Tabel overzicht relatie nationale belangen NOVI met SVIR
Onderstaande tabel geeft weer hoe de relatie is tussen de in de NOVI opgenomen nationale belangen,
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de uitvoeringsregels in het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl) onder de Omgevingswet. De artikelen die via de aanvullingssporen in het Bkl
zullen worden opgenomen, zoals natuur en bodem, zijn nog niet in deze tabel opgenomen.
De betreffende onderdelen en/of artikelen in het Barro, Bro, en straks Bkl,blijven ook onder de NOVI
gelden. Bij nadere invulling van de uitvoeringsinstrumenten van de NOVI kan blijken dat het nodig is
de uitvoeringsregels aan te passen.
Tabel 1: Relatie van de nationale belangen in de NOVI met de Barro/Bro en de Bkl op basis van de belangen uit de
SVIR
Nationale Belangen
NOVI
(Toelichting)

Relatie met de SVIR

Barro/Bro1

Bkl2

1

Bevorderen van
een duurzame
ontwikkeling
van Nederland
als geheel en
van alle
onderdelen van
de fysieke
leefomgeving

13
Zorgvuldige afweging
en transparante
besluitvorming bij alle
ruimtelijke en
infrastructurele
besluiten (en
duurzame
verstedelijking)

Art 3.1.6, lid 2 t/m 4 Bro
Ladder voor duurzame
verstedelijking

2

Realiseren van
een goede
omgevingskwalit
eit

8
Verbeteren van de
milieukwaliteit (lucht,
bodem, water) en
bescherming tegen
geluidsoverlast en
externe
veiligheidsrisico’s

Art 3.1.6, lid 2 t/m 4 Bro
Ladder voor duurzame
verstedelijking

5.1.4 Functies met
gevolgen voor
verstedelijking
Par. 5.1.5.4 Ladder
voor duurzame
verstedelijking
NB de Omgevingswet
als geheel, i.h.b. de
maatschappelijke
doelen zijn gericht op
duurzame ontwikkeling
BKL artikelen o.a.
externe veiligheid
lucht, geluid, water,
zwemwater, geur en
trillingen
Par. 5.1.4 Beschermen
van de gezondheid en
van het milieu

10
Ruimte voor behoud en
versterking van
(inter)nationale unieke
cultuurhistorische en
natuurlijke kwaliteiten

2.3 Kustfundament
Titel 2.5 Waddenzee en
waddengebied (+kaart)
2.10 Natuurnetwerk Nederland
2.11 Primaire waterkeringen
buiten het kustfundament
2.12 IJsselmeergebied
(uitbreidingsruimte
Titel 2.13 Erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde

11
Ruimte voor een
nationaal netwerk van
natuur voor het
overleven en
ontwikkelen van floraen faunasoorten
13
Zorgvuldige afweging
en transparante
besluitvorming bij alle
ruimtelijke en

Par. 5.1.5.4 Ladder
voor duurzame
verstedelijking
Par. 5.1.5 Beschermen
van landschappelijke of
stedenbouwkundige
waarden en cultureel
erfgoed
Par. 5.1.5.2 Kust
Par. 5.1.5.3 PKBWaddenzee en
Waddengebied
Par. 5.1.5.4 Ladder
voor duurzame
verstedelijking
Par. 5.1.5.5
Beschermen van
landschappelijke of
stedenbouwkundige

1

In deze kolom zijn alleen de Barro/Bro artikelen genoemd. Dit is dus exclusief de relevante artikelen Wet
milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Bevi, Bevt, Bevb, Wet luchtvaart, Monumentenwet 1988,
Wet geurhinder en veehouderij en Wet lokaal spoor
2

Exclusief de relevante artikelen uit de aanvullingssporen, zoals natuur en bodem

Relatie NOVI met SVIR

1

infrastructurele
besluiten (en
duurzame
verstedelijking)

waarden en cultureel
erfgoed
Afdeling 7.2
instructieregels met
het oog op het behoud
van werelderfgoed en
cultureel erfgoed
Afdeling 7.3
instructieregels met
het oog op
natuurbescherming
Par. 7.3.1
Natuurnetwerk
Nederland

3

Waarborgen en
versterken van
grensoverschrijd
ende en
internationale
relaties

1
Een excellente
ruimtelijk-economische
structuur van
Nederland door een
aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en
goede internationale
bereikbaarheid van de
stedelijke regio’s met
een concentratie van
topsectoren
5
Een robuust hoofdnet
van wegen,
spoorwegen en
vaarwegen rondom en
tussen de belangrijkste
stedelijke regio’s
inclusief de
achterlandverbindingen

Titel 2.2 Project Mainport
Rotterdam (+ kaart)
Titel 2.7 Hoofdwegen en
landelijke spoorwegen
Titel 2.8
Elektriciteitsvoorziening
(+kaarten)
2.9 Buisleidingen van nationaal
belang voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen
2.14 Ruimtereservering
Parallelle Kaagbaan

4

Waarborgen en
bevorderen van
een gezonde en
veilige fysieke
leefomgeving

8
Verbeteren van de
milieukwaliteit (lucht,
bodem, water) en
bescherming tegen
geluidsoverlast en
externe
veiligheidsrisico’s

Art 3.1.6, lid 1 Bro Watertoets

9
Ruimte voor
waterveiligheid, een
duurzame
zoetwatervoorziening
en kaders voor
klimaatbestendige
stedelijke(her)ontwikke
ling
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Titel 2.3 Kustfundament
(+kaart)
(beleidslijn Kust)
Titel 2.4 Grote rivieren (+kaart)
Titel 2.6 Defensie
Titel 2.9 buisleidingen van
nationaal belang vervoer
gevaarlijke stoffen
Titel 2.11 Primaire
waterkeringen buiten het
kustfundament
Art 3.1.6, lid 1 Bro Watertoets
Titel 2.12 IJsselmeer (+kaart)

Par. 5.1.6 Behoud van
ruimte voor
toekomstige functies
Par. 5.1.6.2
Autowegen,
autosnelwegen en
hoofdspoorwegen
Par. 5.1.6.3
Buisleidingen van
nationaal belang
Par. 5.1.6.4 Project
Mainportontwikkeling
Rotterdam
Par. 5.1.6.5 Parallelle
Kaagbaan
Afdeling 5.2
instructieregels over de
uitoefening van taken
voor de fysieke
leefomgeving
Artikel 5.163
(voorkomen
belemmeringen gebruik
en beheer
hoofdspoorweginfrastru
ctuur en rijkswegen)
Afdeling 5.1
instructieregels
evenwichtige toedeling
functies
Par 5.1.2 waarborgen
veiligheid
Par. 5.1.2.2 Veiligheid
rond opslag, productie,
gebruik en vervoer van
gevaarlijke stoffen en
windturbines
Par. 5.1.2.3
Belemmeringengebied
buisleiding gevaarlijke
stoffen
Par. 5.1.2.6 Veiligheid
rond luchthavens
Par. 5.1.2.7 Veiligheid
van infrastructuur rond
Seveso-inrichtingen
Par. 5.1.3 Beschermen
van de waterbelangen

2

Artikel 5.37 (weging
van het waterbelang)
Par. 5.1.3.2 Primaire
waterkeringen
Par. 5.1.3.3 Kust
Par. 5.1.3.4 Grote
rivieren
Par. 5.1.3.5
IJsselmeergebied
Par. 5.1.4 Beschermen
van de gezondheid en
van het milieu

5

Zorg dragen
voor een
woningvoorraad
die aansluit op
de
woningbehoefte
n

6

Waarborgen en
realiseren van
een veilig,
robuust en
duurzaam
mobiliteitssyste
em
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1
Een excellente
ruimtelijk-economische
structuur van
Nederland door een
aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en
goede internationale
bereikbaarheid van de
stedelijke regio’s met
een concentratie van
topsectoren
13
Zorgvuldige afweging
en transparante
besluitvorming bij alle
ruimtelijke en
infrastructurele
besluiten (en
duurzame
verstedelijking)
1
Een excellente
ruimtelijk-economische
structuur van
Nederland door een
aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en
goede internationale
bereikbaarheid van de
stedelijke regio’s met
een concentratie van
topsectoren
5
Een robuust hoofdnet
van wegen,
spoorwegen en
vaarwegen rondom en
tussen de belangrijkste
stedelijke regio’s
inclusief de
achterlandverbindingen
6
Betere benutting van
de capaciteit van het
bestaande
mobiliteitssysteem
8
Verbeteren van de
milieukwaliteit (lucht,
bodem, water) en

Art 3.1.6, lid 2 t/m 4 Bro
Ladder voor duurzame
verstedelijking

2.1 Rijksvaarwegen
2.2 Project Mainport Rotterdam
2.7 Hoofdwegen en landelijke
spoorwegen
2.14 Ruimtereservering
Parallelle Kaagbaan

Aanvullingsbesluiten
geluid en bodem
Par. 5.1.5.4 Ladder
voor duurzame
verstedelijking

Afdeling 5.1
instructieregels
evenwichtige toedeling
functies
Par 5.1.2 waarborgen
veiligheid
Par. 5.1.2.2 Veiligheid
rond opslag, productie,
gebruik en vervoer van
gevaarlijke stoffen en
windturbines
(Voor zover dit gaat
over mobiliteit)
Par. 5.1.2.3
Belemmeringengebied
buisleiding gevaarlijke
stoffen
Par. 5.1.2.6 Veiligheid
rond luchthavens
Par. 5.1.4 Beschermen
van de gezondheid en
van het milieu
Par. 5.1.6 Behoud van
ruimte voor
toekomstige functies
Par. 5.1.6.2
Autowegen,
autosnelwegen en
hoofdspoorwegen

3

bescherming tegen
geluidsoverlast en
externe
veiligheidsrisico’s

Par. 5.1.6.5 Parallelle
Kaagbaan
Par. 5.1.7 Behoeden
van de staat en
werking van
infrastructuur of
voorzieningen voor
nadelige gevolgen van
activiteiten
Par. 5.1.7.4
Rijksvaarwegen
Par. 5.1.7.6 Landelijke
fiets- en wandelroutes
Afdeling 5.2
instructieregels over de
uitoefening van taken
voor de fysieke
leefomgeving
Artikel 5.163
(voorkomen
belemmeringen gebruik
en beheer
hoofdspoorweginfrastru
ctuur en rijkswegen)
Afdeling 7.4
instructieregels over de
uitoefening van taken
voor de fysieke
leefomgeving
Artikel 7.9 (voorkomen
belemmeringen gebruik
en beheer
hoofdspoorweginfrastru
ctuur en rijkswegen)
BKL artikelen o.a.
lucht, geluid, geur en
trillingen

7

In stand houden
en ontwikkelen
van de
hoofdinfrastruct
uur voor
mobiliteit

Relatie NOVI met SVIR

1
Een excellente
ruimtelijk-economische
structuur van
Nederland door een
aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en
goede internationale
bereikbaarheid van de
stedelijke regio’s met
een concentratie van
topsectoren
5
Een robuust hoofdnet
van wegen,
spoorwegen en
vaarwegen rondom en
tussen de belangrijkste
stedelijke regio’s
inclusief de
achterlandverbindingen
6
Betere benutting van
de capaciteit van het

2.1 Rijksvaarwegen
2.2 Project Mainport Rotterdam
2.4 Grote rivieren
2.7 Hoofdwegen en landelijke
spoorwegen
2.8 Elektriciteitsvoorziening
2.9 Buisleidingen van nationaal
belang voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen
2.11 Primaire waterkeringen
buiten het kustfundament
2.14 Ruimtereservering
Parallelle Kaagbaan

Par. 5.1.6 Behoud van
ruimte voor
toekomstige functies
Par. 5.1.6.2
Autowegen,
autosnelwegen en
hoofdspoorwegen
Par. 5.1.6.3
Buisleidingen van
nationaal belang
Par. 5.1.6.4 Project
Mainportontwikkeling
Rotterdam
Par. 5.1.6.5 Parallelle
Kaagbaan
Par. 5.1.7 Behoeden
van de staat en
werking van
infrastructuur of
voorzieningen voor
nadelige gevolgen van
activiteiten

4

bestaande
mobiliteitssysteem
7
Het in stand houden
van het hoofdnet van
wegen, spoorwegen en
vaarwegen om het
functioneren van het
mobiliteitssysteem te
waarborgen
8
Verbeteren van de
milieukwaliteit (lucht,
bodem, water) en
bescherming tegen
geluidsoverlast en
externe
veiligheidsrisico’s

Par. 5.1.7.3
Elektriciteitsvoorzienin
g (hoogspanning en
kernenergie en
grootschalige
energieopwekking)
Par. 5.1.7.4
Rijksvaarwegen
Par. 5.1.7.6 Landelijke
fiets- en wandelroutes
Afdeling 5.2
instructieregels over de
uitoefening van taken
voor de fysieke
leefomgeving
Artikel 5.163
(voorkomen
belemmeringen gebruik
en beheer
hoofdspoorweginfrastru
ctuur en rijkswegen)
Afdeling 7.4
instructieregels over de
uitoefening van taken
voor de fysieke
leefomgeving
Artikel 7.9 (voorkomen
belemmeringen gebruik
en beheer
hoofdspoorweginfrastru
ctuur en rijkswegen)
Artikel 7.10 (lokale
spoorwegen buiten
vervoerregio’s)
BKL artikelen o.a.
lucht, geluid, geur en
trillingen

8

Waarborgen van
een goede
toegankelijkheid
van de
leefomgeving

nieuw

X

9

Zorg dragen
voor nationale
veiligheid en
ruimte bieden
voor militaire
activiteiten

12
Ruimte voor militaire
terreinen en
activiteiten

Titel 2.6 Defensie

10

Beperken van
klimaatverander
ing
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Par. 5.1.8 Bevorderen
van de
toegankelijkheid van
de openbare
buitenruimte voor
personen
Par. 5.1.7 Behoeden
van de staat en
werking van
infrastructuur of
voorzieningen voor
nadelige gevolgen van
activiteiten
Par. 5.1.7.2
Landsverdediging en
nationale Veiligheid

5

11

Een
betrouwbare,
betaalbare en
veilige
energievoorzieni
ng, die in 2050
CO2-arm is, en
de daarbij
benodigde
hoofdinfrastruct
uur

2
Ruimte voor het
hoofdnetwerk voor
(duurzame)
energievoorziening en
de energietransitie

Titel 2.8
Electriciteitsvoorziening
(+kaarten)

Par. 5.1.7.3
Elektriciteitsvoorzienin
g (hoogspanning en
kernenergie en
grootschalige
energieopwekking)

12

Waarborgen van
de
hoofdinfrastruct
uur voor
transport van
stoffen via
(buis)leidingen

3
Ruimte voor het
hoofdnetwerk voor
vervoer van
(gevaarlijke) stoffen
via buisleidingen
4
Efficiënt gebruik van de
ondergrond

Titel 2.9 Buisleidingen (vervoer
gevaarlijke stoffen)

Afdeling 5.1
instructieregels
evenwichtige toedeling
functies
Par 5.1.2 waarborgen
veiligheid
Par. 5.1.2.2 Veiligheid
rond opslag, productie,
gebruik en vervoer van
gevaarlijke stoffen en
windturbines
Par. 5.1.2.3
Belemmeringengebied
buisleiding gevaarlijke
stoffen
Par. 5.1.6 Behoud van
ruimte voor
toekomstige functies
Par. 5.1.6.3
Buisleidingen van
nationaal belang

13

14

Realiseren van
een
toekomstbesten
dige, circulaire
economie
Waarborgen van
de
waterveiligheid
en de
klimaatbestendi
gheid (inclusief
vitale
infrastructuur
voor water en
mobiliteit)

9
Ruimte voor
waterveiligheid, een
duurzame
zoetwatervoorziening
en kaders voor
klimaatbestendige
stedelijke(her)ontwikke
ling

Art 3.1.6, lid 1 Bro Watertoets
2.3 Kustfundament
2.4 Grote rivieren
2.11 Primaire waterkeringen
buiten het kustfundament
2.12 IJsselmeergebied
(uitbreidingsruimte)

Par. 5.1.3 Beschermen
van de waterbelangen
Artikel 5.37 (weging
van het waterbelang)
Par. 5.1.3.2 Primaire
waterkeringen
Par. 5.1.3.3 Kust
Par. 5.1.3.4 Grote
rivieren
Par. 5.1.3.5
IJsselmeergebied
Par. 5.1.5.2 Kust
Afdeling 7.4
instructieregels over de
uitoefening van taken
voor de fysieke
leefomgeving
Artikel 7.13 (nadere
regels rangorde bij
waterschaarste)
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6

15

16

17

18

19

Waarborgen van
een goede
waterkwaliteit,
een duurzame
drinkwatervoorz
iening en van
voldoende
beschikbaarheid
van zoetwater

9
Ruimte voor
waterveiligheid, een
duurzame
zoetwatervoorziening
en kaders voor
klimaatbestendige
stedelijke(her)ontwikke
ling

Art 3.1.6, lid 1 Bro Watertoets
Titel 2.12 IJsselmeer (+kaart)

Waarborgen en
versterken van
een
aantrekkelijk
ruimtelijkeconomisch
vestigingsklimaa
t

1
Een excellente
ruimtelijk-economische
structuur van
Nederland door een
aantrekkelijk
vestigingsklimaat in en
goede internationale
bereikbaarheid van de
stedelijke regio’s met
een concentratie van
topsectoren
10
Ruimte voor behoud en
versterking van
(inter)nationale unieke
cultuurhistorische en
natuurlijke kwaliteiten

2.13 Erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde

10
Ruimte voor behoud en
versterking van
(inter)nationale unieke
cultuurhistorische en
natuurlijke kwaliteiten
11
Ruimte voor een
nationaal netwerk van
natuur voor het

2.3 Kustfundament
Titel 2.5 Waddenzee en
waddengebied (+kaart)
2.10 Natuurnetwerk Nederland
2.11 Primaire waterkeringen
buiten het kustfundament
2.12 IJsselmeergebied
(uitbreidingsruimte
Titel 2.13 Erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde

Realiseren en
behouden van
een kwalitatief
hoogwaardige
digitale
connectiviteit
Ontwikkelen van
een duurzame
landbouw voor
voedsel en
agroproductie
Behouden en
versterken van
cultureel
erfgoed en
landschappelijke
en natuurlijke
kwaliteiten van
(inter)nationaal
belang
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Par. 5.1.3 Beschermen
van de waterbelangen
Artikel 5.37 (weging
van het waterbelang)
Par. 5.1.3.5
IJsselmeergebied
Afdeling 7.4
instructieregels over de
uitoefening van taken
voor de fysieke
leefomgeving
Artikel 7.11
(stiltegebieden en
grondwaterbeschermin
gsgebieden)
Artikel 7.12
(beoordelingsregels
activiteit met gevolgen
voor waterlichaam)
Artikel 7.13 (nadere
regels rangorde bij
waterschaarste)
Par. 5.1.5 Beschermen
van landschappelijke of
stedenbouwkundige
waarden en cultureel
erfgoed
Par. 5.1.5.2 Kust
Par. 5.1.5.3 PKBWaddenzee en
Waddengebied
Par. 5.1.5.5 Cultureel
erfgoed en
werelderfgoed
Afdeling 7.2
instructieregels met
het oog op het behoud
van werelderfgoed en
cultureel erfgoed
Afdeling 7.3
instructieregels met
het oog op
natuurbescherming

Par. 5.1.5 Beschermen
van landschappelijke of
stedenbouwkundige
waarden en cultureel
erfgoed
Par. 5.1.5.2 Kust
Par. 5.1.5.3 PKBWaddenzee en
Waddengebied

7

overleven en
ontwikkelen van floraen faunasoorten
13
Zorgvuldige afweging
en transparante
besluitvorming bij alle
ruimtelijke en
infrastructurele
besluiten

20

Verbeteren en
beschermen van
de biodiversiteit

11
Ruimte voor een
nationaal netwerk van
natuur voor het
overleven en
ontwikkelen van floraen faunasoorten

Par. 5.1.5.4 Ladder
voor duurzame
verstedelijking
Par. 5.1.5.5 Cultureel
erfgoed en
werelderfgoed

2.3 Kustfundament
Titel 2.5 Waddenzee en
waddengebied (+kaart)
2.10 Natuurnetwerk Nederland
2.12 IJsselmeergebied
(uitbreidingsruimte

Afdeling 7.2
instructieregels met
het oog op het behoud
van werelderfgoed en
cultureel erfgoed
Afdeling 7.3
instructieregels met
het oog op
natuurbescherming
Par. 7.3.1
Natuurnetwerk
Nederland
Par. 5.1.5 Beschermen
van landschappelijke of
stedenbouwkundige
waarden en cultureel
erfgoed
Par. 5.1.5.2 Kust
Par. 5.1.5.3 PKBWaddenzee en
Waddengebied
Par. 5.1.5.4 Ladder
voor duurzame
verstedelijking
Afdeling 7.2
instructieregels met
het oog op het behoud
van werelderfgoed en
cultureel erfgoed
Afdeling 7.3
instructieregels met
het oog op
natuurbescherming
Par. 7.3.1
Natuurnetwerk
Nederland
Aanvullingsbesluit
natuur

21

Het realiseren
van een
duurzame
visserij
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8

