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In de aanloop naar de Vijfde
Nota Ruimtelijke Ordening (zie
Spanning april 2000) heeft
het ministerie van VROM
een 'Groen Polderoverleg' gevormd, om inzicht te krijgen in
de vele en vaak tegenstrijdige
aanspraken op de ruimte in Nederland . Aan het overleg nemen
vertegenwoordigers deel van
vakbonden, werkgevers-, natuur- en landbouworganisaties,
provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, bouwers, gemeenten en de ANWB. Op basis
van alle claims die zij op tafel
gelegd hebben, heeft VROM
berekend dat er tot 2030 een oplossing gevonden moet worden
voor ruim 300.000 hectaren.
Dat is bijna 9 procent van het
totale grondgebied van Nederland, oftewel de omvang van de
provincie Zuid-Holland. Daarbij zijn de claims waar mogelijk
al in elkaar geschoven, bijvoorbeeld door grond zowel te
bestemmen voor natuurontwikkeling als voor watergebied.
Mobiliteit, ruime
woningkavels en te
grote industriegebieden
schroeven de druk op
de ruimte onnodig op

Nederland uitbreiden met een
gebied ter grootte van een provincie zit er niet in. En dus zal
de ruimte vooral 'gevonden'
moeten worden door landbouwgrond een andere bestemming te
geven. De schrijvers van Ruimte
voor iedereen betwijfelen de
mogelijkheid en wenselijkheid
daarvan. Ze wijzen erop dat
milieuvriendelijke landbouw relatief veel grond vereist, dat het
veeteeltbeleid officieel gericht
is op meer grond per dier om het
dierenwelzijn te bevorderen, en

dat de samenleving er belang bij
heeft dat de landbouw een florerende bedrijfstak blijft, ingepast
in een aantrekkelijk landschap.
Kijk voordat je op grote schaal
landbouwgrond
wegbestemt
eerst eens heel kritisch naar een
aantal ontwikkelingen die de
druk op de ruimte onnodig opvoeren, lijkt het advies in het
rapport. Voorbeelden daarvan
zijn:
• De tendens om meer luxe
woningen met ruime kavels en
rmme onderlinge afstand te
bouwen, liefst in de buurt van
natuurgebieden. Financieel is
dat mogelijk, omdat het hier
veelal gaat om bebouwen van
agrarisch gebied, en dat is relatief goedkoop. De schaduwkant
is dat de grond vaak extensief
gebruikt wordt: er wordt vooral
laag gebouwd en er moeten
meer wegen worden aangelegd
voor de ontsluiting.
• De steeds zwaardere claim
die de toegenomen mobiliteit
legt op de ruimte. Particulier
woningbezit en flexibilisering
van de arbeid maken het verhuizen onaantrekkelijk en stimuleren dat mensen ver van hun
werk wonen. Daarnaast is de
groei van de mobiliteit versterkt
doordat de kabinetten Lubbers
en Kok gehoor gaven aan de
wensen van de lobbyclub 'Nederland Distributieland'. Die
dringt vanaf de jaren '80 sterk
aan op uitbreiding van wegen,
vliegvelden en spoorwegen.
Een bijkomend probleem is dat
grondgebruik voor infrastructuur een groot effect heeft op het
grondgebruik in het algemeen,
doordat het gebieden versnippert. Ook zijn stroken grond
langs wegen moeilijk te gebruiken voor andere bestemmingen.
Het gaat dus om meer dan het

aantal hectaren dat daadwerkelijk gebruikt wordt.
• De praktijk dat bedrijven
vaak meer grond aanschaffen
dan strikt nodig is. Ze kopen
extra ruimte om makkelijker te
kunnen uitbreiden en om zeggenschap te hebben over de omgeving. Dit is mogelijk doordat
de grondprijzen voor bedrijfsterreinen gemiddeld bijzonder
laag zijn. 'Grond is een schaars
goed dat bedrijven nu te goedkoop krijgen,' concludeert ook
het Centraal PlanBureau. De
lage grondprijzen leiden bovendien tot een extensief gebruik
van de grond. Bedrijven bouwen vaak laag en creëren grote
parkeerterreinen.
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Ontwikkelaars nemen
steeds meer de regierol
van de gemeenten over

Veel landbouwgrond zal ook
de komende jaren herbestemd
worden tot woongebied of industrieterrein. Daarbij zal het
steeds een botsing van belangen
zijn. Enerzijds in de discussie
welk gebied het beste waarvoor
gebruikt kan worden. En anderzijds omdat er veel geld mee
gemoeid is. Bij de bouw van
nieuwe wijken is het lange tijd
gebruikelijk geweest dat gemeenten bestemmingsplannen
maakten voor hun 'uitleggebieden' en via aanbesteding bouwers en ontwikkelaars zochten
om de plannen te realiseren. De
gemeenten hielden hierbij de
regie in eigen hand. Sinds begin
jaren negentig loopt het in veel
gevallen anders, en stellen·
grondeigenaren binnen de grenzen van het bestemmingsplan
zélf plannen Qp, of gaan ze een
samenwerkingsverband aan met
een ontwikkelaar. Vaak gaat dit
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volgens het bouwclaimmodel. Een
projectontwikkelaar koopt daarbij
grond om een onderhandelingspositie te krijgen
ten opzichte van
de gemeente. De
volgende stap is
dat de ontwikkelaar de grond aan de gemeente verkoopt voor het bouwrijp
maken . Daarbij wordt meteen
de afspraak gemaakt dat de ontwikkelaar de grond later weer
terugkoopt, om te kunnen bouwen. Volgens gegevens van het
Centraal Planbureau wordt inmiddels bijna driekwart van de
nieuwbouwlocaties op deze manier ontwikkeld. Een variant
hierop wordt tegenwoordig ook
gebruikt: daarbij wordt de tussenstap van verkopen en terugkopen overgeslagen, en brengt
de gemeente de kosten voor het
bouwrijp maken van de grond in
rekening in ruil voor bouwconcessies. De verwachting is dat
het terugtreden van de overheid
nog verder zal gaan, en dat ontwikkelaars ook zélf de bestemmingsplannen zullen gaan opstellen. Ruimtelijke ordening
als een nieuwe tak van commerciële bedrijvigheid. Nu al worden gespecialiseerde ambtenaren weggekocht door de grote
bedrijven .
Uit praktisch oogpunt zijn er
ongetwijfeld voordelen verbonden, dat een ontwikkelaar het
hele traject uitvoert. Daartegenover staat echter dat de overheid
een deel van de regie verliest.
De zeggenschap van democratisch gekozen organen wordt ingeperkt ten gunste van de macht
van projectontwikkelaars.
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Wet voorkeursrecht
voldoet niet
Uit het voorgaande blijkt hoe
belangrijk het hebben van grond
(of van koopopties op grond) is
voor de strijd om bouwrechten.
'Want wie geen grondposities
heeft, bouwt niet in Nederland,'
aldus
Nederlands
grootste
grondmakelaar Schep. Volgens
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onderzoeksbureau Kolpron bezaten de gemeenten in 1997
slechts een derde deel van de
grond op uitleglocaties. De rest
was in handen van particulieren,
ontwikkelaars en speculanten.
Volgens een enquête van het
bl ad Cobouw in het najaar van
1999 hebben ontwikkelaars in
veel Vinex-gemeenten meer dan
de helft van de grond opgekocht
waarop nu de grote nieuwbouwwijken verrijzen.
Een effectief instrument om de
grond voor nieuwe wijken in
eigen hand te kunnen krijgen,
hebben de gemeenten niet. Weliswaar is er de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), maar
daarmee kunnen gemeenten
grondeigenaren alleen maar verplichten om bij verkoop hun
grond eerst aan de gemeente aan
te bieden. De grondeigenaar kan
via de Wvg niet verplicht worden om zijn grond te verkopen.
In de praktijk komt het dan ook
vaak voor dat de eigenaar van
zo'n belangrijk stuk grond
waarop de gemeente aast, zelf
een overeenkomst sluit met een
bouwer of projectontwikkelaar.
Onteigenen is overigens wel
mogelijk met een beroep op de
Onteigeningswet, maar lang
niet in alle gevallen , en altijd
pas na langdurige procedures.
Een veel betere oplossing dan
de gebrekkige Wvg zou zijn dat
gemeenten het recht kregen uitleggebieden te onteigenen tegen
de normale prijs van landbouwgrond. Deze aanpak is al vaak
bepleit, onder andere door de
SP, maar stuit steevast op verzet
van VVD en CDA (en zijn voorlopers) . Al in 1965 wilde de
PvdA in het kabinet Cals (steunend op KVP, ARP en PvdA)
een betere onteigeningswet
en een speculatiewinstbelasting
invoeren. De christen-democratische coalitiepartners blokkeerden deze voorstellen echter.
ln 1977 viel het kabinet Den
Uyl over de grondpolitiek. Het
zojuist gevormde CDA was
tegen een onteigeningswet die
de vergoeding baseerde op de
gebruikswaarde. Het wenste een
vergoeding, gebaseerd op de
(toekomstige) verkeerswaarde,
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en werd daarin gesteund door de
VVD. Toenmalige vice-premier
Van Agt (CDA) heeft erkend dat
hij destijds een grote fout heeft
gemaakt. In Trouw van 4 november 1999 gaf hij toe dat de
rijksoverheid door die fout voor
miljarden guldens extra kosten
heeft moeten maken.

november 2000

Voor een sociale
grondpolitiek moet de
rol van de markt fors
teruggedrongen worden
Waar belangen en wensen in de
samenleving botsen, is het de
taak van de politiek om een afweging te maken . Die taak heeft
ze dus zéker bij de ordening van
de ruimte. De belangen van particuliere grondbezitters zijn immers nogal eens strijdig met de
bel angen en wensen van nietbezitters. De maatschappelijke
ontwikkeling laat echter juist
zien dat de bemoeienis van de
overheid en de politiek met de
grond afneemt. De laatste jaren
is veel grond geprivatiseerd en
wordt het bodemgebruik steeds
meer overgelaten aan de 'marktwerking'. Sterke marktpartijen,
zoals bedrijven en projectontwikkelaars, hebben in deze
situatie een sterke positie, die
ten koste gaat van bijvoorbeeld
milieuvriendelijke landbouw,
natuurontwikkeling,
sociale
woningbouw en niet-commerciële recreatie. Ruimte voor
iedereen stelt dat ruimtelijke
ordening een zaak is van elke
Nederlander. 'Daarom moet het
onderwerp zijn van democratische besluitvorming. De discussie moet zich concentreren op
de efficiëntie en duurzaamheid
van het bodemgebruik en op de
solidariteit tussen mensen. De.
rol van de politiek moet daarom
worden versterkt, ten koste van
de markt, om een gelijke toegang tot de ruimte te verzekeren
en een verdere tweedeling in
wonen en recreatie te voorkomen.
Niet de commerciële vraag naar
grond, maar de politiek gerechtvaardigde behoefte aan grond
moet in de ruimtelijke ordening
centraal staan. Bij veel claims

zoals die nu op tafel liggen kunnen de nodige vraagtekens wor-

ginsel uitgesloten zijn, met een
uitzonderingsmogelijkheid voor

den geplaatst. De sterke marktpositie van bedrijven heeft de
aanleg van bedrijfsterreinen in
de hand gewerkt. Gemeenten en
provincies bieden veel meer
grond aan dan noodzakelijk is.
Wat de delfstoffen betreft is het
e vraag of de winning opweegt
legen het ruimtebeslag en het
verlies aan landbouwgronden.
Hetzelfde geldt voor de strategi;che keuze voor meer distribuIie. Toename van de mobiliteit ·
\ei.dt tot een roofbouw op de
leefbaarheid en bereikbaarheid.
Bovendien werkt het de versnippering van gebieden in de
hand. Ook kan de nodige kritiek
worden geuit op de claims op
de andere gebieden: de luxe
woningbouw, de commerciële
recreatie (denk aan de explosie
\'an ruimtevretende golfbanen)
en de bevordering van grootschalige landbouw. De tendens
in deze claims is steeds meer
van hetzelfde . Er ligt geen nadere bezinning over het gebruik
\'an de schaarse ruimte in
Nederland aan ten grondslag.'

bouwen voor eigen gebruik.
0 De regie van ontwikkelingslocaties voor de bouw van
woningen en publieke voorzieningen moet in handen van de
gemeenten blijven. Constructies
voor publiek-private samenwerking (PPS) die de regie van de
overheden uithollen zijn niet
wenselijk.
0 Meervoudig grondgebruik
moet bevorderd worden. Eventueel moet dubbel grondgebruik
dwingend voorgeschreven kunnen worden, bijvoorbeeld bij
parkeergelegenheden. De prijs
van kavels voor bedrijfsterreinen moet omhoog om het extensieve gebruik tegen te gaan.
Haast moet worden gemaakt
met het saneren en opknappen
van gebruikte terreinen. In de
landbouw moet de ontwikkeling
van het kleinschalige gemengde
bedrijf worden bevorderd. Deze
bedrijven kunnen tevens een
functie hebben in landschapsbeheer en recreatie
0 Er moet een heffing komen
op het bebouwen van de open
ruimte om extensief gebruik van
grond tegen te gaan. De opbrengst van deze heffing moet
naar regionaal beheerde fondsen voor sociale woningbouw
en stadsvernieuwing.
0 Er moet een belasting komen
die de waardestijging van grond
afroomt die voortvloeit uit investeringen van overheden, zoals infrastructurele werken.
0 Er moet gezocht worden naar
alternatieven voor de ontgrondingen vanwege zandwinning.
Het hergebruik van bouwstoffen
moet krachtig worden bevorderd en eventuele aanvoer van
zand uit de Sahara verdient
onderzoek, als alternatief voor
zandwinning in de Noordzee.

Als bouwstenen voor een sociale grondpolitiek eindigt de nota
met een aantal aanbevelingen.
De belangrijkste daarvan zijn:
0 Er moet meer openbaarheid
komen over grondbezit, grondaankoop en grondprijzen. Gegevens dienen in beginsel voor
iedereen toegankelijk te zijn.
0 Om soepel te kunnen beslissen over de bestemming van
grond zijn publiekrechtelijke
instrumenten als bestemmingplannen onvoldoende. Overheden moeten ook een groter
aandeel hebben in het grondeigendom. Pacht en erfpacht
zijn instrumenten om, met behoud van overheidstoezicht,
mimte te geven voor eigen
initiatief en beheer.
€) De Onteigeningswet en de
Wet voorkeursrecht gemeenten
moeten op ruimere schaal
gebruikt kunnen worden om democratisch vastgestelde besluiten over de bestemming van
grond te kunnen realiseren.
Zelfontwikkeling moet in be-

Van yvie is de grond?
Wie de grond bezit, heeft grote invloed op wat
ermee gebeurt. Met planologische instrumenten als bestemmingsplannen kan de overheid
weliswaar heel wat regelen, maar zeker als het
gaat om een verandering van bestemming is
het eigendomsrecht heel belangrijk. Bij de
speurtocht naar het grondbezit in Nederland,
stuitten de onderzoekers echter op problemen.
'Er worden in dit land veel statistieken bijgehouden maar vreemd genoeg zijn gegevens over
grondbezit en grondgebruik niet vrij beschikbaar,' concludeert het rapport. 'Iedereen leeft
op grond, maar van wie de grond is weten we
niet. Evenmin zijn er voldoende gegevens over
de ontwikkeling van de grondprijzen. Er heerst
een cultuur van geheimhouding over zaken die
in feite iedereen aangaan.' De verschillende
overheden zijn eigenaar van bijna een kwart
van de grond van Nederland: wegen, grond
onder openbare gebouwen, natuurterreinen en
bos. De rest is voor een aanzienlijk deel in
handen particulieren (veelal boeren) en verder
verdeeld onder bijvoorbeeld natuurorganisaties,
beleggers, speculanten, woningcorporaties,
nutsbedrijven en bouwers.

[i oe_wordt de ·grond gebruikt?
Landbouwgrond
Bossen
Bebouwde grond
Verkeer
Recreatie
Natuurlijk terrein
Overige gronden
Water

2.350.807 ha
323.326 ha
320.093 ha
134.048 ha
82.705 ha
137.851 ha
38.518 ha
765.269 ha

Totaal

4.152.617 ha

De tabel geeft de verdeling weer in 1996.
Ha staat voor hectare: 10.000 vierkante meter,
ofwel 100 bij 100 meter. Kijk je naar de ontwikkeling door de jaren heen, dan valt op dat het
aandeel van de grond met bestemming landbouw snel afneemt. In 1981 nam de landbouw
71 procent in beslag van het landoppervlak, in
1999 was dat nog maar 60 procent.
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Ruimte voor iedereen biedt een
schat aan achtergrondmateriaal
voor discussies over grond en
ruimte, en is daardoor een aanrader voor de woordvoerders
ruimtelijke ordening in de gemeenteraden. Alle afdelingen
krijgen een exemplaar van het
rapport toegestuurd.
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de grond?

In de jaren '90 is de prijs van bouwgrond sterk
gestegen. Bij de verwerving van landbouwgrond
voor woningbouw was de prijs ongeveer 8 gulden per m2 in 1990. In 1998 kwam de prijs
voor grasland volgens het planologisch adviesbureau Kolpron uit op gemiddeld 29 gulden per
m2 • In 1999 lag de prijs volgens het Landbouw
Economisch Instituut (LEl) zelfs op gemiddeld
55 gulden, variërend van 60 tot 80 gulden in
het Westen en 15 gulden in het Noorden.
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