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Ruimte tussen mar}<t 

en overheid 
DRS. G. A. MARLET 

Vorig jaar kwamen tegelijkertijd de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de 

Nota Grondbeleid uit. De ambities waren hoog gesteld, maar het resultaat was 

teleurstellend: geen heldere keuzes en eenvoudige regelgeving, maar opnieuw 

halve maatregelen en een schemerige verdeling van verantwoordelijkheden. 

Een herbezinning op een optimale rolverdeling tussen burgers en overheden 

is nodig om de ruimtelijke inrichting van ons land eindelijk eens rechtvaardig 

en efficiënt te organiseren. Een dringend punt daarbij is het beëindigen van 

de actieve gemeentelijke rol op de grondmarkt. 

Rond de ruimtelijke ordening van Nederland doet zich een aantal grote proble

men voor. Zo sluit de kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving 

vaak volstrekt niet aan bij de wensen van de burgers en lokale gemeenschappen. 

Bovendien leidt bestemmingswijziging in Nederland tot enorme grondwaarde

stijgingen - in totaal naar schatting meer dan f 3 miljard per jaar' - die na de 

Haagse loterij slechts bij enkele partijen terechtkomen: boeren, projectontwikke

laars en gemeenten die toevallig of minder toevallig grond bezitten binnen de 

door het ministerie van VROM roodgekleurde delen op de kaart van Nederland. 

In de beide rijksnota's worden zelden heldere keuzes gemaakt om de problemen 

te kunnen aanpakken. De Vijfde Nota kiest op de ene pagina voor decentralisatie 

waarbij de rol van het Rijk beperkt blijft tot het "uitwerken en bewaken van de 

gestelde opgave en randvoorwaarde"', terwijl dezelfde nota elders voorstelt dat het 

Rijk een "programma van eisen" opstelt.' De Nota Grondbeleid - die door VROM 

"een historisch moment in de Nederlandse politieke geschiedenis"4 wordt genoemd -

stelt met de inmiddels veel bekritiseerde exploitatievergunning en verruiming 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten meer macht voor gemeenten in het voor

uitzicht, om te kunnen waken over de lokale ruimtelijke kwaliteit. Maar op de 

essentiële vraag wie de enorme winsten uit grondwaardestijging bij bestem

mingswijziging toekomen, durft de nota zich niet uit te spreken.' 

De teleurstellende uitkomsten zijn voor een deel te verklaren uit de wording van 

de Vijfde Nota, waarbij een gecombineerde lobby van gemeenten (VNG) en pro

jectontwikkelaars (NEPROM) - precies de partijen die jaarlijks onderling f 3 mil

jard overwinst verdelen - een stevige vinger in de pap hadden. Als deze belang

hebbenden bij de wetgever op schoot zitten, zullen er niet snel rigoureuze wijzi-
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gingen in het ruimtelijk beleid passeren. 

De kans dat de politiek het proces nog ten goede keert is klein. De PvdA hielp de 

aarzelende poging in deel 1 van de Vijfde Nota om de tekentafels van het Rijk 

iets minder belang te geven alom zeep: de kaart van Nederland wordt als van

ouds in Den Haag gedetailleerd ingekleurd. En ook de verkiezingsprogramma's 

van de andere grote partijen stemmen weinig hoopvol. Algemeen wordt daarin 

de wens uitgesproken dat de kwaliteit van de woningen nu toch echt omhoog 

moet, maar de bijbehorende maatregelen ontbreken. Een creatief voorstel om 

het grondwaardesurplus rechtvaardiger te verdelen is helemaal afwezig in de 

verkiezingsprogramma's. 

De definitieve rijksnota's zullen dan ook een compromis zijn van uiteenlopende 

visies en belangen over aanvullend beleid, boven op het bestaande beleid dat ook 

al een compromis was van eeuwenlange (ideologische) tegenstellingen over de 

verdeling van de grond. Die opeenstapeling van compromissen vertaalt zich in 

een bijkans onwerkbare, en in ieder geval weinig doorzichtige wildgroei aan doe-

len en middelen. 

Een herbezinning op een optimale rolverdeling tussen burgers en overheden is 

nodig om de ruimtelijke inrichting van ons land eindelijk eens rechtvaardig en 

efficiënt te organiseren en in overeenstemming te brengen met de wensen van 

de mensen. Het zou dan ook beter zijn - los van de bestaande regelingen - eerst 

een antwoord te vinden op de fundamentele vraag wie de individuele en algeme

ne belangen op het gebied van de ruimtelijke inrichting van Nederland het beste 

kan dienen. Het antwoord op die vraag is een goed vertrekpunt van waaruit het 

ministerie van VROM echt historie kan schrijven met een nieuw, slagvaardig en 

transparant ruimtelijk beleid. 

Sterlrten en zwalrten van marlrt en overheden 

De problemen die zich bij de ruimtelijke indeling van Nederland voordoen, zijn 

voor een groot deel terug te voeren op de vraag wie voor de verdeling van de 

schaarse grond verantwoordelijk is: het Rijk, de lokale gemeenschappen en lage

re overheden of de marktpartijen. De economische-organisatietheorie" kan iets 

leren over de voor- en nadelen van marktwerking en overheidsregulering in het 

algemeen, en met betrekking tot de ruimtelijke ordening in het bijzonder. In 

tabel 1 zijn die zegeningen en tekortkomingen samengevat, voor zover ze voor 

de ruimtelijke ordening van Nederland relevant zijn. 
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Tabel 1 Belangrijl<ste sterltten en zwaltten van marltt 

en overheden 

Besluitvorming Marktpartijen Lagere overheden Rijksoverheid 

door: 

Voordelen: Directe informatie Directe informatie Collectieve 

(lokale voorkeur) goederen 

Hoge kwaliteitj Democra tische Schaal- en coördi-

lage prijzen controle natievoordelen 

Individuele Minder Rechtvaardige 

keuzevrijheid rent-seeking verdeling 

Nadelen: Publieke goederen Afstemmings- Gebrekkige 

([ree riders) problemen informatie 

Economische Beleidsconcurren- Aantasting indivi-

machtsposities tie en corruptie duele vrijheid 

Negatieve externe Algemeen belang lnefficiën ties 

effecten' (NIMBY) 

Ongewenste Ongewenste verde- Rent-seeking 

verdeling ling (ongelijkheid) 

Op zoek naar het publieke belang 

De ruimtelijke indeling van Nederland volledig aan de markt overlaten is 

onwenselijk. Omdat bouwen lucratiever is dan het in stand houden van de 

natuur heeft volledige marktwerking bij de ruimtelijke ordening ongetwijfeld 

tot gevolg dat natuur en open ruimte te zeer worden aangetast. Deze negatieve 

externe effecten (zie tabel 1) van marktwerking bepalen dat het zinvol is dat de 

overheid hier ingrijpt. De vraag is alleen of dat ingrijpen niet te ver gaat. De 

gedetailleerde landkaart uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening met eisen aan 

bebouwingsdichtheid en -samenstelling brachten belangrijke nadelen van over

heidsingrijpen aan het licht: de woningbouwproductie in Nederland is niet effi

ciënt en sluit onvoldoende aan bij de individuele woonwensen. Dit komt door

dat centrale planners van het Rijk over gebrekkige informatie beschikken en 

onvoldoende op de hoogte zijn van en in staat zijn om het beleid af te stemmen 

op veranderingen in de woonbehoeften. 

De Vijfde Nota onderkent dit probleem en staat decentralisatie voor; de zoge

naamde rode contouren - waarbinnen in de toekomst mogelijk kan worden ge

bouwd - mogen door lagere overheden en provincies worden getrokken, waarna 

ze (dus toch niet echt decentralisatie) door het Rijk worden "bijgesteld en defini-
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De ruimtelijke in

deling van Neder

land volledig aan 

de marld: overlaten 

is onwenselijk. 

tiefvastgesteld.'" Nog steeds bepaalt de overheid dus waar in de toekom.st mag 

worden gebouwd en ten dele ook op welke manier. In de praktijk heeft de bou

wer die op die locatie (toevallig of niet) grond in handen heeft een monopolie op 

de bouwproductie. Deze ongewenste marktmacht zorgt ervoor dat de voordelen 

van marktwerking - optimale kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs - in het 

gedrang komen. 

De oplossing ligt in een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Het pu

bliek belang is, dat niet wordt gebouwd, waar we dat met z'n allen niet willen. 

De overheid kan dus volstaan met de markt te verbieden daar te bouwen waar 

dat maatschappelijk ongewenst is, in plaats van de precieze plekken aan te wij

zen waar wel gebouwd mag worden. De zogenaamde groene contour is dus no

dig, de rode contour is overbodig, want deze is gelijk aan de rest van Nederland. 

De markt kan dan op basis van de directe marktinformatie waarover zij beschikt 

in concurrentie uitvechten wat buiten die groene contouren de beste bouwloka

ties zijn. Op die manier brengt de markt een hoge kwaliteit woningen tegen zo 

laag mogelijke prijzen tot stand, en keuzevrijheid voor de individuele huizenko-

per. 

De uitkomsten van die marktwerking zullen niet altijd stroken met wat maat

schappelijk gewenst is. Marktpartijen zullen bijvoorbeeld niet vanzelf ook 

publieke goederen als parken en zwembaden aanleggen, of grote infrastructure

le werken. Als marktpartijen erbij gebaat zijn dergelijke investeringen te doen 

om hun huizen beter te kunnen verkopen, dan zullen ze dat in concurrentie 

wellicht nog wel doen. Maar dan zal het vooral gaan om kleinere, binnenwijkse 

voorzieningen. Grotere bovenwijkse of zelfs bovengemeentelijke voorzieningen 

zullen niet vanzelf in de markt tot stand komen. Als een projectontwikkelaar al 

belang heeft bij - en dus wil betalen voor - een groot park of een nieuwe tram

lijn naar de wijk, dan nog zal hij moeite hebben de aanleg voor elkaar te krijgen: 

er is altijd wel een andere bouwer in de wijk die wel profijt heeft van de investe

ring, maar weigert mee te betalen (free riders). 

Ook sociale woningbouw is geen vanzelfsprekende uitkomst van de woning

markt. Een marktpartij optimaliseert haar winst en zal dus niet uit eigen bewe

ging onder de marktprijs willen verkopen of verhuren. Een kleine groep 

Nederlanders zal als gevolg daarvan geen huis kunnen betalen, wat leidt tot een 

maatschappelijk ongewenste verdeling. 

Dan is er ten slotte nog een voor de grondmarkt specifieke vorm van marktfalen. 

De grondmarkt is immers geen gewone markt. Grond is slechts beperkt maak

baar en bovendien wordt een groot deel afgeschermd van bebouwing. Dit zorgt 
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ervoor dat grond voor bebouwing schaars is en dat de prijs van die grond hoger 

is dan onder normale marktomstandigheden gebruikelijk zou zijn. De hoogte 

van dat zogenaamde surplus in de grondprijs is afhankelijk van de prijzen voor 

nieuwbouwwoningen. De overheid staat het marktpartijen, namens alle 

Nederlanders, toe die schaarse grond in Nederland aan te wenden voor bebou

wing. Maar diezelfde overheid - en dus alle burgers/belastingbetalers - draagt 

wel een groot deel van de kosten die een noodzakelijke voorwaarde vormen voor 

het totstandkomen van nieuwe bouwlokaties: de externe effecten in de vorm van 

het verlies van open ruimte' en de kosten van investeringen in infrastructuur. lO 

Het is in Nederland immers gebruikelijk dat het Rijk mee investeert in nieuwe 

woonwijken door bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten te financieren. De 

schaarstepremie komt, op het moment dat agrarische grond een woonbestem

ming krijgt, via excessieve grondwaardestijgingen terecht bij de enkele markt

partijen of gemeenten die de grond in bezit hebben. Deze situatie waarbij enkele 

marktpartijen en gemeenten het maatschappelijke surplus uit de grond opstrij

ken, levert een maatschappelijk ongewenste verdeling van middelen op. De 

markt lost dat probleem niet vanzelf op. 

In een economisch-organisatorisch optimale rolverdeling bij de ruimtelijke orde

ning van Nederland blijven dus nog vier hoofdtaken voor de overheid over: 

1. het beschermen van maatschappelijk waardevolle natuur, open gebieden en 

(cultuur-) historisch erfgoed; 

2. het (laten) voortbrengen van publieke goederen zoals infrastructuur, nieuwe 

natuur en andere openbare voorzieningen; 

3. het afromen van het surplus op de grondmarkt om een maatschappelijk 

ongewenste verdeling van gelden tegen te gaan; 

4. het waarborgen van sociale woningbouw om uitsluiting van een kleine 

economisch zwakke groep mensen te voorkomen. 

De vraag die dan overblijft is welke overheid - Rijk, provincie of gemeente - die 

publieke taken het beste op zich kan nemen. 

Lagere overheden kunnen best wat doen ... 

Bescherming van natuur en cultuur lijkt in eerste instantie een taak van lagere 

overheden omdat die de voorkeuren van lokale gemeenschappen het beste ken

nen. Als marktpartijen de vrijheid krijgen om te bouwen, hoeven gemeentebe

stuurders alleen te waken over de lokale ruimtelijke kwaliteit. De provincies 

kunnen voor scheidsrechter spelen als gemeenten elkaar daarbij in de weg zit

ten. Mensen in de wijken, dorpen en steden weten over het algemeen veel beter 

dan Haagse ambtenaren wat ze wel en niet met hun omgeving willen. 



CDV I NR 31 MAART 2002 

Democratische controle door die lokale gemeenschappen op lokale bestuurders 

moet ervoor zorgen dat gemeenten opereren conform de wensen van de mensen. 

Het groeiend aantal weggestuurde wethouders toont aan dat ijverige journalis

ten en mondige burgers steeds voortvarender ernst maken met die controle: het 

is een veel krachtiger prikkel dan een planning met regels vanuit Den Haag. 

Een mooi voorbeeld van de kracht van de lokale democratie is het recente refe

rendum in Zaanstad over de toekomstige locatie van de 'Bijlmerbajes'. De be

stuurders van Zaanstad hadden daarvoor het Vijfhoekpark in die gemeente op 

het oog omdat dat "een verwaarloosd stukje groen waar vijf Schotse Hooglan

ders rondscharrelen" is, zoals een wethouder het uitdrukte. De lokale bevolking 

dacht daar toch anders over en stemde het plan weg in een referendum, waar

voor de opkomst hoger lag dan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 

Een ander voorbeeld is de gemeente Soest waar het gemeentebestuur een intelli

gente uitruil van bestemmingen voorstelt. In een mooi bos liggen zowel een zie

kenhuis als een hotel. Het ziekenhuis is recent gesloten en het hotel heeft een 

vergunning om uit te breiden. De gemeente heeft bepaald dat een klein gebied 

rond het hotel een woonbestemming mag krijgen, als tegelijkertijd het grote zie

kenhuisterrein wordt 'teruggegeven aan de natuur'. De bestemmingsplanwijzi

ging die voor deze operatie nodig was is goedgekeurd door de bevolking, de 

gemeenteraad en vindt instemming bij de provincie. Alleen de rijksinspecteur 

van VROM wijst met de Vierde Nota in de hand op het algemeen belang en keurt 

de plannen af. Midden in het centrum van datzelfde Soest bevindt zich inge

klemd tussen woonwijken een klein akkerbouwperceel, de Soester Eng. Vanuit 
Mensen in de wij

ken, dorpen en ste-
den weten over het nationaal perspectief een ogenschijnlijk laagwaardige bestemming, zo midden 

algemeen veel beter in het centrum, en dus uitstekend geschikt voor woningbouw. Zou een lokale 

dan Haagse ambte- bestuurder het echter ooit in zijn hoofd halen dit te willen bebouwen, dan zou 

naren wat ze wel en hem dat zeker zijn baan kosten. De Eng is voor de Soestenaar van onschatbare 

niet met hun omge- cultuurhistorische waarde. 

ving willen. 
Maar er zijn natuurlijk zaken die de expertise en/ofbelangstelling van lokale 

gemeenschappen overstijgen en waar het lokale belang (wel bouwen) dus niet in 

overeenstemming is met het algemene belang (beschermen). Te denken valt aan 

zaken als de waterhuishouding en grote natuurgebieden. Voor het Rijk blijft dan 

ook de taak om te allen tijde bebouwing op de Veluwe, in de Biesbos, de Vinke

veense en Loosdrechtse Plassen, WiedenfWeerribben, Friese Meren en in de uiter

waarden van de grote rivieren te verbieden en ook streng toe te zien op de nale

ving daarvan. Bovendien zullen lagere overheden bij het compenseren van be

bouwde natuur (groen voor rood) tegen een coördinatieprobleem aanlopen. De 

gemeente Haarlemmermeer heeft niet de mogelijkheid om een stuk weiland in 
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Oost-Groningen als nieuwe natuur aan te wijzen. De rijksoverheid kan door het 

coördinatievoordeel die taak veel effectiever op zich nemen, maar moet zich 

daarbij dan wel beperken tot dat nationale belang. 

Bij de rol van gemeenten hoort naast het beschermen van onbebouwde gebieden 

ook het waken over de ruimtelijke kwaliteit van bebouwde gebieden. De gemeen

ten hebben met bouwvergunningen en bestemmingsplannen - en binnenkort 

wellicht met de exploitatievergunning" - de mogelijkheid om aan marktpartijen 

dwingende voorschriften op te leggen met betrekking tot nieuwe wijken. Zo kan 

de gemeente ervoor zorgen dat publieke voorzieningen als parken en infrastruc

tuur totstandkomen en hetfree riders-probleem dwingend wordt voorkomen. 

Een deel van die voorzieningen, zoals bovenwijkse infrastructuur, zal echter 

moeilijk aan de nieuwe wijk kunnen worden toegeschreven en dus ook niet door 

de bouwers van die wijk tot stand worden gebracht. In dat geval kunnen lokale 

overheden zelf gelden verzamelen om dergelijke infrastructuur aan te leggen, 

bijvoorbeeld uit de OZB. I
' In Nederland is het echter de gewoonte dat lagere over

heden voor dit type projecten aankloppen bij het Rijk. Dit gaat echter gepaard 

met allerlei vormen van rent-seeking die nadelig zijn voor een eerlijke selectie van 

projecten op basis van gedegen kosten-batenanalyse. Daarbij verstoort het een 

efficiënte aanleg. 

Blijven de voorzieningen over waarvan het belang ook de gemeentegrenzen over

stijgt. Gemeenten kunnen proberen dit type projecten in samenspraak tot stand 

te brengen, maar vaak zal dit tot afstemmingsproblemen leiden. Bij beslissingen 

over dit type collectieve goederen is de coördinerende rol met de bijbehorende 

schaalvoordelen van provincies en in laatste instantie de rijksoverheid nodig. 

Maar niet alles ... 

Dat het algemeen belang op lokaal niveau niet per se prioriteit heeft, blijkt bij

voorbeeld ook uit de vaststelling van de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen. 

In het verleden en nu nog worden aan de ene kant prijzen vaak te laag vastge. 

steld als cadeautje aan de eigen burgers, terwijl aan de andere kant de hand 

wordt opgehouden (rent-seeking) bij het Rijk om allerlei openbare voorzieningen 

gefinancierd te krijgen. Dit leidt tot een ongewenste herverdeling van gemeen

schapsgelden en verstoort bovendien de marktwerking. 

Ook lopen de publieke taken van lagere overheden het gevaar in het gedrang te 

komen door beleidsconcurrentie en vriendjespolitiek. Op het gebied van ruimte

lijke ordening is dat aan de orde van de dag, vanwege de dubbele pet die ge-
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meenten op hebben. De gemeente waakt enerzijds over de lokale ruimtelijke 

kwaliteit en heeft anderzijds via het grondbedrijf een groot financieel belang bij 

nieuwe woonwijken. Dit leidt vaak tot ongewenste belangenverstrengeling, deals 

met bevriende projectontwikkelaars, schemerigheid rond vergunningverstrek

king en grondtransacties. Dat is de reden dat er allerlei voorbeelden zijn aan te 

halen waarbij de gemeenten in het verleden niet in staat bleken de lokaal waar

devol geachte omgeving effectief tegen bebouwing te beschermen. Dit betekent 

echter niet dat die bescherming dan maar volledig aan het Rijk moet worden 

overgelaten, maar eerder dat de gemeente van die dubbele pet af moet. Aan een 

actieve rol voor gemeenten op de grondmarkt met de bijbehorende grote finan

ciële belangen moet echt een einde komen. Alleen dan kan de gemeente zich 

volledig concentreren op haar publieke taken, zonder daarbij in de verleiding te 

komen die ondergeschikt te maken aan financiële belangen. Bovendien zal dat 

de transparantie van de rol van de gemeenten en dus de mogelijkheden voor 

democratische controle ten goede komen. 

Om die reden is het ook onwenselijk dat lagere overheden verantwoordelijk wor

den voor een rechtvaardige verdeling van gemeenschapsgelden. Het ligt voor de 

hand om voor het afromen van het maatschappelijk surplus in de grondprijs een 

nieuw heffingsinstrument te ontwerpen." Maar als gemeenten dat nieuwe in

strument in handen krijgen, krijgen ze een nog groter financieel belang (dan nu 

al met de grondbedrijven) bij het bouwen van nieuwe huizen. Dat financiële 

belang conflicteert onherroepelijk met de publieke taken van de gemeenten. 

Bovendien lost afroming door gemeenten of provincies de onrechtvaardige ver

deling van gemeenschapsgeld niet op; een nog omvangrijker deel van het 'geld 

uit de grond' concentreert zich dan immers bij enkele gemeenten of provincies. 

Een gemeente als bijvoorbeeld Haarlemmermeer (onder de rook van Amsterdam) 

heeft veel mogelijkheden en ruimte voor nieuwbouw en wordt daar - als actieve 

speler op de grondmarkt - ook financieel beter van. Gemeenten toerusten met 

een nieuw heffingsinstrument om het surplus af te romen, zorgt ervoor dat een 

gemeente als Haarlemmermeer nog meer geld aan woningnieuwbouw kan ver

dienen. Daar staan bijvoorbeeld de gemeenten in de Hoekse Waard tegenover, 

die in de ongelukkige omstandigheid verkeren dat het Rijk bouwen in dat gebied 

volledig in de ban heeft gedaan. Een gemeente als Bernisse (bij Rotterdam) kan 

dus geen cent uit de grond halen, nu niet en nog steeds niet met een nieuw 

heffingsinstrument. Immers: als er geen grond van bestemming verandert, valt 

er niets af te romen. 

Er zit dan ook niets anders op dan de coördinatievoordelen van de rijksoverheid 

hier te benutten door het maatschappelijk surplus in de grond - van naar schat-

37 

> 
'" ::: 
'" '" r 

'" C -:<: 

--; 
c 
co 
co 

'" z 
:<: 
> 

'" '" --; 

z 
0 
< 
'" '" :t 

'" -
'" 

I 

I 
I 
I 

I 



'" z 
o 
< 
'" " 
Cl 

Aan een actieve rol 
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belangen moet echt 

een einde Immen. 

ting minstens f 3 miljard per jaar" - met een rijksheffing terug te geven aan de 

gemeenschap. Dat is economisch zuiverder omdat diezelfde rijksoverheid vaak 

de kosten van nieuwe natuur en grote infrastructuurprojecten op zich neemt, 

beide - net als het surplus in de grond - een direct gevolg van die nieuwe 

woningbouwlokaties. Kosten en baten komen zo dus bij elkaar te liggen wat een 

efficiënte aanwending bevordert. Maar bovenal zorgt een rijksheffing op de 

grond voor een rechtvaardiger verdeling van middelen: want waarom zou de 

belastingbetaler uit Bernisse moeten meebetalen aan de aankoop van nieuwe 

natuur of investeringen in infrastructuur ter compensatie of ten behoeve van 

een nieuwe woonwijk in Hoofddorp? 

Ook het veiligstellen van de benodigde sociale woningbouwproductie is bij lage

re overheden niet altijd in goede handen. Net als bij de huisvesting van asielzoe

kers zullen lokale gemeenschappen en dus lagere overheden de minima het lief

ste bij de buurgemeente zien. Dit zogenaamde NIMBY (Not in my backyard)-gedrag 

frustreert een maatschappelijk gewenste verdeling van sociale woningen over 

het land. Hier heeft het Rijk dus een coördinerende taak, bijvoorbeeld door 

gemeenten als Wassenaar te verplichten ook een deel van de sociale woning

bouwtaak op zich te nemen. 

Conclusie 

Samengevat lijkt het het meest doelmatig om het bouwen van huizen en kleine 

voorzieningen in de wijk over te laten aan concurrerende marktpartijen omdat 

die de wensen van de burgers het beste kennen. Lagere overheden moeten dan 

waken over de lokale ruimtelijke kwaliteit op basis van de wensen van lokale 

gemeenschappen. Een actieve rol en financieel belang van gemeenten op de 

grond- en woningmarkt is hiermee onverenigbaar. Voor een rechtvaardig, effi

ciënt en transparant ruimtelijk beleid moet de gemeente dus allereerst haar 

dubbele pet worden ontnomen. Voor het Rijk blijft dan over: het uitvaardigen 

van een strikt bouwverbod op waardevolle plekken van nationaal belang, de aan

leg van grote infrastructurele projecten om nieuwe en bestaande woon- en werk

lokaties optimaal bereikbaar te maken en te houden, een regiefunctie bij het 

verdelen van de sociale woningbouwopgave en last but not least het afromen van 

het enorme surplus op de grond- en woningmarkt. 

Drs. G.A. Marlet is Senior-onderzoeker bij NYFER, forum for economie research, en (mede-) 

auteur van onder andere: Het brein van Bolkestein (SUN, 1997), Grip op de grond (NYFER, 

1999) en De polder is niet paars (NYFER, 2000). 
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Noten 

1. NYFER, 1999: Grip op de grond, p. 20. 

2. VROM, 2001: Ruimte maken, ruimte delen, p. 261. 

3. Idem, p. 267. 

4. VROM, 2001: Op grond van nieuw beleid, p. 25. 

5. De Vijfde Nota stelt studie voor naar een zogenaamde open ruimteheffing, 

maar beoogt daarmee eerder het tegengaan van bebouwing van open ruimte 

dan het afromen van het maatschappelijk surplus in de grondprijs, 

p.103-106. 

6. Zie onder andere Brickley, 1997: Managerial economics and organizational 

architecture. 

7. Een extern effect doet zich voor als de voortbrenging van een product op een 

markt neveneffecten heeft op partijen die niet bij de transactie betrokken 

zijn. Omdat die neveneffecten niet in de prijs van het product tot uitdruk

king komen, houden de partijen die wel bij de transactie betrokken zijn er 

niet vanzelf rekening mee. De bouw van een huis kost bijvoorbeeld open 

ruimte: velen zullen dat als een verlies ervaren, maar dat verlies komt niet in 

de prijs van de bouwgrond tot uitdrukking. 

8. VROM, 2001: Ruimte maken, ruimte delen. 

9. CPB, 1999: De grondmarkt. Zie voor een poging om tot monetarisering van 

die open ruimte te komen: NYFER, 2001: De Zuiderzeelijn en de woningmarkt. 

10. NYFER, 1998: Geld uit de grond. Financiering van infrastructuur. 

11. VROM, 2001: Op grond van nieuw beleid. 

12. NYFER, 2000: Bereikbaarheid belast. 

13. NYFER, 1999: Grip op de grond. 

14. NYFER, 1999: Grip op de grond, p. 20. 
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