
Nota Ruimte? 
ota a os! 

Het nieuwe ruimtelijk beleid op de korrel. .. en te lijf! 
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Eindelijk w as het zo ver: minister Dekker presenteerde in april de 
Nota Ruimte, de opvolger van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
van voorganger Pronk. Dekker lijkt te denken dat het vanzelf wel 
goed zal komen met de ruimte Nederland in de komende jaren. 
Ze schuift verantwoordelijkheid van zich af en laat Nederland het 
lekker zelf uitzoeken. Deze Nota Ruimte is een Nota Chaos, 
stelt Krista van Velzen dan ook. In dit artikel behandelt P-team
medewerker Nicole van Gemert de Nota in vogelvlucht. 

Er is veel af te geven op de 
centralistische aanpak van 
Pronk, maar hij was met zijn 
rode en groene contouren ten
minste duidelijk. Met het prin
cipe 'Wie betaalt, bepaalt' zet 
Dekker nu de volgende stap in 
de uitverkoop van de samenle
ving: ruimte te koop! In plaats 
van de overheidstaak op zich 
te nemen om wat het meest 
kwetsbaar en schaars is te be
schermen: de groene ruimte, 
lijkt deze nota opgezet om 
precies het tegenovergestelde 
te bereiken. De minister wil 
sterke steden, een krachtige 
economie en een vitaal platte
land ontwikkelen op de 40.000 
km die Nederland groot is . Zo
veel activiteit op zo 'n kleine 
oppervlakte vereist een sterk 
centraal overzicht en niet het 
gebruiken van grond als ver
handelmiddeL Deze Nota is 
vaag, staat bol van criteria, vi
sies en spelregels, maar mist 
een helder perspectief. Ge
meenten kunnen nu hun gang 
gaan met de aanleg van wo
ningbouw en bedrijfsterreinen, 
zelfs tot in het groen. Project
ontwikkelaars en grondeige-

naren krijgen van de minister . 
meer invloed op de inrichting 
dan een departement dat be
leidsterreinen moet integre
ren, zoals het ministerie van 
VROM. 

Natuurgebieden 
wel begrensd, 

maar niet op slot 

De concurrentiepositie van 
Nederland moet verbeterd 
worden en daarbij beperken 
regels -en dan vooral milieu
regels- beperken onze econo
mie, zegt Dekker. Vandaar dat 
de subtitel van de Nota 'ruim
te voor ontwikkeling' is . Het 
Rijk houdt de Ruimtelijke 
Hoofdstructuur onder toezicht 
en daarom zijn er voor de 
Randstad miljarden euro's ge
reserveerd: met name om de 
Rotterdamse haven en Schip
hol verder uit te breiden. Ter 
vergelijking: voor de twintig 
aangewezen natuurgebieden 
is dertig miljoen euro gereser
veerd. Van die twintig zijn er 
overigens maar drie begrensd: 
het Groene Hart, de Hollandse 
Waterlinie en de Stelling van 
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Amsterdam. Voor alle andere 
geldt, dat er gebouwd mag wor
den zolang het maar om activi
.teiten gaat die passen binnen 
het landschap. En wat daarin 
past mogen gemeenten en pro
vincies zelf bepalen. De na
tuurgebieden die wél begrensd 
zijn, zitten daarmee overigens 
niet op slot: aan de randen mag 
gewoon gebouwd worden. 

RIVM: Geen gebrek aan 
bouwlocaties 

Dekker stelt dat er woningen 
bij moeten in Nederland. Een 
stelling die op zichzelf hout 
snijdt, maar het is niet vanzelf
sprekend dat deze woningnood 
wordt veroorzaakt door- wat de 
minister namelijk ook stelt- een 
gebrek aan bouwlocaties of een 
overdaad aan regels. De RIVM 
heeft recent berekend dat er tot 
en met 2030 ruim voldoende 
ruimte in de bestaande bouwlo
caties is voor nieuwbouw en an
dere functies. Wat ook niet van
zelfsprekend is, is de behoefte 
aan koopwoningen. In 2003 is 
de leegstand van koopwoningen 
toegenomen: afgelopen oktober 



stonden er 100.000 woningen 
te koop, het dubbele van 2002. 
De Nota Ruimte geeft ruim 
baan aan nieuwe industrieter
reinen, maar de noodzaak 
daarvoor is discutabel. Uit bo
demstatistieken van het Cen
traal Plan Bureau blijkt, dat er 
de afgelopen jaren meer grond 
is uitgegeven voor bedrijfs
vestiging dan voor woning
bouw. De minister vindt dat 
provincies en WGR-plus re
gio's zelf heel goed kunnen 
bepalen wat goede locaties 
voor nieuwe bedrijventerrei
nen zijn. Dat is vragen om een 
overschot aan - lege - bedrij
venterreinen. De praktijk is 
immers, dat lagere overheden 
er maar al te graag voor zorgen 
dat ze genoeg grond over heb
ben om uit te geven als bedrij
venterrein, vanuit de gedachte 
dat nieuwe bedLijventerreinen 
de regionale economie zullen 
stimuleren . 

Vragen te over, 
tips voor SP' ers 

Hoe kan het Rijk de centrale 
sturing loslaten? Kunnen ge-

meenten hun nieuwe positie 
waarmaken? Zijn ze in staat 
om op regionale schaal geza
menlijk goede afwegingen te 
maken? Allemaal vragen 
waarop de Nota Ruimte geen 
antwoordt geeft, en waarmee 
SP'ers in provincies en ge
meenten te maken krijgen. Als 
hulpmiddel daarbij alvast een 
aantal suggesties: 

• Minister Dekker vond het 
niet nodig een nieuwe in
spraakronde te starten om
dat ze vindt dat de Nota 
niet wezenlijk verschilt van 
de planologische kernbe
slissing van Pronk. Ze 
vindt dat er genoeg ruimte 
is voor inspraak op ge
meentelijk en provinciaal 
niveau. Hier ligt dan ook 
een taak voor onze actieve 
leden om de stem overal te 
laten horen en zoveel mo
gelijk inspraakrondes te 
houden. 

• Domweg bijbouwen aan de 
rand van de stad lost leef
baarheidproblemen niet op: 
de strijd voor behoud van 
betaalbare huurwoningen 

in plaats van nieuwbouw
koopwoningen aan de rand 
van de stad moet dus door
gaan. 

• De minister geeft meer ruim
te aan gemeentes en provin
cies; wij pleiten voor binden
de en verplichte structuurvi
sies van hoge naar lagere 
overheden. Deze structuurvi
sies zouden ook van toepas
sing kunnen zijn op de Ecolo
gische Hoofd Structuur en 
kunnen dus ook op regionaal 
niveau worden ontwikkeld. 

• Wij stellen voor bestaande 
bedrijventerreinen een flinke 
opknapbeurt te geven, bij
voorbeeld een kleurtje erop, 
en waarom bouwen we niet 
gewoon de hoogte in? Het 
moet afgelopen zijn met 
wegwerpbedrijventerreinen 
en rijen grijze blokkendozen! 

• Door herstructurering, sane
ring en verdichting kunnen 
we een boel ruimte winnen 
zodat locaties die wel door de 
minister aangewezen worden, 
zoals de Hoekse Waard die 
van grote betekenis is voor 
recreatie voor mensen uit de 
Randstad, gespaard worden. 

Spanning • 26 augustus 2004 7 




