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RUIMTELIJKE ORDENING 

door ir. P. G. Meijer 

Jr. P. G. Meijer is sinds 1977 directeur van de Pro
vinciale Planologische Dienst in Noord-Brabant. 
Daarvoor (sinds 1970) was hij een van de directeuren 
van de Rijksplanologische Dienst. 

Politieke keuzen 1n de ruimtelijke 
ordening 
een bijdrage aan de discussie 

Inleiding 
De redactie van Christen Democratische Verkenningen heeft mij verzocht een 
bijdrage te leveren in de discussie over politieke keuzen in de ruimtelijke ordening. 
Over dit onderwerp heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een rapport 
uitgebracht getiteld De ruimte en wij, wij en de ruimte waaraan op 1 maart 1982 
een studieconferentie is gewijd. 

Ik heb het betreffende rapport met ge
mengde gevoelens gelezen. Met vee] kan 
ik het eens zijn (bijvoorbeeld de geformu
leerde doelstellingen voor het ruimtelijk 
beleid), maar er zijn ook belangrijke za
ken, waarin ik me niet kan vinden. 
In het nu volgende artikel zal ik proberen 
aan te geven op welke punten ik bezwaren 
heb. Het zal geen wetenschappelijke ver
handeling worden maar naar ik hoop vol
doende elementen bevatten voor nadere 
bestudering en discussie. De opmerkingen 
steunen op persoonlijke ervaringen ver
worven op rijks- en provinciaal niveau. 
Mijn bezwaren richten zich op: 
1. de beperktheid van het beeld van de 
toekomst dat het rapport geeft en het 
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nauwelijks trekken van conclusies daaruit; 
2. de voorstellen die gedaan worden ter 
stroomlijning van de besluitvorming en 
het toevoegen van procedureregels voor 
synchronisatie van de besluitvorming aan 
de wet. 

Het beeld van de toekomst 
Toekomstverkenning of het omschrijven 
van verwachtingen betreffende mogelijke 
ontwikkelingen in de toekomst spelen voor 
beleidsformuleringen voor de ruimtelijke 
ordening een grote rol. 
Formuleren van beleid is een bezig zijn 
met de toekomst met de kennis van het 
verleden, het heden zo u wil. Het betekent 
het zich verwerven van inzicht in moge-
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lijke ontwikkelingen en een beeld (en een 
ideaal?) hebben ten aanzien van de meest 
gewenste ontwikkelingen. Het betekent 
daarnaast te weten op welke wijze ontwik
kelingen kunnen worden be"invloed. 

Dat bezig zijn met de toekomst is een 
fascinerende en moeilijke zaak. Het is een 
onmisbaar onderdeel voor iedereen, die 
met beleidsvoorbereiding bezig is. 
Aan methoden en technieken van toe
komstverkenning zowel als aan de uit
komsten van deze verkenningen wordt in 
de laatste jaren vee! aandacht besteed. Zie 
bijvoorbeeld ook de Algemene Toekomst
verkenning van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en het 
eerste hoofdstuk van het jaarverslag van 
de Rijksplanologische Dienst 1980. Dit 
jaarverslag stelt, dat de toekomst onzeker
der schijnt te worden; hoe dichter we het 
magische jaar 2000 naderen des te groter 
de terughoudendheid ten aanzien van mo
gelijke ontwikkelingen tot dat jaar iets te 
zeggen. Er zijn voorbeelden te over, hoe 
gemakkelijk we bijvoorbeeld ten aanzien 
van economische, maatschappelijke en 
technologische nntwikkelingen, zelfs over 
korte perioden, er naast kunnen zitten. 
De gedachte aan een complexe, de gehele 
samenleving omvattende toekomstverken
ning wordt verlaten. Op grond van doel
matigheidsoverwegingen moet worden vol
staan met partiele toekomstbeelden, die 
dan betrekking kunnen hebben op een 
bepaald facet of sector van overheidshan
delen. 
De onomkeerbaarheid van ruimtelijke ont
wikkelingen maakt het kennen van wat te 
verwachten is en het handelen naar die 
kennis echter essentieel. Daarom moet 
volgens dit jaarverslag een systeem van 
planning en beleidsvoering ontwikkeld 
worden die enerzijds tevoren gestelde doe
len zoveel mogelijk benadert en anderzijds 
steeds rekening houdt met de gewijzigde 
omstandigheden. Dit dient dan zodanig 
tc gebeuren, dat zoveel mogelijk rekening 
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wordt gehouden met de eisen die in toe
nemende mate aan de werking van ons 
democratisch systeem worden gesteld. 
Daarnaast zou ik willen wijzen op een 
artikel van prof. ir. H. M. Goudappel: 
'Ruimtelijke planning in de onzekerheid 
van de jaren '80; op zoek naar nieuwe 
dimensies voor een bewuste planning'. 
Goudappel heeft het over het 'nieuwe 
denken'. Dat 'nieuwe denken' heeft te rna
ken met het toevoegen van het bewustzijn 
als vijfde dimensie aan de derde dimensie 
ruimte en de vierde dimensie tijd. Hij be
doelt daarmee het volgende: 
Door de voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen kunnen ingrepen in de 
ruimte op grote schaal en in zeer korte tijd 
worden uitgevoerd. Dit betekent door 
ieder te constateren merkbare verande
ringen (herinrichting van de ruimte) in de 
periode dat nieuwe ingrepen worden voor
bereid. Aan deze - snelle - veranderingen 
in onze omgeving zijn we, zij het moei
zaam, enigszins gewend geraakt. Plan
ningstechnieken zoals procesplanning en 
strategische keuzebenadering helpen ons 
daarbij. 

De door Goudappel toegevoegde vijfde 
dimensie wijst op het grote aantal bewust
wordingsprocessen, die thans in de samen
leving gaande zijn en wei op praktisch 
aile onderdelen van het maatschappelijk 
Ieven. Behalve veranderingen in de ruimte 
treden door de bewustwordingsprocessen 
gedurende de uitvoering van eerder gena
men besluiten ook grote veranderingen op 
in opvattingen in de samenleving en daar
mee in politieke doeleinden. Het zijn be
wustwordingsprocessen in de arbeidersbe
wegingen, bij de vrouwen, in de kerken, 
in ontwikkelingslanden, maar ook bewust
wording ten aanzien van het verkeerd 
functioneren van bijvoorbeeld ons demo
cratisch stelsel, produktiesysteem enzo
voorts. 
Niemand weet waar deze bewustwordings
processen toe zullen leiden; ze creeren 
vaak een sterk gevoel van onzekerheid. 
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Het 'nieuwe denken' houdt dan in, dat 
men deze bewustwording Jeidend tot grote 
onzekerheid over tockomstige ontwikke
lingen, bij de voorbereiding en formule
ring van het belcid moet ondergaan en de 
hiervoor genoemde onzekerheid als struc
tured moet aanvaarden. Het betekent ook, 
dat men niet door een opeenstapeling van 
procedures in de besluitvorming zich toch 
een zekerheid probeert te verschaffen, 
waar die principieel niet te verkrijgen is. 
Goudappellegt de nadruk op het hebben 
van begrip voor wat er aan de gang is en 
op de noodzaak vanuit een andere hou
ding en met een ander inzicht over de za
ken die ons bezig houden, te gaan praten. 
Beseffen we wei hoezeer een groot aantal 
problemen waar we mee zitten, veroor
zaakt worden door de reeds aanwezige 
overlappingen tussen oude en nieuwe 
structuren? Het is juist in de ruimtelijke 
planning c.a. waar zich dat zo duidelijk 
manifesteert in de 'uiterlijke' vormen van 
het optreden van actiegroepen, kraak
evenementen, milieubetogingen en anti
nucleaire bewegingen. Dit zijn signalen, 
die zich niet zomaar aan ons voordoen. 
Het lijkt erop, dat we in de overgang zitten 
van een sectorale samenleving, die geba
seerd was op krachtige en 'vaderlijke' in
stituties, naar een territoriale samenleving, 
waarin plaatsgebonden groepen, subcultu
ren, buurten en dergelijke de gang van 
zaken (mede) bepalen. 
Dit besef brengt een geheel andere opstel
ling van de beleidsvoorbereidingen en be
leidsuitvoerenden met zich mee. 
De benadering van Goudappel betekent, 
dat de planner, de beleidsvoorbereider zich 
niet aileen bewust is van die verande
ringen, maar weet dat hij zelf ook veran
dert. Hij is geen buitenstaander, maar een 
deel van het proces. En hier ligt juist het 
verschil tussen het 'huidige' en het 'nieuwe' 
denken. 
Het verschil in benadering is te vergelijken 
met dat tussen klassieke musici, die elke 
noot spelen volgens een te voren vastge-
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steld patroon en improviserende jazz
musici, die, als eenmaal besloten is welk 
nummer te spelen, met een scherp oor naar 
elkaar Juisteren en op basis daarvan be
sluiten, wat hun volgende serie noten zal 
worden. 
Naar mijn mening zal een ieder, die belast 
is met beleidsvoorbereiding en -uitvoering 
in de ruimtelijke ordening buitengewoon 
nieuwsgierig moeten zijn naar mogelijke 
ontwikkelingen in de toekomst. Te ver
wachten veranderingen zuilen betrekking 
hebben op praktisch aile terreinen van de 
samenleving. Er zit een grote samenhang 
in. Men moet gevoel krijgen voor de grote 
snelheid waarmee de ontwikkelingen zich 
voltrekken. 
lk besef heus wei, dat het buitengewoon 
moeilijk is voorspellingen te doen over te 
verwachten maatschappelijke verande
ringen. In elke samenleving zijn veran
deringsbevorderende en veranderings
tegenwerkende krachten aanwezig. Nie
mand kan voorzien op welk tijdstip en op 
welk onderdeel de bevorderende dan wei 
de tegenwerkende krachten de overhand 
krijgen. Een willekeurige gebeurtenis kan 
een groot aantal gevolgen hebben. Dat 
verklaart waarom oorzaken zo moeilijk 
zijn tc achterhalen en waarom extrapolatie 
van gebeurtenissen zo moeilijk is. 

Zijn er in de laatste 10 jaren zodanige 
veranderingen opgetreden dat we ook in 
de ruimtelijke ordening ons moeten voor
bereiden op een fundamenteel andere aan
pak? Kunnen we ontwikkelingen verwach
ten die van grote invloed zijn op tc kiezen 
doelsteilingen en het te voeren beleid? En 
als dat zo is, kunnen we dan nog wei vol
staan met een doortrekken van lijnen alsof 
er niets verandert (veranderd is), zoals 
naar mijn mening tc veel in het onderha
vige CDA-rapport is geschied? Verschil
lende publikaties wagen zich aan dit on
derwerp. Ik heb een aantal van deze ont
wikkelingen, die ik al lezende in artikelen 
en boeken ben tegengekomen, genoteerd. 
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Het is een gevarieerd lijstje, er zullen voor 
sommige lezers bekende items op voor
komen. Maar elk voor zich kan alleiden 
tot grote maatschappelijke veranderingen. 
- Er ontwikkelt zich een rijk geschakeerde 
technologic. die berust op biologic, geneti
ca, electronica, kennis van de materie, 
ruimtevaart en onderwatertechnologie. 
Deze ontwikkelingen maken mogelijk een 
toeneming van kleinschaligheid en diver
sificatie en dus een afname van de 
standaardisatie van de massamaatschappij 
en meer diversiteit in gedrag, ideeen, taal 
en levensstijl. 
- De samenleving zal naar aile waar
schijnlijkheid steeds meer bestaan uit een 
netwerk dan uit een hierarchic van instel
lingen. Dit maakt de feitelijke belissings
structuur buitengewoon ingewikkeld en 
onoverzichtelijk. Het besluitvormingspro
ccs in de ruimtelijke ordening (bestemming, 
inrichting en beheer) kent veel deelnemers 
en dat zijn lang niet aileen overheidsinstel
lingen. Een analyse van genomen beslis
singen van belang voor de ontwikkeling 
van Brussel toont aan dat de invloed van 
overheden op genomen beslissingen zelfs 
gering is. Het zijn vooral de instellingen, 
instanties, projectontwikkelaars, finan
ciers, ondernemingen enzovoort die in be
langrijke mate de ontwikkeling van Brus
sel sinds 1945 hebben bepaald. 
- Steeds meer mensen zullen hun bedoe
lingen niet meer terugvinden in het be
stuur van de stad door instituties. Er ont
staat een steeds groter aantal arena's op 
lokaal niveau. De verdediging van het 
eigen belang komt steeds dichter naar de 
woonbuurt. 
- Aile samenlevingen zullen te kampen 
krijgen met sterke werkloosheid als gevolg 
van de sterke automatisering van de zoge
naamdc witteboordensector. 
- Er zullen problemen ontstaan in de 
rclaties: 
a. eigen persoonlijkheid en de samenle
vmg; 
b. rechtvaardigheid, gelijkheid en morali-
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teit; 
c. werkgelegenheid, welzijn en zelfver
zorging. 

Gezamenlijk kenmerk van deze ontwikke
lingen lijkt een afkeer van standaardisatie 
en massificatie en van centraal van boven 
opgelegde beslissingen. Er is een duidelijk 
streven naar erkenning van de eigen ge
aardheid en naar een daarop toegesneden 
behandeling. Het is dan ook geen wonder, 
dat veel gesproken wordt over verande
ringen in ons bestuursstelsel. 
Dit is nodig omdat het voor het rijksni
veau moeilijk is op de snelle demassifi
cering van de samenleving flexibel te rea
geren en zijn politick aan de mensen aan 
tc passen. Het rijk is niet in staat elke 
streck of stad naar zijn aard en verschil
lend te behandelen, laat staan dat het elke 
burger als individu tegemoet kan treden. 
Zo goed als een groot aantal problemen 
zo klein of plaatselijk is dat ze voor de 
nationale overheden niet meer hanteer
baar zijn, zo komen er ook nieuwe vraag
stukken, die zo groot zijn dat geen natie 
ze aileen de baas kan. 
Het is heel begrijpelijk, dat bij deze ont
wikkelingen gestreefd wordt naar decen
tralisatie, maar wanneer decentralisatie 
weer dezelfde kenmerken heeft van uni
formering, standaardisatie en massificatie, 
dan vraag je je af of het middel niet erger 
is dan de kwaal. 

Dit heeft alles te maken met de andere 
wegen die gezocht moeten worden om 
onze ruimtelijke planning en beleidsvor
ming weer in goede banen te leiden. De 
doorwerking van de planvorming op de 
verschillende niveaus van rijk (pkb's), 
provincie (streekplan) en gemeente zal die
nen te gebeuren op een herzien onder
scheid tussen structuur en territorium 
(inclusief 'omgeving'). 

Kenmerk voor ruimtelijke ordening is de 
noodzakelijke verticale (en horizontale) 
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coordinatie van beleid. Er zijn geen ruim- gingen van wettelijke regelingen en stel- d~: 

telijke relevante rijksbeslissingen te beden- sels, die het steeds meer mogelijk moe- fo 
ken, die geen gevolgen hebben voor de ten maken, de tegenstroom van onderaf pi 
regia en voor het lokale vlak. Daardoor is negerend, dat rijksbeleid op lagere niveaus ve 
ook geen afzonderlijke politieke besluit- beter afgedwongen kan worden. Dat lukt (b 
vorming van de bestuurslagen mogelijk. overigens toch niet. Het betekent wel het he 
Het gaat er om of ons besluitvormings- zoeken naar mogelijkheden tot een wezen- bE" 
systeem een redelijke deelname en wezen- lijke belnvloeding van rijksbeleid van on- D 
lijke belnvloeding van aile bestuurslagen deraf. En dat weer niet via uniforme regels d~ 

,j 
mogelijk maakt. Bij de huidige ontwikke- maar op een wijze die rekening houdt met zc 
lingen bestaat er naar mijn mening voor de eigen aard van de regio en de lokaliteit. nE 

I de ruimtelijke ordening in eerste instantie Naar mijn mening ademt het onderhavige 'fc 

I veel meer behoefte aan een beleidsbe1n- CDA-rapport veel te veel de geest van gr 
vloeding van onderaf dan aan overname regeling van bovenaf, van een wettelijk m 
van verantwoordelijkheden en beleid door verplichte synchronisatie van besluitvor- lS 

lagere bestuursorganen. ming die naar mijn stellige overtuiging or 
Terecht stelt men zich de vraag of het rijk niet zal werken. Of 
zich zoals nu vaak het geval is, via de dt 
koorden van de beurs wei zo gedetailleerd Bovenstaande ontwikkelingen speelden m 
met lokale zaken moet bemoeien. ook duidelijk een rol in het laatste congres w~ 

De eisen, die in toenemende mate aan de van de IFHP te Oslo, het 'internationale re 
werking van ons democratisch systeem forum voor planologen'. Twee typerende nc 
worden gesteld, maken noodzakelijk dat onderwerpen van discussie wil ik hier m 
het beleid zoals dat thans doorwerkt van noemen. De eerste is een heel belangrijke or 
rijk via provincie naar gemeente wezenlijk inbreng van de vrouwelijke collega's. Op VE 
be"invloed wordt in de andere richting dit congres pleitten zij duidelijk voor twee VC;: 

van burger, van gemeente via provincie zaken: er 
naar het rijk en dat door deze tegenstroom a. een ruimtelijke inrichting, die veel D 
een wezenlijke beinvloeding, afstemming meer afgestemd is op een betere toegan- dE 
en vooral een beperking van bemoeienis- kelijkheid van voorzieningen en werkge- U1 

sen van hogere naar lagere bestuurslagen legenheid voor aile leden van de samen-
plaatsvindt. leving en dus op een doorbreking van het b~ 

Dan zouden we komen tot een elkaar ver- principe van scheiding van functies (wo- Cl 

sterkende beleidsuitoefening van de drie nen, werken en voorzieningen) in ruimte- h 
bestuurslagen. Het ruimtelijke-ordenings- lijke structuren die gebaseerd is op tradi- Ia 
beleid in Noord-Brabant is daar ook expli- tionele rolpatronen; 
ciet op gericht. V oor het provinciaal be- b. een andere, namelijk een meer emotio- hi· 
stuur wordt het belangrijker, dat de tegen- nele, een meer probleemoplossende en bi 
stroom van gemeente richting rijk goed een meer holistische benadering van de ll1 

begeleid wordt en effect sorteert, dan het ruimtelijke problematiek en het voeren "' doorvoeren van rijksideeen en beleid naar van ruimtelijk beleid. Vc 

de gemeente. m 
De toegenomen kennis en sterkere be- Het andere belangrijke onderwerp op dit bE 
wustwording van eigen wensen en ver- congres, dat ik hier wil noemen, is het hE 
langens bij lagere overheden in het laatste groeien van de 'informele economie' en de ve; 

decennium is zodanig, dat zij deze terechte consequenties daarvan voor de ruimtelijke W( 

be1nvloeding ook adequaat kunnen be- ordening. De 'formele economie' is die, V2 
werkstelligen. Dit betekent geen toevoe- welke in de statistiek verschijnt en waarop gc 
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de overheid heffingen kan plegen; de 'in
formele economic' bevat bijvoorbeeld die 
produktieve arbeid, die niet in de statistiek 
verschijnt. Deze is lang niet altijd illegaal 
(bijvoorbeeld de arbeid die in het huis
houden verricht wordt). De grens tussen 
beide wordt door de overheid bepaald. 
Duidelijk is, dat de produktieve arbeid in 
de 'informele economic' door 'doe het 
zclf' -activiteiten en zelfhulp sterk toe
neemt. Dit vermindert de produktie in de 
'formele economic', waardoor bij een 
groeiende overheidsbehoefte aan financiele 
middelen een steeds hogere heffing nodig 
is op een in het formele circuit afnemende 
omvang van de produktie. Dit veroorzaakt 
op zich weer een verschuiving van pro
duktieve arbeid naar de 'informele econo
mic', enzovoort. Aan dit verschijnsel doen 
we allemaal mee: we verrichten zelf de 
reparaties aan ons huis, onze auto, des
noods met de hulp van een handige buur
man, we repareren zelf onze kleren en er 
ontstaat meer burenhulp; er wordt weer 
verantwoordelijkheid gevraagd en aan
vaard voor de inrichting en herstel van 
eigen buurt en woning. 

Dit verschijnsel is van groot belang voor 
de ruimtelijke ordening. lk citeer twee 
uitspraken: 
- 'het is moreel absoluut onaanvaard
baar bij bestaande grote behoeften capa
citeiten in werkkracht, bekwaamheid en 
kennis en onbenutte ruimten ongebruikt te 
Iaten liggen'; 
- 'zonder een effectief en inventief ge
bruik van de 'informele economic' en mo
biliscring van de zelfhulp zijn onze steden 
niet te redden'. 
We zullen, ter verhoging van het welzijn 
van de burger, naarstig moeten zoeken 
naar mogelijkheden deze ontwikkeling te 
benutten bij de planning, de inrichting en 
het beheer van de ruimte. Immers het is 
verstandiger de krachten van de getijbe
wcgingen te benutten voor de opwekking 
van energie, dan te proberen deze bewe
gingen te dempen. Veranderingen vormen 
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een onvermijdelijk onderdeel van het men
selijk bestaan; ze worden door onze eigen 
besluiten en acties veroorzaakt. Een ruim
telijk beleid, dat niet afgestemd is en in
speelt op veranderende omstandigheden, 
is gedoemd tot falen. 

Synchronisatie van de besluitvorming 
In het CDA-rapport wordt een warm 
pleidooi gevoerd voor parallelle planvor
ming, waardoor een betere onderlinge af
stemming zowel tussen nota en facetbeleid 
(horizontale coordinatie) als tussen de 
drie bestuursniveaus bereikt kan worden. 
De totstandkoming van ruimtelijke plan
nen vraagt immers tot dusver zeer veel 
tijd. Besparing van tijd kan bereikt worden 
door verbetering van de coordinatie tus
sen de drie bestuurslagen door uitbreiding 
van het overleg, door het in een vroeger 
stadium betrekken van andere overheden 
bij de voorbereiding en door het geven van 
een meer bindend karakter aan het over
leg. Dit gaat het CDA-rapport niet ver ge
noeg. Men wil tevens de procedures ge
lijktijdig Iaten verlopen. Daarbij wordt er 
naar gestreefd tijdens de voorbereiding 
van sectorprojecten de opstelling van sec
torplannen, de opstelling of herziening van 
de ruimtelijke plannen of het ruimtelijk 
beleid en de besluitvorming over de daar
mee gemoeide financiele middelen gelijk
tijdig en op het zelfde abstractieniveau te 
Iaten plaats vinden. Het lijkt ideaal, de 
besluitvorming en inspraak parallel gere
geld: iedereen zegt ja en boter bij de vis. 
Maar is het niet te theoretisch. Wat te 
doen als de belangen verschillend liggen 
en een van de partners slechts gebaat is bij 
'neen' of geen besluit? De beslissing over 
het ter beschikking stellen van financiele 
middelen vormt onderdeel van een zo in
gewikkeld geheel van te nemen besluiten 
op financieel-economisch terrein en be
trekking hebbend op een zo korte periode, 
dat ik het maken van bindende financiele 
afspraken over zo'n lange periode als de 
ruimtelijke ordening vergt, op rijksniveau 
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voor onmogelijk houd. leid zowel tussen facet en sectoren als tus- N 
De voorstellen in het CDA-rapport bete- sen bestuurslagen. Dit is geschied door in w 
kenen het leggen van financiele claims. het streekplan aan gedeputeerde staten een Vlr 
hetgeen misschien in een periode van grote zogenaamde actieve en een passieve uit- WI 

economische groei hanteerbaar is, maar werkingsbevoegdheid te geven. C1 

nu niet meer waar te maken is. Bij de actieve uitwerking van het streek- d< 
plan ligt het initiatief bij gedeputeerde dE 

Professor De Raan stelde in zijn toespraak staten, bij de passievc bij de andere be- hE 
op de studieconferentie, dat we geen over- stuurslagen in casu het rijk dan we] bij de pi, 
spannen verwachtingen moeten hebben in intergemeentelijk samenwerkingsver- Vt 

I 
van de overheidsinvloed. Ik ben het daar band samenwerkende gemeenten. Dit be- h< " geheel mee eens. Aan de andere kant vrees tckent bijvoorbeeld, dat het rijk een vast- VC 

ik, dat het CDA-rapport overspannen ver- gesteld wegtrace kan aanbieden als uit- VI 

wachtingen heeft van het vermogen van wcrkingsplan van het streekplan en de in- w. 
synchronisatie van besluitvorming tussen tergemeentelijke samenwerkingsverbanden hEJ 
facetsector en financicn en tussen de drie hetzelfde kunnen doen voor bijvoorbeeld pl 
bestuurslagen rijk, provincie en gemeente. intergemeentelijke structuurplannen, dor- OI 
Het in het rapport bepleite model heeft penplannen. lokaties voor woonwagen- bE 
zeker een aantal voordelen, maar kan in kampjes, afvalverwerking enzovoort. ki 
de praktijk niet werken. Daarbij spelen de Op deze wijze vindt op vrijwillige basis ru 
in de vorige paragraaf vermelde beschou- door drie bestuurslagen gefaseerd en dE 
wingen over het structureel aanvaarden parallel besluitvorming plaats en is duide- ni. 
van de onzekerheid met betrekking tot de lijkheid aanwezig over ingenomen stand- kc 
mogelijkheden tot toekomstverkenningen punten hetgeen van belang is voor de ver- Of 
en de genoemde ontwikkelingen zeker een dere uitwerking en uitvoering van het vr 
rol. ruimtelijk beleid. bE 
Naar mijn mening is het belangrijkste, dat Ret systeem biedt ook uitstekendc kansen h~ 
in de regio door de drie bestuurslagen voor beleidsbe'invloeding van 'onder op' 
goed op elkaar afgestemde belissingen en verder de mogelijkheid om gedifferen- Bi 
worden genomen en dat kan met een in- tieerd naar tijd (daar waar de urgentie vr 
ventieve bantering van de mogelijkheden hoog is of besluitvorming om andere rede- bi. 
best bereikt worden bij het huidige be- nen gewenst is) en naar regio (bijvoorbeeld PIJ 
stuursstelsel en met de huidige Wet op de rekening houdend met specifieke omstan- ec 
Ruimtelijke Ordening (eventueel inclusief digheden) beleidsbeslissingen te formule- be 
de voorgestelde wijzigingen). Te gemak- ren en uit te voeren. Het uitwerkingsplan to 
kelijk zoeken we oplossingen voor onze van het streekplan is verder geschikt om on 
problemen door reorganisaties in plaats tussen bestuurslagen gemaakte afspraken ru 
van te zoeken naar een betere benadering. vast te leggen. Zo wordt bijvoorbeeld op W( 

Er is immers een beter begrip nodig voor basis van het door de drie bestuurslagen kc 
wat er gaande is en een inventief, slag- opgestelde en aanvaarde inrichtingsplan 1. 
vaardig en op de situatie aangepast inspe- van het Markiezaat van Bergen op Zoom dii 
len op ontwikkelingen vereist en dat is een uitwerkingsplan van het streekplan ec 
niet te vervangen door een andere organi- voorbereid, waardoor de gemaakte af- str 
sa tie. spraken over de bestemmingen streekplan- a a 
Het provinciaal bestuur van Noord-Bra- status verwerven en afspraken over in- on 
bant heeft in de streekplannen voor de richting en beheer in de toelichting op het bij 
provincie eerste aanzetten gegeven om te plan kunnen worden vastgelegd. inl 
komen tot een tijdige afstemming van be- Ret college van gedeputeerde staten van bij 
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Noord-Brabant hecht bijzonder grote 
waarde aan parallelle planvorming bij
voorbeeld om tijdig realisering van rijks
wegen en daarmee samenhangende provin
ciale wegen te bereiken. Het college is 
daarover in correspondentie getreden met 
de minister van Verkeer en Waterstaat en 
heeft advies gevraagd aan de provinciale 
planologische commissie. Uit het tot dus
verre gevoerde overleg is gebleken dat af
hankelijk van de ingewikkeldheid (bij
voorbeeld gering) van het (ruimtelijke) 
vraagstuk en afhankelijk van de bereid
willigheid van de partners (indien positief) 
heel veel te bereiken is: het uitwerkings
plan van het streekplan kan direct volgen 
op de vaststelling van hct trace en het 
bestemmingsplan direct op het uitwer
kingsplan van de weg. lndien echter de 
ruimtelijke situatie ingewikkeld is en/ of 
de bereidheid tot parallelle planvorming 
niet aanwezig is, duurt het lang. De ge
kozen werkwijze toont echter verschil in 
opvattingen tussen de bestuurslagen in een 
vrocgtijdig stadium aan, zodat bijvoor
beeld gebruik van de aanwijzingsbevoegd
heid tijdig kan worden overwogen. 

Bij het bepalen van een stand punt over het 
vroegtijdig aangaan van een financiele 
binding ten aanzien van de uitvoering van 
projecten van het rijk, kunnen de huidige 
cconomische ontwikkelingen en de som
berc verwachtingen op dat gebied voor de 
toekomst niet onbesproken blijven. Deze 
ontwikkelingen hebben direct een aantal 
ruimtclijk van belang zijnde gevolgen, 
waarvan ik als voorbeeld enkele hieronder 
kort wil aanduiden. 
I. Bij de mceste structuurschema's is een 
direct verband verondersteld tussen de 
economische groei en de benodigde infra
structuur. Dit verband is overigens ook 
aanwczig voor de verstedelijking. Huidige 
ontwikkclingen betekenen dus een forse 
bijstelling van de berekende behoefte aan 
infrastructuur c.q. verstedelijking en een 
bijstclling van de programma's op lange 
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termijn. 
2. Tegenvallende economische ontwikke
lingen hebben een directe negatieve in
vloed op de ontvangsten van het rijk onder 
omstandigheden, dat het rijk juist voor 
hogere uitgaven staat. Onder deze om
standigheid kan het rijk zich niet binden 
aan meerjarenprogramma's. 
3. Door diezelfde omstandigheid worden 
gemeenten geconfronteerd met het ver
schijnsel van een centrale overheid, die 
door gebrek aan financiele middelen niet 
of nauwelijks zijn toezeggingen kan nako
men en een grote vermindering van eigen 
inkomsten c.q. verhoging van de lasten 
onder andere door grote verliezen op het 
gemeentelijk grondbedrijf. 

Er is een ander verschijnsel, dat hiermee 
nauw samenhangt. Er is naast deze so
ciaal-economische ontwikkelingen ook een 
duidelijke stagnatie in bevolkingsgroei. 
De huidige sterke vraag naar woningen 
komt vooral voort uit een snelle verlaging 
van de gemiddelde woningbezetting. De 
verwachte toenamc aan woningen voor de 
peri ode I 990-2000 is aanmerkelijk ge
ringer dan in de tien jaar daarvoor. Als er 
geen groei mecr is, dan zal de behoefte 
aan nieuwe woongebieden en nieuwe in
frastructuur afnemen en zal de aandacht 
zich meer richten op de aanpassing van 
het bestaande. Dit betekent dat de aan
dacht van zowel de bestuurder als van de 
stedebouwer en de planoloog zich geleide
lijk dient te verschuiven van het bouwen 
van nieuwe stedelijke gebieden en infra
structuur naar aanpassing van het bestaan
de: van het bouwen, waar niemand woont 
naar het bouwen waar het voile stedelijke 
Ieven aan de gang is. Dit vraagt een fun
damenteel andere benadering, waarop we 
ons als bestuurder, planoloog en stede
bouwkundige, maar ook als samenleving 
tijdig moeten instellen. Het betekent een 
benadering van 'onder af', van burger, 
buurt, gemeente, provincie naar het rijk. 
Het betekent de opgave voor het 'hogere' 
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niveau om ruimte te creeren voor ontwik
kelingen naar eigen aard en mogelijkheden 
op het 'lagere niveau'. Het betekent ook 
een dragen van eigen verantwoordelijk
heid van de burger voor zijn woning en 
zijn buurt en van de lokale overheid voor 
eigen dorp of stad. 
Deze veranderende omstandigheden ver
gen eerder een aanpak, waarbij met veel 
inventiviteit gebruik gemaakt wordt van 
alle beschikbare mogelijkheden - zowel 
juridisch, in methodieken van planning als 
financieel - om tot een voor het op te los
sen probleem bruikbare en effectieve op
lossing te komen (maatwerk), dan een 
aanpak, waarbij de overheden via een wet 
gedwongen worden (en wie bewaakt dat) 
tot een in de wet vastgelegd systeem van 
procedureregels voor synchronisatie van 
besluitvorming. 

Het voorgaande heeft ook alles te maken 
met de vraag, welke plaats de pkb's in het 
ruimtelijke beleid van het rijk moeten in
nemen. Ik zal proberen dat nader toe te 
lichten voor de structuurschema's. 
Als ik nog eens naga wat ik me voorstelde 
toen we begonnen met de operatie struc
tuurschema's en wat het tot dusver ge
worden is, dan is in elk geval de operatie, 
ik zou haast zeggen, in alle opzichten vee! 
omvangrijker geworden dan ik dacht en 
in sommige opzichten misschien ook uit 
de hand gelopen. 
Alvorens begonnen werd met het opstellen 
van de structuurschema's hebben wij op
gesteld de Basisnota Structuurschema's. 
Een laatste versie daarvan is gedateerd 
10 mei 1972. Deze basisnota vormde het 
stramien voor de werkzaamheden ter 
voorbereiding van alle structuurschema's. 
In 1980 zijn deze werkzaamheden geeva
lueerd. De nota Structuurschema' s, aan
geboden door de minister van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening aan de 
Tweede Kamer zittingsjaar 1980-1981, 
geeft een evaluatie van het verschijnsel 
structuurschema's over de periode tot 
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1980. Deze evaluatie bevestigt in sterke 
mate de inhoud van de Basisnota Struc
tuurschema' s. Structuurschema's lijken 
een succes. Het in 1972 opgezette plan
ningssysteem heeft het tien jaar volgehou
den en de operatie is, wat de ambtelijke 
voorbereiding betreft, afgerond. 
Er is heel veel kennis vergaard, beleid ge
formuleerd en boven tafel gekomen. Er 
is in planningsopzicht een prestatie gele
verd, die op nationaal niveau nergens ge
evenaard is. Ik vind het dan ook zeer 
terecht, dat de structuurschema's in het 
CDA-rapport zoveel aandacht krijgen. 
Structuurschema's hebben een grote rol 
gespeeld in afstemming van beleid zowel 
binnen als tussen departementen. Mis
schien ligt daar nog wel een van de be
langrijkste positieve effecten van de gehele 
onderneming. Het komt vaker voor: het 
werken aan een beleidsnota draagt bij aan 
een structurering van de beleidsvoering. 
Dit positieve effect van betere afstemming 
van beleid tussen departementen heeft er 
wel toe geleid, dat structuurschema's nogal 
een introvert karakter hebben. Interessan
te en vaak boeiende stukken voor direct 
betrokkenen; moeilijk leesbaar voor ge
interesseerden. 
Structuurschema's ontstonden in een pe
riode van grote planvormende activiteiten 
bij het rijk en de provincies. In die tijd 
golden ten aanzien van de ruimtelijke or
dening termen als: 
- geleiding van een proces (niet leiden: 
te sterk en niet begeleiden: te zwak)'; 

'mennen met de losse teugel'; 
- 'plannen in onzekerheid'; 
- 'ruimtelijke ordening is meer tuinieren 
(zaaien, wieden, bijplanten, groei en ont
wikkelingen volgen) dan bouwen (werk 
volgens een van te voren vastgesteld be
stek uitvoeren)'. 
En ten aanzien van structuurschema's 
werden termen gebruikt als: 
- 'speelruimte verkennend'; 
- 'afbakening van mogelijkheden waar-
tussen, volgens gestelde regels, gekozen 
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kan worden'. 

Hieruit blijkt, dat structuurschema's zijn 
opgezet in een tijd, dat we ons de onzeker
heid van de 'vierde dimensie' goed bewust 
waren. Die onzekerheid is bep<~ald niet 
afgenomen, zie de paragraaf hiervoor (de 
onzekerheid van de 'vijfde dimensie'). 
In zijn hiervoorgenoemde nota constateert 
de minister van VRO, dat structuursche
ma's het geeigende instrument blijken te 
zijn om op rijksniveau de coordinatie tus
sen het ruimtelijk beleid en het lange-ter
mijnbeleid in de verschillende sectoren van 
overheidszorg te verwezenlijken. 
lk heb de indruk, dat de beleidszwaarte 
die van structuurschema's verondersteld 
wordt, aanmerkelijk zwaarder en als ge
volg daarvan de te doorlopen procedures 
aanmerkelijk ingewikkelder en langduri
ger geworden zijn, dan ik me indertijd 
voorstelde. lk dee] daarin de mening van 
het CDA-rapport. lk wil niet verhelen, dat 
ik me nog steeds afvraag, of het gewicht 
of de belangrijkheid van wat uiteindelijk 
besloten wordt wei tegen a] die inspanning 
opweegt. 
Wanneer een keer een formule gevonden 
is, die het redelijk schijnt te doen, is men 
te gemakkelijk geneigd deze formule uit 
te bouwen en toe te passen waarvoor hij 
niet bedoeld is. Men had structuursche
ma's moeten beperken tot de onderwerpen 
technische infrastructuur (verkeer en ver
voer en openbare nutsvoorzieningen) en 
militaire terreinen. 
lk ben zelf ook altijd tegenstander ge
weest van de Groene Structuurschema's 
en cen Structuurschema voor de V olks
huisvesting. 

Het CDA-rapport stelt, dat structuur
schema's een raming geven van het ruim
tcbeslag voor de betreffende sector op de 
lange termijn. Vermoed wordt, dat in een 
aantal gevallen claims worden gelegd, die 
nict te verwezenlijken zijn, doordat reeds 
ccrder daarmee strijdige claims zijn ge-
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legd. Zulke uitspraken wekken bij mij de 
indruk, dat te veel waarde gehecht wordt 
aan de (hardheid van de )beslissingen met 
betrekking tot de ontworpen infrastruc
tuur in de structuurschema's. Het antwerp 
van de benodigde infrastructuur is echter 
gebaseerd op aannamen ten aanzien van 
economische en maatschappelijke ontwik
kelingen. Zoals hiervoor reeds is bespro
ken is dat een zeer hachelijke zaak. Het 
maken van een dergelijk antwerp is te ver
gelijken met biljarten op een schip. De 
ontworpen infrastructuur moet dus ook 
niet te absoluut gezien worden, op basis 
waarvan financiele afspraken te maken 
zijn. Het grootste belang van een struc
tuurschema zit naar mijn mening zowel in 
het beter kennen van het systeem, van de 
afhankelijkheden en van de 'speelruimte', 
nodig voor het voorzien in een behoefte, 
als in de rol, die structuurschema's in de 
coordinatie en afstemming van het ruimte
lijk beleid vervullen. De aangegeven voor
ziening ten behoeve van de infrastructuur 
is limitatief en indicatief. 

Structuurschema's geven informatie over 
de bedoelingen van het rijk en een kader 
voor het nemen van besluiten onder steeds 
wisselende en veranderende omstandighe
den. Die bedoelingen van het rijk hebben 
niet aile het zelfde gewicht; er zijn essen
tide en niet-essentiele beslissingen. Voor 
een goede afstemming van het ruimtelijk 
beleid is het noodzakelijk dat de lagere 
overheden zowel de essentiele als de niet
essentiele beslissingen kennen. Het rijk 
bindt zich, behoudens herziening van het 
structuurschema, aan de daarin geformu
leerde essentiele beslissingen; de provincies 
verwerken deze beslissingen in de streek
plannen; bij verschil van mening kan de 
minister van VRO gebruik maken van de 
aanwijzingsbevoegdheid. De niet-essentiele 
beslissingen spelen een belangrijke rol bij 
de provinciale/regionale belangenafwe
ging in de PPC. Die belangenafweging 
kan weer zijn invloed hebben op het rijks
beleid. 



RUIMTELIJKE ORDENING 544 
-------- ---------~--~------ --

Door deze wisselwerking ontstaat coordi
natie van ruimtelijk beleid tussen de drie 
bestuurslagen op een wijze, dat rekening 
gehouden wordt met de specifieke om
standigheden van de regio. 
Maatschappelijke ontwikkelingen laten 
zich nauwelijks belnvloeden door een 
ruimtelijk planningssysteem. Een planwet 
zou betekenen hardheid geven aan beslis
singen, die door ontwikkelingen in de tijd 
niet na te komen zijn. Dit zou er alleen 
maar toe leiden, dat slagvaardig inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen niet meer mo
gelijk is. Gebrek aan flexibiliteit leidt tot 
een vermindering van concrete beleids
uitspraken. 

lk vermoed, dat het ruimtelijk beleid in de 
toekomst meer en meer gekenmerkt zal 
worden: 
a. door een structureel aanvaarden van de 
grote onzekerheid over toekomstige ont
wikkelingen; 
b. door een territoriaal gerichte aanpak 
waarbij meer rekening gehouden wordt 
met de eigen wensen en verlangens van 
lagere overheden; 
c. door een wezenlijke bei:nvloeding van 
de beleidsformulering op een 'hoger ni
veau' van 'onder af' ('bottom up'-beleid); 
d. door het voeren van overleg en onder
handelingen voorafgaande aan de beleids
beslissing, om een zo groat mogelijk 
draagvlak voor en consensus over het te 
voeren beleid te verwerven. 

Na een langdurige periode van voorberei
ding en besluitvorming over een groot 
aantal ruimtelijke-ordeningsnota's op 
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rijksniveau zijn we nu in een fase beland 
waarbij: 
- een nieuw inzicht over wat er gaande is 
en dus over planning nodig is; 
- op beheer gerichte planning territoriaal 
en vanuit de Jokaliteit dient te worden op
gebouwd; 
- de gemeenten en provincies best die 
taak aan kunnen. 
De beleidsformulering van het rijk in 
pkb's dient op deze ontwikkelingen in te 
schieten, duidelijk te zijn in zijn bedoe
lingen en niet verder te gaan, dan strikt 
voor dat niveau nodig is. En datzelfde 
geldt mutatis mutandis ook voor de pro
vincie. 

Het CDA-rapport legt grote nadruk op de 
waarborg voor het dragen van eigen ver
antwoordelijkheid van individuen en 
maatschappelijke groeperingen. De heer 
Van Agt vraagt in de Volkskrant van 24 
augustus 1982 de burgers medeverant
woordelijkheid op zich te nemen. lk ben 
het daar volstrekt mee eens, maar laat het 
rijk niet meer verantwoordelijkheid naar 
zich toe trekken dan strikt noodzakelijk is 
en die het rijk effectief waar kan maken. 
Tmmers, te veel verantwoordelijkheid bij 
het rijk Jeidt tot een reeds nu te constate
ren gevolg, namelijk dat het de burger 
en de lagere overheden door allerlei regel
geving en wetten onmogelijk gemaakt 
wordt eigen verantwoordelijkheid ook 
daadwerkelijk zelf te dragen. 
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