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door prof. dr. G. E. Engberts 

Prof. dr. G. E. Engberts overleed op 19 december 
1982; hij was hoogleraar Bouworganisatiekunde, 
afd. Bouwkunde aan de TH-Delft. 
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Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft een rapport over de ruimtelijke 
ordening gepubliceerd, dat de titel 'De ruimte en wij. wij en de ruimte' draagt, 
maar in feite de titel 'de overheid, de ordening en de ruimte' verdient. 

Het stelt de huidige praktijk van de ruim
telijke ordening centraal en komt met 
verbeteringen op zwakke punten. Een 
principiële kritiek en een christen-demo
cratische bezinning op het machtsgebruik 
bij de ruimtelijke ordening ontbreken, om
dat de aandacht wordt getrokken naar 
de bestaande zwakheden in de wetgeving 
en de onderlinge afstemming van het be
leid. De Bijbel spreekt evenwel kritisch 
over het handelen van koningen en let 
meer op de gevolgen voor de onderdanen, 
de zwakken, de slachtoffers van krachtige 
bestuursmaatregelen. Omri, Achab en 
twee Herodessen waren, wetenschappelijk 
gezien, krachtige en succesvolle regeer
ders. 
De leden van de rapporterende commissie 
blijken goed bekend te zijn met de prak
tijk van de ruimtelijke ordening en met de 
moeilijkheden van de acute problemen: 
mijn kritiek richt zich dan ook niet op 
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een foute voorstelling van zaken, maar op 
de principiële keuzen. Een discussie daar
over is gauw zwevend. Daarom volgt na 
die kritiek een toespitsing op drie punten 
met een duidelijk concrete inhoud voor de 
ruimtelijke ordening, zoals m.i. een chris
ten-democraat moet nastreven. Deze con
crete uitwerkingen passen in de centrale 
vragen van het rapport, n.l. 
- 'Welke doelstellingen moeten in de ko
mende jaren in het ruimtelijk beleid wor
den gehanteerd teneinde een evenwichtige 
ruimtelijke ontwikkeling van ons land te 
bereiken?' 
- 'Bieden de huidige besluitvormingspro
cedures en het bestaande instrumentarium 
in de ruimtelijke ordening voldoende aan
knopingspunten om de verwezenlijking 
van de ruimtelijke doelstellingen veilig te 
stellen? Welke veranderingen in besluit
vormingsprocedures en instrumentarium 
moeten zonodig worden bewerkstelligd?' 
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- 'De ruimtelijke ordening dienl bij te 
dragen aan welvaart en welzijn in een 
goed evenwicht. Wordt welvaart bepaald 
door toenemende bedrijvigheid, welzijn 
richt zich op het zinvol functioneren van 
de mens in eigen en gezamenlijke verant
woordelijkheid.' (blz. 16 en 17) 

Het rapport noemt als christen-democra
tische uitgangspunten (en wel in deze 
volgorde, sic!): 
a) rentmeesterschap en solidariteit 

b) verantwoordelijkheidsverdeling 

c) gerechtigheid. 

'De normen van rentmeesterschap en so
lidariteit geven aan in welk perspectief 
onze keuzen in de ruimtelijke ordening 
moeten doen: de zorg voor de totale 
schepping en de zorg voor de onderlinge 
betrokkenheid van de mensen.' (blz. 7) 

Voor b) wordt echter gesteld (blz. 21): 
'De afweging op de normen van een rent
meesterschap en solidariteit kan niet wor
den overgelaten aan individuen en groe
pen, die de directe beschikkingsmacht 
over de ruimtelijke (grond) hebben, maar 
hoort bij de overheid.' 

Bij c) evenwel: 'De overheid blijkt lang 
niet altijd in staat tijdig en besluitvaardig 
in te grijpen waar mensen in de knel ko
men. De zaken zijn zó ingewikkeld, dat de 
overheid aan het daadwerkelijk creëren 
van de publieke voorwaarden nauwelijks 
toekomt.' (blz. 22) 

Daarna volgt een deskundige beschrijving 
van sleutclvraagstukken, van de relatie 
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r.o.-sectoren van beleid en een uitgebreide 
behandeling van mogelijke verbeteringen 
van besluitvorming en instrumentarium, 
omdat de onderlinge afstemming tussen 
niveaus, tussen sectoren etc. gebreken ver
toont. Ten bewijze van de juistheid van 
het betoog verwijst de commissic steeds 
weer naar overheidsnota's e.d. - stukken 
waarin het overheidsapparaat zich ook 
verontschuldigt voor eigen falen en uiter
aard niet denkt om voor te stellen zichzelf 
radicaal of gedeeltelijk op te heffen we
gens falen, gebreken of onjuist functione
ren. Integendeel: overal waar iets tekort 
schiet of faalt, moeten vcrbeteringen wor
den aangebracht. Uitsnijden van verkeerde 
regelingen, regelaars, regels is er niet bij.i 
Het is echter wel zeker, dat de zwakke, 
weinig geletterde mens zucht onder de 
regciarij (knevelarij). Horen wij dan niet 
het roepen in de poort van deze onder
drukten? Waar is het mis gegaan na de 
uitgangspunten? 
Zijn die uitgangspunten eigenlijk wel 
goed; bergen zij misschien die regelziek
ten al in zichzelf? Rentmeesterschap 
wordt in de Bijbel geenszins voorop ge
steld, nee: de onrechtvaardige rentmeester 
wordt als normaal verondersteld, zelfs 
voor handigheid geprezen. Het begrip 
rentmeesterschap houdt in dat aan een 
ander wordt opgedragen wat wij zèlf be
horen te doen. Dan is inderdaad snel de 
gedachte gewekt, dat de overheid in onze 
plaats het beheer kan voeren. Wij hoeven 
het dan niet zelf meer te doen, zijn overal 
voor geëxcuseerd, kunnen ook nog vrij-

1 Een uitgebreid citaat om het betoog te concretiseren. Blz. 102 bevat een voorstel tot verbete
ring van de wetgeving. 'Ook de gedachte van onteigening van een projectontwikkelaar spreekt 
ons aan. ln de huidige situatie wordt niet onteigend indien een grond-eigenaar in staat en be
reid is de op zijn gronden gelegde bestemmingen uit te voeren. Wij menen dat dit een te 
beperkte gedachte is. De prijzen voor bouwgronden worden opgedreven en de financiering van 
noodzakelijke bestemmingen zoals sociale woningbouw kan niet mede gedragen worden door de 
door de grondeigenaars te realiseren sterkere bestemmingen. Overwogen moet worden of niet 
als criteria moeten gelden dat de uitvoering van het bestemmingsplan als geheel gewaarborgd 
is en dat de activiteiten passen in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente.' Hier worden 
rechten van personen geofferd aan de ondeskundigheid van de gemeente, die immers plannen 
opstelt die zij niet waar kan maken en dan moet het individu maar wijken voor die (slechte) 
plannen, waarvoor de gemeente en anderen de middelen niet willen opbrengen! 
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blijvend kritiek hebben. Maar ook: wij 
worden dan onc.t<~rdrukt door de eisen van 
doelmatigheid, die het beheer immers 
moet stellen. Het rentmeesterschap houdt 
ook niet in, dat de arme moet worden 
ontzien. 
Solidariteit doet dat ook niet, als wij de 
nadruk leggen op het feit dat wij elkaars 
'genoten' moeten zijn (landgenoten, dorps
genoten, echtgenoten, etc.). Is trouwens 
de solidariteit niet twee keer ingevoerd, 
n.l. ook bij de verantwoordelijkheidsver
deling? Dat is een suspect verschijnsel 
voor psychologen. Het is nog erger als de 
solidariteit zo wordt uitgelegd dat groeps
egoïsme niet wordt uitgesloten, misschien 
zelfs de logische consequentie wordt: 'al 
deze mensen of groepen moeten zich kun
nen ontplooien, dat is het toekomen aan 
hun bestemming' (blz. 20). 

Verantwoordelijkheidsverdeling is m.i. 
niet goed geregeld door een onderscheid 
te maken tussen enerzijds uitvoering van 
het ruimtelijk beleid (meer eigen initiatief 
voor burgers etc.) en anderzijds beslissing 
over het beleid (door de overheid). Erger 
nog: 'wel zal de overheid door effectieve 
controle er op moeten toezien dat men 
zich houdt aan de reeds gedane keuzen' 
(blz. 21). Hier zie ik slechts een schijn, een 
illusie van verantwoordelijkheidsverdeling, 
immers de verantwoordelijkheid van de 
uitvoering wordt nog steeds door de 
overheid aan zich gehouden door de effec
tieve controle. Controle op de overheid is 
niet geregeld. Alleen de schijn van verant
woordelijkheid wordt verdeeld, men mis
leidt hier de geesten. 2 
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Het zou beter zijn om ándere principes in 
ándere velgorde te nemen: 
a) gerechtigheid, dat is ontzien van de 
zwakke, omdat hij beeld van God is; 
b) ootmoed, dat is ontzag voor zwakke, 
omdat de redding komt van het verwor
pene, gcr:nggeachte; 
c) zelfwerkzaamheid, mits in solidariteit, 
dus subsidiariteit en soevereiniteit in 
eigen kriug. 
Daarop aansluitend nu de drie concrete 
punten. 

I. Het monopolie van de gemeentelijke 
grondbedrijven. Daarover zwijgt het rap
port, terwijl toch ernstige misstanden op
treden. Daarover circuleren wilde verha
len; 'indianenverhalen"? Geenszins, want 
bij het structuuronderzoek bouwnijverheid 
is vastgesteld, dat geen inzicht aan de on
derzoekers kon worden gegeven, danwel 
niet werd gewenst. 'De vraag is nu maar 
wat kwalijker is: een dwaalspoor uitzetten 
om minder fraaie procedures of slimme 
calculaties voor het publiek verborgen te 
houden, danwel de kasten op slot te hou
den om gebrek aan deskundigheid te ca
moufleren. Het komt er feitelijk op neer, 
dat transacties op gemeentelijk niveau 
waarmee enorme kapitalen gemoeid zijn, 
zich volkomen aan de openbare controle 
onttrekken, en dat noch de ambtenaren, 
noch de gemeentebesturen, laat staan de 
burgers, enig benul hebben hoe een en 
ander toegaat' .s 

2. De waanzinnige toeneming van wets
teksten en ministeriële aanschrijvingen is 
zelfs voor deskundigen niet bij te benen. 

" Goeihe geeft in Fausl li een ernstige waarschuwing, vlak voor de dood van Faust: twee oude 
mci1:>;on wonen bij de rivier en moeten \Veg voor een civieltechnisch werk van Faust, ten 'bate' 
van het geheel. Het luiden van hun klokje in de avond stoort hem ook. Zij worden vcrbrand 
door de handlangers van Mcfistofeles, vanwege een 'verkeerd begrepen' opdracht van Fa~:st. 
Tevoren zegt Mefistofel es: 'Auch hier geschieht, was Hingst geschah, Denn Nabots Weinbcrg 
war schon da'. 
Daarna zingt het koor: 'Das al te Wort, das Wort erschallt: Gehorche willig der Gewa!t! Ur.d 
bist du kühn, und hältst du Stich, So wage Raus und Hof und- dich". 

" Commentaar van H. Stevens in Bouw, juli 1980 op SEO-rapport over gemeentelijke grond
bedrijven. 
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De coördinatie, die vaak als gen:_~esmiddel 
voor de uiteenlopende interpretaties van 
'het' beleid wordt aangeprezen (ook door 
deze commissie) is een misleidende ver
simpeling van de zaak. Er is geen eenheid 
van beleid, maar een veelheid van opvat
tingen over de verschillende aspecten en 
elementen daarvan. Als nu de ene bureau
craat aan de andere mededeelt, dat hij het 
beleid zal coördineren. bctekcm dat ge
woon. dat hij zijn zin wil opleggen en de 
fouten ervan toe zal schuiven naar de 
andere partij, tenzij deze tevoren een 
akkoord wil sluiten. Coördinatie leidt dan 
ook tot een geweldig lang en duur proces 
van onderhandelen om de verantwoorde
lijkheid voor eventueel falen bij bepaalde 
deuren te kunnen leggen. Eenvoud zou 
hier zuiveren! 

3. In de toekomst zal grote behoefte zijn 
aan nuttige vulling van lege tijd. Daarvoor 
zijn oude 'ambachten'. zoals jagen, vissen, 
zeilen, paardrijden. weven favoriet. ln dit 
rijtje ontbreekt de landbouw, toch een 
zeer bevredigend, welvaart- en welzijns
bevorderend werk. Nu wordt de mogelijk
heid daartoe sterk onderdrukt door de 
overheid, die de vestiging van volkstuinen 
flink beperkt. Het CDA zou zich moeten 
inzetten voor een brede ontplooiing van 
het verschijnsel van de 'tweede tuin' voor 
particulieren, die dan heus wel zorgen voor 
milieu en tevreden ruimtegcbruik, waarbij 
tevens de ongeletterde, de arme goed tot 
eigen recht kan komen. Micha 4 vs 4 
geeft een beter beeld van de waardigheid 
van de mens dan een 'rentmeester'; deze 
tekst moet evenzeer inhoud krijgen in het 
politieke bedrijf als Micha 4 vs 3 (zwaar
den tot ploegscharen omsmeden). 

Naschrift 
Na inzending van bovenstaande kritiek 
verscheen in het november-nummer van 
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CDV een beschouwing van ir. P. G. 
Meijer over hetzeHde rapport. Zijn kritiek 
is u_nders gericht (zie hieronder), maar de 
slotconclusie is precies dezelfde: 'Te veel 
verantwoordelijkheid bij het rijk leidt tot 
een reeds nu te constateren gevolg, n.l. dat 
het de burger en c!e lagere overheden door 
allerlei regelgeving en wetten onmogelijk 
gcmlakt wordt eigen verantwoordelijkheid 
ook daadwerkelijk zelf te dragen'. 
Mcijer beschikt over veel ervaring met de 
ruii:1telijke ordening door de Rijksplano
logische Dienst en de Provinciale Plano
logische Dienst in Noord-Brabant. Zijn 
kritiek stoelt dus op inside-ervaring. 'Ik 
wil niet verhelen, dat ik me nog steeds af
vraag of het gewicht of de belangrijkheid 
van wat uiteindelijk in structuurschema's 
besloten wordt wel tegen al die inspanning 
opweegt'. En dan zijn die structuursche
ma's nog verbonden aan economische 
groei en bevolkingsgroei die beiden weg
vallen. Verder is de 'informele economie' 
van groot belang, maar onbekend in de 
statistieken en ongrijpbaar voor over
heielsheffingen en -vergunningen. 'Een 
ruimtelijk beleid, dat niet afgestemd is en 
inspeelt op veranderende omstandigheden, 
is gedoemd tot falen'. 
Meijer is evenwel een oprecht ambtenaar 
en kent de schaduwzijden niet uit outsi
derservaring. Zo komt hij tot: 'Besparing 
van tijd kan bereikt worden door verbete 
ring van de coördinatie tussen de drie be
stuurslagen, door uitbreiding van het over
leg, door het in een vroeger stadium be
trekken van andere overheden bij de voor
bereiding en door het geven van een meer 
bindend karakter aan het overleg'. Het 
tegendeel is waar, zeker voor de buiten
staanders. 
Meijer wil dat de hogere overheid ruimte 
creëert voor ontwikkelingen naar eigen 
aard en mogelijkheden op het lagere 
niveau, maar noemt geen voorbeelden. 

" Mi eh a 4 vs ~.; Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, 
zonder dat iemand hem opschrikt. 
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Welnu: verenigingen ( = zelfwerkzaam
heid in solidariteit) blijken aanzienlijk 
beter werk te leveren dan ambtelijke 
diensten, bijv. bij natuurbehoud, land
schapsbehoud, monumentenzorg, ver
keerszorg, recreatieruimten. In tegenstel
ling tot prof. De Haan in zijn toespraak 
op de studieconferentie (geciteerd door 
Meijer) moeten we wèl overspannen ver
wachtingen hebben van de overheidsin
vloed - nl. in negatieve zin: Zij smoort 
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veel zelfwerkzaamheid en ontziet de arme 
niet. De overheid is een gevaarlijke rent
meester, die immers moeilijk kan worden 
ontslagen. Laten wij daarom die taken 
zèlf ter hand nemen in eigen solidair 
functionerende kringen. 


