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DEBAT 

Orde in de rUÏlnte 
Door Christiaan de Vries 

Nu is el' een inruvidue/'I toene
mend ruimtebeslag, terwijl 
er tevens spI'ake is van een 

groeiend collectief beslag op d/' ruim
te, ook vanwege de immel' toenemen
df' mobiliteit. Compacte woningbouw 
in de tedelijke gebieden, aangevuld 
met goede inf rastJ'uetuI'el/' voorzit,
ningen , zou het ruimtebeslag èn dl' 
mobiliteit tegengaan. 

Tweede deel van het verslag 
van de SWB-conferentie 

over ruimtelijke ordening. 

biecl. Dt~ze gaat nog vooràf aan de be
hoefte aan hnlikbare lokaties, ook al 
wOl·dt gebruik gemaakt van de milieu
effectrapportage. 

Het eerste deel van dit Het is tevens de vraag naar' de crite
ria. Hoe krijg je die op tafel? J e zuJt 
erover moeten kunnen beschikken om 
ze te kunnen plaatsen tegenover de 
veelal sterke economische en stede
bouwkundige behoeften. Gegeven het 

verslag trof u aan in 
het vorige numm.er van 

Idee (nr. 4, september '91). 
Gf'bouwcl di/'nt er te worden in de ste-
denring. Dit komt wel overeen met df' 
lijn van de Nota, maal' er wOl'dt een 
te weinig consistente uitwerking aan gegeven. Het Rijk 
toont geen bereidheicl cle instanties aan te wijzen die de l'e
gionale belangen clienf' n te behartigen. De oude structuren 
zullen een sta in de weg blijken. 
Als el' vanuit gegaan moet wOl'clen dat groei in het algemeen 
moet kunnen , zal er een gefa eel'd beleid ontwikkeld moe
ten woeden. Dit geldt vooral de gemeentelijke politiek zelf. 
Het beleid dient gewijzigd of beëindigd te kunnen worden 
als rut nodig mocht blijken. Neem dus geen maatl'egelen , of 
sluü geen overeenkomsten, dif' je ver'plichten de maximale 
groei te halen (bijvool'beeld zou het vOOl'zieningenniveau 
niet afgestemd mogen worden op het aantal inwonel'S dat el' 
pas over' 25 jaal' zal zijn. Dit soort van processen verloopt 
àl te veel als een selJ fulftlling prophecy). En realiseee je dat 
groei en uübeeicling niet per sf hetzeU'de hoeven te zijn! 
Uitbl'eiding van het inwonertal is niet hetzelfde als de gr'oei 
van het aantal viel'kante metees woonoppeJ'Vlak. En dc 
groei van het aantal viel'kante metel' woonoppel'vlak be
hoeft niet altijfl de uitbl'eiding van tie totale bewoonde op
pervlakte te betekenen. 
Ingaa nde op de problematiek van het Groene Hal·t wOl'dt 
het pl'Obleem aan de ol'de gesteld van de 'veestening van de 
tedelijke omgeving en de museali ering van het land

schap'. Men vreest het el'g te bij de projectie van het 
Groene Hart in de Randstad. Hoe houd je de omgeving le
vend , zowel binnen a ls buiten het Gl'Oene Hal't? 
Het gebied dient in elk geva l duidelijk begrensd te worden, 
anders zullen onvermijdelijk de gl'enzen steeds vel·der naar 
binnen wOI'den gelegd. Een ernstig belangenconllict bestaat 
er tussen de grote steden en de gemeentes in het landelijk 
gebied. Zo schuift Rotterdam zijn groene buffer steeds ver
der op. Het kost moeite duidelijk te maken dat er verschil
lende belangen in het geding zijn. Er bestaan echter ook 
bUiten het Gr'oenf' Hart waardevolle plekken in ecologisch 
opzicht, die em sLig worden bedreigd. Het is een pdncipiële 
vraag hoe je met de natuur omgaa t in een veestedelijkt ge-
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feit dat hiel' ook andel'e aspecten, 
zoals werkgelegenheid, aan kleven , 
zal de oplossing hiel'Voor boven-ge-

meentelijk moeten wonien gf'vonden. Df' vraag is dan of de 
provincie hiertoe genoeg is toegerust en of de politieke wil 
voldoende aanwezig is. 
Een uitwijkmogelijkheid voor de Randstad is het ' nieuwe 
land '. Tegen alle weerstand in zal D66 hier een standpunt 
over moeten bepalen. In de Randstad blijft echter de pro
blematiek van de oveegang van het stedelijk naar het lan
delijk gebied bestaan. In dit verband moet de vraag wor
den gesteld of aan de r'and van het stedelijk gebied, niet ge
leidelijk aan minder dicht en hoog zou moeten worden ge
bouwd, in plaats van de Ilat- en kantoOl'gebouwen die er nu 
ven'ijzen. 
De vel'vuilde gebieden - voor schoonmaak dient te worden 
gekozen. Dan kunnen deze voor bouw geschikt gemaakt 
worden. Op zich is dat goedkoper , daar het uiteindelijk 
toch zal moeten geschieden. 
Wat beh'eft cle bestuurlijke problematiek wOl'dt opgemerkt 
dat deze apart aandacht vergt. In de eerste plaats zouden, 
als in een gefaseerd pl'oces, nu eerst de intergemeentelijke 
samenwel'kingsverbanden meer geld moeten krijgen. Tn in
tel'gemeentelijk bestek zèlf moeten de financiël.e middelen 
en potjes bij elkaar worden gebl'acht om daal'mee geza
menlijke pI'ojectorganisaties in te richten ten behoeve van 
het ruimtelijk beleid. Tevens moet el'aan worden gedacht 
dat doOl' het voeren van een I'estrictief beleid de lokaties 
dUUl'del' worden. Gezorgd kan worden voor mogelijkheden 
tot geld-overheveling. Die middelen kunnen dan tevens 
wOI'den ingezet in het kader van een duurzaam ruimtelijk 
beleid. 
In het algemeen ligt er voor de gemeente een bijzonder be
lang in de woningbouw. Namelijk, om meer financiën te ge
nel'el'en teneinde het voorzieningenpakket in stand te kun
nen houden. Zo wOI'den de lokale overheden welhaast ge
dwongen te bouwen , maar in feite wordt de l'ekening aan 
de gemeente gepresenteerd . De kwestie van de economisch
fmanciële belangen dient veel meer in het beleid te worden 
betrokken. Te gemakkelij k worden er concessies gedaan. 
Ten behoeve van de nommandhaving met betrekking tot 
het milieu zouden de zones ingekrompen kunnen worden, 
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terwijl met het oog op de geografische problematiek de 
grenzen juist velTuimd dienen te wOl'den, De lokale demo
cratische verantwool'delijkheid moet het pl'imaat krijgen , 
met het gevoel voor de noodzaak van coördinatie, Dit zal 
op tel'mijn inhouden dat el' grotel"e gemeentes en gl'otere 
pl'Ovincies of regio's ontstaan , Voor D66 is de heldel'heid 
van de bestuurJjjke vel'houdingen belangrijk, evenals de 
democratische legitimatie ervan, Na de te cI'eë['en VOI"men 
van intergemeenteJjjke samenwel'king zal dan ook ern t 
gemaakt moeten worden met de creatie van nieuwe, demo
cI'atisch gekozen besturen voor de grotere eenheden . 
Tevens dient er ges treefd te worden naar een krachtiger 
l"egionale bestuursorganisatie. Deze zullen nodig zijn om 
tegenspel te kunnen bieden aan de llijksoverheid op de 
punten van ecologie en ruimtelijke pt:oblematiek. 

De problematiek van de andere regio's 

Hoewel de aanwezigen op deze werkconfel"entie zi ch et: 
niet in vastbeten, werd opgemerkt dat de Vierde Nota te
veel vanuit een l'andstedelijke optiek is geschreven. De be
hoefte i een gediJferentieerde aanpak , vanuit het lande
lijk centrum , maat' ook gevoed per regio. Wat dit laa tste 
betreft werd met klem opgemerkt dat de r egionale pl'Oble
matiek nog te sterk vanuit één punt, Den Haag, bekeken 
wordt. Gewaakt dient te worden voor wat men bet 'gelijk
heidssyndroom' noemde. Culturen en omstandigheden 
ver schillen en maken een onder scheiden aanpak noodza
keJjjk. 
In de discussie over de economische problematiek wOI·dt 
gefocust op de landbouw. Deze vot:mt in toenemende mate 
een pt:obleem. De intensieve landbouw èn de veeteelt die
nen vervan gen te wOl"den dOOl" een extensieve. Pas dan zal 
een en ander op een meet" ecologisch verantwoorde wijze 
kunnen worden aangepakt en kan de overproduktie WOI'
den teruggedrongen. Bedacht moet wOl·den dat het ve r
plaatsen van landbouw- en veeteeltactiviteit naar andel'e 
delen van Europa niet meel' is dan het verplaatsen van de 
problemen , zoals overproduktie, gif en bemes tingsp['oble
matiek. Dit geldt ook in nationaal opzicht voor het ver 
plaatsen van activiteiten naar andel"e regio's. (Waarom 
wordt geen prioriteit gegeven aan juridische middelen , bij 
voorbeeld het koppelen van een hinderwetvel'gunning aan 
een bouwvergunning?) West-Brabant en Geldedand on
dervinden duidelijk de last van de overheveling van be
drijvigheid uit de Randstad. Geldedand voert hierop zelfs 
een restrictief beleid. 
Bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van de termino
logie: "mozaïek van gl'Ondgebonden landbouw en andere 
functies". De kt'itiek treft niet alleen de verhullende tel'mi
nologie. Deze categorie "Bruin Nededand" (zie de kleur
aanduiding op de overzichtskaart 'koers 2015' , blz. 84) 
lijkt een vrijplaats te moeten worden voor allerlei oncon
troleerbare activiteiten. De kleur bruin dreigt een lek te 
worden in het opgezette systeem. Hier tegenover WOl"dt ge
pleit 'voor de vergroting van de gebieden waar het behoud 
van de natuur het uitgangspunt vormt VOOI' de ruimtelijke 
ontwikkeling. Jui t in dit opzicht lijkt de spanning voel
baar tussen lokale of regionale belangen en het nationaal 

gevoelde belang. 
In het algemeen wOI'dt in de r egio's de spanning gevoeld 
die er bestaat tussen economie en milieu. Ook vanuit loka
le belangen wordt veelal eenzijdig de voorkeur gegeven 
aan economische projecten. Prestige-overwegingen voeren 
de boventoon in een bekrompen concurrentiestrijd. Dit zie 
je tevens bij grensgemeentes die het gevecht aangaan met 
buurgemeentes in het andere land. De Pl'oblematiek ont
wikkelt zich cumulatief, de economische overeenkomst, de 
infrastructuur, de gebiedsontwikkeling. Hier zou het na
tionale beleid coördinel'end en dus correctief moeten kun
nen optreden. 
Waarom kan el' geen sprake zijn van een selectieve inves
teringsl'egeling en du van henlistributie van bedrij vigheid 
over het hele land. De 'speerpuntenregcling' zou op deze 
wijze selectief moeten wel'ken, maar' dan dient het uit
gangspunt van de economische bijdrage aan het gebied 
001< wel"kelijk tot uitgangspunt genomen te wOl'den. Van 
de ['egio's zal een grotere verantwoot"delijkheid gevraagd 
kunnen worden. 
Economisch gezien is de t:ecr eatie zowel een aantt"ekkelijk 
item als een probleem. Al VOI'mt het in het licht van de 
Vierde Nota Extra geen bijzondel' onderwerp , op bet punt 
van de verbJjjfsrecI'eatie is het da t wèl. Zeker al s het beke
ken wordt tegen de achtel'grond van infrastl'uctuur en mo
biliteitsvereisten. 
De groot chalige recreatie- en pl'etpal'ken dreigen een te 
groot beslag te leggen op de t'uimte, met name waar het de 
voortdurende tendens tot uitbl'eiding betreft. MobiLiteits
problematiek kan hier alleen worden opgelost als de kwe -
tie vel"bonden wordt met het (fll1 anciële) beleid I:ond het 
openbaar ver voel". En is de r egelhandhaving in deze niet 
cruciaal , met name waal' het gaa t 0111 de mogelijkheid tot 
parkeren ? 
In het algemeen wordt opgemel'kt dat de onderontwikkel
de r egio's zouden moeten (kunnen) samenwel"ken om de 
noodzakelijke voorzieningen van de grond te hijgen. 
Overigens wordt hier' de provocerende vraag gesteld of de 
r egio's die rijk zijn aan grondstoffen hier niet een evem"e
dig financieel aandeel VOOI' zouden moeten kunnen terug
krijgen . Aangaande de mobiliteit kan worden vastgesteld 
dat er uietéén aanpak is die goed zou zijn . Moet in de 
Randstad een beleid worden gevoel'd dat het gebruik van 
de auto ontmoedigt, in Friesland zou dit l'ouduit een on
heus beleid zijn , om maat" een voorbeeld te noemen . Het 
openbaar vervoel' is er (te) beperkt. Vool'zieningen vel'
dwijnen uit de relatief Ideine kel'llell. De mensen worden 
er steeds afhankelijker van het gebruik van de auto , om 
nog maar niks te zeggen van de inkomenspositie van velen 
onder hen. J e zou kunnen zeggen dat er in grote delen van 
Friesland sprake is van een mobiliteit armoede! En dat 
geldt ook voor andere regio's. Op grote schaal wordt de 
mobiliteit in de Nota gedacht in termen van hoofd-trans
po[·tassen. De vraag kan worden gesteld of dit een bruik
baar concept zal blijken. Met bett"ekking tot het noorden 
en het oosten zullen el' conflicten ontstaan tussen het loka
le en het nationale belang. In het algemeen moet worden 
gekozen voor de uitbreiding van het railverkeee en een 
verbetering van het bestàànde wegenne~. Waar het natio-
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De opntkkende stad 

na Ie belang over'heerst zal ecn zorgvuldige procedure in 
acht moeten worden genomen . Gepleit wordt voor een ver
regaande bundcling van l'ail- en weg-inft·astructuur. Dit is 
van belang in ecologisch opzicht: minder I'uimtebeslag en 
ecn mindere vel'vuiling van landschap en horizon. 
In elk geval ziet men voldoendc a r'gumenten voor twee lij
nen, de Noord-Zuidtra nsportas en de Betuwelijn. Bij 
Drenthe zou aansluiting gevonden moeten klmnen wOI:den 
op de Duitse Nool'd-ZuidraiLverbinding. 

Dc problcma tiek van de kleine kernen blijkt iedel'een 
bezig te houden. Uiteindelijk wOI'dt toch geconcludeerd 
dat zoiets a.ls het 'klcine kernenprobleem' niet be taat. De 
p,'oblemen zijn dive r ; grote vel:schiUen gaan achtel' de 
aanduiding schuil. Aan de traditionele .kleÏll e kernen , die 
geï olee l'd dl'cigen te raken , za l. steun moeten worden ve r
leend. Maar dit geldt zeker niet voor die gebieden waa r de 
eijker e tadsbevolking i neer ge tl·eken. 
StelLIl zou kunnen worden vel'schaft middels een spcciaal 
fond s. Maar zou dat ooit toel'eikend klmnen zijn? Zou dan 
een decentraliseerbaae budget niet eerder een uitkomst 
vel'schaffen? Bijvoorbeeld sa.mengesteld uit de gelden van 
Rijk l'egelingen die de realiteiten van de open provincies 
en de kleine kernen niet raken. Het gemeentelijk niveau 
zou dan een voor de hand liggendel' forum van dis tributie 
zijn. 

En ten slotte de bes tuurlijke perikelen. Hier strijden 
meerdere problemen om de voorrang, Wel vraagt men 
zich af of via de ruimtelijke ordening langzamerhand niet 
alle pt"Oblemen aan de oppenlakte komen die jarenlang 
door D66 werden gesignaleerd. Eenmaal zoekende naar 
oplossingen echter , blijkt de matel'ie een weel'barstige, 
Eén ding wOI'dt al nel duidelijk. Een een luidende aan
pak zal voodopig niet tot de waarschijnlijkheden behoren . 
Het lijkt zinvol de uitkomsten van de vele experimenten 
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zich eel'st te laten uitkri stalliseren. Het l'i ico bestaat dan 
wèl dat de stedelijke knooppunten als motoren gaan funge
ren van de 'be tuudijke vernieuwing'. 
Twee hoofdYTagen dienen , in het hele proces van r econ
structie van gemeentelijke en provinciale overheden , be
antwoord te wOI'den: hoe zijn de verbanden democratisch 
controleerbaal' en hoe beantwoorden zij het best aan de 
fun ctionele vel'eisten , aan de eisen die de burger stelt? 
Samenwerking is de troef die de dwang van de praktijk 
ons in handen peelt - inter-gemeentelijke samenwel'king 
en inter-Pl'ovinciale samenwerking. Zal een gefol'maliseel'
de vierde bestuurslaag nodig blijken? Is het niet genoeg om 
uit te gaan van diverse fWlctionele samenwerkingsverban
den , pel' dienst of zaak ge regeld? Hct eigen bestuur blijft 
dan de eer st-verantwoordelijke. 
Tegengeworpen wordt 'dat dan het huidige manco van de 
W.G.R. tot chat'me wordt verheven en voor elke kwestie 
een nieuw samenwerkingsverband dient te worden inge
richt. Zo blijft de mogelijkheid van beheer baarheid on
herkenbaar voor iedereen buiten het bijzondel'e samen
werkingsverband, laat staan voor de burger. In het vel'
lengde van deze hitiek pleit men voor de vorming van dis
tricten met rechtstr'eeks gekozen besturen. Het zou dan 
gaan om het daadn onderbrengen van dié gemeentelijke 
taken waarin moet worden samengewerkt. 
Men weifelt en voelt de bcklemming van het bureaucra
tisch probleem dat is ontstaan. Maar één ding is ieder een 
duidelijk , in de praktijk functioneert reeds een vierde be
stuurslaag, waarvan het noodzakelijk is dat deze democra
tisch gecontroleel'd kan wOl'den, Op z'n minst dienen deo
verwegingen kenbaal' te wOI'den die leiden tot het wèl , of 
juist niet , aanpakken van bepaalde pt"Oblemen , en dienen 
de procedures toegankelijk te worden. 
Apart wordt no aandacht gevraagd voor de positie van de 
kleinere gemeentes in het stedelijk knooppunt. Het is deze 
gevoelde ongelijkheid die veelvuldig tot stagnatie leidt. • 
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