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DEBAT 

Orde in de schaarste 
Christiaan de Vries 

I{ 
an ot'de worden .gescha
pen waar de nllmte er 
eigenlijk niet meet' is ? 

li et i een v.raag die de mimtelij 
ke ordenaars van het ['ijk zich 
hrbben gestéld. En niet zomaar 
aan de achtet'kant van het pot
lood , de Viel·de Nota Ruimtelijke 
Ordrning Extra is het pt"Odukt 
van een werkelijk nadenken over 

De schaarste van de ruimte 
maakt haar tot politiek 

probleem. Zal dit ook de 
mogelijkheid kunnen openen 

lijkte gebieden , telt het impera
tief van de economiscbe en 
openbare bedrijvigheid, aange
vuld met de nu eenmaal be
staande noodzaak dat er ge
woond word t. 

voor een democratisering 
van de ruimte ? 

Hoe vernieuwend is dan we] dit 
voorgestelde beleid ? Hoe ver 
staat de wil tot efficiëntie en 

dl' vraag hoe een ordening kan 
wOl"(len aangebracht in de steeds chaarset' wordende 
ruimte. In het beleid strijden twee opties om de VOOI'
rang. Aan de ene kant is daar de vool,tdurende wens tot 
vrl'brter'ing en uitbreiding van de economische infra
structuur. Van de ander e zijde is el' de toenemende b e
hoefte aan ruimte die niet bezet is door economische be
dl'ij vigheid -mimte voor de natuur en om er te wonen en 
tI' leven. De Vierde Nota formuleert de noodzaak van 
een samenhangend, geïntegreerd , beleid. In feite wil men 
méér dan het zorgen voor ruimte voor elke functie. 
Gezocht wordt naar een meerwaarde in ruinltelijke kwa
litrit die zou moeten ontstaan als de functies op elkaar 
zijn afgestemd. Richtsnoer vormt het denken in gebie
den of in hoofdkenmerken van gebieden . Het dominante 
kenmerk ervan levert het criterium voor een l'angorde 
voor Ik van de gebntiksfuncties van een gebied. Inder
daad lijkt deze benadering richting te kunnen geven aan 
hrl beleid dat landelijk , r'egionaal en lokaal zal moeten 
gaa nworden gevoel'd. Dat is een groot voordeel. In pl'În
eipe levert een dergelijk uitgangspunt de normen waar
aan het beleid uit het verleden, in het beden en in de 
toekomst kan worden getoetst. 
Aan de toekomstige bestuu rlijke ovel'wegingen wordt 
ook crn motief meegegeven . De duuI'zame on twikkeling 
is dan het hoofddoel dat moet worden bereikt. In de ont
wikkeling die wordt ingezet zal moeten worden gestreefd 
naa r behoud van wat men de belevingswaarde noemt 
an ('rn gebied. Terwijl tegelijkertijd de gebr uikswaar

den erva n ontwikkeld dienen te worden, 
11 i ('I' wordt het moeilijk. In de Nota kt'ij gt het motief van 
duul'zame ontwikkeling vool'a l vorm in het poneren van 
('rn I' trictief beleid VOO I' de gebieden waar na tuur en 
()prn land ehap nog de hoofdkenmerken vo rmen . In de 
ov(· rige echter , het vel'stedelijkt gebied , zou de economi
s('he ontwikkeling nieuwe kansen moeten krijgen . Voor 
dl' lell l'Iijke Randstad , en dit geldt voor all e vers tede-

e hr;' liaan de Vries is directenr va n. het wetenschappelij k 

bI/rea u VU T! D66. 

consistentie af van de macht de
ze te r ealiser en ? Dit lijkt te 

meer de vraag wanneer uiteindelijk ontwikkeling èn uit
breiding de bedoeling blijken. Zijn het niet deze laatste 
motieven die de boofdkenmel'ken vormen van het vige
rende economische sys teem èn van zijn cultuur. 
Hier raken we aan de gr ens tussen tbeorie en praktijk , 
en dus tegelijk aan het hellende vlak waat'Op de politiek 
moet oper er en. Al in de Vierde Nota , in weerwil van 
all e goede bedoelingen , deze kool en deze geit worden ge
spaard, dan is bet woord aan de politici. Het zal gaan 
om de wil tot verandering en om de macht haar door te 
voel'en. Het ondediggende motief van groei en uitbrei
ding zal in de pI'aktijk alleen maar worden ver terkt 
waar r egionale en lokale belangen spelen . Plaatselijk wil 
men ontwikkeling, wat in onze tijdgeest nu eenmaal uit
breiding betekent. 

Op 23 maart organiseerde het wetenscbappelijk bUl'eau 
een werkconferentie. over ruÏnltelijke ordening in de 
Randstad. Het ligt in de bedoeling om in de komende 
Idee een verslag te publiceren van deze bijeenkom t met 
lokale en regionale politici van de pntij. Het zal een 
vel'slag zijn va n een ee rste gezamenlijk nadenken over 
wil en macht op dit steeds belangrijkel' wordende poli
tiek-culturele b eleidstel'l'ein . Drie dilemma 's spelen een 
hoofdl'Ol in de discuss ie. Hoe moeten nou eigenlijk de t'e
laties wOl'den gezien tussen een beschermd Gr:oen Hat' t 
en de sterk verdichtende stedelijke omgeving er rond 
ombeen ? De noodzaak is aanwezig om het laa tste groene 
landsch ap te bewa l'en. Ligt ech ter niet h et risico op de 
loel' van een musea)j sering van het landschap , die een 
fossilisering van de kernen er van tot gevolg zal hebben ? 
Terwijl een a ndel' facet van deze pl'oblematiek ongetwij
feld gevormd word t door de (on-)mogelijke ver bindingen 
met andel'e n atuul'gebieden. En omgekeet'd , heeft de 
conser vel'ing van dit grote groene park niet tot gevolg 
da t men het in de pr aktijk als een r echtvaardiging zal 
zien om al bet overige eenzijdig te benutten voor econo
mische bedrijvigheid en stedenbouw ? Hoe open zal de 
' unieke' t'uimtelijke stt'uctuur van de Randstad over 
vijfentwintig j an dan nog zijn ? Tevens dient de vraag 
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Het Groene Hart 

te worden ges teld hoe natuurbehoud , landbouw en de zo 
noodzakelijke r ecreatievoorzieningen zich tot elkaar 
verhouden . Een in ecologisch opzicht gezonde landbouw 
zal waarschijnlijk het eenzijdige park-karakter van h et 
Groene Hart kunnen voorkomen. Maar afgezien van het 
Groene Hart , hoe vanen deze drie functies in te passen 

Maar er is méél' . Daar zijn de b estuurlijke stl'ucturen. 
Deze schijnen nu bep aald door de grenzen van provin-
cies en gemeentes . 
Al het gaat om de integratie van functies van ruimtelij
ke ordening, dan zal hier een probleem ontstaan. Moet 
er worden gekozen voor een ve..Jengde bes tuurlijke sa-

menwerking. Of verdient een democrain de overige omgeving? ZuUen zij in de 
verderliggende toekomst moeten wijken 
en plaats maken voor de ' hoofdken
merken ' van het gebied , de gr ootschali
ge bedrijvigheid en het verdichte wonen? 
Tenslotte zijn de politiek-bestuurlijke 

Het ruimtelijke ordenings-
tische vel'llieuwing van de bestuu r lijke 
stt'ucturen de voot'kellr, b ij voorbeeld 
in de vot'm van agglomora ti ebes tllren 
en/of herziening van de provinciale be
stuurlijke gr ootheden ? 

beleid is het deksel op een 

voorwaarden aan de orde die moeten vat vol van tegenstellingen. 
worden ger ealiseel'd om een gecontro
leerde ontwikkeling mogelijk te maken. 
Hoe kan de politiek zich gr eep ver
schaffen op het politiek-economische 
krachtenveld ? 

Steeds wisselende combinaties van be
legger s, ontwikkelaars, planologen , ont
werper s en bes tuul'der s treden op in 

Het vormt een test 

voor de publieke verant-

Deze gt'ote problematiek keel' t tem g op 
het ' kleine' vla k van het instrumentari
um en de p rocedure die nodig zijn . 
Hoe kunnen we de idee vool'bij komen 
dat als de procedure goed is, alles goed 

woordelijkheid van i ? 

het bestuur. Het ruimtelijke ordeningsbeleid is het 

het voor-politieke veld waarin de ruimtelijke ordening 
haar beslag krijgt. De politici dienen zich deze vraag te 
stellen als zij ooit de mogelijkheden willen scheppen voor 
een kwalitatieve en beredeneerde ruimtelijke ordening. 

deksel op een vat vol van tegenstellin
gen . Het vormt een te t voor de publieke verantwoorde
lijkheid van het bes tuur . 
Daarom zal voorlopig het laatste woord er nog niet over 
gezegd zijn . 
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