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en rationele en planbare ont
wikkeling, daar draait het 
om bij de inrichting van de 

ruimte. De p lannen , zoals neer gelegd 

Het kader van D66 besprak 
de problemen omtrent 

de intensieve landbouw en het ont
breken van vool,zieningen die de pl'O
hlemen vel'oorzaken. Beide zijn p,'o
blematieken van het mimteHjk be
slag, maal' in andel'e opzichten en 
vaak tegengesteld. 

de ruimtelijke ordening. 
in de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning Extra, wel'den bespl'oken tijdens 
twee werkconfel'enties die het SWB 
D66 o['ganiseel'de op 23 maart en 8 
juni. Op de eer ste bijeenkomst waren 
het fl'actieleden, wethoudel's en be
stuursleden uit de Randstad, die de 

De vele bespiege
lingen verschaffen het 
materiaal voor verder De problematiek van de Randstad 

denken; een impressie. Ka n orde worden geschapen waar de 
ruimte er' niet meet· is ? Dit was een 
van de leidende Vl'ageu voor de wel'kplannen bespiegelden. De achtste juni 

was het de beurt aan de ' ['est van Nededand'. 
Dit onderscheid vormde tevens de basis voor een algeme
nere kl'itiek op de Viel·de ota. Teveel wordt gefocust op 
de problematiek die de Randstad kenmerkt. Of algemener 
gesteld: het na tionale beleid dat de nota fonnuleert, is te 
weinig l'egionaal èn te weinig internationaal g oriënteel'd ! 
Voor iedere l'egio , hoe ook gedefinieerd , is een apa/:te aan
pak nodig. De omstandigheden , economisch , ecologisch en 
cultureel, zijn vel'schillend. En dit klinkt tevens dOOl' in de 
vel'schilJende, potentiële, l'elaties tot de intel'llationale be
langen. 
Nu wOl'den de gebieden , elk een kleur gegeven , apa r t naar 
functie afgebakend. Maar de ['egio's kennen een ondel'
scheiden bestuurlijke orde, gediffel'entieerd naaI' gemeen
te cn provincie. Elke r egio , hoe deze ook is of kan worden 
amengesteld , kent een andere ,.'ela tie tot het gemat'keerde 

gebied . Deze verhouding zal op r egionaal niveau moeten 
wOl·den vastge teM en on twikkeld, Dit schept de bestuur
lijke problematiek die zichtbaar wOI·dt in de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening Extra . Het betekent niet da t el' geen 
behoefte is aan een richtinggevend en coöl'dinerend beleid 
vanuit het centrale niveau. Doch bij de uitwerking hier'van 
dienen de regionaal wet'kzame besturen het uitgang punt 
te vormen. 

Het onderscheid tussen de res t van Nededand en de 
Randstad treedt nog op een andere wijze naar voren. Deze 
laatste is een dmk bezet gebied , waar ver stedelijking, uit
bl:eiding van vel'keer en ver voer en een intensivel'end be
dl'ijfsleven wedijvel'en om de sehaal'se grond. De kwaliteit 
van de ruimte is er op een andere wijze in het geding dan 
in veel van de andere l'lIimtelijke gebieden , waar een te
kort heer st aan infrastl'llctuur en bedrijf leven. Voor 
beide is het de vraag hoe de kwaliteit van de leven wijzen 
gestalte moet krijgen . In de Randstad is el' spr'ake van een 
in het ged rang l'aken van natuurlijke en elementaire eultu
l'ele waarden. In vele andel'e gebieden zijn het veel meer 
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confel'entie ovet· de problematiek van de nUmtelijke ol·de
ning in de Randstad . De Vierde Nota fOl'muleert de nood
zaa k van een samenhangend beleid. Uitgangspunt zou de 
functie moeten zijn die in hoofdzaak een gebied kenmerkt. 
lIet eigen kal'aktel' van een gebied moet zoveel mogeHjk 
bewaal'd blijven door dit de overhand te la ten houden op 
de andere functies bij de ontwikkeling ervan . Het motief 
wOl'dt gevOl'md dOO l' de duurzame ontwikkeling. 
Het is een sympathieke maar toch wat ' theol'etische' bena
del'ing, waal' plaatselijk de belangen met elkaa l' trijden. 
Immel's, veel gemeentes die iets willen , doen da t gewoon 
zonder veel restl'icties, zo hield Machteld Versnel, T weede 
Ka merlid VOOI' D66, de conferentie VOOI'. 
Aangaa nde de economische kant van de zaak werd opge
mel'kt da t de Nota veel te weinig aandacht besteedt aan de 
p,'oblematiek van bedt'ijfsloca tie, kantoorplanning, p l'Îva
te partner shi ps en inft'as tructuUl'. Niet alleen in 
geografi ch, maa t· ook in financieel-economisch en fi scaal 
opzicht zou hiel' veel meer over op te merken zijn . Wat el' 
wel over gesch reven wordt, is weinig crea tief van geest. 
Geanalyseerd dient te wOl·den welke nou eigenlijk de stel'
ke economische punten van de Ncderlandse economie zijn , 
vOOl'a l in E uropee opzicht. Een det'geHjke analyse zou 
matel'iaal. moeten kunnen opleveren voor de overdenking 
van de vraag aan welke economische bed rijvigheid de 
vool'keUl' moet worden gegeven in een gebied . In het a lge
meen wordt opgemerkt dat de poLitiek zich zou moeten 
ontwikkelen in de richting van een gt'ensverleggend den
ken , zowel als een grenssteUend handelen . Aandacht 
wordt gevraagd voor het vraagstuk van de mobiliteit in l'e
latie tot de locatiekeuze VOOI' bedrij vigheid en huizen
bouw. Hiel'bij mag het aspect van de grondexploitatie en 
het probleem van de erfpacht niet over het hoofd worden 
gezien (aanvullende belastingmaatl'egelen dienen overwo
gen te wot·den) . 
Juist Op het punt van de ~trijd der belangen blijkt de Nota 
te rammeien. Lokale , l'egionale en landeHjke belangen 
lopen door elkaar. De hoofdlijnen raken ondel'gesneeuwd 
in de hoeveelheid details. De middelen die ter beschikking 
staan , zijn inadequaat; zo wreekt zich het ontbreken van 
een aanwijzingsbeleid. Bovendien blijkt yaak de onwil om 
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de aanwezige middelen in te zetten , alsook een belemme
l"ing dooL' een teveel aan regelgeving, ctie niet altijd even 
consistent i . 
Vooral bij de uitgave van bedrijfsterreinen ctient selectie
ver' te wel·k te wOl'den gegaan . Funest voor zo'n bcnade
I'Ïng van de zijde van de gemeentes blijkt veelal de geschei
den grondexploitatie op hun gebied. Het gl"Ondbeleid is on
voldoende ontwikkeld. Ook erfpacht geeft el" geen vat op. 
El' zou niet aUeen gekekcn mogen worden naar nieuwe 
ten einen, ook de bestaande moeten el'bij betl"Okken wor
den. Als negatief vool'beeld wOl·dt gegeven de bouw van 
een nieuw SheU-laboratorium op een vanuit mobiliteits
oogpunt verkeerde plaats. Omdat het om een bes taand be
drijfsterrein ging, kon er niets aan woeden gedaan . Ge
zocht moet daarom worden naar aanvuUende instrumen
ten wam'bij de mal'kt zijn authentieke beslissings"echt 
houdt, en een mechani me kan worden uitgewerkt waa,'
door milieu- en ordeningsaspecten hieL"În worden betl"Ok
ken.De problematiel van de pubHek-pl'ivate overeenkom-
ten doet opgeld. In het a lgemeen kan worden opgemerkt 

dat de ontwikkeling via p,'ivate initiatieven wel grote win-
ten in het laatje brengt , maar slechts schaarse ruimte 

overlaat. Deze hele figulll' dient te woeden doordacht op 
zijn politieke consequenties. In elk geval zal een fiscaal-fi
nancieel instmmentarium ontwikkeld moeten wOl'den , 
opdat winsten kunnen wot·den afgel"Oomd ten bate van het 
milieu en de ovel'blijvende collectieve t·uÏtnte. Zo wordt er 

Het groene hart kan niet veel druk meer verdragen. 

ook veel geld gestoken in een behoOl"lijke infrastructuur 
tet· plaatse, waar het bedrijfsleven alleen maar aan vel'
dient , maar nauwelijks voor betaalt. Een te ontwikkelen 
fiscaal systeem zou expliciet gekoppeld moeten worden aan 
het principe (en maa tr:egelen ten behoeve) van dUlll"zame 
ontwikkeling. 

Inzake de pl'oblematiek van de huizenbouw wordt opge
met"kt dat deze Vierde Nota toch nog wel heel er g een 
'groei nota ' is. Er wOl"dt niet geHaagd Of iets nodig is; de 
nadmk ligt op wáát· het ten uitvoel' kan worden gebracht. 
Dit motief van groei WOl"dt nel'gens expliciet genoemd, 
maar bJjjkt bij lezing de ondel"liggende con equentie van 
het, met name economische, ontwikkelingsmotief, wam"
van de Vierde Nota i dOOl·drenkt. 
Met beteekking tot de gebouwde omgeving geldt het PI"O
bleem dat tot nog toe uitgegaan wordt van het aantal wo
ningen per hectare en niet van het aantal inwoners dat 
ervan gebruik moet maken. Dit laatste zou echter de ma
nier van bouwen beïnvloeden. Er zou compacter gebouwd 
moeten wOl"den , met behoud van kwaJjteit. Net zoals de fi
nanciële distdbutie ctie betrekking heeft op het wonen , op 
een duurzame lee t geschoeid zou moeten worden. 

Het tweede deel vcm dit artikel in de volgende Idee. 
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