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Met grote spanning was 
uitgekeken naar de Vijfde 
Nota inzake de Ruimtelijke 
Ordening van Jan Pronk. 
Maar nude nota er een paar 
weken ligt, is het opeens 
verbazingwekkend stil. Het 
is de eerste ruimtelijke 
nota zonder plan! Terwijl 
de vorige nota in het begin 
van de jaren negentig nog 
tot in detail de plek aan
wees voor ruim 7oo.ooo 
woningen, ontbreekt in het 
recente ontwerp elke notie 
van een dergelijke in
richtingsplanologie. Is nu 
ook de laatste plansocialist 
van zijn geloof gevallen, of 
heeft hij de werkwijze van 
de nationale ruimtelijke 
planning radicaal veran
derd? Somrnige kritieken 
doen het eerste vermoe
den, maar in dit betoog 
wordt de tweede verlda
ring onderzocht. Het Rijk 
wenst de ruimtelijke in
richting niet meer in detail 
voor te schrijven en dat is 
maar goed ook. De directe 
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WAT IS ER MET DE VIJPDE NOTA AAN DE HAND? 

De rode en 
groene 

contouren van 
Pronk 

WILLEM SALET 

In een tweeluik over de recent uitaebrachte en 

lanaverwachte Vijfde Nota inzake de Ruimtelijke 

OrdeninB aeven Willem Salet en Willem 
Minderhout hun commentaar. Salet, die te 

spreken is over de strateaische hoifdlijnen van de 
Nota - allijken de stedelijk netwerken 

'oversized' -, noemt het nieuwe 'contourenbeleid' 

de 'anchor stone' van de Vijfde Nota. 

De nieuwe contouren-benaderinB kan ifwel tot 

een onaewenste jurid!flcerinB van het 

planoloaisch beleid leiden, dan wei uitaroeien 
tot een nuttiB instrument van 

ontwikkelinasplanoloaie. Minderhout verkent de 
virtuele dimensie van de Nota. Welke rol spelen 

ICT en de wordinB van de kennissamenlevinB in 

de aedachtenbepalina? Hij betooat dat als aevola 
van mondialiserinB en ICT ruimtelijke ordeninB 
in het teken zal moeten staan van (nationale) 

identiteit. 

Strateaische hoifdlijnen 
Het Rijk mag dan niet meer 
in detail aansturen, aan 
strategische hoofdlijnen 
ontbreekt het allerminst. In 
de Vijfde Nota wordt een 
'drie lagen' benadering 
gei:ntroduceerd. De eerste 
laag heeft betrekking op 
hoofdlijnen van beleid voor 
de ecologische basisstruc
tuur. De tweede laag bevat 
de hoofdlijnen van de ruim
telijke infrastructuur (ver
keer en vervoer, kennisin
frastructuur, etc.). De 
derde laag betreft de occu
patiepatronen met een gro
tere omloopsnelheid: de 
nederzettingen voor wo
nen,werken, en recreatie. 

De keuzen met betrek
king tot de eerste laag zijn 
gezichtsbepalend. De nota 
kondigt internationale be
heersplannen aan voor de 
grote stroomgebieden van 
de Rijn, Maas, Schelde en 
Eems. Veiligheid en water
berging zijn weer actuele 

planning vanuit het Rijk zal zeer selectief moeten 
zijn. Ondertussen worden wei condities aan lager 
bestuur gesteld en er worden nieuwe instrumenten 
ingevoerd die hun eigen dynamiek gaan krijgen. 
Men moet er rekening mee houden dat ruimtelijk 
Nederland straks onder een gordijn van juridische 
contouren komt te liggen, een juridificering die zijn 
gelijke in de geschiedenis van de Nederlandse plano
logie niet kent. De kernvraag is of deze contouren 
ontwikkelingsbeleid zullen stimuleren dan wei een 
nieuwe generatie verbodsbepalingen in het Ieven 
roepen . 

en cruciale vraagstukken 
geworden in de nationale ruimtelijke ordening. 
Daarnaast wordt integraal aandacht geschonken aan 
de planningvraagstukken in de Noordzee en de ge
bieden langs de kust. Met betrekking tot de kwaliteit 
van de groene ruimten worden nationale landschap
pen gevestigd (zoals het 'groene hart' en de 'ecolo
gische hoofdstructuur', en nieuwe specifieke gebie
den zoals de Hoekse Waard) en er wordt bescher
ming geboden aan tal van landschappen en gebieden 
met cultuurhistorische waarden. In de discussie 
hierover is niet ten onrechte de vraag gerezen ofhet 
uitvoeringsbeleid van deze aandachtspunten wei 
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voldoende armslag heeft gekregen (met name in fi 
nanciele zin), maar als richtinggevend perspectief is 
de ecologische dimensie bepaald niet verwaarloosd. 

Bij het strategisch beleid op de tweede laag ligt 
dat anders. Voor het brede gebied van de infrastruc
tuur bevat de nota verrassend weinig nieuws. Er is 
wei min of meer tezelfdertijd een nieuw verkeer- en 
vervoersplan uitgebracht door het rninisterie van 
Verkeer en Waterstaat met een reeks van specifieke 
beleidsacties, maar dat plan heeft vee! minder strate
gische betekenis. Verkeer en Waterstaat is een groot 
ministerie met een traditie van operationele pro
gramma's en projecten; strategische plannen kun
nen zich in die setting niet gemakkelijk aan de grillen 
en Justen van de directe beleidsomgeving ontwor-
telen. De ruimtelijke ordening heeft op nationaal 

niveau vee! minder uitvoeringsmacht, maar draagt 
ook niet de ballast ervan. De ruimtelijke planners 
verkeren in een veel gunstiger positie voor het ont
wikkelen van nieuwe vergezichten. In bet verleden 
werden nieuwe strategische perspectieven voor het 
infrastructuurbeleid diverse malen juist vanuit de 
minder gebonden, ruimtelijk strategische plannen 
ingezet (zoals bijvoorbeeld de sprong van bet 'no
dale' naar het 'zonale' hoofdwegennet in de Tweede 
NotaRO, of de agendering van de 'mainports' in de 

• Vierde NotaRO). De planning vanhet hoofdwegen
net in Nederland zou best weer een nieuwe ruimte
lijk strategische impuls kunnen gebruiken. In zijn 
huidige gebruiksvorm bevordert het hoofdwegen
nct vanwege de fijnmazige en fragmentarische 
tructuur (met vee! kruisingen en op-en afritten) in 

sterke mate de ongewenste spreiding van ruimte
lijke invcsteringen. Bovendien vervlakken hierdoor 
ruimtelijke kwaliteiten en vestigingscondities over 
een groot gebied terwijl vanuit ruimtelijke ordening 
juist behoefte is aan het ordenen van contrastrijke 
ruimtelijke milieus. Een nieuwe hierarchisering van 
het wegennet (zoals die momenteel op bet spoor wei 
plaats grijpt) werd in de startnota nog wei voorzich
tig in discussie gebracht, maar hiervan wordt in de 
definitieve Vijfde Nota helaas niets meer vernomen. 
Ook ontbreekt het op deze laag aan de agendering 
van echte nicuwe projecten. 

Tenslotte de derde laag: de occupatiepatronen 
van tad en land. Het belangrijkste strategische uit
gangspunt is hier de keuze voor stedelijke netwer
ken. Oat is een interessant uitgangspunt omdat het 
Rijk hiermee defmitief afstand neemt van mono
ccntrische concepten, zoals het compacte stadsge
wcst uit de vorige nota, waarin aile stedelijke ont-

wikkelingen vanuit de centrale stad werden be
schouwd. Het verschijnsel stedelijkheid krijgt voor
taan gestalte in een geheel van stedelijke centra die 
zich kenmerken door een bijzondere verdichting 
van ruimte en tijd en door hun onderlinge relaties. 
Dit is een belangrijke gedachte achter het nieuwe 
begrip stedelijke netwerken. Pronk neemt echter 
wei een groot risico door de stedelijke netwerken op 
een vee! hoger schaalniveau te definieren dan de sa
menhangen die zich tot dusverre in de praktijk afte
kenen. De 'Deltametropool' overspant nagenoeg 
geheel westelijk Nederland, 'Brabantstad' dekt de 
hele provincie Brabant, en ook de stedelijke netwer
ken van Arnhem/Nijmegen en in Twente hebben 
niet genoeg aan hun interne beslommeringen, maar 
moeten hun ruimtelijke ontwikkelingen nu ook in 
overeenstemming met steden in Duitsland zien te 
krijgen. De sprong van stedelijke regio's naar lands
delen lijkt vooruit te !open op praktijken waarin de 
regionale stedelijke netwerken zelf nog niet echt in
geburgerd zijn. Wat betreft de samenhangen van ste
delijkheid lijken de netwerken van Pronk oversized. 
Ze sluiten overigens wei beter aan bij de eerste laag 
van ecologische uitgangspunten, maar ze corre
sponderen niet goed met de hoogste irrtensiteit van 
verkeersbewegingen op de tweede laag en zijn rond
uit te hoog gegrepen voor de ruimtelijke samenhan
gen van stedelijke activiteiten op de derde laag. De 
kwestie van de schaalniveaus kan in de praktijk nog 
gaan wringen, niet aileen omdat op verschillende 
schaalniveaus verschillende politieke keuzen in 
beeld komen, maar ook omdat de betrokken par
tijen niet met dezelfde intensiteit op aile schaakbor
den tegelijk kunnen spelen. De hoop ·was erop 
gevestigd dat in deze nota de identiteit van de stede
lijke regio's wat meer versterkt zou worden, bij
voorbeeld door het ruimtelijk beleid te verbinden 
met nieuwe cultuurpolitieke invalshoeken (zie bij
voorbeeld de was publicatie Land in Zicht, 1997 en 
bet achttiende Jaarboek voor het democratisch so
cialisme De InrichtinB van Nederland, 1 997 . Overigens 
mag men aannemen dat bij de concretisering van de 
strategische hoofdlijnen straks toch weer subsyste
men in beeld zullen komen. Dat is bet schaalniveau 

.. waarop de woningmarkten, arbeidsmarkten en ver
voersmarkten zich primair afspelen. 

Rode en aroene contouren 
Hoe moeten de nieuwe hoofdlijnen van het ruimte
lijk beleid geoperationaliseerd worden? In het voor
gaande werd al aangegeven dat het Rijk voor een se-
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lect aantal hoofdlijnen van nationale politiek- zelfs 
tot op projectniveau - wei meer de eigen verant
woordelijkheid zou kunnen nemen dan in het eerste 
dee! van de Vijfde Nota vooralsnog zichtbaar is ge
worden. Maar voor de overige planologische be
leidsafwegingen reikt de minister een interessant 
nieuw instrumentarium aan dat aan decentrale in
stanties de gelegenheid biedt om zelf beleid te ont
wikkelen. Dit gebeurt via de introductie van rode en 
groene contouren. Het nieuwe contourenbeleid zou 
wei eens de anchor stone van de Vijfde Nota kunnen 
worden. De kern van het nieuwe instrument is dat 
gemeenten en provincies ruimtelijke grenzen (con
touren) gaan trekken en hiermee op eigen wijze uit
werking geven aan de hoofdlijnen van de nationale 
ruimtelijke politiek en hierbij tevens de program
matische taakstellingen en nadere regels van het Rijk 
in acht nemen. Hiermee komt daadwerkelijk decen
tralisatie tot stand; het Rijk toetst de contouren van 
lager bestuur nog slechts achteraf. Het decentraal 
bestuur krijgt hiermee naast de bestemmingsplan
nen en andere bestaande beleidscompetenties een 
nieuw wapen met de juridische status van 'concrete 
beleidsbeslissing'. Dit betekent dat ook het bestuur 
zelf gehouden is aan de contouren en dat tegen af
wijkend gedrag beroep bij de Raad van State kan 
worden aangetekend. Er komen twee soorten con
touren. Rond de bebouwde en mogelijk te bebou
wen gebieden wordt een rode contour getrokken. 
De stedelijke dynamiek client zich daarbinnen te vol
trekken. Hieronder vall en verschillende soorten van 
ruimtelijke milieus (van intensief stedelijk tot ex
tensieve ruimtelijke milieus, alsmede stadsparken). 
De groene contouren gaan basisbescherming bieden 
aan groene activiteiten. Binnen deze contouren is 
geen verspreide bebouwing toegestaan, hooguit een 
verandering van functie van bestaande verspreide 
bouwwerken. 

Voorzover mij bekend is met dit nieuwe instru
ment alleen in Portland (usA) ervaring opgedaan. 
Daar schijnt het goed te werken als ontwikkelings
instrument. Men moet hierbij echter wei bedenken 
dat de rode contouren van Portland een gebied be
strijken dat twee keer zo groat is als de Randstad. 
Het onderscheid tussen metropolitane en buiten
metropolitane gebieden vindt in de Amerikaanse 
context op een vee! ruimere schaal plaats. En juist 
door die ruime schaal kan het zowel voor groene als 
voor rode gebieden ruimte bieden voor ontwikke
lingsbeleid. De Nederlandse context verschilt hier-

van enorm. Als elke bebouwde context wordt afge
schermd en over elke uitbreiding van rode contou
ren een lokale stammenstrijd tussen partijen in het 
'zoekgebied' moet worden uitgevochten, zal dit in
strument al gauw het karakter van verbodsbepaling 
gaan krijgen. Dat laatste zou werkelijk een forse stap 
achteruit betekenen. Het zou regelrecht voeren tot 
een ongewenste juridificering van planologisch be
leid. Dit is ongewenst omdat met prohibitiefbeleid 
zeer selectief moet worden omgesprongen (bij 
echte landschappen e.d.). Er is een zware controle 
voor nodig omdat velen aan de grenzen willen ont
snappen en het leidt tot starheid in een uiterst dyna
mische omgeving die juist moeilijk voorspelbaar is. 
In dit opzicht kan de ruimtelijke ordening in N eder
land lering trekken uit de weinig opwekkende erva
ringen met reeds bestaande verbodsinstrumenten. 
Die geschiedenis is zo teleurstellend omdat de doel
stellingen van het ruimtelijk beleid altijd op een 
hoog niveau van collectieve ambities zijn verwoord. 
In deze doelstellingen wordt steevast afgestevend op 
contrasten tussen stedelijke en landelijke milieus, 
die haaks staan op de individuele gedragingen van 
ruimtegebruikers. Het planologisch beleid van de 
afgelopen regeerperiode stuurde steeds amechtiger 
aan op het aanscherpen van die contrasten en raakte 
daarmee verder verwijderd van de ontwikkelingen 
in de praktijk. Langzamerhand is het inzicht ge
groeid dat intelligentere ruimtelijke antwoorden 
mogelijk zijn op die spanning tussen collectieve en 
individuele wensen en dat juist in de overgangsge
bieden van stad en land nieuwe uitdagingen en ver
nieuwingen zijn gelegen. 

De weg naar het besluitvormende derde dee! van 
de Vijfde Nota laat nog vee! mogelijkheden toe. Het 
is te hopen dat een invulling van rode contouren op 
stadsregionaal niveau, met alle variaties van ruimte
lijke kwaliteiten daarbinnen, alsnog een kans krijgt 
en dat decentraal Nederland niet wordt terugge
worpen tot een microscopische stad versus land 
stammenstrijd waarin contrasterende collectieve 
preferenties voor elkaar een nieuwe generatie van 
hindermachten gaan opwerpen. Ruimtelijke kwali
teit is gebaat bij aantrekkelijk ontwikkelingsbeleid 
en client verboden selectiefte hanteren. 

WILLEM SALET 

Hooaleraar Planoloaie,jaculteit Maatschappij- en 

Gedraaswetenschappen, cifdelina aeoloaie en planoloaie; 
Universiteit van Amsterdam 
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