

 

“Meervoudig ruimtegebruik: meest schadelijke  

vormen van vervoer verplaatsen naar ondergronds.” 

 

 

“Misschien moeten er gewoon minder mensen  

in de Randstad wonen, half Nederland woont  

in het westen.” 

 

 

 

 

“Niet alleen transitie naar duurzame energie,  

maar ook vervoerstransitie, zoals elektrische vervoermiddelen,  

zelfsturend soort taxinetwerk, i.p.v. huidige OV met vaste lijnen.” 

 

 

 

“Holland by bike and boat is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor 

kenniswerkers.” 
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Vraag 7 

 

Hieronder worden een aantal 
oplossingsrichtingen genoemd. Geef aan in welke 
mate de oplossingsrichting volgens u bijdraagt aan 
een aantrekkelijk leefmilieu. 

Draagt 
helemaal 
niet bij 

Draagt 
niet 
bij Neutraal 

Draagt 
een 
beetje 
bij 

Draagt 
veel 
bij 

Het clusteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid 
in Rotterdam en Den Haag, in plaats van 
verspreiding voer de hele regio.  34 59 53 70 64 

Het clusteren van onderwijs en onderzoek in 
Rotterdam en Den Haag in plaats van verspreiding 
over de hele regio. 35 79 65 67 34 

Het focussen van internationale verbindingen op 
twee knooppunten: Rotterdam (spoor) en Schiphol 
(luchtvaart). 8 35 61 103 71 

Het laten aansluiten van onderwijsinstellingen op 
goede ov-verbindingen. 0 1 15 111 153 

Het vergroten van de verscheidenheid aan 
woningtypes in de naoorlogse wijken om de mix aan 
bewoners te vergroten. 5 21 56 137 59 

Het vergroten van de keuzemogelijkheden binnen 
de huidige vervoersnetwerken zodat er altijd 
alternatieve routes mogelijk zijn.  6 17 60 110 83 

Het beprijzen van autogebruik (kilometerheffing of 
spitsheffing). 21 33 38 72 112 

Het vervangen van stoptreinen/sprinters door 
lightrail (randstadrail). 7 13 96 111 52 

Aantrekkelijke fietsroutes die zowel voor recreatie 
als woon-werk fietsverkeer gebruikt kunnen 
worden. 1 3 8 104 163 

Het terugdringen van verkeersbewegingen door 
vrachtverkeer. 4 13 35 89 139 

De inzet van ICT om verkeersstromen te reguleren 
(bijvoorbeeld informatievoorziening over te kiezen 
vervoersmiddel, reismoment, route, etc.). 1 16 35 146 82 

Het toekomstbestendig maken van de haven en 
glastuinbouw door gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en grondstoffen. 3 2 21 78 175 

 



 

Pagina 13 van 15 
 

 
 

  



 

Pagina 14 van 15 
 

Vraag 8 

 

Hieronder worden vier toekomstbeelden geschetst. 

 

 Alles kan: De overheid speelt een faciliterende rol dus grijpt zo min 

mogelijk in en geeft zo veel mogelijk ruimte aan private partijen om 

ontwikkelingen mogelijk te maken. Als marktpartijen dus willen 

bouwen in de open landschappen, dan staat de overheid dit toe. 

Groen in de leefomgeving wordt gerealiseerd via privégroen en 

kleine stadsparkjes in de woongebieden. Er worden zo min mogelijk 

regels opgelegd aan de markt. De overheid investeert in 

infrastructuur, waaronder nieuwe (snel)wegen, om bereikbaarheid 

te garanderen.  

 Groen en compact: De overheid heeft een regulerende rol en 

beschermt de open landschappen rond de steden, hier wordt  geen 

bebouwing toegestaan. Bouwplannen worden daarom 

geconcentreerd binnen de bestaande steden. Er komen niet of 

nauwelijks nieuwe OV lijnen of autowegen bij. Werkgelegenheid 

concentreert zich in Rotterdam en Den Haag. De overheid 

investeert in de kwaliteit van de groene landschappen en in het 

fietsverkeer.  

 De inclusieve stad: De overheid speelt een verzorgende rol. De 

regio kent diverse clusters van werkgelegenheid en bedrijvigheid. In 

achterstandswijken wordt geïnvesteerd het voorzieningenniveau te 

verhogen en werkgelegenheid voor lagere sociale milieus te 

creëren en bereikbaar te maken. De verbindingen tussen de stad en 

de omliggende landschappen worden versterkt via groene 

netwerken en barrières tussen de stand en het landschap worden 

weggenomen, de overheid investeert hierin. 

 Clusters in contact: De overheid speelt een stimulerende rol en legt 

prioriteit bij de bestaande economische clusters in de regio. Deze 

worden daarom zo goed mogelijk met elkaar verbonden door 

investeringen in infrastructuur voor verschillende 

vervoersmodaliteiten (auto, OV, fiets). De overheid investeert in 

deze verbindingen. Ook worden deze economische clusters 

toekomstbestendig gemaakt (bijvoorbeeld energietransitie). In de 

stad worden wonen en werken zo veel mogelijk gemixt. De 

landschappen rond de stad zijn vooral belangrijk vanwege hun 

economische waarde.  

  

Geef aan welk toekomstbeeld u het meeste aanspreekt en welke het minste. 

 

Zet de toekomstbeelden in de volgorde van uw voorkeur, 1 = grootste voorkeur, 4 = 

kleinste voorkeur 
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Geef aan welk toekomstbeeld u het meeste aanspreekt.  
Plaats het meest gewenste toekomstbeeld bovenaan en het 
minst gewenste toekomstbeeld onderaan.  

     

 
1 2 3 4 Score 

Alles kan 9 6 10 246 1,16 

Groen en compact 141 60 64 8 3,22 

De inclusieve stad 83 143 38 9 3,1 

Clusters in contact 40 64 161 8 2,5 

 

 

 
 

 

 


