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basis van literatuuronderzoek en drie denksessies met deskundigen met kennis van politieke waarden 
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Het belang van de gemeenschap waar we trots op zijn staat voorop 

Gemeenschap 

Samenwerking 

Geborgenheid 

Eigenheid 

Trots 

De ingerichte ruimte ontwikkelt zich in wisselwerking met de gemeenschap.

Mensen werken graag samen met hun directe omgeving aan de inrichting van de ruimte.  

De ingerichte ruimte is overzichtelijk, veilig en eenvoudig. 

De ingerichte ruimte weerspiegelt de Nederlandse identiteit. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud van de eigenheid van buurten en de leefbaarheid voor bewoners.
De ingerichte ruimte past bij de identiteit van de streek. 

De ingerichte ruimte ondersteunt datgene waar we als samenleving trots op zijn. 
Nederland is mooi en dynamisch en dit moet zo blijven. 

Autoriteit, hiërarchie en traditie zijn belangrijk 

Traditie 

Hiërarchie 

Autoriteit is begrensd

Zeggenschap 

Bij het inrichten van ruimte wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande structuren en bekende oplossingen. 

Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met vooral centrale sturing.
Het algemene belang gaat in een integrale afweging boven de deelbelangen. 
Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met voornamelijk decentraal ingrijpen.
    

Burgers worden actief betrokken bij het inrichten van de ruimte en mogen echt het verschil maken. 
De ruimte is van iedereen en dus heeft iedereen hier zeggenschap over. 

Burgers hebben in gelijke mate profijt van de ruimte 

Gelijkheid
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning en aangename leefomgeving. 
Iedereen heeft recht op voldoende voorzieningen, zoals buurthuizen, groen en speelplaatsen. 

Burgers krijgen gelijke kansen 

Gelijkwaardigheid 

Proportionaliteit 

De Nederlandse ruimte is primair publieke ruimte, dat beperkt private eigendomsrechten en bouwrechten. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt niet gediscrimineerd naar mensen of ondernemingen. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Burgers krijgen wat hen toekomt 

Groei 

De ingerichte ruimte biedt iedereen kansen om zich te ontplooien. 
De ruimte is zo ingericht dat deze economische groei bevordert en hierdoor (financieel) rendabel is. 
De overheid moet burgers en ondernemers zo min mogelijk hinderen met regels en vergunningen. 
De groeimogelijkheden van (agrarische) ondernemers wegen mee bij de inrichting van de ruimte. 

Burgers vullen de ruimte volgens hun eigen wensen 

Vrijheid Burgers hebben de vrijheid om het leven en hun eigen leefruimte naar eigen inzicht in te richten. 

Dat wat kwetsbaar is wordt beschermd en gestimuleerd zich te ontwikkelen 

         Bescherming 

 

        Ontwikkeling

          Solidariteit 

         Gezondheid 

           Nabijheid 

Alles wat kwetsbaar is wordt beschermd, de ingerichte ruimte is hier dienstbaar aan. 
Om kwetsbare belangen te beschermen worden in de ruimtelijke ordening integrale afwegingen gemaakt. 
Bij het inrichten van de ruimte zijn schade en risico’s voor bewoners beperkt.

De ingerichte ruimte stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen. 

Het woningbestand moet aansluiten bij de behoeften van mensen.
Het toewijzen van woningen moet eerlijk en solidair gebeuren.  
Bij het inrichten van de ruimte draait het om solidariteit tussen regio’s.
De ingerichte ruimte moet duurzaam zijn uit solidariteit met toekomstige generaties. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. 

Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met de volksgezondheid. 
Schone lucht, water en bodem, gezond voedsel en een vitaal platteland staan voorop. 

De lokaal ingerichte ruimte voorziet voor iedereen in alle levensbehoeften. 

Burgers hebben de ruimte om te zorgen voor zichzelf en voor anderen 

        Verantwoordelijkheid 

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van de ruimte. 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de ingerichte ruimte. 
Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de ecologie van de leefomgeving. 

Voor iedereen geldt dat het bouwen op, en bewaren van de aarde hand in hand gaan. 
Burgers benutten de aarde zo dat toekomstige generaties hier ook van kunnen profiteren. 
Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven, niet bij de overheid. 

De ingerichte ruimte is in harmonie: mens, dier en natuur zijn in evenwicht. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan herstel van ecologische evenwichten. 
De ingerichte ruimte moet mooi zijn. 

De ingerichte ruimte is aangepast op eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 
De ruimte is sober en doelmatig ingericht. 

De ingerichte ruimte moet puur zijn 

        Rentmeesterschap 

               Harmonie 

               Matigheid 

De ruimtelijke ordening moet diversiteit recht doen 

               Diversiteit 

Mensen verschillen van elkaar en de ingerichte ruimte weerspiegelt deze diversiteit in nabijheid. 
In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.
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In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.
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Het belang van de gemeenschap waar we trots op zijn staat voorop 

Gemeenschap 

Samenwerking 

Geborgenheid 

Eigenheid 

Trots 

De ingerichte ruimte ontwikkelt zich in wisselwerking met de gemeenschap.

Mensen werken graag samen met hun directe omgeving aan de inrichting van de ruimte.  

De ingerichte ruimte is overzichtelijk, veilig en eenvoudig. 

De ingerichte ruimte weerspiegelt de Nederlandse identiteit. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud van de eigenheid van buurten en de leefbaarheid voor bewoners.
De ingerichte ruimte past bij de identiteit van de streek. 

De ingerichte ruimte ondersteunt datgene waar we als samenleving trots op zijn. 
Nederland is mooi en dynamisch en dit moet zo blijven. 

Autoriteit, hiërarchie en traditie zijn belangrijk 

Traditie 

Hiërarchie 

Autoriteit is begrensd

Zeggenschap 

Bij het inrichten van ruimte wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande structuren en bekende oplossingen. 

Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met vooral centrale sturing.
Het algemene belang gaat in een integrale afweging boven de deelbelangen. 
Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met voornamelijk decentraal ingrijpen.
    

Burgers worden actief betrokken bij het inrichten van de ruimte en mogen echt het verschil maken. 
De ruimte is van iedereen en dus heeft iedereen hier zeggenschap over. 

Burgers hebben in gelijke mate profijt van de ruimte 

Gelijkheid
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning en aangename leefomgeving. 
Iedereen heeft recht op voldoende voorzieningen, zoals buurthuizen, groen en speelplaatsen. 

Burgers krijgen gelijke kansen 

Gelijkwaardigheid 

Proportionaliteit 

De Nederlandse ruimte is primair publieke ruimte, dat beperkt private eigendomsrechten en bouwrechten. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt niet gediscrimineerd naar mensen of ondernemingen. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Burgers krijgen wat hen toekomt 

Groei 

De ingerichte ruimte biedt iedereen kansen om zich te ontplooien. 
De ruimte is zo ingericht dat deze economische groei bevordert en hierdoor (financieel) rendabel is. 
De overheid moet burgers en ondernemers zo min mogelijk hinderen met regels en vergunningen. 
De groeimogelijkheden van (agrarische) ondernemers wegen mee bij de inrichting van de ruimte. 

Burgers vullen de ruimte volgens hun eigen wensen 

Vrijheid Burgers hebben de vrijheid om het leven en hun eigen leefruimte naar eigen inzicht in te richten. 

Dat wat kwetsbaar is wordt beschermd en gestimuleerd zich te ontwikkelen 

         Bescherming 

 

        Ontwikkeling

          Solidariteit 

         Gezondheid 

           Nabijheid 

Alles wat kwetsbaar is wordt beschermd, de ingerichte ruimte is hier dienstbaar aan. 
Om kwetsbare belangen te beschermen worden in de ruimtelijke ordening integrale afwegingen gemaakt. 
Bij het inrichten van de ruimte zijn schade en risico’s voor bewoners beperkt.

De ingerichte ruimte stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen. 

Het woningbestand moet aansluiten bij de behoeften van mensen.
Het toewijzen van woningen moet eerlijk en solidair gebeuren.  
Bij het inrichten van de ruimte draait het om solidariteit tussen regio’s.
De ingerichte ruimte moet duurzaam zijn uit solidariteit met toekomstige generaties. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. 

Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met de volksgezondheid. 
Schone lucht, water en bodem, gezond voedsel en een vitaal platteland staan voorop. 

De lokaal ingerichte ruimte voorziet voor iedereen in alle levensbehoeften. 

Burgers hebben de ruimte om te zorgen voor zichzelf en voor anderen 

        Verantwoordelijkheid 

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van de ruimte. 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de ingerichte ruimte. 
Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de ecologie van de leefomgeving. 

Voor iedereen geldt dat het bouwen op, en bewaren van de aarde hand in hand gaan. 
Burgers benutten de aarde zo dat toekomstige generaties hier ook van kunnen profiteren. 
Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven, niet bij de overheid. 

De ingerichte ruimte is in harmonie: mens, dier en natuur zijn in evenwicht. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan herstel van ecologische evenwichten. 
De ingerichte ruimte moet mooi zijn. 

De ingerichte ruimte is aangepast op eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 
De ruimte is sober en doelmatig ingericht. 

De ingerichte ruimte moet puur zijn 

        Rentmeesterschap 

               Harmonie 

               Matigheid 

De ruimtelijke ordening moet diversiteit recht doen 

               Diversiteit 

Mensen verschillen van elkaar en de ingerichte ruimte weerspiegelt deze diversiteit in nabijheid. 
In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.
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Dat wat kwetsbaar is wordt beschermd en gestimuleerd zich te ontwikkelen 

Bescherming 

 

Ontwikkeling

Solidariteit 

Gezondheid 

Nabijheid 

autoriteit, hiërarchie en traditie zijn belangrijk 

Traditie 

Hiërarchie 

autoriteit is begrensd

Zeggenschap 

Bij het inrichten van ruimte wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande structuren en bekende oplossingen. 

Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met vooral centrale sturing.
Het algemene belang gaat in een integrale afweging boven de deelbelangen. 
Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met voornamelijk decentraal ingrijpen.
    

Burgers worden actief betrokken bij het inrichten van de ruimte en mogen echt het verschil maken. 
De ruimte is van iedereen en dus heeft iedereen hier zeggenschap over. 

Voor iedereen geldt dat het bouwen op, en bewaren van de aarde hand in hand gaan. 
Burgers benutten de aarde zo dat toekomstige generaties hier ook van kunnen profiteren. 

Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven, niet bij de overheid. 

De ingerichte ruimte is in harmonie: mens, dier en natuur zijn in evenwicht. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan herstel van ecologische evenwichten. 

De ingerichte ruimte moet mooi zijn. 

De ingerichte ruimte is aangepast op eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 
De ruimte is sober en doelmatig ingericht. 

De ingerichte ruimte moet puur zijn 

Rentmeesterschap 

Harmonie 

Matigheid 

De ruimtelijke ordening moet diversiteit recht doen 

Diversiteit 

Mensen verschillen van elkaar en de ingerichte ruimte weerspiegelt deze diversiteit in nabijheid. 
In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 

Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.

De ingerichte ruimte ontwikkelt zich in wisselwerking met de gemeenschap.

Mensen werken graag samen met hun directe omgeving aan de inrichting van de ruimte.  

De ingerichte ruimte is overzichtelijk, veilig en eenvoudig. 

De ingerichte ruimte weerspiegelt de Nederlandse identiteit. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud van de eigenheid van buurten en de leefbaarheid voor bewoners.
De ingerichte ruimte past bij de identiteit van de streek. 

De ingerichte ruimte ondersteunt datgene waar we als samenleving trots op zijn. 
Nederland is mooi en dynamisch en dit moet zo blijven. 

Alles wat kwetsbaar is wordt beschermd, de ingerichte ruimte is hier dienstbaar aan. 
Om kwetsbare belangen te beschermen worden in de ruimtelijke ordening integrale afwegingen gemaakt. 

Bij het inrichten van de ruimte zijn schade en risico’s voor bewoners beperkt.

De ingerichte ruimte stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen. 

Het woningbestand moet aansluiten bij de behoeften van mensen.
Het toewijzen van woningen moet eerlijk en solidair gebeuren.  

Bij het inrichten van de ruimte draait het om solidariteit tussen regio’s.
De ingerichte ruimte moet duurzaam zijn uit solidariteit met toekomstige generaties. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. 

Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met de volksgezondheid. 
Schone lucht, water en bodem, gezond voedsel en een vitaal platteland staan voorop. 

De lokaal ingerichte ruimte voorziet voor iedereen in alle levensbehoeften. 

Burgers hebben de ruimte om te zorgen voor zichzelf en voor anderen 

Verantwoordelijkheid 

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van de ruimte. 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de ingerichte ruimte. 

Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de ecologie van de leefomgeving. 

Burgers hebben in gelijke mate profijt van de ruimte 

Gelijkheid
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning en aangename leefomgeving. 
Iedereen heeft recht op voldoende voorzieningen, zoals buurthuizen, groen en speelplaatsen. 

Burgers krijgen gelijke kansen 

Gelijkwaardigheid 

Proportionaliteit 

De Nederlandse ruimte is primair publieke ruimte, dat beperkt private eigendomsrechten en bouwrechten. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt niet gediscrimineerd naar mensen of ondernemingen. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Burgers krijgen wat hen toekomt 

Groei 

De ingerichte ruimte biedt iedereen kansen om zich te ontplooien. 
De ruimte is zo ingericht dat deze economische groei bevordert en hierdoor (financieel) rendabel is. 
De overheid moet burgers en ondernemers zo min mogelijk hinderen met regels en vergunningen. 
De groeimogelijkheden van (agrarische) ondernemers wegen mee bij de inrichting van de ruimte. 

Burgers vullen de ruimte volgens hun eigen wensen 

Vrijheid Burgers hebben de vrijheid om het leven en hun eigen leefruimte naar eigen inzicht in te richten. 

rECHtVaarDIGHEID & 
WEDErKErIGHEID  

rEsPECt Voor 
aUtorItEIt

loYalItEIt & 
trots 

ZUIVErHEID & 
sCHooNHEID

ZorG & 
EMPatHIE 

  © 2012gemaakt door:

http://deargumentenfabriek.nl/


Naar totaal Naar start

VVD PVDa PVV CDa D66 Groenlinks sP

Op basis  
van welke waarden 

  maken politieke 
partijen keuzes over  
de goede inrichting  

van de ruimte?

WAARDENKAART PER POLITIEKE PARTIJ
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deskundigen. Dit overzicht is vooral illustratief van aard. 
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Het belang van de gemeenschap waar we trots op zijn staat voorop 

Gemeenschap 

Samenwerking 

Geborgenheid 

Eigenheid 

Trots 

Dat wat kwetsbaar is wordt beschermd en gestimuleerd zich te ontwikkelen 

Bescherming 

 

Ontwikkeling

Solidariteit 

Gezondheid 

Nabijheid 

autoriteit, hiërarchie en traditie zijn belangrijk 

Traditie 

Hiërarchie 

autoriteit is begrensd

Zeggenschap 

Bij het inrichten van ruimte wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande structuren en bekende oplossingen. 

Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met vooral centrale sturing.
Het algemene belang gaat in een integrale afweging boven de deelbelangen. 
Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met voornamelijk decentraal ingrijpen.
    

Burgers worden actief betrokken bij het inrichten van de ruimte en mogen echt het verschil maken. 
De ruimte is van iedereen en dus heeft iedereen hier zeggenschap over. 

Voor iedereen geldt dat het bouwen op, en bewaren van de aarde hand in hand gaan. 
Burgers benutten de aarde zo dat toekomstige generaties hier ook van kunnen profiteren. 

Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven, niet bij de overheid. 

De ingerichte ruimte is in harmonie: mens, dier en natuur zijn in evenwicht. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan herstel van ecologische evenwichten. 

De ingerichte ruimte moet mooi zijn. 

De ingerichte ruimte is aangepast op eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 
De ruimte is sober en doelmatig ingericht. 

De ingerichte ruimte moet puur zijn 

Rentmeesterschap 

Harmonie 

Matigheid 

De ruimtelijke ordening moet diversiteit recht doen 

Diversiteit 

Mensen verschillen van elkaar en de ingerichte ruimte weerspiegelt deze diversiteit in nabijheid. 
In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 

Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.

De ingerichte ruimte ontwikkelt zich in wisselwerking met de gemeenschap.

Mensen werken graag samen met hun directe omgeving aan de inrichting van de ruimte.  

De ingerichte ruimte is overzichtelijk, veilig en eenvoudig. 

De ingerichte ruimte weerspiegelt de Nederlandse identiteit. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud van de eigenheid van buurten en de leefbaarheid voor bewoners.
De ingerichte ruimte past bij de identiteit van de streek. 

De ingerichte ruimte ondersteunt datgene waar we als samenleving trots op zijn. 
Nederland is mooi en dynamisch en dit moet zo blijven. 

Alles wat kwetsbaar is wordt beschermd, de ingerichte ruimte is hier dienstbaar aan. 
Om kwetsbare belangen te beschermen worden in de ruimtelijke ordening integrale afwegingen gemaakt. 

Bij het inrichten van de ruimte zijn schade en risico’s voor bewoners beperkt.

De ingerichte ruimte stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen. 

Het woningbestand moet aansluiten bij de behoeften van mensen.
Het toewijzen van woningen moet eerlijk en solidair gebeuren.  

Bij het inrichten van de ruimte draait het om solidariteit tussen regio’s.
De ingerichte ruimte moet duurzaam zijn uit solidariteit met toekomstige generaties. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. 

Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met de volksgezondheid. 
Schone lucht, water en bodem, gezond voedsel en een vitaal platteland staan voorop. 

De lokaal ingerichte ruimte voorziet voor iedereen in alle levensbehoeften. 

Burgers hebben de ruimte om te zorgen voor zichzelf en voor anderen 

Verantwoordelijkheid 

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van de ruimte. 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de ingerichte ruimte. 

Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de ecologie van de leefomgeving. 

Burgers hebben in gelijke mate profijt van de ruimte 

Gelijkheid
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning en aangename leefomgeving. 
Iedereen heeft recht op voldoende voorzieningen, zoals buurthuizen, groen en speelplaatsen. 

Burgers krijgen gelijke kansen 

Gelijkwaardigheid 

Proportionaliteit 

De Nederlandse ruimte is primair publieke ruimte, dat beperkt private eigendomsrechten en bouwrechten. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt niet gediscrimineerd naar mensen of ondernemingen. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Burgers krijgen wat hen toekomt 

Groei 

De ingerichte ruimte biedt iedereen kansen om zich te ontplooien. 
De ruimte is zo ingericht dat deze economische groei bevordert en hierdoor (financieel) rendabel is. 
De overheid moet burgers en ondernemers zo min mogelijk hinderen met regels en vergunningen. 
De groeimogelijkheden van (agrarische) ondernemers wegen mee bij de inrichting van de ruimte. 

Burgers vullen de ruimte volgens hun eigen wensen 

Vrijheid Burgers hebben de vrijheid om het leven en hun eigen leefruimte naar eigen inzicht in te richten. 
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Het belang van de gemeenschap waar we trots op zijn staat voorop 

Gemeenschap 

Samenwerking 

Geborgenheid 

Eigenheid 

Trots 

Dat wat kwetsbaar is wordt beschermd en gestimuleerd zich te ontwikkelen 

Bescherming 

 

Ontwikkeling

Solidariteit 

Gezondheid 

Nabijheid 

autoriteit, hiërarchie en traditie zijn belangrijk 

Traditie 

Hiërarchie 

autoriteit is begrensd

Zeggenschap 

Bij het inrichten van ruimte wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande structuren en bekende oplossingen. 

Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met vooral centrale sturing.
Het algemene belang gaat in een integrale afweging boven de deelbelangen. 
Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met voornamelijk decentraal ingrijpen.
    

Burgers worden actief betrokken bij het inrichten van de ruimte en mogen echt het verschil maken. 
De ruimte is van iedereen en dus heeft iedereen hier zeggenschap over. 

Voor iedereen geldt dat het bouwen op, en bewaren van de aarde hand in hand gaan. 
Burgers benutten de aarde zo dat toekomstige generaties hier ook van kunnen profiteren. 

Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven, niet bij de overheid. 

De ingerichte ruimte is in harmonie: mens, dier en natuur zijn in evenwicht. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan herstel van ecologische evenwichten. 

De ingerichte ruimte moet mooi zijn. 

De ingerichte ruimte is aangepast op eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 
De ruimte is sober en doelmatig ingericht. 

De ingerichte ruimte moet puur zijn 

Rentmeesterschap 

Harmonie 

Matigheid 

De ruimtelijke ordening moet diversiteit recht doen 

Diversiteit 

Mensen verschillen van elkaar en de ingerichte ruimte weerspiegelt deze diversiteit in nabijheid. 
In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 

Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.

De ingerichte ruimte ontwikkelt zich in wisselwerking met de gemeenschap.

Mensen werken graag samen met hun directe omgeving aan de inrichting van de ruimte.  

De ingerichte ruimte is overzichtelijk, veilig en eenvoudig. 

De ingerichte ruimte weerspiegelt de Nederlandse identiteit. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud van de eigenheid van buurten en de leefbaarheid voor bewoners.
De ingerichte ruimte past bij de identiteit van de streek. 

De ingerichte ruimte ondersteunt datgene waar we als samenleving trots op zijn. 
Nederland is mooi en dynamisch en dit moet zo blijven. 

Alles wat kwetsbaar is wordt beschermd, de ingerichte ruimte is hier dienstbaar aan. 
Om kwetsbare belangen te beschermen worden in de ruimtelijke ordening integrale afwegingen gemaakt. 

Bij het inrichten van de ruimte zijn schade en risico’s voor bewoners beperkt.

De ingerichte ruimte stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen. 

Het woningbestand moet aansluiten bij de behoeften van mensen.
Het toewijzen van woningen moet eerlijk en solidair gebeuren.  

Bij het inrichten van de ruimte draait het om solidariteit tussen regio’s.
De ingerichte ruimte moet duurzaam zijn uit solidariteit met toekomstige generaties. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. 

Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met de volksgezondheid. 
Schone lucht, water en bodem, gezond voedsel en een vitaal platteland staan voorop. 

De lokaal ingerichte ruimte voorziet voor iedereen in alle levensbehoeften. 

Burgers hebben de ruimte om te zorgen voor zichzelf en voor anderen 

Verantwoordelijkheid 

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van de ruimte. 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de ingerichte ruimte. 

Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de ecologie van de leefomgeving. 

Burgers hebben in gelijke mate profijt van de ruimte 

Gelijkheid
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning en aangename leefomgeving. 
Iedereen heeft recht op voldoende voorzieningen, zoals buurthuizen, groen en speelplaatsen. 

Burgers krijgen gelijke kansen 

Gelijkwaardigheid 

Proportionaliteit 

De Nederlandse ruimte is primair publieke ruimte, dat beperkt private eigendomsrechten en bouwrechten. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt niet gediscrimineerd naar mensen of ondernemingen. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Burgers krijgen wat hen toekomt 

Groei 

De ingerichte ruimte biedt iedereen kansen om zich te ontplooien. 
De ruimte is zo ingericht dat deze economische groei bevordert en hierdoor (financieel) rendabel is. 
De overheid moet burgers en ondernemers zo min mogelijk hinderen met regels en vergunningen. 
De groeimogelijkheden van (agrarische) ondernemers wegen mee bij de inrichting van de ruimte. 

Burgers vullen de ruimte volgens hun eigen wensen 

Vrijheid
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Hiërarchie 
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Zeggenschap 

Bij het inrichten van ruimte wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande structuren en bekende oplossingen. 

Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met vooral centrale sturing.
Het algemene belang gaat in een integrale afweging boven de deelbelangen. 
Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met voornamelijk decentraal ingrijpen.
    

Burgers worden actief betrokken bij het inrichten van de ruimte en mogen echt het verschil maken. 
De ruimte is van iedereen en dus heeft iedereen hier zeggenschap over. 

Voor iedereen geldt dat het bouwen op, en bewaren van de aarde hand in hand gaan. 
Burgers benutten de aarde zo dat toekomstige generaties hier ook van kunnen profiteren. 

Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven, niet bij de overheid. 

De ingerichte ruimte is in harmonie: mens, dier en natuur zijn in evenwicht. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan herstel van ecologische evenwichten. 

De ingerichte ruimte moet mooi zijn. 

De ingerichte ruimte is aangepast op eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 
De ruimte is sober en doelmatig ingericht. 

De ingerichte ruimte moet puur zijn 

Rentmeesterschap 

Harmonie 

Matigheid 

De ruimtelijke ordening moet diversiteit recht doen 

Diversiteit 

Mensen verschillen van elkaar en de ingerichte ruimte weerspiegelt deze diversiteit in nabijheid. 
In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 

Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.

De ingerichte ruimte ontwikkelt zich in wisselwerking met de gemeenschap.

Mensen werken graag samen met hun directe omgeving aan de inrichting van de ruimte.  

De ingerichte ruimte is overzichtelijk, veilig en eenvoudig. 

De ingerichte ruimte weerspiegelt de Nederlandse identiteit. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud van de eigenheid van buurten en de leefbaarheid voor bewoners.
De ingerichte ruimte past bij de identiteit van de streek. 

De ingerichte ruimte ondersteunt datgene waar we als samenleving trots op zijn. 
Nederland is mooi en dynamisch en dit moet zo blijven. 

Alles wat kwetsbaar is wordt beschermd, de ingerichte ruimte is hier dienstbaar aan. 
Om kwetsbare belangen te beschermen worden in de ruimtelijke ordening integrale afwegingen gemaakt. 

Bij het inrichten van de ruimte zijn schade en risico’s voor bewoners beperkt.

De ingerichte ruimte stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen. 

Het woningbestand moet aansluiten bij de behoeften van mensen.
Het toewijzen van woningen moet eerlijk en solidair gebeuren.  

Bij het inrichten van de ruimte draait het om solidariteit tussen regio’s.
De ingerichte ruimte moet duurzaam zijn uit solidariteit met toekomstige generaties. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. 

Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met de volksgezondheid. 
Schone lucht, water en bodem, gezond voedsel en een vitaal platteland staan voorop. 

De lokaal ingerichte ruimte voorziet voor iedereen in alle levensbehoeften. 

Burgers hebben de ruimte om te zorgen voor zichzelf en voor anderen 

Verantwoordelijkheid 

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van de ruimte. 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de ingerichte ruimte. 

Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de ecologie van de leefomgeving. 

Burgers hebben in gelijke mate profijt van de ruimte 

Gelijkheid
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning en aangename leefomgeving. 
Iedereen heeft recht op voldoende voorzieningen, zoals buurthuizen, groen en speelplaatsen. 

Burgers krijgen gelijke kansen 

Gelijkwaardigheid 

Proportionaliteit 

De Nederlandse ruimte is primair publieke ruimte, dat beperkt private eigendomsrechten en bouwrechten. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt niet gediscrimineerd naar mensen of ondernemingen. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Burgers krijgen wat hen toekomt 

Groei 

De ingerichte ruimte biedt iedereen kansen om zich te ontplooien. 
De ruimte is zo ingericht dat deze economische groei bevordert en hierdoor (financieel) rendabel is. 
De overheid moet burgers en ondernemers zo min mogelijk hinderen met regels en vergunningen. 
De groeimogelijkheden van (agrarische) ondernemers wegen mee bij de inrichting van de ruimte. 

Burgers vullen de ruimte volgens hun eigen wensen 

Vrijheid Burgers hebben de vrijheid om het leven en hun eigen leefruimte naar eigen inzicht in te richten. 
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Vrijheid Burgers hebben de vrijheid om het leven en hun eigen leefruimte naar eigen inzicht in te richten. 
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Op basis 
van welke waarden 

  maken politieke 
partijen keuzes over 
de goede inrichting 

van de ruimte?

Het belang van de gemeenschap waar we trots op zijn staat voorop 

Gemeenschap 

Samenwerking 

Geborgenheid 

Eigenheid 

Trots 

Dat wat kwetsbaar is wordt beschermd en gestimuleerd zich te ontwikkelen 

Bescherming 

 

Ontwikkeling

Solidariteit 

Gezondheid 

Nabijheid 

autoriteit, hiërarchie en traditie zijn belangrijk 

Traditie 

Hiërarchie 

autoriteit is begrensd

Zeggenschap 

Bij het inrichten van ruimte wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande structuren en bekende oplossingen. 

Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met vooral centrale sturing.
Het algemene belang gaat in een integrale afweging boven de deelbelangen. 
Verantwoordelijkheden in ruimtelijke ordening zijn scherp afgebakend met voornamelijk decentraal ingrijpen.
    

Burgers worden actief betrokken bij het inrichten van de ruimte en mogen echt het verschil maken. 
De ruimte is van iedereen en dus heeft iedereen hier zeggenschap over. 

Voor iedereen geldt dat het bouwen op, en bewaren van de aarde hand in hand gaan. 
Burgers benutten de aarde zo dat toekomstige generaties hier ook van kunnen profiteren. 

Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven, niet bij de overheid. 

De ingerichte ruimte is in harmonie: mens, dier en natuur zijn in evenwicht. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan herstel van ecologische evenwichten. 

De ingerichte ruimte moet mooi zijn. 

De ingerichte ruimte is aangepast op eindigheid van natuurlijke hulpbronnen. 
De ruimte is sober en doelmatig ingericht. 

De ingerichte ruimte moet puur zijn 

Rentmeesterschap 

Harmonie 

Matigheid 

De ruimtelijke ordening moet diversiteit recht doen 

Diversiteit 

Mensen verschillen van elkaar en de ingerichte ruimte weerspiegelt deze diversiteit in nabijheid. 
In de ingerichte ruimte is verscheidenheid van mens en natuur regel, ook voor toekomstige generaties. 

Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud en herstel van ecologische kwaliteit en biodiversiteit. 
De ruimtelijke ordening past zich aan op het karakter van een gebied en de leefwijze van burgers.

De ingerichte ruimte ontwikkelt zich in wisselwerking met de gemeenschap.

Mensen werken graag samen met hun directe omgeving aan de inrichting van de ruimte.  

De ingerichte ruimte is overzichtelijk, veilig en eenvoudig. 

De ingerichte ruimte weerspiegelt de Nederlandse identiteit. 
Ruimtelijke ordening draagt bij aan behoud van de eigenheid van buurten en de leefbaarheid voor bewoners.
De ingerichte ruimte past bij de identiteit van de streek. 

De ingerichte ruimte ondersteunt datgene waar we als samenleving trots op zijn. 
Nederland is mooi en dynamisch en dit moet zo blijven. 

Alles wat kwetsbaar is wordt beschermd, de ingerichte ruimte is hier dienstbaar aan. 
Om kwetsbare belangen te beschermen worden in de ruimtelijke ordening integrale afwegingen gemaakt. 

Bij het inrichten van de ruimte zijn schade en risico’s voor bewoners beperkt.

De ingerichte ruimte stimuleert iedereen om zich te ontwikkelen. 

Het woningbestand moet aansluiten bij de behoeften van mensen.
Het toewijzen van woningen moet eerlijk en solidair gebeuren.  

Bij het inrichten van de ruimte draait het om solidariteit tussen regio’s.
De ingerichte ruimte moet duurzaam zijn uit solidariteit met toekomstige generaties. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met het welzijn van dieren. 

Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met de volksgezondheid. 
Schone lucht, water en bodem, gezond voedsel en een vitaal platteland staan voorop. 

De lokaal ingerichte ruimte voorziet voor iedereen in alle levensbehoeften. 

Burgers hebben de ruimte om te zorgen voor zichzelf en voor anderen 

Verantwoordelijkheid 

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van de ruimte. 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de ingerichte ruimte. 

Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de ecologie van de leefomgeving. 

Burgers hebben in gelijke mate profijt van de ruimte 

Gelijkheid
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning en aangename leefomgeving. 
Iedereen heeft recht op voldoende voorzieningen, zoals buurthuizen, groen en speelplaatsen. 

Burgers krijgen gelijke kansen 

Gelijkwaardigheid 

Proportionaliteit 

De Nederlandse ruimte is primair publieke ruimte, dat beperkt private eigendomsrechten en bouwrechten. 
Bij het inrichten van de ruimte wordt niet gediscrimineerd naar mensen of ondernemingen. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Burgers krijgen wat hen toekomt 

Groei 

De ingerichte ruimte biedt iedereen kansen om zich te ontplooien. 
De ruimte is zo ingericht dat deze economische groei bevordert en hierdoor (financieel) rendabel is. 
De overheid moet burgers en ondernemers zo min mogelijk hinderen met regels en vergunningen. 
De groeimogelijkheden van (agrarische) ondernemers wegen mee bij de inrichting van de ruimte. 

Burgers vullen de ruimte volgens hun eigen wensen 

Vrijheid Burgers hebben de vrijheid om het leven en hun eigen leefruimte naar eigen inzicht in te richten. 
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