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BESCHOUWING 

Ruimtelijke ordening 
en de contra-mal 

Allan Varkevisser in gesprek met Hein Struben, voorzitter 

van de SWB-werkgroep Ruimtelijke Ordening (en Volkshuisvesting) 

D e werkgroep Ruimtelijke Orde
ning en Volkshuisvesting is 
voortgekomen uit het samen

gaan van de twee aparte werkgroepen op 
de genoemde terreinen. Omdat de twee zo
veel met elkaar te maken hebben, en het 
één voorwaardescheppend is aan het an
der, is besloten tot een fusie. "In de discus
sies merkje wel dat het twee verschillende 
terreinen zijn: je spreekt een andere taal 
en op een ander abstractieniveau", aldus 
Hein Struben voorzitter van de werkgroep. 
Het open karakter van de werkgroep vindt 
hij heel belangrijk: "Daardoor krijg je wel 
eens te maken met het overdoen van dis
cussies, maar het is ook deel van de stijl 
van onze partij om dingen niet te formeel 
en te gestructureerd op te zetten." De 
werkgroep heeft te maken met grote en 
kleine golven. Op de lange golf blijft een 
aantal mensen dat echt geïnteresseerd is 
terugkomen. Grote golven doen zich voor 
als er onderwerpen als de Betuwelijn, de 

Paars heeft 'de ruimte' als 
politiek onderwerp op de 

agenda gezet, met name door 
de planning en de uitvoering 

van grote infrastructuur
projecten voortvarend ter 
hand te nemen. Wat merkt 
een werkgroep van de SWB 
nu eigenlijk van deze hausse 
rond de ruimte? Een nadere 
kennismaking met een groep 
experts en deskundigen uit 

het brede veld van de 
Ruimtelijke Ordening 
en de Volkshuisvesting. 

.. ----------------------------'. 

Is het de afgelopen tijd wel eens voor
gekomen dat de werkgroep en de poli
tieke vertegenwoordigers sterk van 
mening verschilden over bepaalde on
derwerpen? 

J a, met name over de compacte stad. Daar 
bestond een groot verschil in opvatting en 
dat hebben we door middel van discussie 
en naar elkaar toepraten opgelost. Zoals 
het democraten betaamt. 
In het veld van de Ruimtelijke Ordening 
heb je per defInitie te maken met verschil
lende schaalniveaus en termijnen. Je 
voelt altijd de spanning tussen de keuzes 
die je nu moet maken en die je eigenlijk 
zou willen maken op de langere termijn. 
Er bestaat een groot verschil tussen watje 
nu in de praktijk voor elkaar kunt krijgen 
- op basis van de bestuurders, de omstan
digheden, de centen - en de vereisten op 
basis van een beleid en een visie op lange
re termijn. 

HSL, Schiphol, de Groene Hartdiscussie, of het huur- en koop
vraagstuk aan de orde zijn . . Bestaat er bij de werkgroep wel voldoende zelfvertrou

wen om met een eigen opstelling te komen in dit soort 
kwesties? Het Ruimtelijke Ordeningsbeleid is door Paars promi

nent op de politieke agenda gekomen. Wat merken jullie 
daarvan? Wordt het voor jullie daardoor moeilijker 
omdat je als groep de fractie niet voor de voeten moet 
lopen, zoals bijvoorbeeld bij de discussie over Schiphol? 

In het geval van Schiphol hebben we te maken met de competen
ties van de woordvoerders in de fractie en dat loopt daar niet altijd 
lekker. Dus houden we ons afzijdig, terwijl ik eigenlijk vind dat we 
op die problematiek zouden moeten inspringen. Een ander voor
beeld is de discussie over de Nota Nederland in 2030. In de Kamer 
vindt men dat nog te ver van het bed, wij wachten daarom ook nog 
even de maatschappelijke discussie af. 

Hein Stntben is zelfstandig adviseur op het gebied van stedebouw, 
m.anage1nent en mediation. 
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Nee, in die zin is het ook geen gestructureerde, wetenschappelijke 
discussie. Alleen al het feit dat je je openstelt voor onderwerpen 
die je kiest op basis van wat in de politiek opkomt, maakt dat het 
geen gestructureerde wetenschappelijke discussie is. Je kiest niet 
voor een bepaald onderwerp, dat je vervolgens helemaal gaat uit
diepen. 
Er zijn wel thema's die langer lopen zoals de HSL-discussie en de 
discussie over het Groene Hart. Die nemen we als jaarthema mee, 
daar omheen organiseren we dan verschillende activiteiten en 
proberen we verder te komen in de richting van meningsvorming. 
Maar meestal gaat het niet verder dan het kort inzoomen op een 
politiek interessant onderwerp. 
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening is een goed voorbeeld 
van een onderwerp waarover we eens heel principieel zouden moe
ten nadenken en een paar mensen op zouden moeten zetten. Maar 
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daar komen we gewoon niet aan toe, daarvoor is onze werkzaam
heid te individualistisch en te ad hoc. 

WcJt bedoelt u met 'principiëler over nadenken'? 

Ik bedoel daarmee dat we eens naar de procedures zouden moeten 
kijken vanuit de vraag wat rechtszekerheid is voor mensen? Be
sluitvormingsprocedures rond projecten en bestemmingsplannen 
zijn buitengewoon ondoorzichtig. De rechtszekerheid die burgers 
aan bestemmingsplannen ontlenen is vaak maar schijn: zodra ze 
vastgesteld zijn, wijken bestuurders er alweer van af. Je zou in dit 
kader daarom kunnen overwegen een servituut - een langlopend 
recht op het gebruik van een bepaald erf - te leggen op bepaalde 
belangrijke gebieden. 
Binnen de Ruimtelijke Ordening komt men bijvoorbeeld nooit 
gemakkelijk met de milieubeweging tot overeenstemming. Het 
bestuur wordt enorm gewantrouwd omdat het heel makkelijk van 
beleid verandert ook al ligt het vast in bestemmingsplannen. Elk 
bestuur stelt weer oude plannen bij. Nieuwe activiteiten worden 
vaak gewoon ingepast. Dit betekent dat je eigenlijk nooit een 
betrouwbare partner bent, noch voor de markt noch voor de bur
ger. 
Over het Noordzeekanaalgebied komt bijvoorbeeld een brede 
groep met marktpartijen allerlei afspraken overeen. Als het op uit
voering aankomt, dan begint er toch weer iemand van de provin
cie ofvanuit een bepaald deelbelang tegen de aanleg van een dijk 
of een industrieterrein te protesteren. Als het beleid geïmplemen
teerd wordt, ligt er vaak meteen iemand dwars. Het zijn vaak niet 
eens de burgers zelf die voor hun belangen opkomen, maar de 
diensten en de politiek. Dat is voor marktpartijen die projecten 
mee-frnancieren niet te begrijpen. 
Hetzelfde geldt voor afspraken met de milieubeweging over waar 
je woningbouw moet plegen. Als er onvoldoende ruimte in de stad 
is, moet er toch ergens een stukje 
natuur worden aangetast. Vervol-
gens vecht iedereen zich dood over 
dat kleine stukje en kunnen er 
geen afspraken worden gemaakt. 
Als je vanuit een wat langere ter
mijnvisie naar hetzelfde probleem 
zou kijken, dan zou je kunnen af
spreken dat je van een bepaald ge
bied ècht afblijft en elders zoek
ruimte creëert. Als je dan besluit 
een servituut te leggen op bijvoor
beeld Waterland, is het ook voor 
iedereen helder dat je daar echt 
van afblijft en niet na verloop van 
tijd weer aan bestemmingsplan
nen begint te rommelen. 

De invoering van zo'n servi
tuut zou het vertrouwen 
van burgers en overheid in 
elkaar dus kwmen verster
ken? 

Precies. Je gaat anders met de 
besluitvorming om. Bestemmings
plannen zijn als instrIDnent van de 
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Ruimtelijke Ordening in feite niet geschikt voor het sturen op ont
wikkelingen, maar alleen voor beheer. Op de oude manier wordt 
het meedenken van bewoners over bestemmingsplannen een 
schijnvertoning en leidt zeker niet tot een grotere rechtszekerheid. 
Daar zouden we eens heel principieel over moeten nadenken. 

De helderheid van bestuur is op het terrein van de 
Ruimtelijke Ordening ver te zoeken. Problematiseren 
jullie dat als werkgroep ook als zodanig? 

Nee. We proberen in de discussies vooral helder te krijgen waar 
het eigenlijk om gaat. Bijvoorbeeld in de discussie over het Groene 
Hart zal elke dorpeling, die in dat gebied woont, zeggen dat hij 
meer woningen over de rand wil hebben. Minister De Boer voert 
echter een contourenbeleid; binnen de aangegeven contouren moe
ten gemeenten hun eigen ruimte voor woningbouw en projecten 
zoeken. Maar de dorpelingen willen dat de dochter van de slager 
ook een woning krijgt. Als je op al die argumenten in zou gaan, 
dan vreten we met z'n allen de schaarse ruimte op. Onze bood
schap is dus: probeer je in het ruimtegebruik werkelijk te concen
treren op de stad. 
In de praktijk is het ontzettend belangrijk om de mensen die wet
houder of raadslid zijn te helpen; de taal en de argumenten te 
geven om een eigen positie in te nemen tegenover andere menin
gen en daar organiseren we onder andere de discussiemiddagen 
voor. 

Ik doelde eigenlijk meer op het voorbeeld van de uitbrei
ding van Schiphol. Dat proces is zo complex en gelaagd 
en wemelt van de procedures, bestemmingsplannen, 
betrokken gemeenten met een eigen opstelling. Als bur
ger snap ik er vaak niets meer van: wie beslist nou eigen
lijk wat op dit terrein? 

Hein Struben 
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Korte termijnen en lange termijnen lopen voor de burger allemaal 
door elkaar. Ze zien een bestemmingsplan van de provincie van nu 
en een Rijksverhaal voor over 20 jaar en die twee gaan niet altijd 
samen. Maar het traject van besluitvorming en uitvoering voor 
bestemmingen over 20 jaar is zo lang, dat je nu al die discussie in 
moet zetten. De burger vraagt zich af hoe dat nou kan, en dat is 
hartstikke moeilijk uit te leggen. Er zijn ook zoveel verschillende 
rollen en werkelijkheden: de gemeente als uitvoerder, het Rijk als 
bediener van de centenkraan, en daartussen in zit nog weer de 
provincie. De provincie zou daar een belangrijke intermediërende 
rol in kunnen spelen, maar kiest vaak niet echt positie. Grote 
gemeenten kunnen bovendien rechtstreeks naar het Rijk stappen. 
Het zijn natuurlijk ook ongelooflijke machtsvragen en belangen 
waar je mee te maken hebt. 

Hoe doet de overheid het als regisseur van de ontwikke
lingen, volgens u? 

De overheid kan veel meer sturen dan ze denkt, maar dat besef 
ontbreekt bij de overheid. Bestuurders zijn veel teveel met hun 
eigen postzegel bezig, waardoor ontwikkelingen slecht worden 
gestuurd en men vaak veel te laat is om nog in te kunnen grijpen. 

Als overheden beter zouden samenwerken, dan zouden er meer 
kansen voor sturing zijn. De investeringen gebeuren toch want we 
streven allemaal naar groei, en die premisse heb ik niet zelf 
bedacht. 
Als je uitgaat van groei en toenemende investeringen, dan zal er 
in de toekomst dus nog meer behoefte aan ruimte zijn. Dat kan je 
laten gebeuren en er elke keer mondjesmaat aan toegeven, maar 
je kan het ook proberen te sturen. Je kan ook de effecten daarvan 
proberen vóór te zijn. 
Drie voorwaarden zijn daarbij essentieel. Je moet voldoende belas
ting heffen om de onderkant goed te huisvesten. Je moet de lange 
termijn infrastructuur plannen anders loopt alles vast. Enje moet 
de contra-mal vastleggen, dus keihard stellen wat je niet wil laten 
opvreten door de groei. Daar zou je veel mee kunnen doen. Als je 
dat niet doet, dan vreten vraag en aanbod door in het landschap 
zoals je bijvoorbeeld ziet gebeuren in Sao Paulo in Brazilië. 
Als het proces niet goed wordt geleid, dan zal men steeds de weg 
van de minste weerstand kiezen. Waar het om gaat is of je door het 
ontwikkelen van Ruimtelijke Ordeningsbeleid daar bewust mee 
om kan gaan; schaarste kan creëren, infrastructuurmaatregelen 
kan nemen en investeringen kan plegen waardoor je ontwikkelin
gen kan sturen . • 

N aar een vitale • econOmIe 
d oo r Frits P rakke en C hristiaan de Vrie s 

V
an oudsher voert D66 zowel de 
aandacht voor het milieu, als voor 
het belang van economische dy

namiek en innovatie in haar vaandel. Het 
zou dus afbreuk doen aan de partij als een 
abstracte en sterk symbolische discussie 
over de zogenaamde tegenstelling tussen 
economie en milieu het politieke debat zou 
gaan bepalen. Deze tegenstelling berust 
namelijk op een verouderde wijze van den-
ken over de werking van onze economie en 
gaat voorbij aan belangrijke veranderin-

Het verkiezingsprogramma is 

vastgesteld en daarmee lijkt de 
discussie over de tegensteUing 

tussen milieu en economie 
voorlopig afgedaan. 

D66 zal de komende jaren 
streven naar 30/0 economische 
groei. Toch is zo 'n doelsteUing 

ouderwets en achterhaald, 
gen die zich de afgelopen decennia in zowel 
de economie als de economische weten- volgens Prakke en De Vries. 
schap hebben voorgedaan. Deze verande- De moderne economie vereist 
ringen als de toegenomen welvaart, de af- i" 
genomen conjunctuurschommelingen en " ,"f een geheel andere, 
de dominante rol van de informatietechno- " nieuwe benadering. 
logie dienen op zich weer te worden ge
plaatst tegen de achtergrond van het voort
schrijdend proces van mondialisering. 

het toegenomen belang van het meso-ni
veau, van regionalisering, clustering van 
economische activiteit en van beleidsnet
werken. Dit zijn allemaal betrekkelijk 
nieuwe economische ontwikkelingen die 
van invloed zouden moeten zijn op de ge
voerde economische politiek. 

fixatie op groei 

De fIxatie op de macro-economische groei 
die ter discussie staat in het debat over 
milieu versus economie vloeit vooral voort 
uit de grote depressie, de wederopbouw na 
de Tweede Wereldoorlog en de pogingen in 
de jaren zestig en zeventig om conjunctu
rele schommelingen, resulterende in 
werkloosheid, te verminderen. In ontwik
kelingslanden kan macro-economische 
groei 'sec' nog steeds een belangrijke eco
nomische politieke doelstelling vormen, al 

Hierbij verwijst de tanende rol van de nationale overheden naar 

Frits Prakke is eConOO!1l en bedrijfskundige. Christiaan de Vries is filosoof 
en directeur van het tvete'Mchappelijk bureau vcm D66. Zij zijn mede-auters 
van de jOligste SWB-publicatie 'Ncwr een vitale economie', clie iu november 
1997 aan ~finister W!Ïers is aangeboden. 

zal ook hier in het licht van de mondiale ontwikkelingen moeten 
worden opgepast voor een te sterke verzelfstandiging ervan. Maar 
in geavanceerde economiëen treden andere doelstellingen hiervoor 
in de plaats. Bovendien werken de oude beleidsinstnnnenten om 
de groei te sturen niet meer. Pogingen tot macro-economische 'fme-
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