
STUDIECONGRES PLANNIJC 

D66 
1968 
10 

196- 



STUDIECONGRES PLANNING 
11 mei 1968 

KRA$NAPOLSKY AMSTERDAM 

C aanvang 10.30 uur 

voox'zttteres dxs W. Top, Amsterdam 
mr LWM* van der Ven, 0egatgeeat 
dre J.M. Brand, Naarden 

seoretaries B. Eamatra, Zwolle 

C Stellingen voor de studiedag planning en democratie 
en do nota'es 
Naar een integrale ontwikkelingaplanning 
meerjarenplanning als taakstellend en oordinerend. element  

DV 1 DOCUMETAT t 
NEDEL,AtE POLUEF 

PAÇ-ÇHJEN 



(I. 

C 



Tnooraten 1 66 20 april 1968. 
:Ielijk sekretariaat 
Ke:zersgracht 576, Amsterdam 
üi226996 

STELLINGEN VOOR DE STUDIEDAG PLANNING EN DE11,100RATIE 

• Elanning 

• Begeren is vanouds vooriitzien. Vooral de beperkte groei van de midde-
len in relatie tot de veel snellere groei in do behoefte aan voorzie-
ningen en diensten door de overheid is oorzaak, dat dit vooruitzien 
planmatig dus'  met taakstelling dient te geschieden. - Daartoe, dragen ook 
bij de noodzakelijke internationale coördinatie en t1e ottindïghoid; 
dat sommige behoeftenvoorzioningen elkaar uitsluiten. Planning - bewust 
vooruitzien en met taakstelling op een langere termijn dan de jaarlijk-
eo begroting - maakt een afgewogen keuze van prioriteiten mogelijk, 
wat voor en evenwichtige ontwikkeling noodzakelijk is. 

C ad, l .'  Naar de mening van de opstellers moet het taakfitellende karakter 
van de ontwikkelingsplanning ten minste de economie en de ruimte-
lijkEt ordening omvatten, waarbij de implicaties in de sociale + 

ou1ture1e sfeer zullen moeten worden beoordeeld. 

Vraag: Wil men moer of minder gebieden binnen do ontwikkelings-
planning en acht men  hat  taakstellende karakter aanvaard-
baar of noodzakelijk 7 

2. £_ontrole  

- Een verschuiving naar een meeromvattende meerjarenplanning, die de 
inschakeling van vele deskundigen vereist, maakt hot tot een essen-
tieel belang in een democratie dat geen van de onderdelen van het 
planmatig handelen van de overheid aan een beoordeling door de gekozen 
vertegenwoordigers wordt onttrokken, te weten: 
1. de keuze van de doelstellingen; 
2. de planopstelling plus prioriteitenstelling; 
3,  de uitvoering; 
4. de voortgangscontrole. 
Met. name de onderdelen 1, 2 en 4 van het pinningpr000s dreigen in de 
huidige ontwikkeling te ,voo': aan de parlementaire oordeel,- vorming te 
ontsnappen, doordat zij onvoldoende expliciet en begrijpelijk worden 
gemaakt. Zo dienen de keuze van de doelstellingen en do aiternatiev 
ontwikkelingsmogelijkheden ineen programma van eisen aan het parle-
ment te worden voorgelegd alv(rens  eon  plan wordt opgesteld, teneinde 
aan een eenzijdig door tIdask.jjijgonH  geregeerde maatschappij te ont-
komen. 

ad, 2. Vraagt Acht men het voov1ggen van een programma van eisen aan de 
volksvertegenwoor1iging gewenst 7 
Zo ja: Vreest mcxl/ niet  eon  te grote vertragende werking 7 
Hoe zou men op andere wijze de inspraak in het planprocee 
veilig willen ste llen ? 
Boe stelt men zic.i do voorlichting buiten hot parlement 
voor 7 

3. hlairocsve t 

Een van de belangrijkste democa.iseronde aspoten van dé planning is, 
dat de geplanden via hun inspraak op alle niveaus en in alle plan-
fasen, hun preferenties tijdig  kw.  non uiten.  
Zonder planning ie het immers zo c at do gepianden (individuen, belan-
genorganisaties a.d.) hehaaldelij voor een voldongen feit gesteld 
worden (y.'. Amsterdm metro), 



ad. 3. Vraag: Ie democratische planning voor de gewone burger een verrui- 
ming of inperking van zijn vrijheid ? 
Wel:e mogelijkheden voor inspraak ziet u 

4- 
Onvoldoende  parlementaire controle en onevenwohtige ontwikkeling 
den in do hand gewerkt door het huidige accent op sectorplanning Elke 
sector (departement) streeft te zeer eigen d.00lsteilingn nlannen 
na, wat hij de huidige ontoraikende co61-dinatie tot gevolg heeft dat 
men in een laat stadium tot do ontdekking kont dat de vrschillinde 
plannen met elkaar in strijd zijn en derhalve geen van alle gereali-
seerd kunnen orden Wij zwijgen nog maar, van iiet gebrek aan cördina-
tie.en aan wedorzijdo Informatie -buszen de centrale overheid, da lage-
re overheid.  on  partioul±eron, Dit alles heeft vorspilling, tot gevclg, 
brengt individuen en groepen in de verdrukking, en schaadt andere 

ad, 4. Vraag: Le cord.inatie zL, indien zij slaagt, de vrijheid van de 
afzonderlijke, partijen in het pianningproces hepeken; zij 
kri jgen daarvoor een stuk zkerheid terug. Is dit een goede 
ru11? 

( 
5 Een _central annin'or  an  is atje 

Peneinde aan de huidige bezwaren tegemoet te komen en een democratisch 
planningproces veilig to stellen is een aanpassing zowel îan hot be-
stuur  ale  van de vertegenwoordiging vereist. iet name  diet  een doel 
treffende coördinatie tot stand te komen tussen de seotoren-(cleprte.. 
menten), zonder tevoren een pr.incipiio prioriteit aan 6dn of meerdere 
ectören toe te kennen. Nodh financin of economie, noch rimtel1jke 
ordening o± waterstaat.bijvoorheeid zijn - anders dan nu .el het geval 
blijkt te zijn - in de planning hij voorbaat doorslaggevend. De oector-
planning dient derhalve te worden geintegreerd in een centrale planning-
organisatie, die rechtstreeks onder de voorzitter van de inisterraad 
ressorteert, De voorzitter van de ministerraad treedt op als leider 
van een kabinet, dat zich moer dan tot nu tc)e op ie  into  gr a tiE 
van het overheidsbeleid en dat daartoe ook wordt toegerust. 

ad. 5. Vraag: Wordt de oo5rdinatio voldoende gediend, door hot totstand.-
komen van het plan op u.o wijze genoemd onder stelling 2 
(democratische controle ) of is naast, alle sectorplanning 
een afzonderlijk apparaat voor integrale ontwikkelingsplan- - 

ning nodig ? 

6.  Twee a2p)§~ots!n win  Iq or -_ri8a ie 

De toeruoting van do cgering met een organisatie voor integrale plan-
ning kan  ale  volgt worden georganiseerd: 
a. De instelling van een staatsaeoretariaat onder de voorzitter van de 

ministerraad, gericht op integrale ontwikkelingsplanning en voorzien 
van een beperkte staf. 
Hij is tevens voorzien van een 'ht..reau voor integrale pJ.anning, dat 
de integrale plannen opstelt en d3t de sectorplanbureaus van de 
ministeries oordineert. 

b. Do stichting van  eon  onafhankelijk rekeninstituut (tevens centrale 
databank) tori behoeve o.xn.vanhe nieuwe' Planbureau voo-r integrale 
planning ende seotorplanbureaute. Hot bestaande Centraal Bureau 
voor de Statistiek kan daartoe yorden omgesmeed en gesteld b.v. 
onder-de Kroon. 

t 
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zo volgt uit hstgozegdo,  ht  deo- 
ora-t1soh000ntroleerde oesv.ri planning in d -zqjuist oï;schrovcn zin, 

i mot behulp waarvan ton kan lcorren tot de optelling en vc-i rerkeiijkin' van  
eon  inaal ontwikke1ingsplan zoals hirboveh oisohreven 

schiedenisenhuidiesittie 

In 1941 werd do Rijksdienst voor hot Nationale Plan (RNP.), nu flijs-
planologische tienst (R,P..) gonaand, opgericht  on  in 1945 hot Centraal 
Planbureau (C.P.B.) Sindsdien is do planning op nationale schaal gelei-
delijk tt ontwikkeling gekomen in Nederland. 

Beeds..ededig werd daarbij gewezen op do noodzaak van cordintii van de 
planning,-op diverse gebieden* ocönoiisch,sociaai, ruimtelijk  on  .cultureel.... 
Op het  ii  1947 onder leiding van Tinbergen gehouden Congres over haat- : 
achappe1jke Planning, georganiseerd door hot Instituut voor Sociaal Onder-
zoek van het Nederlandse Volk (Isonevo), wees elk van do drie prac-advi-
sours, yan Bhijn, Bakker Schut en schrijver  dozes,  in de richting van Wat 

( Bakker Schut in zijn eerste stelling als volgt formuleerde.,  "Econoichs, 
'.socialen.iuitolijke planningjn in sterke iate interciepondant". Der-

halve peitto hij in zijn derde stelling voôr "eenoontrale dienst voor de 
plannin&'. hetzij ressorterend onder de tinister Presidént, hetzij onder 
een Linis.terie van Algemene Zaken. Op den duur achtte hij blijkens zijn 
zesde stelling ook culturele planning gewenst. 

In de praktijk zijn deze verschillende soorten van planning nog weinig 
gecoordineerd. Zoals v66r 1940 wel een aantal onderdelen vn hot economisch 
leven elk afzonderlijk enigoruate werd geordend ccar  eon  samenvattende, 
ordening ontbrak, zo ontbreekt thans een cordinatiè van de econoisch 
net cie rliil3tolijko planning, enzovoorts. En reda dientengevolge ontbrokt 
ok con ntograle ontwikkelingsplanning op nationtrl niveau. 1aast ciez 

"horizontlé" corciintia is oQk-.cle 11verticr1e  •tussen rijk, provincie  on  
geuoentenog onvoldoende ontwikkeld. 

Dit alles: heeft diverse oorzaken. Hot tot stand koren van de planning op 
de afzonderlijke gebieden vergde voel tijd en is pas gedeeltelijk voltooid. 
Nodig was bij voorbeeld do verzameling en ordening vn  eon  groot acnt4 
gegovns, de opbouw op basiE van veel studies v,-,n  eon  goede planningt?ch 

(.  nick, hat,  schoppen van hot .nstitutIonele kader, enzovoorts Bovendien 
vielen ci planteruijnen raet natie van  dc  economische-en de ruiatolijko 
plannen giet saren, hetgeen coördinatie vrijwel onmogelijk iaktoG En 
zeker was do .planrnindednes z. 11.  niet overal voldoende sterk, 

rar geleidelijk tot hot langs econoaotrishe jieg 
construoen VUi voor de plarning nodige, operationeel bruikb;re vergelij-
kingen-complexen (Irodellent). Tot. voor kort bepaalde t3fl zich grotendeels 
tot hot ,opatollon.ven Miijrv.rplennen, die  stork  conjuctureol i.i.ar nuweljks 
structureel zijn goorinteed. Planning op niddoiip.nge tor.ijn voor Nor-
lc.nd als geheel  on  voor cfzonderlijke bedrijfssectoren respectievelijk 
bedrijfstakken vindt non, oe-,i enkele vroegere aanloop daargelaten, voor 
het eerst goed uitgewerkt in de studie van het C,P.B., getiteld "De Neder-
landse eoonoiie in 1970" van .1966; ElOfi is thans bozig tiet e.iri verdere  .it-
bouw. Van nationaal-eoonotiischo planning up lange ternijn is nog nauwelijks 
sprake; l publiceerde Van qen  Bold  onlangs -een prognose "De Nederlandse 
eoonon1e in het jaar '200ó11 aiLs  prae-advies voor de Nederlandse Iiaatschppij 
voor Nij.erheid en Handsl4. gemerkt zij dat alle gnoerde zogenaamde
'plcnnei 'in  feite niet z1e0r plannen zijn in de eigenlijke zin vn dit 
woord, doch veelor op bepaqido uitgangspunten gefundeerde prognoses - soms 
aangevuld  riot  alternatieven/ op basis van uiteenlopende oconouiaohe en poli-
tieke veronderstellingen - iaaraan nog niet bet karakter van een progmuna  
în  eisen is g0g0v0no . . . . 
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Inl eidin 

1 ..Doel van deze nota  

Theeds tijdens haar besprskingn ôönstateerde do Studiegroep Beleid 
van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening van D166 dat de ruimtelijke ordening, 
waarmede zij zich bezighoudt, in de praktijk nog onvoldoende is uitgegroeid. 
Ook is er geen of t 'weinig oordirtie met de planning' op economisch ge- 
bied en op andere terreinen, -  

Ala  voorbeeld zij de Tweede Nota over Ruimtelijke Ordening in Nederland 
genoemd.. Deze vormt ongetwijfeld een belangrijke stap in de goede rich-
ting. Maar het 'is nog geen plan in de werkelijke zin van het woord. Een 
vaststelling van. prioriteiten en- een- fasering inzake de uitvoering ent-

. breken; de I'inanoiie aspecten zijn nog niet bestudeerd. aansluiting aan 
de mèerjarenplanningin-wording van hot Centraal Planbureau is er niet; 
op de .003rdinatie bij voorbeeld met de wogenpianning is terecht kritiek 
uitgeoefend. -Dientengevolge staat niet vast dat de economische ontwikke-
ling ruimte biedt voor de financiering van de volgens de nota to verwezen-
lijken projecten. En evenmin is verzekerd dat de ruimtelijke planning, bij 
voorbeeld door tijdige voorzieningen inzake de infrastructuur, er in voor-
ziet dat de eonomisohe groei oibelemmord kan voortgaan. 

Ook regionaal en lokaal mist men vaak een goede coördinatie. Zo loopt in 
• hot Nieuwe Waterweggebied de ontwikkeling der bedrijvigheid wel zeer sterk 

vooruit op - die der recreatiegebieden en dreigt de ontwikkeling van 'het 
noorden da  lands  'weinig sucoer. te boeken. Bij nieuwe átadsuj.tbreidingerL  
ontbreken belangrijke voørzienfngen nog jarenlang nadat de eerste groepen 
bewoners zich hebben gevestigd. 
Deze ervaringen versterken het- inzioht, dat de ruimtelijke planning niet 
tot. goede resultaten kan leide 'als een samengaan met de pinriing in 

• andere .seo- oren van bet maatsoppelijk.levon ontbreekt De genoemde 
Studiegroep besloot derhalve oeiriota op-te stellen, die'een ruimer veld 
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bestrijkt dan dat der ruimtelijke ordening &e onderhavige 
integrale ontwikkelingsplanning. 

nota !Nar een  

Doze  werd ogsteld door hot lid van do groep Ed. van Cloeff, die Werd 
gesteund door de overige leden alsm,3db door enkele leden der Eoonorische 
Werkgroep. Eet stuk is bedoeld tsr eooriiQhting van de kansrfractie van 
D66, in hot bijzonder bij de aanstaaiide erottnsdobafton, n ook - ter 
voorbereiding van  eon  publicatie over  doze  riatarie. Het zal voorts de' 
sarnexGrking tussen verchil1nde werkgroepen van de partij kunnon bor- 
$oron 

Onder gen £].aa verstaat deze nota een via nod.ernerethodMn opgetelci, 
innerlijk consistent bestek dat, zoveel mogolijk gekwantificeerd, de 
doeleinden eangoeft waarop hot beleid noot v.-orden gerioht,-.ala r..ede do 
instrunenten not behulp waarvan nan  dike  doeleinden denkt te verwezen-, 
lijken en da sn waarin dit al geschieden. 

Onder  eon  int  Legraalantikkelinslan wordt hier verstaan  eon  integraal 
alles overkoepelend en tot een harnonisei gaheol akond) plan in de 

zo juist genoemde zins  en wel op nationalo regionale of lokale schaal. 
Een zodanig plan beoogt de vrechiilendo facetten, ont1erdeien doeleinden 
en instrui kenton der nationale/rsgionalo/lokle ontwikkeling pp elkaar af 
to stoar;er, to bundelen en dus to integrran. Tot do bedoelde facetten 
hhoren de ecnonische dosoclale, do culturele do ruimtelijke, ena, 

pianvorning) is het proces, net behulp waarvan een plan 
orctt opgeeteid 

F der 'ltn' kunnen Zijns  z 

a* hot onderzookz ori. do ve relirva on  -hot uitvoeren van 
voorbereiaends dtu4105 op diveree t..zreinw 

b9 hei als onderctee) v  xi  o, p b eis rrvi opCtllLn door i»on a-po3itiJc 
pianningorgaan  on  lange odernetanecheppolijko ïog, va  eon  
(waar ncgljk aangevuld rat da eti1.ng hLbr op 
afwijkende extrne ontwikkelingen of op een unaersgoaarci beleid), lke 
rekening houdt rot da aanwezige nagelijkheden, grenzen onetitighodon; 

o. het voorlopig fornuloren' door do regering (c.s. B-en in ovrleg 
not advioeorgann van-enige h isiïjA (prograra van oisan) 
voor do konende--periado, zulke gehasee OD can  a1gomom visi'inzake  
dc  gewente ontwikkeling-en de dearuit vorvloe1ende priortetn  on  

- resulterend, in het-  aangeven von dcoloin-lsn en instrunonten; daze be- 
leidi]inon (pogr.ia vn s1,1) rjfljflaan het paflerent  (Prey  taten, 
gerneenterad) to worden voorgelegd; - - -- 

- 

d. het als-onderdeel van o zonodig opstclhn van' een (d.w.z 
een opsocningvan de nnnoile ô etuios van do bij bovolking  on  
verheid ioende desiderata ' het to-tar-1bei,raag daarvan moet worden ver- 

geleken riet' dei-beschikt-are nidde1en) 
- 

- 

e.3 het aanvaarden door - do rogoririg(G.S., 3n w.) van  hat zonodig door 
hot planningorgaan nader uit te werkon - als een bundel 
van deels indicatieve, deels bindende richtlijnen voor het t- volgen - 

bleid het plan behoeftevoneens do gooY'euring van do gekozen vertegon-
woordigers; 

"f. de rinL diIa dat ' tijdens €ozo uitvoering, mede 'op basis - 

- v'n een voortgecon'tro1e, zo- nodig kan worden aangepast  an  nieucio  ant-
wikkelingen bj voorbeeld op corjuntur ei gooe44. Ingrijpende bijstu- 
ring bohoeftde oodkein'ing van 'de gekoz vertegenwoordigers. 
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wikkel ing~nz ni 1 is zo volgt uit net ggde h-at deio-
oiatisch gcontroleexde proces v'n planning in do zojuist ochrvn sin,  
riot  behulp-waarvan non kahkbieh tot  dc  op.te1iing cr1 vererkelijking van  
eon  Integraal ontwikkelingsplan zoals hierboven. oischreven. 

Geschiedenis  on  huid Lt  pit ie 

In 1941 werd de Rijksdienst voor het. Nt1onnls Plan (LNP.), nu ijs-
plcnoIogisa)e rionst (LP..) genaarnd, opgericht  on  in 1945 het Centraal 
Planbureau (C.P.B). Sindsdien is do planning op nationale schaal gelei- 
delijk tot ontwikkeling gekomen in Nederland. 

- 

Roede spoedig werd, daarbij gewezen op clu noodzak van co8rdinativ van de 
planning op - diverse gebiedens economisch , sociaat, ruintolijkei cultureel, 
Op hot in 1947 onder leiding van Tinborgengohouden Congres over laat-
schappelijke Planning, georganiseerd door het Instituut voor Sociaal Onder-
zoek van het 1ederlzndso Volk (Isonevo), wees elk van de drie praeadvi-
scurs, Van Bhijn, Bakker Schut in schrijver dezee, in do richting van wat 
Bakker Schut in zijn eerste stelling, als volgt foruleerde Econouiche, 

Çaociaie enruiutelijke planning.jn in sterke nate interdependant11  . Der-
halvo pleitte hij in zijn derde stelling voor enoentrale dienst voor de 
planning" hetzij rossorterend onder de 14inister Preidnt, hetzij onder 
een kinistorie von ilgoaeno Zaken. Op  den duur achtte hij blijkens zijn 
zesde stelling ook culturele planning gewenst. 

In de praktijk zijn deze verschillende soorten .van planning nog weinig 
gecoordineerd. Zocls v66r 1940 wal een santal onderdelen van hot economisch 
leven elk afzonderlijk enigeruate werd geordend raar  eon  samenvattende 
ordening ontbrak zo ontbreekt th.-ns een cordinatiè ndeconoische 

de ruil3tolijke pl'nning, enzovoorts. irn uedo dientengevolge ontbreekt 
ok een integrale ontwikkelingsplanning op nationthl niveau, Nc-ast daze 

'horizontaie coördinatie is oQk..d.e 11vertica.l.all tussen rijk, provincie  on  
gonoenta nog onvoldoende ontwikkeld. 

rit alles heeft diverse oorzaken,  Hat  tot stand koaen van  dc  planning op 
de afzonderlijke gebieden vergde vol tijd en is pas gedeeltelijk voltooid. 
Nodig was bij voorbeeld do verzareling en ordening w.n con groot aantal 
gagevns, do opbouw op basis van voel studies VT:fl  eon  goede planning-tech- 

(niek,  hat  schoppen van hot institutionele kader, enzovoorts. Bovendien 
'- vielen dri plantermijnen' et narne van do 000nOLliSche  on  de ruirtelijke 

plrnnon niet sauen, hetgeen coördinatie vrijwel onogslijk En  
taker  was do 11planriindedness" niet overal voldoende sterk, 

wan geleidelijk tot hot lange oconora 4„r1sha weg 
construeren vn voor do planning nodige, operationeel bruikbare vorgelij-
kingenoonplexen (Hriodellenfl).  Tot voor kort bepaalde ren zich grotndoels 
tot hot optellen van d4njaarplennen, die  stork  cnjucturol u.ar nuweljks 
structureel zijn gcoriCnte.erd. Plan-4ng op u.ithtel.Ir.nge tori.ijn voor Ner-
land als•  geheel en voor afzonderlijk 3 bedrijfssectoren respectievelijk 

stakken vindt men, een enkele vroegere arnioop dacrgolaton, voor 
het eerst goed uitgewerkt in de  stud  van het C.P.B., getiteld  "Dc  Neder-
landse econocie in 1970".van 1966; ir is thans bezig met  eon  verdere uit-
bouw. Van nationaal-economische planring op lange termijn is nog nauwelijks 
sprake; vièl publiceerde Van den  Bold  onlang& een prognose !De Nederlandse 
econbmie in het jaar 2000"ais prae-.dvias voor de Nederlandse ilaatechappij 
voor Nijverheid en Handel Opgemerkt/ zij dat alle gnoerdo zognaar.ide 
"plannoi" in fe4te niet.:zo zeer planen zijn in de eigenlijke zin  vi  dit 
toord, doch volor op bepaalde uitjangspunton gefundeerde prognoses -. soms 
aangevuld tot altonatievenop baai van uiteenlopende economische en poli-
tieke varondorstellingon . aaraan  : tog  niet hot karakter van een programna 
v'n GiSGfl is gegeven. 



-4  

Uit de 71i1liononnot 1968 (blz 02 o4v6) blijkt*  &t de huidige regering 
in beginsel heeft besloten tot een narjarenplann±ng•  op een beperkt doch 
belangrijk gebied: dat ctor ovprheidsfinaneign. reze planning z in i.krs 
riatebindende 1crohthobben. Le regering steunt hiermede op en uitspraak 
van de S.E.B. ten gunste vn roerjarenplanning in het algereen. 

eli'kebied kan do "Tweede Nota over do Ruintelijke Ordening in 
Nederind in 1966 gepubliceerd,. áD,vopa. daar cpgenorrt ruinteljke 
structuurschet$ voor het jaar 2000, worden gezien  ale  een eerste aanloop 

•ili.dG richting van een pin vçor Nederland als gGheel. Tevoren aren het 
vooral goneentelijke plannen, streekplannen e facetplannen worden op- 
gesteld. Na do verschijning van deze Tweede Nota versehénon o ok fp1 nnonu 

voor afzonderlijke provincios  on  voor  dû  drie Noordelijke provincies te-
zeren,  ale  ovenals de Tweede Nota-  nog onvoldoende- zi-jn- go-ba-see-rd  op  eon  
deöcratisch planningsprocea. Dit alles staat grotendeels los van do econO-
niBohe planning d finanoièle conáequonties worden nog niet bocijfeiÛ. en 
fasering ontbrekt Eet gevolg 13, dat oordinatie uet de recent tot stand 
gekomen economische planning opmiddeilange termijn niet mogelijk is. 

2Jdere gebieden dan het economische en hot'ruititelijke die beide onder 
moer gebruik ,tiaken van de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (C.B,s.) - Is de planning op zijn best in een hginstadium. 
Stukken als bij voorbeeld hot Rijkswegonplan en de Volksgozondheidsnota 
kunnen als aanlopen wordenbeschouwd. Binnen hot bedrijfsleven zijn hot 
vooral de grote ondernemingen, die hun beleid moer en moor b553r0n op (niet 
gepubliceerde) tacerjarenplannon. Dit alles staat soms  viol  enigszins in ver-
band net do economische respectievelijk de ruimtelijke planning op natio-
nale schaal. Zo hebben vooral de grotere ondornomthgn behoefte aan prog-
noses van hot C.P.B.; aan de opstelling daarvan verlenen zij gaarne node-
werking. Algehele cordinitio ontbreekt echter nog en dus ook  eon  nationaal 
Integraal ontwikko. ingspin dat hierop zou kunnen worden gebaseerd. 

Nu he of t e chtér de aad van dvies vo een veel- 
zijdig saiengesteld lichaam, dat zijn ontstaan dankt -aan de nieuwe Vlot op 
de Buintolijke Ordening, begin 1967 een advies uitgebracht, waarin wordt 
aangedrongen op "de integratie van da beoogde rui-ctolijko o  economische en 
matechuppelijke ontwikkeling in ddn progratina op langeterrñjn, aan te 
duiden als ontwikkolingsprogranma" Daarin zou onder moer mocten worden 
gestreefd naar kwantificering van de financile consequenties v'.n hot in de 
Tweede Nota- neergelegde boloid, naar  eon  rioriteitonsohera, dat zou moeten 
berusten op bestudering van do maatschappelijke kosten en opbcengstefl van 
alternatieve opIoseinon, naar een invôsteringsrogratima, enzovoorts. Een 
nauwe samenwerking tussen CP.B.  on  B.P,. zou in deze richting moeten 
leiden. Ook regionale ontwikkolingsprogrammas worden door de Baad wenselijk 
geacht, evenals bijvoorbeeld bij de planning van het vrkeer n v.rvoor. 

Hier wordt derhalve, en wel door een lichaam waari onder moer het bedrijfs-
leven is vortegenwo-rdigd, gepleit voor een flinke stap in de richting van 
een integrale ontvrlkksiingsplanning. Ook dror dit iicham wordt echter neg 
geen oplossing geboden voor het probleem vat do coJrdinatio vaIL de planning 
op de verschillende bestuursrtjveau's, 

Spotgelijke plidbo.n zijn to vinden in i o flandeiingcn vn d Tweede 
Icamer van 18-20 april 1967 (zie hij voorbeld de opsomming door het D&66. 
kamerlid De Goede op blz. 127 eerste kolom), in de Jaarrede-1967 va S.ER-
voorzit-to±Do Puus in de reeds aangeduide uitspraak van deS.E.B. betreffen-
de de meerjarGuplannlng (Advies 1967 no e) in d rade. van Lr eisglas 
over "Planning -in hot bedrijfsleven (Interediair 4 austus 1967), in een 
toelichting op hot program van 1,166 door Dr4. H, Sch5ndorff in de E.S.B. van 
I februari 19671  enzovOorts. Wat-. hot buitonndbotreft kan onder neer wor-
den verwezen nar de Frnae planning op divse gebieden, naar hot zogenaan-
de"Grosze Resserplant' van d Duitae.doelat-t Hessen, naar do budgetplanxling 
in Isral en naar een E.E.G.-rapport van apr.l 1966 over de ontwikkeling 
tot 1970. 

(» 
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III. Het troram van r 146 
Het progratvan•66 bevat veel dat direct of indirect wijst in de rich-
ting van een integrale ontwikkelingsplanning of van onderdlen daarvan en 
op de vereiste democratische verantwoording daarvan. Uen zie de thans 
volgende punteru .. 

1 Bet hoôfdstul"Sociaal• en economitch beleid" spreekt onder -.--eer çver 
a cicior d. overheid t 1vodren 'rosi op lange teriji" (20)11; 

dat eist ons ixzin ongetwijfeld eoonociiaoh. planning 1oor deze 
xheïd; 

( 2, 

b.'.'bedrijfstaksgewijze en regionale structuurpolitiek op basis van 
me er  jar  enpiannen" (20-21); 

ô. een -  door 'ede regcriitg--in-eamenw-rk-ingmet €m  .ht  CB 
elk jaar voor een periode vtn bij voorbe].d vier jaar" op to stellen 
plan, zulks met "beter overleg. tussen de overheicislionsten" en net 
behulp van "meerjarige begrotingen voor de ovrhidssector, waarin 
ook de financiering van de lagere overheden ie opganoiien"; ueze 
plannen zullen "orinterencI zijn voor het bedrijfsleven" (21), 

Inzake de automatisering wordt gezegd dat "voor de integratie (daarvan) 
in onze  samenleving een vierjarenpltn roet worden opgesteld" -iz 
is voorts onder Lieer nodig voor, de omscholing en herplaatsing va1i de 
betr.,kken arbeidskrachten (21-22). 

3• Gesproken wordt over conjunctuurpolitiek, loon- en prijsbeleid en in-
komenspolitiek (24). Ook dit zal ons inziens planning eisen. Hetzelfde 
geldt voor de fiscle pelitiek (24 e.v.), ie soi.le  politick  (26), do 
ontwikkelingshulp (31 32), de landbouwpolitiek (34), het aktieve oul-' 
tuurbeleid (42), het verkeer (46), d.egezondheidszorg (49-50),  enzo-
voorts, Inzake hot onderwijsbeleid zegt het pro rnra dat dit roet 
"stoelen op  eon  zich steeds verder ontwikkelunde visie over de tOCkOL;st 
van onze samenleving", waarvoor studie en onderzoek nodig le (3). 
"Voor de financiering van wetonschappolijk onderwijs en onderzoek dient 
de overheid te beschikken over  eon  duidelijk plan, waarin toewijzing 
vn personen en gelden voor neerdero jaren gorogold is" (40). 

4. Ter aanzien vn de ruthtelijko ordening wordt opger.erkt  it  "in5utria-
lisatie, woningbouw, verkeer  on  recreatie een ondeelbare problecatD.ek 
vormen en  eon  ver vooruitziend uitvoorings- en financioringbeleid 
eisen* re ruimtelijke orderiii'g moet daaron worden behan1eld in nauwe 
samenhang met de sooiaal-ecnoieohe  politick"  (47).. 

en aanzien van het rienooraiscii karakter is geetel'J., dat door voort-
durende actieve en openhartige voorlichting do ru1mte1ijko vraagstukken 
en de gevolgen daarvan aan de bevolking duidelijk moeten worden gemaakt, 
zodat deze in staat wordt - gesteld mee te doen en  moo  to rionkon. 

5,  Op al deze gebieden wordt uiteraard' do bevolkingogrôci van grote beta-
kenis geacht (50)- 

6. et nadruk zij gewezen op de alinea uit de rnhof vn hot Program, welke 
als volgt luidt t "Ten aanzien van do middelen e-ke gehanteord behoren 
te Worden om deze doeleinden te bereiken, wordt.geon speciale voorkeur 
uitgesproken. re doelat,igheid ztl zoveel mogelijk le keuze bepalen, 
In het bijzonder war het de mate Detreft, waarin exe ôvorheïd moet  or-
lon  ingosohakeld" (i).. Het is  one  .nziena duidolijk,.clat naar odern 
inzicht de hier bedoelde. doelmatigheid slechts dan kan worden bnaord, 
Indien men zoveel mogelijk treoht 'o konen tot  eon  integrale ñtwikk-
lingsplcning. Daarbij kunnen dan .e doelstellingen van r,166$  "gcete-
.11jke en maatschappelijke ontplooi:ng van alle nneen" en 

i) De in onderstaande tekst voorkomen e  cjers verwijzen naar blijden 
van de brochure 11D 1 66, program van 'do politieke partij Democraten 1611. 



.1oxoc.ratisering vn do Nederlandse saonlving' (1) als de algeo.ne  
visie gelden, wo1k.an do lanruing ton grondslag zal oetcn liggend 

1tl lii 
Uit  hat  gezegde volgt* Het jg £L--vienst 1,it r'66 er bij Ie regering net kl 

e don  six  
kelin,raDlatinine. 

1 
 eericht ot geetelih.,  on  maatschappelijke otplooiinç  

lit  thema kin worden gontcmerd in hot kader van do algarene bsehouwin-
gen over do rijksbegroting (wellicht in verband iet het hoofdstuk "Moer-
jnrenpianning uit do 1,1111lioanennota. taarna kcior waar nouig bij t.e 

behandeling vn de afz onderli nterug-
gekomen. Hot gestelde zou nader kunnen worden uitgewerkt als volgt. 

Gezien de gecompliceerdheid van het vraagstuk zal ie regering goed doen 
allereerst opkorte termijn door een aantal deslkuno.igen. oner moer op het 
gebied der planning,  eon  nota te doen opstellen, waarin wordt uiteengezet 
langs welke wegen men dit doel kam benaderen. Deze nota zal onder andere 
de volgende vragen moeten behandelen C 
14  Van welke aard behoort de planning to zijn en op welkeijza kan die op 

de verschillende bestuursniveaus wurden gecord1neerd T 

2. Welke gebieden en welke functionelo respectievelijk regionale. onder-
delen daarvan zullen door  dc  plannen moeten worden overkoepeld ? 

3. Voor welka termijnen dient to worden gepland T 

4 Welke bestaande respectievelijk nieuwe organen zijn nodig T 

5. Welke methoden zullen hIj de planning worden gebezigd T 

6. Welke doeleinden moeten worden nagetreef& T 

7. Welke instrumenten zullen ter beschikking moeten staan voor de -
reali-satie van de plannen T 

8. Hoveei tijd zal benodigd zijn  on  tot een goed functionerende planning 
te komen T 

• Welke fasering is hier gewenst T 

.9. Welke internationale aspekten vragen cLe aandacht T C' 
Le nderhavige nota kan deze vragen uiteraard nie t volledig beantwoorden. 
Wei zul thans ter illustratie  on  verduidelijking elk van deze punten  sum-
-r-ier-worden bezien. Voár zover D1 66 daarbij naar dezorzijds inzicht een 
bepaalde visie dient te verdedigen, wordt deze genoemd. 

V.  iektond -Lai  n  

Aard dernnInç 

De te ontwerpen plannen kunnen, naar gcelang vn het riool waarvoor ze worden 
opgesteld e  louter indicatief zijn én voor niemand bin i--nu, zoals hij voor-
beeld de huidige jaarpiunnen (in feite 1rOgnoses) van het C.P.B., of wei 
bindend (imperatief), zoals hij vôorboed de streekpiannen oude stijl (dat 
wil zeggen van v65r de Vet op de ]Ruimili lijke Ordonig van 1965)  of de hui-
dige bestemmingsplannen van gemeenten. Ook tussenvormen zijn denkbaar zo-
ale  struktuurpiannen in do ruImtoliko ordening. Het prognose-elanent zal  
some  moer, soms minder dominerend zijn. 

De praktijk der economische plánning Iert, dat ook niet-bindenie plannen 
respectievelijk prognoses hoilz.aa kuiion werken Zij geven naaclijk aan 
alle betrokcuien een beter o n hoofdlijnen voor  alien  gelijk izïcht in 
de situatie en de rnogelijkheden, zulks vooral indien . deze betrokkenen 
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voldoende "plariminded" zijn (wat een zekere opvoeding in deze richting 
vraagt). Zij zullen dan minder in zeer uiteenlopende richtingen streven 
hetgeen de ontwikkeling gunstig kan beïnvloeden. In het bijzonder zal 
moeten worden nagegaan, hoe bij de coördinatie van de nationale planning 
met dievan provincies en gemeenten het ontstaan van een "tweerichtingen-
verkeer" kan worden bevorderd. 

D'66 zal er goed aan doen ten aanzien van de aard der planning het vol-
gende naar voren te brenn : 

a. Natte van  bin  

De overheidssectori op elk niveau, dient voor zichzelf, door de gekozen 
vertegenwoordiging goed to keuren, bindende plannen op te stellen, bij 
voorbeeld in de vorm van voortscrjdende vierjarenbegrotingen. Op natio-
naal niveau kan daarbij, teneinde een volgende regering niet te sterk. te 
binden, het desbetreffende deel der begroting van iets minder imperatieve 
aard zijn. Het economisch leven krijgt hierdoor een meer stabiele kern. 
Uiteraard mag echter wegens conetuurpolitieke redenen een zekere flexi-
biliteit niet ontbreken. 

Voor het particuliere___ rijfsl kan gelden dat voor gezonde bedrijfa-
takken  de-planning voornamelijk indicatief zal zijn, doch voor minder 
gezonde meer imeratief. Bij deze laatste werke men niet alleen met glo-
bale algemeen geldende middelen, doch grijpe men zo nodig ook direct en 
selectief in. Deze materie wordt door de Economisöhe Werkgroepnader 
bestudeerd, zulks mede aan de hand van de opzet der Franse planning. 

Ten aanzien van niet-economische delen van het rnaatsohpelijke en cultu-
rele leven, dat in particuliere handen is, is nadere studie gewenst. Non 
denke bijvoorbeeld aan het particuliere ziûkenhuïswezen, enzovoorts, 

Uiteraard zullen de centrale plannen zich zoveel mogelijk tot hoofdlijnen 
dienen te beperken. Detaillering late men zoveel mogelijk-aan de deel-
planning over, zowel in de verschillende sectoren als op de lagere beatuurs-
n1veau's zij het - zoals bij voorbeeld ten aanzien van de ruimtelijke 
planning wettelijk is geregeld - met de bevoegdheid van "hogere' instan-
ties om op bepaalde punten bindende richtlijnen te geven en enige controle 
uit te oefenen. 

b. Democratisch karakter 

C Gewenst is zoveel mogelijk van alle betrokkenen respectievelijk 
van hun vertegenwoordigers bij het tot stand komen, de aanvaarding en de 
uitvoering der plannen, dus in alle fasen van het planningsproces. Hier 
zullen uiteraard enerzijds - zoals reeds is gesteld - het parlementen de 
vertegenwoordigende lichamen op lager niveau een rol moeten spelen, en 
anderzijds verschillende adviesorganen zoals de S.E.R. en de Raad van 
Advies voor de Ruimtelijke Ordening, alsmede diverse belangengroepen. 
Nagegaan dient te worden of en in hoever de planning, al dan niet met een 
bindend karakter,. kan worden overgelaten respectievelijk opgedragen aan 
organen uit het maatschappelijk leven ( bij voorbeeld aan organen van de 
p.b.o., of do commissies, die do gemeentewet heeft mogelijk gemaakt). 
Gewenst is voorts een ruimere mate van openbaarheid en voorUc tin dan 
thans met betrekking tot de planning in het algemeen gebruikelijk is, en 
mede daardoor een sociale o voeding in de richting van meer planmindedness 
en solidariteit. Een goed voorlichtingsapparaat.is  derhalve onmisbaar. De 
te publiceren programma's van eisen of öntwerp-plannen zullen veelal object 
van discussie kunnen zijn in kringen van belanghebbenden, in politieke 
milieus, enzovoorts. 



xtorentee1 zion de  coo on.  de ruitit&Ljke 1nning het f-eet etelsel-
rirtig cneepakt ,.  

Ds  éor h laij beziet di ontikkel±ng vanuit  eon  pocial gezicht- 
punt: do eoonomieoho teze planning overkoepeld divirse degbioderi'r 
rouutie, çroeici teringn, enzovoorts r wordt gJifforenticerd 

war bedrijfssectoren respeotevelijk bedrijfstakken,  

Nagegaan zl moeten worden in  hoover  verdere detailleringen nodig zijn.., 
Van beirng zullen ondpr moer zijn: eplitsingen naar  region  li, gbieden; 
neer renbogrotingon per niiisterte, analyses ziet betrekking tot  
one  land meest gcensto bediJfsgo7Ljze ontwikkelingen (zijn neer rc±fina-
derijon.,, textieiftbrieken, he, reQaedrijvèn, enzovoorts wel of niet geonst, 
bij '.öçbeeld in verbind net ruiiteiijke, ànomisohe, eooil, culturele  
of interna tionale sepecten ). I 

Bij:cie..±egionale :splitsingen .rarkt de economische planning ie te.1i'kc 
iezo 1ratsto pleegt te werken tiot een onñrschei'ing nvr vier 

deelgebeden: wonen, werken verkeer, reereat&e, zulks Lat inbegrip von de 
bij deze gebieden hehornde oorzicningei ovorheiJbirec'u, onderwijst  
ochouwburgen, crzovoorts BovxiJ.ien zijn hier en. 'r litsin.gi.n respec- 
t  ievelljk verdere uitwerking gewenst bij voorbeeld ten canzx.n vn de 
daenteneotor uit net bsrijflen 

Nodig is voorts. dat. ete:Lselnatig uordt nageg11 nwt de kosten en baton - 

private plus sociale van bepaalde alternatieve ontwikkelingen zijn. 'ode 
op gronJ arrvzn kvn ren da Pr-prioriteiten bepler n dis bij voorbëclG en 
keuze doen uit diverse investeringen welke op hot gebied vn do infstruc 
tuur om le voorzang strtjdón. Bij dit ll'e behoort niet d welvaart doch 
het .welijn reaect.ievelijk (Ie geeatelijkci en r.aatsahapp.ijko ontplooiing  
ale  ultindelijk doel en. criterium te werden gesteld 

lUen roet dorb?lvo ook rekerthg 11no1en  it  ttpondc:ibelo, dat 11 iegger, 
ret niet o noeilijk in goldrcle uit to druIken oor rr iaaeln (behoud 
vn :wtvurschoon, tegengrr vr olte, enzcvoorts) Vooral flhCLate hot 
welvr.artsnivoau áti4gtt  mogen iinanci?Jlo of fer worden gebracht teii 
behoeve vn voorzioningn t  dii wen waardevol oht ook cl kn en die wtar 
do niet nauwkeurig in guldens -óopnleii. Wat cUt laatste betreft: ren pro  
bore  steeds die wardo althans enigszins te bonaderon Zo knn men bij h.t 
overwegevh  ht  al bf niet b±onen van bepaalde of±'or ter vrhogig van 
do veceeraveiligheid op ziln minst n r schatting rken vn le uitgaven 
welke zullen ticT ion besterd door do te verwachten- lcinb  vcn hot enbal 
onglukken. . . •. . . 

De econisohe  on.  do ruimtelijke b OZiO'î do totle ontikcclri 
en dus ook  lie  op., endere gebicoen V. een bLpaeid spect hot cono 
rschs reapeptievelaJk hot ruimoiijke 1 jto -ard moeten die 
den men denke  'an  cultuur, vurIc.ior, Onderijs, anz ooit op nichzelf 
'orden cozien. 1/Ooi sorLig  than'  n boct cm thri5 reeds aocrjxn4 r1ie, 
al of niet op otclselaUge plannirg gbaseerd. 

In het clgemoor uljn In.gswenf 

ieterj, bijrbeoull  tt 1980 of'2O00, en fxatie van de 
periode is ni&t rLoôdzrLkI1jk Hier loer wordt zij dit'  iii  gr.oe lijnen 
het algemene kader bopaid, waarin de oiitdkkoling op kortere-terij 
noot passen. Uiteraard zal  doze  e ort planning ioer flexibel moeten 
zijn, 

C 



Als ondergrond is hier een uitvoerige studie gewenst inzake de aard en 
de werking der factoren, welke de algemene ontwikkeling sterk beheersen: 
de bevolkingsgroei„ de expansie van de industrie en van de diensten-
sector respectievelijk de teruggang van het aantal werkers in de 
agrarische sector, enzovoorts. 

b. op middellange termijn. In verband met onze vierjaarlijkse parlements-
verkiezingen is een termijn van circa vier jaren hier voor de hand 
liggend, waarbij de aanvang van elke planperiode gen jaar later kan 
worden gesteld dan de parlementsverkiezing. Controle van dergelijke 
meerjarenplannen om de twee jaar kan nuttig zijn. Een sterkere bindende 
kracht dan bij de plan,nen voor de lange termijn is gewenst. Dat geldt 
met name vo-or-wat betreft het regeringsbeleid. 

Uiteraard -zuilen deze.p-l-axinenzicii vo-oral  bezighouden.-.met  dc  structu-
rele ontwikkeling. De trend daarvan moet zo goed mogelijk -samenvallen 
met die van het plan op lange termijn. In de recente Rotterdamse oratie 
van Van den BeN, "Dynamiek der Ontwikkeling op Middellange Termijn" 
wordt een eerste stap gedaan om tot een gecombineerd conjunctuur- struc-
tuur-model te komen. Dit zal de middellange termijnplanning in nauw 
verband kunnen brengen met de thans te bespreken planning op korte 
termijn. 

• c.op korte termijn. Men denke hier aan de huidige jaarplannen van het 
C.P.B.,. aan de huidige rijksbegroting, enzovoorts. Dergelijke plannen 
zijn onder meer van belang voor de conjunctuurbeheersing. Het is dan - 

echter gewenst dat zij, zij het globaal, ook iets verder vooruitzien 
dan alleen maar het betrokken jaar. Zij moeten passen in het beleid op 
middellange termijn. 

. Organen 

In het algemeen zal voor elk belangrijk gebied respectievelijk deelgebied. 
een planningorgaan respectievelijk een gespecialiseerd onderdeel daarvan 
nodig zijn. Onmisbaar is voorts een overkoepelend, dus centraal orgaan, 
dat de coördinatie kan voorbereiden, stimuleren en begeleiden. Van daaruit 
kan men de realisatie der plannen overzien en aanbevelingen tot bijsturing 
door de beleidsorganen doen 

- 

Op rijksniveau lijkt een afzonderlijk Ministerie voor Integrale Ontwikke-
lingsplanning, dat nauw met de minister-president verbonden moet zijn, op 
den ,duur onontbeerlijk. Deze minister zou ten aanzien van de planning een 
soortgelijke coördinerende taak moeten vervullen als de minister van 
Financien thans uitoefent met betrekking tot de financiën der diverse 
departementen. Onder hem  zouden-dan, behalve een eigen ambte.lijkapparaat 
en een nieuw te scheppen centraal planning-orgaan, ook bestaande nationale 
organen als het Centraal Planbureau, de Rijksplanologische ,Dienst en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek moeten iersor:beren, Parlementaire  con-
trols,  teneinde bureaucratische machtsoming te voorkomen, is essentieel. 

De verwezenlijking van de integrale ontwikkelingsplanning heeft een soms 
diepgaande vernieuwing van tal van onderdelen van het egeringsappraat 
en van de maatschappij tot voorwaarde. Men herinnere zich de sub 1.2 ge-
noemde fasen der planning: verzameling van gegevens, voorbereidende stu-
dies, opstelling van prognose en alternatieven, formulering van centrale 
beleidslijnen, opstelling olaimenota, aanvaarding van het definitieve 
plan, uitvoering daarvan. Overziet men dit, dan is duidelijk dat verwezen- - 

lijking van elk  dozer  onderdelen in de bestaande situatie op grote moei- 
lijkheden en weerstanden kan stuiten. 

- 

Onmisbaar is daarom de aanwezigheid, vooral bij een leidende elite, van 
een ruime mate van planmindedness en ook van kennis en vaardigheid op dit 
gebied der moderne planning. Talrijke organisatorische structuren en 
methoden, ontstaan in een andersgeaarde periode, zullen een soms vrij 
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ingripene eanp cing ar de nieuw te scheppen situatie eisen De gesohie 
-ienis vrrt de ruimtelijke en econoche p1ann2rg, en a og jonge 

}itorie van cie t erjenplaniing der oyerheisfinanCin tonen dat veel 
tweilijkheden en weerstanden zullen xnoeten : wordefl.OVeDWflflefl 

al 'darou eet aantal eeorîen voor integrale ontwikkelingsplanning 

nodig zijn9  enwl (o-t--  rLationaalniveau) 
't 

a een voor integra]e ontwikkellng3planfliflg 
(vergelijk op eoonorn.ech en ruimtelijk gebed e en e Bad voor 

flvieE3 Z.mteIijke Ordening), 

b  eon  ral viQ2l voor i.1 1  ograle  on  ikkelisplanning O 

ruicto71jk terrein Je Rijksplianologisone Coi3_e 'leze heeft onder 
tieer tot taak ie coôrLUrwtie te bevorderen), 

jtiekwetenschap met betrekking tot e 
rganisee der planning, de te bezigen r"ethøcien, de nnerljke coxsi& 

tentirprognoeoe-.en plannen enzovoorts.: : 

Do eononische. ..el de., iu.irtelij•ke planning- hebben hun. pii nsehpde zaer 
gelieli.j1 ontwikkei, u1.ks  vi  sti ervoring  on  axperirentere. Leze 

ontwkkUng gaat.,:: •.gethigeJij yorbeeld..'de gxioetiJe 
.Beld, etc  e-voier4-  

De nieuw bi e planning te betrekken geb1oden alsmede Je corJ4nct'Lë ' ."i 

de prograntwring zullen een verdere uitbreiding en uitd±eing vn dit corn- 
plex van tethoden eisen. Een ncitionaal resectrohorgaan, dat. zich in samen- 
werking et universitaire instanties speciaal met deze raterie i5zigh'thd4, 

vrrmoe&elijk een' nixttig onderIael, zijn van:het.sub,.4::vOO.reSteldO.; 
oentra1e anbtelijVe raa Op ProViriciaJ 'î gameontelak niveaii dzent 
de U ih.ng vcn nieuwe, maar vooral',' cle. izitograti e van besta1e' rnr.ch- 
organei sveneee te Qvrorden bezien.  

like  p'Lanuirg moet relrer.Lng hou met d. eis van flexibil.ttei Ste  
immers blijkt dat de ontikkeling in meerdere' of rlinre riate kai af ij1n 
vn. wet, uit Jeet mogelijka rogioses n lanier oig"le En typisch oor 
beeld ia hor de h olingrognoso var hot C B4S 'nox l4erlLr1 n 2000. ( 

Deze rdiilai'igs: ltseling rlaangdvan20 . 21 mi1.jen tot in e .ririg 
van 18 ljdon (zij het voorlopig slechts als rnininuu-Prognoe); 't:cft 
uiterdconeqiIèntie op. tal van gè.biedon econorii.oh, 
igi: ejappait, onzovoots Het scheppen vai reserves vavrhii'' 

lhie  sot  i Ler geest en denke aan het. zo aanleggen 
var. bepaalde egen' lt  doze  bij  eon  snellere vcrkGerbtoeneEling Jctrr.  rd  
veracht, kwmen wrc1en vtbrc.oi. 

1origrijk kan /oort ijn het petiodiok puiicer'cn van een cimiusnata, dus 
vn...  t'-cijfrrnatie;optliing.vrelke de kostei van &ile desiderata, di op 

een gever 14oment bij hot volk leven, sonrieert Blijkt dn - 'at r.ieesti 
het' gval lzijn- dat'eitteriZlo en/of de het 

afzio±bsretijd to hiorere dan 
t'oöd 'dat '-zkeh"beper1in en 'ius et vaststellen van prio :'teiten 
onverÎjdél±jkzal zij'or'vr'oeger d'or het CP:.B gepiibiide de clairns-
nO'a bIeek grò,

. 
t belangstelling te treken 

Doeleinden 

re,  doeleinthr, welke hot integrao ont tkelinspin s'teLt, oetn voort 
vloeien uit 'cie' 'iger 'ue'- D 1662 gééSteIijk en 
eohappelijk'é' ontplooiing enemooratiaering) 'n èei - daarcied overeen- 
eteiming zijnde prioriteiterbeallng+ Z moeten onderling in cle juiste 



relatie staan, zowel binnen en bepaald dee-Igebied als wat betreft de vcr-
hcuing tuen daleinin die op verschillende gabieen lig-en 2ls voor-

r.ten worden jgenoenIs 

. Ze pia cet cel liJk clte 
groei, volledige werkgelegenheid, rechtvaarclige verde1in, enZGVOCrté 
In voldoende mate doen realiseren en op een goed doordachte bepaling 
van prioriteiten berusten. De afgelopen periode, waarin lagere publiek-
reohtelijkelioharnen herhaaldelijk wegens conjunctuur.pol1tike reclenen 
werden beknot inzake hun uinancin, was weinig gelukkig tonocinen ten 
deze; hierdoor werden goprojocterde werken op het gebiea der inira- 

• structuur niet uitgevoerd ondanks hun hoge prioriteit, tèrwijl voorts 
mPjiçheclen 
conjuncturele inzinkingen to voorkomen dan te genezen. 

be Bij de (op een juiste bestemming en een juist gebruik van de grond ge- 
richte), moeten harmonische verhoudingen beikt 
worden ,tuaoende ontwikkelingen op do facetgebiedent wonen, werken, 
verkeer, recreatie en ie daarbij behorende vooiz.eningan Rijks-, pro-
vincie-  on  gemeentegrenzen dienen datrbij te worden doorbroken. 

a. at do relatie tussen economhe en ruimte ikodoeleinden betreft a 
.voor de financiering der ruimtelijke plannen moet ruimte worden gescha-
pen binnen ne door de economische plannen voorziene fivancièle ontwikke-
ling, en  tie  ruimtelijke planning moet uitnodigin1 on stelleii aan Je 
economische groei opdrt  doze  onbelezimord kan voortgaan, Mj voorbeeld 
door het tijdig programmeren en aanleggen van wegen, havens, grnte n 
kleine industrieterreinen, enzovoorts. 

do Soortgelijke opmerkingen kan men maken inzake de oandeel 
Zo eisn r..anpowerplanning en werkgelegenheidspolitiek coÖrdi 

natie van het economisch en sooiaal beleid en met het beleid betreffende 
onderwijs en defensie. 

Voor het bereiken Van dit alles is een breed opgezette planning onmis-
baar - Is deze er niet, dan dreigen een incidenteel bepaald belid, een 
niet-doelmatige besluitvorming en een disharmonische ontwikkeling te 
ontstaan. Men denke aan het bekende voorbeeld van Gaibraith: een die-
harmonie tussen  eon  sterke groei van het autopark en een ontoereikende 
wegenbouw, 

L-Instrun nten  

Tijdig zal men Moeten nagaan welke wettelijke  on  andere reliigen nodig 
zullen zijn voor de opstelling en de uitvooring van de progrmas en 
plannen. taarop reeds diep in te gaan, ].ikt prenatuth. 
Er zij slechts op gewezen, dat reeds thans loetten bostaan iespoctievelijk 
dreigen te ontstaan. Zo lijkt eez zekere ruimtolijce $reiing van de 
bedrijvigheid naar buiten de Randsad moeilijk bereikbaar te zijn, wanneer 
men niet, naast andere 1ntrumenten (subsidies en )P  over afdocnde 
middelen beschikt om bepaalde- veatigingn in reeds te volle gebieen tegen 
te gaan - al was dit slechte als stok achter cie deur. 
Naarmate met de woningno,ç de'beheers'ing door de Overreid van bouwvoluue 
en woonruimte verdwijnt, zal dit probleem wectrschijnlijk in scherpte toe- 
nemen. • • 

De card der Instrumenten nrnEt in overeenstemming ijn met do aan'  het plan 
ten grondslag liggende algot  ens  doelstôllingen. niet elke vri jheidebeper-
king zal aan deze eis vo1dçc  ii.  En, het aantal benodigde instrumenten hangt 
samen met het aantl doelst1Lingen, zo ktn aon niet allo S.E.fl.-'doelatel-
lingi tegelijkertijd verwe enlljken, wanneer men slechts over 4n instru-
ment beschikt, bij voorboel; de monetaire politiek. 

.7 .---- -.-----.--- 

C 
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Zen çnmisbaar hulpmiddel is voorts het verzamelen van statistische 
gegevens. Ook op dit punt zijn door velerlei, oorzaken zeker niet alle 
gewettigde wensen vervuld.. 

8. Faserin  

Do praktijk leerde dat de ruimtelijke ordening een periode van circa 
25 jaar (19411966 behoefde, alvorens met de Tweetle Nota voor de Ruimte-
lijke Ordening een eerste naticna1e structuurschets ter tafel kwam, en 
dan nog slechts in htofd.lijnen en zonder voldoende in te gaan op de vragen 
inzake de kosten en do benodigde instrumenten voor de uitvoering. Het 
sinds 1945 bestaande C.P.B. heeft, ondanks gestadige verbetering der 
methoden  pas d.c eerste stappen gezet op het gebied der middellange ter-
mijnplanning. Men wekko daar  --Li beslist niet de verwachting dat een wijds 
pr'jeot a].s in de unciorhavige nota bedoeld binnen enkele jaren zal kunnen. 
wordez vorwoznlijkt, cuk al zijn de "planriindedness" en  dc  capaciteiten 
.p dit gebied thans zeker gruter dan ze omstreeks 1945  waren.  Dc  cntwikke-
lirig rond de arbeidsmarkt - zie de voortdurende strubbelingen op loonpoli-
tiek gebied - is een sprekend bewijs hoe moeilijk het is om een soepel 
werkend mechnistie op.  te bouwen. 

Men zal goed doen om onder meer daar te beginnen, waar een goed startpunt 
is bereikt voor  eon  verdere ontwikkeling, Het coördineren van do economische 
en -Ie ruiutojanning, gelijk door de Raad van Ldvies voor do Ruimte-
lijke Ordening is bepleit, voldoet ons inziens aan deze eis. aansluiting 
dient to worden gezocht bij de finanoigle lannin, die up do verschillende 
beatuursniveau's nuodzakelijk is en reeds ter hand wordt genomen. 

•:..Gecleoltelij.k,;:.:b.i.j wijze ven voorbeeld, wordt hier voorts het volgende ter 
nadere overweging gegeven: , 

a. 012  zeerkoreterLjn dient, gelijk onder.hot hoofd "Te volgen gedrags-
lijn' werd betoogd, van de regering een 
rin&,9  nnln& to worden.gevraagd, waarin de wogen worden uitgestippeld, 
waarlangs men tot een zodanige planning kan komen; een nota die de 
democratisering van het planningpr000s en het vraagstuk van de oordi-
natie van de planning tussen de verschillende departenentn, en die 
tussen de verschillende bestuuraniveau's, niet uit cle weg gaat. 

b@ Als op termijn te verwezenlijken doeleinden zouden 
kunnen worden genoemd: 

1. de opbouw op natiunoal niveau van een - desnoods voorlopige .- 

met waar - 
bergen van democratische controle 

2. een in het bijzonder op econo 
nisch en ruimtelijk gebied en opdat der overheidsfinanoin; t het 
opstellen van een clj.mcnota; 

3. als uitwerking daarvan op economisch terrein:  eon  plan voor de ticest 
gewenste bec1rijjca,i2eobpuw (ook regionaal bezien)  on  een 

de verdeling van het  nation  ale  inkomen; 

4. als uitwerking op ruimtelijk terrein: een 
gericht onder moer op .middellange terLlijnplcnning en ge-

co$rdineerd met de ecnomischo planning; overleg tussen de departe-
menten en een Htwooriohtingv.erkoerfl tussen de verschillende .bestuurs-
niveau's dient gcwaarborgd.; 

5 ,  als ui- werking op andere gebiec].on& nader te bezien 

Dit .11es tezamen zou Oen gro e aandachtoordemiddnermin-
betekenen. Aari dereerinzou_kunnnwQrd.radofzi 
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o t. in een nog later stadium zou rioeton worden n çean in hoever doorvoe-
ring der integrale ontwikkelingsplanning een  vii  'ziLi~an& v~.p de structuur 

Lnisatievraagt 

jtiOnaj, as e c t en 

Do moeilikhoden, welke men bij de opbouw der integrale ontwikkelings-
planning uoet verwachten iorden ongetwijfeld nog vergroot dordat de 
toonodonde integratie op Internationaal niveau de nationale planning 
alleng~s doet voranderen in ooltrel2laflfl 3 
b,iá.  voorbeol thans -eschiodt binnen do E.E.G. Vele be lanr I j o beslis- 
singen worden niet moor in Den Haag doch in. Brussel genomen. 

Op den duur zal derhalve  eon  bovenna tionale planning nodig zijne Stappen 
in deze richting zijn reeds zichtbaar Men denke aan de middellange lter-

('ijnplanning op economisch gebied binnen do E.E.G. en aan poingen om do 
ruimtelijke ordening ten aanzien van aan elkaar grenzende gebieden in 
twee buurlanden te cordmn.sxen Do regering zon kunnen worden uitgenodigd 
deze ontwikkelingen zoveel mgoljk to bevorderen.  

VI.  Conclusies 

Vooral de laatste vijf punten - methoden, doeleinden, instruenten, fase-
ring, internationale aspekten - tonen dat hot hier gepropageerde streven 
naar overkoepelende programmering op basis van gecoôrdineorde planning 
een proces van lange adem  on  met niet geringe moeilijkheden zal zijn. 
Hot zal ook ongetwijfeld op weerstanden etuiten (onwil, verkeerd inz±ebt, 
groepsbelangen gebrek aan durf, te hoog geachte kosten, onvoldoende des 
kundigen, enzovoorts). 

ssniettegenstacnde - f misschien daarom I ligt hier voor ecn jong, 
vernieuwing nastrevende partij als D?66  eon  aanlokkelijk terrein vo,-,r  eon  
initiatief. Het gaat hier om  eon  20sto-eouwse democratische oplossing 

( ,ren zeer belangrijke 20ste-eeuwse problenen Het aan de orde stellen van  
doze  problematiek bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling, lijk in 
do aanvang van deel  IV  van deze nota is bepleit  on  sub L8 onder het 
hoofd spasering-1  nader is uitgewerkt, ligt derhalve ons inziens zeker in 
de lijn van D1 66. Men bednke dat do evolutie zonder twijfel onomkeerbaar 
in do richting van  doze  integrale ontwikkelingsplanning wijt. 

Ten behoeve van het beleid van 11 66 verdient hot aanbeveling de uitwerking 
van het in deze nota gestelde toe te vertrouwen aan een  on-tale  werkgroep 
planning. (Zie aanhangsel discussienota) 

J. Hendriks, voorzitter 

S.A Leeflng, secrtaris  

id.  van Oleoff, samensteller 
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In de nota 'naar een integrale ontwikkelingsplanning" is het voorstel 
gedaan een centrale werkgroep in te stellen voor dit onaerwerp. 
Th motivering daarvan kan gevonden worden ifli 

a, Inde nota i8 aanbevolen de regering uit te nodigen een nota over de 
integrale ontwikkelingsplanning op te stellen. Hetzij tcr voorberei-
ding van een behandeling van deze nota in de frotie, htsij or, reeds  

hij het sarjenstellen van een dergelijke nota  eon  inbreng to kunnen 
leveren Is een eigen, uitgewerkt inzicht in dze problenatik nood- 
zakelijk. - 

b, Dat de regering tot een nota zal willen overgaan lIjkt bereikbaar„  
indien voor deze gedachte support van andere fracties ken v:orclen ver-
kregen. Reeds in deze fase kan het van groot belang zijn., dat de 
fractie van D66 voer ogen heeft welke belangrijke punten in een 
dergelijke nota dienen te worden behandeld, en waarom. Enkele bGlang- 

C rijke punten zijn reeds genoemd, maar nog niet voldoende uitge'erkt, 
te wetens 

1, de cordinatie tussen de middellange termijnplannlng van de ver-
schillende departementen 

2, de  integrate  van  dc  planning tussen de bstuursniveau's respectie-
velijk rijk, provincie en gemeenten in een gezond en evenwichtig 
verkeer; 

3 de democratisering van het planningproces op alle niveaus door 
Inspraak van de gekozen vertegonw"ordigers in de verschillende 
fasen van het planningprooee en hot betrekken van de burgers bij 
de voorbereiding. 

o. Ook ala de regering niet tot samenstelling van een nota inzake inte-
grale ontwikkolingsplanning wenst over te gaan, is een verdere uitwer-
king in eigen kring noodzakelijk. Immers, door da meeste partijen 
wordt ten aanzien v.ri het beluid van de versoh:L:Llende departementen 
gevragd om aiddeliange en zelfs lange torinplanning. n de zijde 

r van  doze  departementen is reeds op verschillende wijzen gcblekori, dt 
mid.deltermijnplanning in voorbereiding-is genomen.  lit  botrft met 
name de ministeries van Ruimtelijke Ordening Economische Zaken, 

'Pinanin, Cultuur, Recreatie  on  tzatschappelijk 'Werk, Verkeer en 
Waterstaat erl Onderwijs en Wetenschappen. Het gaat er In eerste instan- 
tie nauwelijka meer om da "plariniagxnindcdnesa" te bevoruar~,;n t meer 

om da doelstellingen van D66 ten aanzien van do integrale j1ann.iri9 
met name de demccrati:30ring en ho tweerichtingsverkeer tussen de ver-
schillende bestuursniveaus  oak  Ir, de pittnnirj van de afzonderlijke 
departementen veilig te stellen. 

Gezien hot belang van integrale ontwkkelingsplanning en het vooratan 
van een dsmocrctisch planningproces n de verschillende sectoren, alsmede 
het alles overkoeplcnde karakter van de problematiek, verdient het aan-
beveling dein eigen kring beohikbarF kennis zoveel mogelijk te 'euxideien 
en zo weinig mogelijk te versnipperen over cc-n  groat  aantal werkgroepen. 
Ten dienste van de direo'bel4s van I66 zou derhalve moeten 
wurden getracht de besohikbaro deskunign op de belangrijkste terreinen 
tezamen te brengen, te wetonz economi che zaken, rinteiijko ordening, 
waterstaat, sociale zaken, en maatscha pe1ijk  work,  onderwijs en financifl, 
alsmede specialisten op het gebied vai bestuursrecht en deskundigen uit 
da drie btuursniveautfn rt.l. rijk, rovinoio en gemeenten. Deze des1mn-
digon zouden, voor zover mogelijk,  kw  nen worden gezocht in la reeds 



'bestaande werkgrooperIp opdat ooörli.natio tact het daar verrichte en even 
tueel uitgaande  work  autonatioch plaats vindt Het bolanrijkste is echter 
de kcaliti1; van do d.eskiandtgon 

De vraagstukken armee en dergoJ.ijke warkgrop zich zou kunnen bezig 
houden kunnen  ale  volgt worden easabr even 

1.  Toetsing van de gedachte dat do  matching  van een afzonderlijk îiinic  
tone  voor Integrale Planning (al of niet nauw verbonden riet de Lilnis -
ter.-President) een adequaat antwoord kan zijn op hot vraagstuk dor 
coSrdinatie tussen da middellange tormijuplanning van do vorschi1lend 
departeme1'ten -en- op --welke -wijze -dan do doelstallingen.- 

u. doelmatigheid in do oo5rdinatia 
bb deiziooratiocho controlo o2 alle facen in ie planning;-

ten aanzien van do workzamheder± van  eon  dirgohijk ministerie kuxmen 
warden verzekerde 

2  Eon  dergelijke werkgroep zou do vraag kunnen bestuderen op :rolko wijze 
kan worden togenootgekoaen aan eisen van 

a de doelmatigheid in hot planprocos; - 

b het functioneren van elke planfase; 
- 

de inspraak van do gekozen ver egcncioorciigors; 
d do voorlichting  on ht  meedenken van do burgere; 
e. le ocrdinatie met andere planprocessen voor d piannirg 

op elk van de onderscheiden deolgebioden  on  op eik van do 
drie bestuursniveau's ztfzondorhijk 

3d.. Een ander vraagpunt, dat  eon  centrale werkgroep voor do planning kan 
entameren heeft betrekking op do ccrdinetie von do planning op le 

- drie beatuursniveau onderling, met name op welke wijze het ar.cJi-- 
tingeverkeer  (due  do wi ciwerking en niet con eenzijdig - irarchihe 
benadering) kan worden bo-vorderdp zowel bij integrale planning als bij 
de deelplanning in do verchiflendo soctoroa 

4 Een volgend vrc.a tuk, waarmee  eon  cantrao wei'kgroep planning zich 
kan hezighoudon betreft  eon  verdere bestudering van de gave ïgen wol 
de ontwikkeling in do middellange ter p aanir.g mogelijk voor hei 
overheidsapparaat en de organisatie daar7an net zich kan brengen, met 
inbegrip van hot kosterivragstuk (kam  eon  goede nid!cllange ternijn' 
planning in hot overheidsapparaat  on  bij do uitvoering van plannen 
kostenbesparend werken en wat zijn daarvoor do bolangri to vorwaar 
den, zoals mogelijk (IQ a ensmeiting van verschillende diensten of 
onderdelen daarvan ?) 

5 Een laatste vraagpunt heeft betrekkng op de b tuutorganiaatio  on  do 
territoriale nicham voor de tsracr 1-r in  ors  Ian in relatie 
tot hot entameren voor uiddehiang n  Ian  terminpi do roa  
hisering van de departomenen 

Uiteraard zullen niet alle vraagstukk t gelijktiJdig kunnen ;iorden 
en zalmeer 1 zal ook een uit jiuttonde  stud  Le niet mogelijk zijn Een dergelijke 

centrale werkgroep voor de planning  LL  zich echt-er onvernijdoij met 
zulke weonlijke problemen bezighoudE- dat rok ton behoeve fi.fl hei  eon-  - 
crete beleid van do kamer -fractie van P66 waardevolle resultaten mogen 
worden voxvacht Populanisening van r uitkomsten kan tevens leiden tot 
belangrijke ste-un aan de voo± 66 go :özcn vertege -oord.igor in, ie gemeen 
toraden  on  later in ProvinolaIe Stato:Lb - 

- J.. ilendnika, voorzitter 

-. - Leeflang, secretaris 
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Teneinde een inzicht te verschaffen in de huidige situatie op het terrein 
van de middellange termijnplanning zullen hier een aantal feiten worden 
vermeld waaruit enerzijds het regeringsstandpunt en anderzijds, do stelling-
name tot nu toe van D166 als part-Ij(programma) doch vooral als fractie naar 
voren zal komen. 

a. Eet programma van D6  vermeld ondr Het economisch groeibeleid,' onder. 
2b ...Deze bedrijfstaksgewijze en regionale structuurpolitiek moet gevoerd 
worden op basis van meerjarenplannen opgesteld in nauw en regelmatig over-
leg met werrnemers- en werkgoiïereorganisaties.... 
Onder punt 3 De regering zal in samenwerking met het Centra.l Plan Bureau 
en het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar voor een periode van 
bijv. vier jaar een plan opstellen. In deze vierjaronplannen moeten de 
beleidskeuzen op grond waarvan het plan wordt uitgewerkt naai voren komen. 
Een beter overleg tussen de overheidsdiensten bij de opstelling van deze 
plannen Is dringend gewenst. Voor het particuliere bedrijfelven zijn deze 
plannen overwegend orinterend. Voor de overheidssector moeten meerjarige 
begrotingen worden opgesteld waarin ook do finano±ering van do lagere over-
heden zijn opgenomen. 

b Bij de beraadslaging over het herziene beeld rijksbegroting 1967 op 
19 april 1967 merkte fractievoorzitter H. van Mierlo t.a.v. dit onderwerp 
op ....Ais een onmisbaar instrument van deugdelijk bestuur achten wij een 
meerjarenplan onvermijdelijke Een zodanig plan zou voor de economie als 
geheel, inclusief de-overheidshuishouding derhalve, moten worden ontworpen, 
terwijl daarnaast voor de overheidssector apart een soortgelijk plan zou 
moeten worden gemaakt. Eerstgenoemd plan voor de middellange termijnonb 
wikkeling van de gehele economie zal in nauw overleg tussen alle betrokke-
nen elk jaar voor de komende vier jaar moeten worden. opgesteld en een zeker 
taakstellend karakter moeten hebben, zulks in tegenotelling tot de louter 
informatieve publikatie var het Planbureau: De Nederlandse Econonile in 1970-
,Het betreft dus geen autoritair plan, dat wordt opgelegd van bovenaf en. ook  
goon  plan, dat het prijsmechanisme zal pogen to vervangen.  Go,aoeld wordt or, 

t  yet  om -van in Wa a 
do betrokkenezoal s overhd werkgevers -  on  werknernersoanisatieswaar- 
in de,  overheid zal trachten door stim~iEJ-7e~d7 
verschillende bostedin ,qrj.06n 1ELij te s»ore7i do tezamen 1,e 
stellin en waar to.maken. Een dergelijke aanpak dwingt niet alleen vooruit 
te -kijken, maar leidt or  toy toe, dat de handelingen van do verchiîlen- 
de economische huishoudingen beter op elkaar worden afgestemd 
....Wij zouden de Regering in dit verband willenvragen, of zij met ons 
van mening is, dat het, juist gezien de structurele problemen van onze 
economie, inderdaad gewenst ia  eon  dergelijk systeem van planning in te 
voeren 

o. In do Memorie van Tooliohtng op de Begroting Economische Zaken 1967 
is to lezen op pag. 9: Bij dee industiepolIt1ek wil do ondergetekende 
niet werken met een eventueel be conetnieren blauwdruk, die gedeGai1leord 
aangeeft welke sectoren of tyj en van bedrijven speciaal zouden moeten wor-
den versterkt of uitgebreid. Wel acht hij in dit verband de middellange 
termijnprognoses nuttig, dieean globale indicatie kunnen geven omtrent de 
groeiperspctieven der ondereçaidene cootoren. Ook voor de ondernemers is 



het van betekenis zich in langere termijnontwikkelingei te verdiepen. 
Alleen al de technische evolutie maakt zulks wenselijk Doordat de concrete 
investeringsprojecten in omvang toenemen en de f:Lsxibiliteit van de kapi-
taalinstallaties als gevolg van de toenemende specialisatie daalt, moet bij 
investeringsbeslissngen ailorgs een 15angore termijn worden voorzien 
Meerjarenverkenningen voor „le individuele ondernemer nu worden waardevoller 
indien een algemene achtergrond van nationale en: ±nternativnaie middellange 
termijn-vooruitberekeningon wordt gemaakt en indien voorts een crintatie 
per sector, inoluiof de overhei.dseotor, heeft plaatsgevondon Wel dient 
men te bedenken, dat eenmaal gomaakto langere tormijnprognoses door nieuce 
ontwikkelingen of gewijzigde inzichten soms snel kunnen veroitheren Daarom 
ja het van essentieel belang, dat regelmatig horzenû ramingen of bijsteï-
langen plaatsvnen Ook dan ztt do onciergeteKonde deze voor-ntberekenin 
gen niet als een kompas waarop blind gevaren kan worden, maar vel als een 
nuttig hulpmiddel voor de ondernemer en als een waardevol ten geleiLethv 
cle in principe pragmatiech georintoerde industriepolitiek van de overheid. 

d Het antwoord van do Regering in do Vaste Commissie Economische Zaken, 
7 november 1967 luidt.'  Do geaohte.afgovaardigden de heren Ielisen, Oele 
en Do Oogde hebben gevraagd, hoe wij de meerjarenplanning zien Wij hebben 
op het ogenblik het  work  van mijn ambtsvoorganger Minister Den Uyl, als- 
mede "do Nederlandse economie in 197011 9  waarin de periode 1965-1970 wordt 
bezien. Wij zijn om hot ogenblik bezig met de voorbereidingen voor hot 
bezien van een nieuwe periode, namelijk de periode î968-1973 Alvorens wij 
deze nieuwe periode kunnen bezien moeten van regeringszijde bepaalde 're - 
leidsverrnderstellingen worden vastgesteld, zoals het gewenste betalinge- 
balansoversohot, de planning van de overheidsuitgaven en eventueel het 
gewenste niveau van nveeter1ngen en besp-aringen liet voorbereid-en van 
deze beleidsuitgangspunten zal door de Regering worden opgedragen aan een 
speciale werkgroep Wanneer over- deze punten is geadviseerd, kocaoi ZI in 
de inisterraad wanneer de Ministerraad daarmede akkoord is verdient het 
overwegIng de SER om advies te vragens  :Lk  geloof dat wij slechts met 
zeer grote moeite of zelfs 1fl het geheel niet op korte termijn 00fl voile-- 
dige schets kunnen geven van de periode 1968-1973 Het werk dat daarachter 
zit - Ik denk aan de adviezn die wij onder andere van de S.E.R.zoude 
moeten krijgen - neemt zoveel tijd in beslag, dat Ik niet geloof dat er 
anders dan zeer summiere gegevens zouden kunnen worden verschaft hij de- 

v„-,or 1969,  die in september 1968 zal kolnen. -  
Daarnaast is heb Ministerie van Piiianoiin bezig met betrekking tot het  
budge-b  eon  long-term-planning te maken die natuurlijk  eon  rol- zal spelen  el  
n de studio van de periode 1968-1973 

Uit bovenstaande citaten komt vooral naar voren datdeorindemiddel- 
1ane term nr D p a laten I crt b 

zien wet hij ongewijzigd beleid en uitgaande van bepaalde verondersteilin 
gen zal plaatsvinden Het beleid past zich dan aan om gewenste doelstel - r: 

 te ver-cezenlijken In bet onderstaande zal blijken dat eiizit  

Jt_L ' 

waarvan ffeucjrff fj z lroij es rt lccr  ale  
Een an der  nit  onbe langrijk h1 tc plannen cike 

ons voor ogen staan en plannen al  "Ds  Nocliriandso Economie in 1970" is, 
dat laatstgenoemd plan  eon  prognose van 13'0 gseft bekeken vanuit 1965 
zonder over dE tussenliggende jaren informa ie te verstrekken 

Achtereenvolgens komen nu in deze notitie  an  da orde 

I het karakter van de bedoelde planning; 
2 e taak van do overheid in  doze;  
3. do organisatie van de planning; - 

4 de uitvoering van hot  plane  

Zoals uit deze opsomming rees blijkt gaat hot in het navo?gendeniet om 
de inhoudelijke kant van do planning,  dad,  alleen om do vormgeving en de 
condities 
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Par. 2. Het plan 

Ons ubgangspunt i d wens lijkheid van een duidelijke belei4skeuze ten 
aan±en van d.e toekomstige eoonomi.scbe n maatschappelijke ontwikkeling 
van ons land, ëui wij—.gebruiken - bij gebrek aan beter. - het wood. planning 
in deze zin. De toekomst beslaat n onze gedachtengang de periode vand.e 
eerstkoñiende viat' tot zea jaar. 

Door te spreken van een duidelijke beleidske'uze hebben wij l aangegerGn 
dat de planning çh,e ons voor ogen staat  seen  vrijblfrende vekbining van 
de toekomat is naar integendeel een duide]ijk taakate.rend karakter heeft. 
In beginsel kan men zich voorstellen dat het plan rto:p gerieht i om een. 
optimale ecpnomisçio ontwikkeling (hoe ook gedefinioei'd) te waarborgen. 
Welke eoonomische ontwikkeling al optimaal  worthy  gezien is een kweatio 
van afwegen van de diverse economisch politieke - en ook buiten-ecconische 
doelstellingen Zo zQu een rnmale econömische groei- in d zin vn groei 
van het nationaal produkt per inwoner eac1 kunnen worden hett welzijn t 
schaden door b,v. opeenhoping van vuilsptuende en explosiegvaarlijk 
industrieen in de nabijheid vanwoonijken, 
In de praktijk zijn do technische mdeulijkhéd J'h01 ean.aneen 

( optimale ontwikkeling zeer groot. Wij 
stelling voor de eerstkprnende jaren grote voordelen heeft, zelfs wanneer 
niet vaststaat dat deze Laaktelain optimaal zl -blijken tèj ]n t 

derèlijk Plan geeft een leiciraaa waarnaar de verschilleide everheidsorga-
nen en het bedrijfsleven zich kunnen richten.  it  vermindert de 1ans dat 
er  ii  verçhillende secto.'en be]eioslijnen worden gevolgd, die met elk 

 
án- 

der 1 strijdzijn, het geefl aan het bedrljfslevGn enig houvast vÖord 
beslissingen die mpeen warden genomen, In deze zin kan taakste2lende 
planning tot de matohapj4fjke efficientie bijdragen. 

De ophtelJing ven een takteJlend plan in deze zin is alleen mogelijc door,  
d& centrale oiheid0 ITedewerkiig var werknemers -.  en werkgeversorganis14es 
is daà'bij o1ontbr1ijktrHst pioces van planning dat nj ons vooxtellen 
ho'tidtin t 

- dat toLkenja teen oor-bschrijdncI meerjaienpian, van aJ.ternat.ieven' 
vbrza.n, aan het pai'lement ter discussie wordt voorgelegde  Alternatieven 
i!n de rzb.n!  varfhv 3 verrchillonc10 gioeipercen'ges van het natipnaal 
produkt, 3 belanbingdrukpercentages e,a., 

- dat darnit een keu.'e wordt en'a]t waarnaar  Yet  overheidbolead, zich 
ç met richten, eteikoi. nog waai'van-de overheid (met eoahieroide 1 nader 

te bespieken voorbehoudi) de ve ozenlijk1ng op zich neemt, zpdat 
- het bedrijfsleven zich bij zijn eigen beleid naar dit planka--..i rchten, 

Ter toelichting op het taakstellendet  karakter van het plan zij Yermsld' 

A. t.a.v. doverheid 

ae centrale overheid en de 1ager overieden zijn, gehouden om gezien de 
omstandigheden een zogioct niogelijk d.ee. van cle esbetref±'end plannen 
te realiseren. 

B. t.â.v. hot bedrijfsleven  jni end : 

1.  ht  n Qverle met net bedrijfsleven onwikkeleni van` een toekomst-
vie  iet stimulerén van het önderoek naar nieuwe produktiemoge-
lijkhede., . . jiei sbmulereien1oÖdrdineron van hot ter hand nemen van 
nieuwe produktiewegen; 

2 in samenhang met het nc1or l genoemde het tijciig  signaleren van 
door e 1echnologische ontwikkeling geinduceerde vernieuwingsproces-
een; bëc onb'tugen van pro4u1ti.epropessen in do voprspelde richting, 
he pinmatigs saneren iran tictuele wakke eçtorei0 Voor dit 
laàtbte is alleeerst verei,s- een ndeoe1ç naar het rentabiliteits-
perspect.t door (te oeLo1çjcen oearijfstak(ken) of bdrijven, zelf  òf  
dooe oorheid  Ii  d uitein,delijke beslisang zullen ook andere 
dan het rentabilitaibecnjtenjum een rol spelen; 
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3. het bevorderen van de herscholing van de str tieel werklozen; 
4. goed . iiöerende be.•rjfacken. trachten hun eigen taakstellingen 

( inbreng in het p],an) te realiseren. Zij kunnen profiteren van de 
planinformatie. De overheidsbeinvioeding kan hier nihil of minimaal 
zjnp tenzij andere criteria dan het rentabiliteitscriterium gehan- 
teerd worden. •. .... 

Het plan kan derhe,lve betrekking hebben op de algemene economische ont-
wikkeling zoals ook thans, maar het kan ook aangeven dat bepaalde bedr]jfs-
takken, ' of zelfs bedrijven, maar beter kunnen verdwijnen, of door kracht-
ièen selectieve steun tot ni&uw.le'ën moetenworden gebracht. Men kan 
zich ook heel goed indenken, dat n van de hoofdtrekken van het plan is 
de regionale spreiding van ons industriele apparaat, of ook weer, dat bijv. 
aandaoht aan consequenties van een wijziging der, leerplichtige of pen-
sioengerechtigd.e leef-tijd zal kunnen worden gegeven. In andere omstandig-
heden kan de nadruk weer liggen op de gevolgen der voorzienbare technolo-
gische ontwikkeling. Wij beogen hiermee slechts aan te geven, dat men zich 
het plan niet' alG een zuiver eoànmische aangelegenheid moet voorstellen. 
Niet onvermeld mag blijven dat denationale economische planning gzien de 
Europese ontwikkeling , aansluiting zal moeten zoeken bij de middellange 

op Europees niveau. termijn planning  

par. 3. De taak van de overheid; technische problemen 
De overheid heeft in onze gedachtengang bij het planning-proces drie taken 
die men zorgvuldig moet onderscheiden. . 

Ten eerste kan alleen de overheid zorgen voor het technisch apparaat, dat 
het plan voorbereidt. Dit apparaat behoort geen politieke verantwoordsljk-
heid te dragen. maar uitsluitend een wetenschappelijke, objectieve taak te. 
hebben, zoals -,thans het CentraalBureau voor de Statistiek, T.N.O..,.in 
hoge mate ook het Centraal Plan Bureau. Dit instituut moet immers niet 
alleen gén plan uitwerken maar ook alternatieven kunnen aangeven, Men: zal 
zich in eerste instantie richten naar de uitgangspunten die de regering 
aangeeft, maar  ht  zou gewenst zijn als ook anderen opdracht zouden kunnen 
geven om op grond van andere veronderstellingen een alternatief..iii te 
werken. Urn misbruik te voorkomen zal in de praktijk een of andere regeling 
op dit punt nodig zijn, bijvoorbeeld door dit recht aan een gekwalificeerde 
minderheid van -de,. Tweede Kamer voor te behouden. 
Bij de opstelling van het plan zal het planorgaan uiteraard informatie 
nodig hebben vn alle betrokken sectoren en omgekeerd 4e onderdelen van 
het plan-in-wording met de betrokken sectoren moeten bespreken. Een van 
die sectoren is de overheid zelf. De grote lijnen van een meerjarenbegro-
ting zijn een onderdeel van het plan, en alteiietïeve plannen kunnen 
(moeten) alternatieve meerjarenbegrotingen bevatten.;  

Dé tweede taak van de overheid is .datde regering,, eventueel na. het in-
roepen van advies van organen zoals de S.E O R., een politieke beslissing 
neemt door haar keuze te bepalen en het gekozen plan aan het parlement 
voor te leggen. . 

.. - 

Is een plan geaccepteerd dan is de derde taak van de overheid om haar 
beleid daarnaar te richten en de verwezenlijking te bevorderen of zelfs te 
verzekeren. Dit zal een bepaald beleid vereisen (over de instrumenten hier-
onder nader) en dat beleid vindt:  men terug in de meerjarenbegroting die 
bij het eenmaal geaccepteerde plan behoort. 

Zoals wij eerder opmerkten dient het plan als richtsnoer voor de uftwer-
king van het overheidsbeleid, maar ook voor de beleidsbeslissingen van 
anderen. Dat kan alleen als er-enige zekerheid bestaat ten aanzien van de 
verwezenlijking van het plan. Men moet zich echter wel realiseren dab het 
onmogelijk ie deze eis  an  het gehele plan te stellen, zelfs voor het 
eerstkomende jaar. De toekomst is onzeker en geringe tegenvallers en on-
voorziene omstandigheden kunnen maken dat een aaivankelijk constitent plan 

C 
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niet meer opgaat. Een goede oogst of de devaluatie van het pond zijn 
onovergienbaar en,kunnen het beeld ingrijpend veranderen. De huidige 
Centraal Booxom.sche Iannen zijn in dit opzicht Instructief omdat men 
er duidelijk uit kan lezezi hoe ogenschijnlijk geringe w]jthglngen per 
saldo grootheden als werkgelegenheid of het betalingebalansealdo sterk 
kunnen benvloeden en de beoordeling van de situatie drastisch kunnen 
wijzigen. Men dus de overheid niet in alle opzichten tegelk binden, 1 

Onder de ;huidig9 oms.tandigheden heeft dit er toe geleid dat de overheid 
z ich nimmer vastiegt en zich . altijd een grote vrijheid van handelen voor-
behoudt, Uitzonderingen- zoals de 2e tranche van de belastingvrIaging - 
hebben dv angst voor beloften alleen maar versterkt. 

Ondanks deze bezwaren menen wij toch dat de overheid een keuze moet döen 
en.-prioriteiten moet aangeven, dan wel een eenvoudige tweedeling van de 
verschillende voornemens in een "harde" en een "zachte" categorie. "Harde" 
doelstellingen zullen worden verwezenlijkt, "zachte" moGten wijken en de 
ruimte bieden voor de aanpassing die in de feitelijke omstandigheden nodig 
zal zijn om de eerste te bereiken. Deze keuze is een politieke zaak, en 
onderdeel van het plan dat aan de Kamer wordt voorgelegd. 

ar.• 4 • De organisatie van de planning 

Qyereenkomstig het hierboven gemaakte onderscheid zouden wij voor de uit-
vqr.ng van do planning twee afzonderlijke oi'ganen willen instellen, en.-
we.  A 

a. een onafhankelijke Rijksdienst voor de toekomstige ontwikkeling, 

b. een begeleidingsorgaan n,l. een staatssecretariaa 'onder de Minister-
President voor de coördinatie 

- Beide namen zijn voor verbetering vatbaar 

De Rijksdienst bestaat uit deskundige en warhoofdige technocraten op het 
gebied van , de technologiche ontwikkeling 

• de economie ' 

- .. de ±uimteljkeordening 
aangevuld met dwaskijkers of. pppassers die oog hebben v9or 

• sociale vraagstukken 
o onderwijsproblemen 

( 

. bestuurlijke problemen. 

Deze laatsten moeten er op toe zien dat de technocratische fantasieën van 
de eerder genoemde groepen uitvoerbaar en acceptabel blijven. Het aldus 
te vormen Instituut zou derhalve het huidige Centraal Planbureau, de 
studie-afdeling van de. Rijksplanologische Dienst en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek moeten omvatten. 

Het Staatssecretariaat is een politiek instrument, dat de Rijksdienst 
voedt met uitgangspunten voor het te maken plan, de regeringskeuze adstru-
eert en qualifioeert volgens de bovengenoemde regels, en dat toeziet op de 
uitvoering van het aangenomen plan ( + bijsturing). 
Het Staatssecretariaat vervult een coördinerende funktie in die zin dat 
enerzijds de plannen van de ministriële plãnorganen worden opgevraagd en 
anderzijds overleg wordt gepleegd met verschillende commissies uit het 
bedrijfsleven. 

pr. 5.Deuitvoerin  

Tenslotte rijst de vraag welke instrumenten de overheid heeft om de uitvoering 
van het plan (met inachtneming van d gegeven prioriteiten) te verzekeren. Naar 
onze mening vraagt dit geen nieuwe afzonderlijke Instrumenten, maar wel een 
beter gebruik van de bestaande; het Staatssecretariaat voor de Coördinatie 
zal er voor moeten zorgen dat de bestaande middelen ook worden gebruikt. 
Per slot van rekening heeft de overheid thans .reeds een vrij uitgebreid instru-
mentarium, dat wij nog in het kort willen bespreken. 
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Macro-económIgdhe instrumenten hebben het grote voordeel dat zij de gang 
van zaken indirect be!iv1oden en door het publiek niet zá gaut ala wille-
keurige 1nmengLngwordn ervareil. Na de invoering van een vrijere loon-
politiek ontbrekt liet de overheid eigenlijk vooral hier aan instrumenten 
met een snelle werking 9 behalve uitzonderingen (zoals de investeringsaf-
trek) werken be1tsting- n uitgavenbeleid niet op korte termijn. Het is de 
overweging waard om het voornaamste bestedingsi.nstrurient - de béa].sting-
tarieven - naar Engels voorbeeld via een snelle procedure variabel te maken. 

Micro-economische instrum?nten die rechtstreeks de gang van zaken in een 
bepaalde bedrijfstak of een bepaald gebed beinvloeden zijn er, getuige 
de ervaring van het laatste naar, wel te vinden. Een nuancering, die wij 
zouden willen aanbengn is dat men, terwille van de efficientie, de wille-
keur niet chuwt. Wil men n en niet meer dan n olieraffinaderij steunen 

k dan moet dat unnen gebeuren zonder dat die keuze ingewikkelde "obec-
tieve" maatstaven wordt verpakt. 

par. 6. Slotoymerkinen 
Be onmiddelijke invoering van hetgeen hier, wordt voorgesteld zal naar onze 
mening een afschuwelijke mislukking worden. flet gaat er dan ook meer om dat 
een richting wordt aangegeven waarin reeds aanwezige elementen verder worden 
ontwikkeld, Er is geen gebrek aan allerhande beleid, weiaai samenhangend 
beleid op verschillende gebieden. Er is geen gebrek aan allerlei plannen, 
wel aan samenhangende plannen. Er is ook wel sprake van een keuze tussen 
harde en zachte prioriteiten, maar het ontbreekt aan een duidelijk 
expliciete keuze tussen alternatieven. 
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