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Van planning naar 
ontwikkeling 

Over de noodzaak van georganiseerde deconcentratie 

L e Clercq: 'Wat mij al veel langer 
fascineerde, is het verschil in bena
dering in Amerika en Europa, of in 

het bijzonder ons eigen land. Veel sterker 
dan hier wordt in Amerika het denken over 
planologische processen gevoed door soci
aal-wetenschappelijke opvattingen, die er
op zijn gericht de specifieke belangen van 
met name onderliggende groepen tot hun 
recht te laten komen. De overheid en dus 
de planners van beleid krijgen daardoor 
een bijna activistische rol toebedacht. Fy
sieke planning en maatregelen, waar het 
bij ons allemaal om begonnen schijnt, gel
den daar eerder als hulp- of vervolgstuk
ken om aan ordeningsprocessen vorm te 
kunnen geven.' 'In Nederland is dat heel 
lang andersom geweest, maar je ziet op dat 
punt wel een verschuiving. Hier concen
treerde het beleid zich van meet af aan op 
vraagstukken van fYsieke infrastructuur 
en speelden bijzondere belangen of behoef
ten nauwelijks een rol. De Nederlandse 
planologie is altijd sterk gericht geweest op 
het plannen van het ruimtelijk ontwikke
lingsproces. Dat geschiedde weliswaar 
vanuit een uit maatschappelijk oogpunt 
wenselijk perspectief, maar met het accent 
op het object van planning en minder op 
degenen voor wie het was bedoeld. In ons 
land wordt alles al gauw gerangschikt on
der het algemeen belang. De bijzondere be
langen worden dan in het planningsproces 
min of meer verondersteld. Wat je nu ziet is 
een verandering die meer de Amerikaanse 

door Christiaan de Vries 

De grote verschuivingen in 
de ruimtelijke ordening 

vertonen twee tendensen. 
Een conceptuele verandering 

is de verschuiving van 
planning naar ontwikkeling. 

Meer praktisch zijn de 
veranderingen in de rol van 
de betrokkenen. Uiteraard is 

er onderlinge samenhang. 
Conceptueel verschuift de 

idee van maakbaarheid 
naar het inspelen op 

ontwikkelingen zoals zij zich 
voordoen. En daarmee 

ontstaat ook meer ruimte 
voor de belangen en wensen 

van de betrokkenen. 
In gesprek met 

Frank le Clercq, hoogleraar 
Planning van Stadsgewestelijk 

Verkeer en Vervoer aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

• • 

tere gevoeligheid voor de druk die wordt 
(of zou kunnen worden) uitgeoefend door 
maatschappelijke actoren. Dan gaat het 
erom wat men eigenlijk wil met een be
paalde ruimte of spoorwegverbinding of 
grote weg.' 
'Er zijn aanwijsbare redenen waarom we 
ondanks de oude Europese collectieve tra
ditie nu ook hier een met Amerika verge
lijkbare ontwikkeling zien. De bevolkin
gen zijn explosief gegroeid, zeker in ons 
land benutten we elke meter grond. Alles 
heeft met alles te maken gekregen en de 
individualisering deed de rest. Ruimtege
bruik en de onderhavige belangen komen 
dan vanzelf bij elkaar. Na de noodzakelij
ke welvaartsoptiek en het daarbij beho
rende generieke beleid richten wij ons nu 
ook meer op de specifieke belangen. Die 
laten ook van zich horen, of het nou gaat 
om tegenstand tegen ruimtelijke ingrepen 
of om het bedingen van specifieke voorzie
ningen zoals voorzieningen in de buurt, 
het belang van een concentratie van be
drijven, een recreatiebelang voor bepaalde 
bevolkingsgroepen en het vervoer voor de 
stedelijke bevolking of voor het platte
land. Zo bekeken is de gedachte goed te 
begrijpen om deelname en belang van spe
cifieke partijen te koppelen aan de mate 
waarin men wil bijdragen en dat tot gel
ding te brengen in een publiek-private sa
menwerking. De rol van de ruimtelijke 
planning is erop gericht de directe belan-

kant opgaat, maar met een minder groot accent op "equity", op het 
scheppen van gelijke kansen voor iedereen. De twee oriëntaties 
vloeien in elkaar over. Ook hier te lande komen de maatschappe
lijke behoeften op de voorgrond te staan. Er bestaat ook een gro-

gen en wensen op een rij te zetten en te 
zorgen dat duidelijk is wat er gedaan moet worden.' 

Architectonische activiteit 

Christiaan de Vries is directeur van de lichtillg Wetellschappelijk Bureau uan D66. 
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'Tot zover de proceskant. Deze hele beweging zie je ook op inhou
delijk vlak. Het inhoudelijke denken over de omgeving spitst zich 
steeds meer toe tot beantwoording van de vraag hoe we een be-
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paalde ruimte inrichten. De stedenbouw is, meer nog dan 
de planologie, gericht op de uiteindelijk te realiseren 
fysieke structuren, dat wordt langzamerhand een bijna 
architectonische activiteit. Met het steeds sterkere 
accent op de kwaliteit van de in te richten ruimte is het 
interessant om te zien dat we ook het ruimtelijk vraag
stuk als het ware herformuleren als architectonisch 
vraagstuk.' 
'Zo zie je dergelijke verschuivingen op tal van gebieden. 
In de volkshuisvesting gaat het van aanbod naar een 
vraaggerichte benadering. Dat is een beweging die ook 
de planning op een andere manier tot stand doet komen. 
Wanneer op de behoeften van de markt moet worden 
ingespeeld, dan vervalt de volkshuisvesting immers als 
sturingsinstrument.' 
'De naoorlogse periode was met haar wederopbouw, 
woningnood, Deltaplan en uitbouw van het wegennet 
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sterk gericht op een goed aanbod van ruimtelijke voor
zieningen waar economie en maatschappij tot hun recht konden 
komen. De nationale overheid beheerde dit alles en hield het bin
nen de perken. Met het afschaffen van de centraal geleide volks
huisvesting en de daarbij behorende, sturende subsidiestromen 
zijn we nu in een periode beland waarin de vraag bepalend is voor 
de ontwikkelingen in woningbouw, aanleg van bedrijfslocaties en 
dergelijke. Met het inspelen op de vraag "privatiseert" de planolo
gie als het ware. Maatschappelijke partijen nemen zelf initiatie
ven en brengen die ook tot uitvoering binnen de kaders die zijn 
gesteld. Vandaag de dag hoor je dan ook de roep om liberalisering 
van de regelgeving om daarmee de "setting" van het krachtenveld 
te optimaliseren. Daar staat de behoefte tegenover van de deelne
mers om precies te weten wat de spelregels zijn van het speelveld 
dat zij betreden. Men wil weten wat wel en niet kan, in plaats van 
dat elke keer weer opnieuw te moeten uitonderhandelen. Een 
voorbeeld daarvan is de behoefte in kringen van ontwikkelaars 
aan een duidelijk grondprijsbeleid, met uniforme elementen, in 
plaats van een invulling die per gemeente kan verschillen en 
steeds weer opnieuw moet worden bewerkstelligd.' 

Systeemvi.sie 

'Wat lang voor deze drang tot particularisering gespaard bleef is 
de infrastructuur voor verkeer en vervoer, het laatste bolwerk van 
overheidsgestuurde beleidsontwikkelingen. Maar ook hier zie je 
nu dezelfde beweging. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
benadert de vraagstukken nu al meer en meer "vraaggestuurd". 
Door zelf initiatief te nemen en geld mee te brengen, kunnen lage
re overheden aangeven waar ze de infrastructuur gerealiseerd 
willen hebben. Zelfs private partijen komen al met voorstellen om 
infrastructuur te ontwikkelen, zoals Siemens met zijn plannen 
voor de magneettrein naar de noordelijke provincies of weer ande
re bedrijven met voorstellen voor de aanleg van de A4 door 
Midden-Delfland. 
Voor mij is het echter de vraag of infrastructuur zich op een der
gelijke, nogal letterlijk vraaggestuurde manier laat benaderen. Je 
moet hier een onderscheid maken tussen de prioriteiten in aanleg 
en de wijze waarop de netwerken zijn geordend en gestructureerd. 
Juist in deze tijd is er een "systeemvisie" vereist om afzonderlijke 
projecten vraagvolgend uit te bouwen. Je moet er toch niet aan 
denken dat je de ene keer het Siemensinitiatief hebt, vervolgens 
een van Boeing voor een zweeftrein naar Eindhoven en dan weer 
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een andere technologie naar het Oosten van het land. Visie en 
coördinatie zijn nodig om de kwaliteit van samenhangende syste
men op een hoger niveau te krijgen.' 
'Dit alles brengt de ordening in het geding van de verhoudingen 
tussen de besturen en tussen maatschappelijke partijen. Ook hier 
heeft het Thorbeckiaanse grand design zijn kracht verloren. De 
zich met grote snelheid ontwikkelende maatschappelijke werke
lijkheid stelt hier haar eisen. Bestuurlijk beschouwd valt niets 
meer in één keer te regelen. Maar ook de intensieve en gecompli
ceerde verhoudingen tussen de maatschappelijke partijen vragen 
om meer samenwerking en afstemming dan alleen de regulering 
van de concurrentie. Denk maar aan gemeentegrensoverschrij
dende zaken als infrastructuur, woon- en werkmarkt en gespreide 
activiteiten als winkels, stadions en musea in de regionale net
werkstad. Hetzelfde geldt voor de stimulering en de onderlinge af
stemming van particuliere initiatieven ten aanzien van in wezen 
publieke voorzieningen. Het zijn voorbeelden die vragen om over
heidshandelen dat is gericht op het leggen en onderhouden van 
goede relaties in de beleidsnetwerken, en niet om centrale trans
acties en hiërarchische verhoudingen. Mijn indruk is dat de pro
jectgewijze aanpak die in zwang is nu ook maatschappelijke, 
bestuurlijke en democratische kaders dient te krijgen. Doelorga
nisaties voor de uitvoering van publieke en op de collectiviteit ge
richte zaken moeten aan de slag kunnen. Ze moeten ook bestuur
lijk hun beslag krijgen, en een behoorlijke democratische legitima
tie. Daarvoor moeten we de instrumenten ontwikkelen.' 

Recycling 

'Zoals gezegd, in een steeds integraier maatschappelijke orde 
komt het accent vanzelf te liggen op het planmatig inpassen van 
alle verschillende functies. En dan wijzigen zich ook de schema's: 
nieuwe economie, ICT, andere ordes van tijd en ruimte, flexibele 
behoeftes. Daarbij moeten we overigens niet vergeten dat de klas
sieke zware economie ook nog bestaat met zijn mainports, bedrij
vigheid en infrastructuur. Dat alles creëert nu de opgaven voor de 
ruimtelijke ontwikkeling. Hoe breng je de mutaties tot stand, hoe 
stem je af wat zich als nieuw aandient aan het bestaande gebruik 
van de ruimte? Hoe pas je de aparte behoeftes in van alle ver
schillende belangengroepen? En, last but not least, hoe creëer je 
hierbij ook nog eens een betere wereld? Ruimtelijke planning 
wordt steeds sterker een proces van "recycling". In de stedelijke 
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ruimte zie je dat de dingen steeds meer on the spot worden inge
past. Allerlei bepalingen spelen daarbij een rol: het karakter van 
de openbare ruimte, mobiliteit, architectuur. Met al deze dimen
sies moeten we min of meer tegelijkertijd rekening houden.' 

'Dit alles maakt de ruimtelijke ontwikkeling hoe dan ook tot een 
meer alledaagse, prozaïsche bezigheid. Met name in de steden zie 
je dat men met grote projecten iets van het oude monumentale 
prestige probeert terug te winnen. Maar met het prestige dat 
ermee is gemoeid krijgen die projecten ook altijd iets opportunis
tisch, en daarmee iets willekeurigs. Over postmodernisme gespro
ken: het is steeds meer een opgave om het echte en onechte van 
elkaar te blijven onderscheiden. Voorheen scheidde de geschiede
nis voor ons het kaf van het koren, maar in onze hogedrukmaat
schap pij worden we geacht dat zelf te doen. En bij dergelijke grote 
projecten zijn slechte plannen er nu eenmaal sneller dan goede, 
vanwege het overwegend mono-causale karakter. Dat is dan ook 
een belangrijk argument voor een integrale planaanpak, ook al 
valt die vaak duurder uit. Met name Rijkswaterstaat denkt nog 
steeds te sterk sectoraal "een weg is een weg". Het gaat er echter 
om de toegevoegde externe eisen in overeenstemming te brengen 
met de integrale omgevingseisen en met de functionele eisen die 
we moeten stellen.' 
'Ook de recente uitgave van de WRR over ruimtelijke ontwikke
lingspolitiek bepleit deze aanpak. De infrastructuur is hier de 
aanjager. Nu zie je dat motief weer terugkeren in de wet voor de 
grote projecten. We zullen moeten oppassen de gewenste aanpak 
niet te laten verworden tot een set van procedures want de eigen
heid van de omgeving en van een bepaald project moet behouden 
blijven. Let op de "drivers", niet op de regels. Zo is er jaren gepraat 
over, en vooral tègen stedelijke uitbreiding. Maar de steden brei
den toch uit, of je dat nou wilt of niet. Ruimtelijke planning geldt 
dan als instrument voor de kanalisering van de ontwikkelings
krachten, maar die vallen nauwelijks te sturen en zeker niet te 
stoppen.' 

Nederlan.d Megastad 

'Wanneer je Nederland als megastad·beschouwd (en dat is wel een 
mooi beeld), dan laat de vraag zich stellen hoe het bestuur moet 
worden vormgegeven. Denk je dan in de eerste plaats aan één cen-

traal niveau van besluitvorming, of aan de regionale schaalni
veaus? We moeten oppassen dat je in een dergelijke figuur het 
vraagstuk van besluitvorming niet simplificeert tot de figuur van 
de sterke man. Als het om ruimtelijke vraagstukken gaat, dan is 
met name het regionale niveau in tel. Met name daar laten de 
democratische en regionaal-economische vereisten zich mengen 
met inhoudelijke en kwalitatieve eisen voor de omgeving. Dat mo
tief zie je ook terug wanneer je naar de stedelijke gebieden kijkt. 
Neem bijvoorbeeld de kaderwetgebieden, die komen uiteindelijk 
toch onder één bestuurlijke autoriteit. Dat zie ook in het buiten
land, daar speelt ook het gevecht van de steden met de randge
meenten.' 
'Veel sterker dan voorheen moeten we uitgaan van bestuurlijke 
netwerken. Dat is ook wat de SWB in haar eigen uitgave over de 
vitale economie bepleit. Daar ligt de toekomst, en niet in de klas
sieke bestuurlijke hiërarchie. De netwerkachtige benadering, de 
eigen vormen van informatie en communicatie die daarbij horen, 
de pragmatische afweging - als je het goed bekijkt, komt het neer 
op een "way oflife". een andere cultuur. Veel meer dan in het klas
sieke hiërarchische denken speelt de goede afweging een rol. Daar 
ligt ook de winst van de beleidsconcurrentie. Het gaat uiteindelijk 
om het spel der krachten dat je moet zien te modificeren en te ac
commoderen. Het is aan de democratische overheden om het 
speelveld afte bakenen en doelstellingen op te stellen, plus regels. 
Daaraan moeten het maatschappelijk initiatief en het geld dan 
worden toegevoegd.' 

'Keren we terug naar de megastad, dan gaat het daarbij toch voor
al om een landelijke scope, maar we moeten beseffen dat de lan
delijke overheid geen directieve rol meer speelt. Ze kan wel 
bepaalde zaken ontwikkelen of aanmoedigen en het systematische 
kader stellen, maar het initiatief moet van anderen komen. Voor 
de uitwerking moeten de partijen zorgen die daartoe het initiatief 
willen nemen. Maar het maakbaarheidsdenken is bij de tegen
woordige overheid nog te geprononceerd aanwezig. Zo ging de 
RPD bij de Vinex te ver met de centrale rol van de rijksoverheid, 
waardoor de VinexJocaties voorbeelden zijn van centrale over
heidspolitiek. Goed leiderschap is integendeel een visie op de 
beleidssystematiek die nodig is en niet de neiging om zelf aan het 
roer te willen plaatsnemen. Ook al komt het omgekeerde neer op 
hetzelfde nihilisme dat werd betracht aan het eind van de nota 

Aanleg van de lightraiJvel"l)inrung met stad Uh·echt in stadsllitbl·eiding 
Zendet·pm·k, Usselstein 

Regionaal Economisch Beleid. Daar stond wel een goede 
analyse maar die werd overschaduwd door een te libera
le opvatting over het eindstadium, als het draait om de 
verantwoordelijkheid en het handelen van de overheid.' 

12 

De kwaliteit van het bestaan. 

Le Clercq: 'Tenslotte nog een opmerking over het onder
werp waar het eigenlijk allemaal om draait. De drijfveer 
waarom we het allemaal doen, moet toch de verbetering 
zijn van de kwaliteit van ons bestaan. Vergelijk de smog
toestand uit de jaren zeventig in delen van de Rijnmond 
met de vermindering van de uitstoot nu en met de 
natuur- en recreatiegebieden die daar tot stand komen. 
Er is überhaupt sprake van een toenemend kwalitatief 
denken. Dat hangt samen met de zowel individueel als 
collectief toenemende welvaart. Dat zie je meer in het 
algemeen terug in het huidige accent op de ruimtelijke 
planning van functies als rust en stilte en het belang dat 
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we hechten aan de groene omgeving. Wat we nog echt als collectief 
ervaren, bekijken we vanuit een toenemende behoefte aan kwali
teit.' 
Zo geschetst zijn de voornaamste ontwikkelingen op het veld van 
de ruimtelijke ordening toch de overgangen van een objectgerich
te naar een meer subjectgerichte planningsaanpak, van aanbod 
naar vraaggestuurd, van transactie naar relatie- of netwerkmaat
schappij. Een aantal doorlopende planologische thema's zit daar
bij op een heel hoog schaalniveau: het uitdijen van de steden. Op 
een lager schaalniveau bevindt zich de vraag van de ruimtelijke 
inrichting. Wat beide verbindt is het vraagstuk van de planning 
van de publieke voorzieningen, met name de infrastructuur. 

Uitdijen 

Le Clercq: 'Je kunt het uitdijen van de stad wel degelijk beschou
wen als een geografische trend. De planologische opgave is hier
aan vorm te geven. Dat heeft bestuurlijke dimensies: een en ander 
voltrekt zich over de gemeentegrenzen heen. En politieke dimen
sies: de eigenlijke en conflicterende behoeftes waaraan gevolg 
moet worden gegeven. En weer bestuurlijke dimensies: infrastruc
tuur en grondprijzen, achterblijvende steden, sociaal verval. Gege
ven de uitgebreidheid van de problematiek is het logisch dat men 
is gaan denken in termen van netwerksteden. Dat roept de erken
ning op dat bevolkings- en bedrijfsactiviteiten zich in een inter
stedelijk gebied afspelen. Het omzetten in beleid vraagt om sa
menwerking tussen gemeenten in plaats van concurrentie, om 
hoge investeringen in regionaal openbaar vervoer, om geliberali
seerde woningbouw, om een kwalitatief hoogwaardige omgeving. 
Daarmee vraagt het om een even ambitieuze als zorgvuldige ruim
telijke aanpak. Het instrumentarium daartoe is dan ook onont
beerlijk: grondprijs, heffingen en een versterkte rol voor de pro
vincie om proactief ruimtelijk beleid te kunnen doorzetten. Indien 
nodig tot binnen de gemeentegrenzen, wat de noodzaak voor een 
begeleide ontwikkelingsautonomie voor de gemeenten overigens 
onverlet laat. 
Van de gemeenten zelf wordt ook heel wat gevraagd. Het vergt 
nogal wat in de omgang met de verschillende actoren in de wo
ningbouw en de aanleg van bedrijvenlocaties. Toch moeten eigen
tijdse kwaliteitsmaatstaven worden ontwikkeld, financieel bege
leid en zo nodig afgedwongen. Dat legt een accent op stedenbouw 
en architectonische kwaliteit, ook van de openbare ruimte. Voor 
alle afgeroomde grondkosten zal stedelijke kwaliteit moeten te
rugkomen. Dat schept de figuur van de gemeente als ontwikkelaar 
tussen andere ontwikkelaars. En het schept de noodzaak om de 
notie van kwaliteit nader te operationaliseren in termen van ver
blijfskwaliteit (onder andere de voorzieningen), esthetische kwa
liteit, duurzaamheid en sociale hechting. Veel is nu terug te vin
den in het Grotestedenbeleid. Maar het moet gewoon het beleid 
worden voor de behandeling van de stedelijke ontwikkelingen. 
Ten slotte is er de planning van de publieke of collectieve voorzie
ningen. We zagen dat hier vraagstukken spelen van besluitvor
ming en fysieke inpassing, en die zijn deels complementair omdat 
besluitvorming plaatsvindt door toe te geven aan inpassingseisen 
(zie de tunnel onder het Groene Hart). Ook het vraagstuk van 
financiering wordt hier wel genoemd. Ik ben echter geneigd dat 
als een begrotingsvraagstuk te beschouwen van Verkeer en Water

staat en de grote gemeenten. Macro-economisch bezien is het geld 
er immers wel; het gaat erom het uit de private sfeer naar boven 
te laten komen en publiek-privaat te kanaliseren. Denk je verder 
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in deze geest, dan zie ik veel systeemverbeteringen op ons af ko

men. Vooral als je denkt aan de infrastructuur, bijvoorbeeld metro
verbindingen vanuit de stations, en ondergrondse bevoorradings
systemen. 
Al deze zaken kosten geld. Maar in eigelijke zin gaat het om de 
vraag in welk tempo we de kwaliteit van onze omgeving willen 
verbeteren. En dan heb ik het nog niet over het behoud en de ont
wikkeling van onze landelijke omgeving, de waterberging enzo
voort. Al deze zaken liggen besloten in de door mij geponeerde 
noodzaak van georganiseerde deconcentratie. De opgave zal de
zelfde zijn als in de stedelijke gebieden. Anders dan alles door de 
overheid zelf te laten aankopen en weer te laten uitbesteden, zal 
gezocht moeten worden naar de samenwerking met private par
tijen, om met name het kwalitatieve beheer van de gebieden vei
lig te stellen.' 

Drie politieke conclusies 

Le Clercq: 'Ik beschouw de volgende drie onderwerpen als belang
rijke politieke issues. In de eerste plaats betekent het loslaten v 
het beeld van de grote stad en de overgang naar de netwerksteden 
dat je een kans moet geven aan processen van deconcentratie, wat 
mij betreft wel gebundeld in middelgrote steden. De uitdaging is 
dan om samenwerking te stimuleren tussen de kernen om de 
elkaar versterkende ontwikkelingen een kans te geven. 
De tweede opgave vloeit hieruit voort: de investering in de onder
linge verbindingen in het gebied van het stedelijk netwerk waar
toe in ieder geval openbaar vervoer, maar ook ondergrondse lijnen 
voor vracht- en personen transport behoren. Dat vergt investerin
gen die volgens de geldende normen misschien niet rendabel zijn, 
maar dat wel zijn in het nieuwe inrichtingsbeeld dat we willen 
bereiken. 
En last but not least vraagt dit alles waarschijnlijk om een nieu
we rol van politici. Zij moeten een actieve rol spelen bij de initië
ring en publieke legitimatie van de participatieprocessen waar
over we hier spreken. En dit laatste zal hoogst waarschijnlijk bete
kenen dat het functioneren van de politieke vertegenwoordiging 
zelf onder de loep genomen zal moeten worden. Maar daarmee 
verlaten we het onderwerp van de ruimtelijke ordening.' • 
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