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Kanttekeningen hij de Vinex 
Hans Schalkw ijk 

R eeds eerder werden brochu
res geschreven door leden 
van de Werkgroep Ruimte

lijke Ordening van de SWB: in 1978, 
'een pleidooi voor echte verstedelij
king' , en in 1984 vóór de wijziging 
van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening over de stijl van het ruimte
lijk ordenen , 'minder details, meer 
invloed ' . Beide zijn nog steeds actu
eel. 

Wij ver..zochten 
Hans Schalkwijk een 

commentaar te geven op 
de Vierde Nota 

wat wordt er toegevoegd of verder 
uitgewerkt ? 

Die Vierde Nota RUUntelijke Orde
ning Extra (Vinex) 

Ruimtelijke Ordening 
Extra. 

Het beeld dat de Nota oplevert is 
vooral de bescherming of bevriezing 
van het Groene Hart, de uitbreiding 

Pleidooi voor echte verstedelijking 

In de bl'ochure ondel- deze titel schl"even wij: "Het groene 
hart-beleid leidt tot ongewenste vervoet-sstimulerende uit
straling (groei buiten de Randstad voor de Randstad, 
zoals in Pw-merend en Hellevoetsluis), de onderwaarde
dng van de grote steden (de opvang van de bevolking bui
ten de grote steden). Het volkshuisvestingsbeleid van de 
teden (de nadruk op woningbouw voor de minder draag

krachtigen) verwijderde de meer draagkrachtigen uit de 
steden. De ruimtelijke samenhang tus en wonen en wer 
ken vermindel-de, omdat andere ministeries (Economische 
Zaken en Landbouw en Visserij ) hun eigen beleid had
den." Deze problemen uit het vel-leden zijn nog altijd niet 
overwonnen . Nu komt de eenwording van Europa eraan. 
Hoe gaat Nederland zich gedragen? Het openstellen van de 
grenzen, de ontwikkeling van Oost-Europa , de milieupro
blemen , de individuaJi ering, de groeiende deelname van 
vrouwen aan het arbeid proce, de arbeidsongeschiktheid, 
de vergdjzing en de multiculturele samenleving verbeelden 
op hun belll-t weer positieve of negatieve ontwikkelingen , 
die de toename van de mobiliteit en het ruimtebeslag gaan 
bepalen. 

Eerst was er de Vierde Nota 

De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening ging meer 
dan vodge nota 's uit van de economische potenties van 
Nederland. De maatschappelijke ontwikkeling bleef wat 
onderbelicht.Toch wa het eindelijk een echte ruimtelijke 
ordenings-nota , die zich bezighield met de hoofdlijnen, 
een breed veld behandelde en daal-in de lokatiekeuze van 
de woningbouw een passende plaats gaf. 
Enkele aspecten , zoals de landbouw, r ecreatie en het mi
lieu kwamen minder goed uit de verf. 
Reden om nieuwsgierig de Vierde Nota Extra te bekijken; 
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van de grote steden en de vrij gede
tailleerde sturing van het ruimtege

bruik in de landelijke gebieden , alsmede de stadsregio-uit
breidingen . We moeten waardering hebben voor de over
zichtelijkheid en de consistentie van de inhoud. Het is een 
kwalitatief hoogwaardige Nota geworden. Echtet- wordt er 
nu niet teveel geregeld ? Zal de t-egering dit alles waar kun
nen maken? Mij lijkt dat er tussen de Vierde Nota en de 
Vinex stappen zijn overgeslagen . Daarom eerst terug naai
de in de Vierde Nota genoemde economische aspecten , de 
mainports Rotterdam en Schiphol , de vleugels van de 
Randstad en de grote steden , alsmede de stedelijke knoop
punten als de trekker s van de samenleving. 

Samen sterk in Europa 

Nieuwsgierig was ik , hoe het thema 'samen sterk staan', 
wat zou moeten slaan op de aanvullende profielen voor de 
grote steden , was uitgewerkt. De stadsregio's worden ech
ter apart bekeken , zonder de samenhang ertussen aan te 
geven . Wat kunnen de stadsregio's samen nu meer dan 
apart ? Dat was toch een extra kwaliteit uit de Vierde 
Nota ? Zouden de nieu~e geïntegreerde kantoorlokaties 
internationaal gaan concurreren en beter ber eikbaal- wor
den (met het snelle openbaar vervoer ) dan in andere we
reldsteden ? 
Welke voorwaarden worden er aan de ver terking van 
beide mainports gesteld ? Schiphol blijft buiten de Nota , 
en dat geldt tevens voor de integratie met en de randvoor
waarden voor die omgeving. Zo ook de samenhang met 
woon- en werkgebieden en de bereikbaarheid van de gl-ote 
steden en de stadsregio's met de trein. 
De uitwerking van de daarvoor essentiële hoge snelheids
lijnen wordt niet goed zichtbaar. Europoort bestaat toch 
niet alleen uit de Betuwelijn? De haven dient toch ook be
reikbaar te zijn voor het scheepvaartverkeer? 
Dat begint voor mij al op de Noordzee, tenminste als je iets 
wilt regelen in een gebied waal-over je zeggenschap hebt of 
hoopt te krijgen . De bereikbaarheid van Europoort ook 
voor werknemer s, bezoekers, passagiers en bemanningen 
kan niet allemaal over de weg. Integratie met en l-andvoor
waarden voor de omgeving lijken me van belang voor het 
te ontwikkelen verstedelijkingsbeeld. 
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Naar een venninderde mobiliteits behoefte 

De toenemende mobiliteit leidt tot een groot ruimtebeslag, 
energieverbruik, toename van de overheidsinvesteringen 
en tegelijk de vermindering van de bereikbaarheid en 
daardoor tot ongewenste ontwikkelingen voor de stedelijke 
agglomeraties. Voorwaarde voor een gezond economisch 
fWlctioneren is nou juist die bereikbaarheid. 
Daarom ware ook extra aandacht te besteden aan de rede
nen voor die mobiliteit en te zorgen dat concentL'aties van 
overheidsgebouwen, zoals rechtbanken, ziekenhuizen en 
ondel'wijsinstellingen niet in de stadsranden terecht 
komen . Wellicht dienen lokatiewensen van verschillende 
ministeries toch eens op het mobiliteitspl'ofiel te worden 
doorgelicht.Het zakelijke, sociale en recl'eatieve transport 
vI'aagt tevens een aangepaste wijze van ruimtelijk structu
rel'en en ol'denen. Deze uitgangspunten voor de ontwikke
ling van de stadsregio's miste ik in de Nota. Het lucht
transport, de geluidshinder, het gevaar, het energiege
bmik en het ruimtebeslag zijn ook aspecten die van belang 
zijn voor de ruimtelijke ordening! Moet er niet worden ge
sneden in de wildgroei van luchthavens en dient een inter
nationale taakverdeling tussen de luchthavens niet eens te 
worden doordacht? Ook in de lucht is er een ruimtelijke 
ordening nodig, die niet alleen is gebaseerd op technische 
verkeerscriteria. 

lIet toenemend ruimtebeslag 

Opvallend in de Nota zijn de gedetailleerde groeiscenario's 
voor de stadsregio's. Er wordt over aantallen woningen ge
schreven. Uitgaande van de toename en verandering van 
het ruimtegebruik per inwoner zou dat wellicht andere cij
fers kunnen opleveren en kunnen leiden tot het anders 
omgaan met de ruimte en de bebouwing in de stad. Wat 
betekent de toenemende vergrijzing en individualisering 
voor het ruimtebeslag en de l'uimtelijke Ol'dening ? Moeten 
el' geen gezinswoningen op gunstige lokaties worden ver
vangen door woningen voor ouderen, alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens ? Welke functie geven we de 
slechte woningen, de verouderde bedrijfsgebouwen en 
kantoren? Hoe wil je zulke veranderingen stimuleren? Ik 
trof daarvoor onvoldoende instrumenten aan in de Vinex. 
Dat beleid moet toch eel'st worden aangeven, of er dienen 
op z'n minst indicaties voor worden geleverd, vóórdat er 
uitspraken gedaan kunnen worden over de omvang van de 
stedelijke uitbreidingen . Welke verdichting is dan het ge
volg voor de grote steden? 

Ook de bedrijven veranderen 

Ook bij bedrijven valt een intensivering van het ruimtege
bruik waar te nemen. De toenemende automatisering 
maakt ruimtebesparing mogelijk. Wat betekent dat voor 
de ontwikkelingen van de bestaande bedrijfsterreinen ? 
Bedrijfsgebouwen verouderen snel. Hoe kunnen die weer 
behoorlijk benut worden? Waar zouden bedrijven naar 
toe moeten, indien zij om milieuredenen moeten worden 
vel'plaatst - voorwaar eeonomi ch en ruimtelijk belangrij-

ke vragen. En zaken waal'in het de moeite waal'd is te in
vesteren! Dat moet je dan ook willen, omdat je extra zult 
moeten uitbreiden, extra iilfrastructuur aanleggen en 
open gebied in beslag moet nemen. Reconstructie van de 
steden en de stadsregio's in het licht van de te verwachten 
sociale en demografische ontwikkeling lijkt mij een onder
werp dat in deze Nota niet gemist kan worden. Tevens ont
breekt een visie op de gewenste ontwikkeling, bijvoorbeeld 
omtrent de noodzaak van een verstel'king van het stads
vernieuwingsfonds. Het wordt tijd om het stmctuurplan in 
dat kader verplicht te stellen. 

Uitbreiding stads regio 's 

Het is nodig om kl'itischer naar de bestaande steden te kij
ken dan de in Nederland gebruikte onderzoeksmethoden 
toestaan. Gedacht zou kunnen worden aan stadsbeelden 
met een driedimensionaal ruimtelijk profiel (zowel in de 
grond als in de hoogte). Een dergelijke invalshoek is, ge
zien de ruimtelijke problemen geen overbodige luxe. 
Verder zou gekeken moeten wOl'den naar dubbel of drie
dubbel grondgebruik, het creatiever omgaan met de stede
lijke ruinlte. Hiermee kan de nodige beperking van de uit
breidingsbehoefte en dus van stedelijk gebied worden be
reikt. Door alleen voorbeeldplannen te stimuleren, zullen 
de mogelijkheden maar in beperkte mate worden benut. 
Een extra instrumentele stimulans zou geen kwaad kun
nen. De concurrentie in de gren regio's betekent veelal 
een aantasting van het functioneren van de kerngemeente. 
De verschillende ruimtelijke en milieunormen zijn bier 
vaak mede de oorzaak van. Hoe de vel'schillen kunnen 
worden verminderd, zou aangegeven moeten kWlllen wor
den. Een verwijzing is dan nodig naar EUl'Opees gel'ichte 
oplossingen in wetgeving en regelgeving. 

Aspecten van milieu 

De noodzaak van het reinigen van de bodem wordt in de 
Vinex wel erkend, maar het is de vraag of er voldoende 
financiën voor beschikbaar zijn. Er lijkt voor goedkopere 
korte termijn-oplossingen in plaats van duurzame lange 
termijn-investeringen te worden gekozen. 
Juridisch-bureaucratische problemen in verband met de 
milieu problematiek belemmeren de ruimtelijke ordening. 
Lange procedures bij het industrielawaai veroorzaken 
bijna een bouwstop voor woningen binnen geluidszones 
hoger dan 55 dB(A) . Stankbindel' van agral'ische bedrij
ven en dure intensief gebruikte agral'isehe grond blijken 
nogal eens de meest wenselijke ontwikkelingen van kernen 
te blokkel'en. Soms zijn de regel zelf debet aan de proble
men. Creatieve stedebouwkundige en architectonische op
lossingen blijken niet mogelijk te zijn door de tarre de
finitie van de gevel. 'Het houden van af tand' gaat ten 
koste van de dichtheid. 
Vaak wordt er een ode aan het milieu gedaan zonder dat 
er het bijbehorende fmanciële ruimtelijk beleid wordt bij
geleverd. Dit gaat ten koste van de in de Vinex genoemde 
ruimtelijke kwaliteit en dus van de kwaliteit van het leven. 
Werkelijke aandacht voor de integratie tus~en ruimtelijke 
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ordening en milieu is nodig. Zou het bijvoOl"beeld niet 
wenselijk zijn om aan de agrarische investedngs-, vervan
gings- en verplaatsingssubsidies ook een planologische 
toets te vet"binden ? 

Het Groene Hart 

Het lijkt wel of het Gt"oene Hart het overblijfsel is van het 
ver stedelijkings-, verkassings- en luchtvaartgeweld. Die 
indruk wordt geschapen door de trak erom heen getrok
ken grenzen. Het Groene Hart als ovet"blijfsel is geen over
tuigend concept. Het biedt ook geen basis om op een ver
antwoorde wijze de overgangen tus en de ver chillende ge
bieden vorm te geven. Zoals het nu wordt weergegeven , 
heeft het Groene Hart meel" het karakter van een groen 
gat. 
Het ware dan ook beter geweest eer ste een groene struc
tuur op te zetten en op basis daarvan de ontmoetingsgebie
den met de stadsregio's, de kassenconcentt"a
ties en luchthaven vorm te geven. Dan kunnen 
vanuit een positieve benadering van het 
Gl"Oene Hart de grenzen op een duurzame 
ba is worden getrokken. 

De zorg voor ruimtelijke culturele waarden 

Van beLang voor een verantwoord ruimtelijk 
beleid is de zorg voo I" de culturele waarden . 
Waarden , waa rop de Nederlandse samenle
ving is gegrondvest. De sterke schaalvergro
ting van de amenleving bl"engt risico's met 
zich mee. De mogelijkheid voor mensen om 
zichzelf te kunnen r edden en de teun die zij 
elkaar kunnen geven , neemt daal"door af, met 
alle gevolgen van dien . Wellicht vormt dit toch 
één van de oorzaken van werkloosheid en ar
beidsongeschiktheid. Een ruimtelijke orde-
ning dient r ekening te houden met de menselijke chaal. 
Wanneet" onvoldoende wordt stilge taan bij de noodzaak 
van een ver scheidenheid in de mogelijkheden voor per-
oonlijke ontwikkeling, dan leidt dat tot een ver schraling 

en vergt"oting van de kwetsbaarheid van het leefklimaat. 
Deze mogelijkheden zijn wel degelijk terug te vinden in de 
OOt'spl'onkelijke culturele omgevingen. De eenheidscultuur 
van strengper swoningen , gesubsidieerde vierkamerwonin
gen en on amenhangende kantoormonumenten wordt in 
de' Nota niet als een gevaar voor de ruimtelijke kwaliteit 
gezien . Alternatieven, ook met aangepaste kwaliteitsnor
men , worden niet aangegeven. Maar et' is méér. De zorg 
voor waardevolle stads- en dorpsgezichten , cultuurland
schappen , ecologische structut'en en ook een samenhan
gende wijze van wonen en werken , kunnen de gehomogeni
seerde samenleving weer ondet'scheid en daarmee de nodi
ge volheid geven. Hiervoor zou ik in de Vinex, of de opvol
gende nota , aandacht willen vragen. 

Sociale problemen 

Een aantal sociale problemen kent oorzaken die voortko-

men uit het l'uimteLijk beleid. Het sociale draagvlak van de 
gl'ote steden is gering, de werkloosheid is hoog en de cultu
rele minderheden blijven kansarm. Allereer t dient het 
draagvlak van de steden te wOl'den ver sterkt door ruimte 
te bieden aan de meer draagkrachtigen. Daartoe kunnen 
mede het voLkshuisvestingsinstrumentat'ium en lokatiesub
sidies worden ingezet om de ontstane scheefgroei weer wat 
recht te trekken. Ruimtelijke vormgeving, die nu eens wat 
minder uitgaat van een scheiding van functies, zou veel 
méér de ruimte kunnen geven zich te bewegen en te ont
plooien. Ook de mensen die behoren tot de culturele min
del'heden zouden dan de vaardigheden kunnen gaan be
nutten die zij elder s hebben ontwikkeld. Door VOOt" deze 
mindel'heden het ontstaan van kleinschalige sociaal sa
menhangende leefmilieus te stimuleren , en financiële risi
co's in de overgangsgebieden op te vangen, kunnen zij hun 
eigen cultuur en eigen waarde ver sterken en zo een eigen 
bijdrage aan de functionerende samenleving lever en. De 

multicuLtm'ele samenleving zou pas werkelijk aan waarde 
winnen als haar de ruimte wordt geboden! 

De bestuurlijke organisatie 

Van belan g VOOl' de uitvoerbaat"heid is dat de gl"enZen tus
sen gemeenten , pl'ovincies en departementen overwonnen 
kunnen worden. Dit grensoverschrijdend bestuur dient 
evenwel controleerbaar te zijn voor de burger. Daarbij 
zullen de vertegenwoordigende en uitvoerende organen, 
zowel financieel als bestuurlijk , voldoende moeten worden 
toegerust om het gewenste beleid te kunnen uitvoeren. 
Een dergelijke beeld treedt nog niet zo helder uit de Nota 
naar voren. Bijvoorbeeld de ervaringen met Leizo (het 
heeft heel wat jaren geduurd tot er tussen Leidschendam 
en Zoetermeer een bouwlokatie tot ontwikkeling kwam) 
leren hoe moeilijk het is. Een meer flexibele en minder om
vangrijke bestuurlijke organisatie zou , op basis van samen 
te voegen districten, een werkbaarder structuur kunnen 
bieden voor de aanpak van de huidige wenselijke ruimte
lijke ontwikkelingen. Een coördinerende, minder verko
kerde, ruimtelijke ordening biedt die flexibiliteit. 

----------------------------------- 31 -----------------------------------
IDEE-JULI '91 




