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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 december 2006
Bij deze wil ik u de beleidsdoorlichting 2006 van het ruimtelijk beleid van
VROM aanbieden.2 Conform de regeling Periodiek evaluatieonderzoek en
beleidsinformatie 20063 (RPE 2006) dient beleid gericht op de realisatie
van algemene of operationele beleidsdoelstellingen periodiek geëvalueerd te worden in een beleidsdoorlichting, waarbij de beleidsdoorlichting
het karakter moet hebben van een syntheseonderzoek. In de begroting
2006 is aangekondigd dat over het ruimtelijk beleid van VROM in 2006 een
beleidsdoorlichting zal plaatsvinden.
Doel van deze beleidsdoorlichting is meer inzicht te geven in de doelmatigheid van het beleid door een betere onderbouwing vooraf en een
betere evaluatie achteraf. Het nieuwe van deze aanpak is dat de gehanteerde beleidstheorie integraal tegen het licht gehouden wordt, terwijl in
het verleden instrumenten vaak apart op hun effectiviteit werden beoordeeld. Dit heeft tot voordeel dat de achterliggende operationele doelstellingen beter in beeld blijven. In de RPE 2006 zijn een achttal vragen opgenomen die in een beleidsdoorlichting beantwoord moeten worden. Deze
acht vragen uit de RPE 2006 vormen de hoofdstukindeling van deze
beleidsdoorlichting.
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Dit kamerstuk is eerder gepubliceerd als
kamerstuk 30 800 XI, nr. 33, dat hiermee komt
te vervallen.
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Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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De RPE is een uitwerking van de Comptabiliteitswet 2001.
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De beleidsdoorlichting is verwant aan de Uitvoeringsagenda Nota Ruimte
die recentelijk aan u is toegezonden. In beide documenten wordt ingegaan
op de stand van zaken ten aanzien van het ruimtelijk beleid. De beleidsdoorlichting is echter een document gekoppeld aan de begroting en specifiek gericht op het afleggen van verantwoording over het gevoerde
VROM-beleid. De Uitvoeringsagenda Nota Ruimte daarentegen is interdepartementaal, heeft daarmee een bredere reikwijdte en een meer
toekomstgericht en agenderend karakter.
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De conclusies uit deze beleidsdoorlichting zijn reeds meegenomen in de
tweede Uitvoeringsagenda Nota Ruimte en hebben de nieuwe agenda
mede bepaald.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius
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