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Samenvatting

Inleiding

Er bestaat bij de Raad grote waardering voor de inzet van de Minister ten

behoeve van de Nota en voor zijn doelen, zoals behoud van open ruimten en contrasten

en van de diversiteit en de identiteit van het landschap. De keuze voor kwaliteit wordt

onderschreven. Als het op concrete strategieën aankomt, krijgen vooral de culturele en

ecologische waarden uitwerking. Deze benadering past bij een groeiende weerstand in de

maatschappij tegen ingrepen in de leefomgeving en verlies van open ruimte. Deze bena-

dering maakt echter de ruimtelijke ordening al gauw te defensief en geeft zich onvol-

doende rekenschap van de dynamiek in de maatschappij. De economische en sociale

waarden vragen daarom meer aandacht in deel 3 en in de Planologische Kernbeslissing

(PKB). De PKB geeft geen expliciete strategieën voor de Europese positionering van

Nederland en de sociaal-ruimtelijke herverdeling. Bovendien ontbreken daarin de

doelstellingen geheel. Deze moeten alsnog in de PKB worden opgenomen. De basis-

benadering van de Nota gepaard met de bestaande dynamiek in de maatschappij leidt

ertoe dat de rol van de ruimtelijke planning steeds meer de stimulering van transforma-

tieprocessen binnen bestaand bebouwd gebied zal moeten worden. Het Rijk geeft zich

hiervan in de Nota onvoldoende rekenschap en geeft hierop beleidsmatig en vooral

instrumenteel onvoldoende antwoord. De keuze voor ontwikkelingsplanologie is (nog)

niet doelgericht genoeg. De Nota schiet ook tekort als ruimtelijk plan: hij is vooral pro-

cesmatig ingevuld en bevat nog geen wervend vormgegeven concepten. Door het deels

niet-ingevuld zijn van deel 1 wordt de pkb-procedure uitgehold. Vanwege dit algemene

oordeel heeft de Raad besloten het advies over (deel 1 van) de Vijfde Nota het karakter te

geven van een tweetrapsraket: alvast dit beknopte interimadvies op hoofdlijnen, ook om

een aantal punten te agenderen, die vroegtijdig in de pkb-fase tussen de delen 1 en 3 de

aandacht verdienen.

Centrale waarden en doelstellingen van het ruimtelijk beleid

De criteria, strategieën en doelstellingen van de Nota zijn onvoldoende toege-

spitst en geëxpliciteerd om te bereiken wat het Rijk wil van andere publieke partijen en

van private actoren. Het beperken van de PKB tot meetbare instrumenten betekent een

ongewenste versmalling ten opzichte van de beleidsdoelstellingen. De zeven criteria van

de Vijfde Nota zijn goed verenigbaar met de vier criteria van de Raad. Aan de hand van

deze vier criteria wordt in dit advies op het (inter)nationale en het regionale schaal-

niveau een aantal voorbeelden opgesomd van waarden, problemen en doelstellingen.

Voorgesteld wordt om met de normatieve planningsconcepten Deltametropool en stede-

lijk netwerk voor de Europese positionering van Nederland, respectievelijk de regionale

sociale herverdeling, de doelstellingen ruimtelijk vorm te geven. Daarnaast zijn ook voor
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de overige delen van het land ruimtelijke ontwerpen nodig via landschapsvisies en een

ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Ten onrechte ontbreekt in de Nota een visie

op de toekomst van de landbouw. De Raad steunt de sterke aandacht voor water in de

Vijfde Nota en water als één van de ordenende principes bij de ruimtelijke inrichting.

Opvallend is dat de Nota zich daaraan zelf niet houdt in de zogenoemde lagenbenade-

ring, althans in de beleidsformulering. Water zal dus in de Nota structurerender moeten

zijn, juist met het oog op de zeer lange termijnen, waarvan bij water sprake is.

Versnelling van de planvorming voor water is noodzakelijk, omdat de invulling van de

ruimteclaim voor water achterloopt op andere ruimteclaims.

Deltametropool en stedelijk netwerk

Explicieter dan nu gebeurt in de Nota moet de verdere ontwikkeling van de

Nederlandse Deltametropool tot thema worden gemaakt. Het gaat daarbij om het geza-

menlijke niveau van de topvoorzieningen en om de Deltametropool als productiemilieu.

Op de vier optieken van de Raad worden doelstellingen gegeven voor de Deltametropool.

Om de ontwikkeling te bewerkstelligen dienen de beleidslijnen profileren, integreren en

differentiëren te worden gecombineerd. De Deltametropool moet worden versterkt en

verduidelijkt ten opzichte van andere stedelijke regio’s, en tot een wervende standplaats

met goede internationale verbindingen worden gemaakt voor nieuwe topvoorzieningen.

De mainports moeten binnen milieurandvoorwaarden vanuit de functionele relatie met

de Deltametropool en als structuurbepalende elementen worden benaderd. Voor integra-

tie is het niet nodig of gewenst om de Deltametropool als één stedelijk netwerk te

beschouwen. Een onderscheid binnen de Randstad in 2 à 4 stedelijke netwerken,

namelijk de zuidflank Leiden – Dordrecht, eventueel onderverdeeld in Leiden – Delft en

Rotterdam – Dordrecht, en de noordflank, deze laatste eventueel onderverdeeld in

Kennemerland – Almere en Utrecht – Amersfoort, is gewenst als ruimtelijk kader voor

het dagelijkse bestaan van de ingezetenen. Vervlechting wordt bereikt met ontwikkeling

van een goed vervoerssysteem met een compleet pakket vervoerswijzen ter wille van een

uitstekende onderlinge bereikbaarheid op productief niveau. Wat betreft het ‘Rondje

Randstad’ moeten infrastructuur en verstedelijking geïntegreerd bezien worden. Naast

inhoudelijke overwegingen moet de timing een rol spelen. Vooralsnog moet de volgorde

zijn: eerst uitstekende hart-op-hartverbindingen alsmede voorgenomen stadsgewestelijke

en regionale openbaar-vervoerlijnen realiseren, waarna, eventueel gefaseerd, een binnen-

of buitenring aan de orde kan komen, gericht op nieuwe zware knopen en de belangrijk-

ste bouwlocaties. Het vestigings- en leefklimaat in de Randstad is belangrijk in de inter-

nationale concurrentie. Om het leefklimaat een asset van de Deltametropool te maken,

moet binnen de Deltametropool een grote variëteit aan woon- en werkmilieus worden

ontwikkeld, waarbij de kwaliteiten van de onderscheiden steden en gebieden zo goed

mogelijk worden benut. Er moeten vooral centrumstedelijke en suburbane woonmilieus

worden toegevoegd voor de economische vitaliteit. Het ontwikkelen van de Delta-





metropool vereist een coherente visie en aansprekend ontwerp over een zeer lange

termijn, in ieder geval 2030 à 2040.

Met het begrip ‘stedelijk netwerk’ wordt het ‘oude’ stadsgewestconcept bruikbaar

gemaakt voor meerdere stadsgewesten bij elkaar. Het begrip moet wel scherper worden

beschreven als een ordeningsprincipe. Het stedelijke netwerk is bij uitstek een concept op

regionale schaal voor de planning van de dagelijkse leefomgeving en het beheersen van

het stedelijke grondgebruik. Het is vooral ook bedoeld als sociale herverdelingsstrategie

om de versterkte regionale polariteit tussen stad en ommeland te verminderen.

De zes onderscheiden nationale stedelijke netwerken verschillen aanzienlijk in schaal,

maar meer nog in de urgentie van bovenstadsgewestelijke afstemmingsvraagstukken,

ingrijpende ruimtelijke beleidskeuzes en omvangrijke investeringen. Het concept moet

selectief worden toegepast. De Deltametropool gaat de schaal van het stedelijk netwerk 

te boven. Ook de Brabantstad is een samenstel van (deels) elkaar overlappende stedelijke

netwerken. Op de vier optieken van de Raad worden doelstellingen gegeven voor het

stedelijke netwerk. Ook bij de stedelijke netwerken gaat het om profileren, integreren en

differentiëren, alsmede om een gedeelde visie met marktpartijen. Dit alles moet in een

geïntegreerd ontwerp met zuinig ruimtegebruik voor het hele netwerk worden neergelegd.

Profileren betekent het versterken en verduidelijken van het eigene van het onderhavige

stedelijke netwerk ten opzichte van andere stedelijke regio’s en het uitbouwen van specifieke

kwaliteiten. Integratie van een stedelijk netwerk vereist de ontwikkeling van een adequaat

regionaal vervoerssysteem passend bij de bevolkingsaantallen en bebouwingsdichtheden in

de desbetreffende regio. Differentiëren betekent herstructurering van stedelijke centra tot

attractieve verblijfs- en vestigingsmilieus en van de stedelijke woon-werkmilieus, alsmede

herverdeling van dure en goedkope woningen met regionale toegankelijkheid. Met name het

investeringsgedrag van de overheid zal als hefboom moeten werken voor de investeringen

door de marktsector en deze ruimtelijk richting moeten geven.

Contouren

Invoering van contouren kent kansen en risico’s. Risico’s zijn mogelijk onvol-

doende druk ten gunste van intensiever grondgebruik, grondpolitiek borderline gedrag,

averechtse effecten en verzwakking van de ruimtelijke diversiteit. Verder kunnen contou-

ren contraproductief zijn vergeleken met huidig beleid en met nuances in bestem-

mingen, en een grote bestuurs- en planningslast betekenen. Contouren zijn daarom

alleen bruikbaar in een brede benadering. Ze moeten worden ingebed in plannings-

concepten als onderdeel van een actieve inrichtingsstrategie en een breder inrichtings-

instrumentarium en aangevuld worden met planning guidelines. Rode contouren vereisen

een gedifferentieerde toepassing gelet op de ruimtelijke verscheidenheid. Zij moeten met

een lange zichttermijn worden getrokken. Of ze ruimer dan wel strakker moeten worden

getrokken en korte of langere herzieningstermijnen moeten kennen, dient per situatie te
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worden besloten. De contouren kunnen alleen een kwaliteitsbijdrage leveren en draag-

vlak hebben, als zij het resultaat zijn van visievorming gebaseerd op de kwaliteiten van

het desbetreffende gebied. Daarvoor is wel vijf jaar nodig.

Sturingsfilosofie

De feitelijke investeringsbeslissingen in het programma bij de Nota zullen pas

door het volgende kabinet worden genomen. Een gecoördineerde, rijksbrede inzet van

middelen op bepaalde plekken waar dat vanuit het nationale ruimtelijke beleid nood-

zakelijk is, ontbreekt daardoor. De sectorale invalshoek dreigt dominant te blijven.

‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ is een goede benadering, maar soms niet

erg consequent toegepast. Onder het beleid waarbij het Rijk verantwoordelijk is voor het

eindresultaat, vallen de algemene beleidsformulering, algemene kwaliteitscriteria en de

ruimtelijke hoofdstructuren. Deze laatste komen onvoldoende naar voren in de Nota en

er zou ook centraler op gestuurd moeten worden. Bij het stimuleringsbeleid moeten

vooral premies worden gegeven voor samenwerking tussen lagere overheden.

De primaire verantwoordelijkheid van de lagere overheden onverlet latend, moet het Rijk

zelf ook een visie hebben en meer op de diverse concepten en op ontwerp sturen en een

aandeel nemen. Er is meer grand design nodig. In de PKB moet het Rijk expliciteren wat

de doelstellingen zijn. Het faciliterend beleid is nog te weinig actief opgepakt.

Een doorbraak in het debat over de bestuurlijke organisatie is niet in zicht.

Een beleidslijn waarin het ruimtelijk beleid gestalte moet krijgen met de huidige

bestuurlijke constellatie en waarin de samenwerking op het schaalniveau tussen

gemeente en provincie en tussen provincie en Rijk geoptimaliseerd wordt, is echter

onvoldoende vanwege schaal, vrijblijvendheid en het niet van de grond komen van

geïntegreerde gebiedsgebonden strategieën. De Raad meent dat deze impasse niet mag

voortbestaan. Waar mogelijk zal voorlopig de ruimtelijke opgave met bestaande samen-

werkingsvormen moeten worden aangepakt. Bij coördinatie op een hoger schaalniveau

dan de steden en de kaderwetgebieden is een selectieve aanpak onvermijdelijk.

Investeringsvragen moeten qua schaal dus zo nauwkeurig mogelijk worden geadresseerd.

Het is tijd voor een kwaliteitssprong in de onderlinge afstemming op het niveau van de

Deltametropool en het Rijk moet daarvoor de voorwaarden scheppen. Juist bij ontwikke-

lingsplanologie is aandacht voor de relatie tussen overheid en de marktsector nodig.

Het in kaart brengen van de ruimteclaims is op zich een nuttige exercitie, maar

het belang ervan mag niet overdreven worden. Het lokt uit tot majoreergedrag en is

problematisch als handvat voor sturing. Er wordt een flinke planbureaucratie opge-

bouwd waardoor de ruimtelijke ordening minder slagvaardig wordt en minder in staat

zal zijn om ruimtelijke kwaliteit en verscheidenheid te organiseren.





Aanbeveling voor deel 3 Vijfde Nota

1. Geef binnen de keuze voor kwaliteit en voor ontwikkelingsplanologie in de

concrete strategieën, naast de culturele en ecologische waarden, meer uitwerking

aan de economische en sociale waarden. Expliciteer meer de criteria, strategieën

en doelstellingen van de Nota en geef ze vooral een plaats in de PKB. Gebruik als

normatieve planningsconcepten de Deltametropool en stedelijk netwerk.

Visualiseer dergelijke concepten.

2. Verhoog de internationale concurrentiekwaliteit van de Nederlandse Delta-

metropool. Onderscheid binnen de Randstad 2 à 4 stedelijke netwerken. Breng de

mainports beter in relatie met de Deltametropool. Let bij investeringen zoals het

Rondje Randstad op de timing/fasering, de ruimtelijk structurerende effecten,

de verbetering van de vervlechting van de Randstad en de ontsluiting van de

stadsgewesten.

3. Maak het begrip ‘stedelijk netwerk’ echt een ordeningsprincipe en pas nationale

stedelijke netwerken selectief toe. Zet in op profilering, integratie en differentiatie

van de stedelijke netwerken en investeer daar als Rijk ook in.

4. Ontwikkel een visie op de toekomst van de landbouw. Versnel de planvorming

voor ruimte voor water. Pas de lagenbenadering ook in het beleid toe. Zorg voor

een ambitieuze groene investeringsstrategie.

5. Beschouw contouren als onderdeel van een actieve inrichtingsstrategie met een

breder inrichtingsinstrumentarium aangevuld met planning guidelines. Maak in

ieder geval een gedifferentieerde toepassing van de rode contouren mogelijk gelet

op de ruimtelijke verscheidenheid. Kies wel voor een lange zichttermijn. Trek de

groene contouren en de grenzen Nationale Landschappen als maatwerk en houd

opvangkernen erbuiten. Wees realistisch in de bepaling van de omvang van de

groene contour gebieden. Er is sprake van een dilemma: compacter en harder of

ruimer en zachter. Versnel de vaststelling van de contouren niet van vijf naar één

jaar.

6. Zorg voor een gecoördineerde, rijksbrede inzet van middelen op aangewezen

plekken. Stuur centraler op de ruimtelijke hoofdstructuren waarvoor het Rijk 

zelf verantwoordelijk is. Voer een stimuleringsbeleid met premies voor samen-

werking tussen lagere overheden. Organiseer meer grand design en neem mede-

verantwoordelijkheid voor visievorming en ontwerp, neem een aandeel in
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beleidskeuzes en investeringen, bijvoorbeeld voor infrastructuur, en bouw kwali-

teitseisen in via subsidievoorwaarden en planning guidelines. Steun passende

plannen met alle middelen. Doorbreek de impasse in het debat over de bestuur-

lijke organisatie op regionaal niveau ten behoeve van een meer verplichtende

vorm van bestuurlijke samenwerking. Versterk de bestuurlijke constructies rond

de Deltametropool. Bevorder overleg met marktpartijen en zorg dat het investe-

ringsgedrag van de overheid een hefboomwerking heeft voor de investeringen

door de marktsector.

7. Maak de programmasturing in de Nota minder rigide. Kies voor ruimtelijke

visievorming op de diverse overheidsniveaus in indicatieve plannen met een

korte voorbereidingsduur met daarbinnen projectmatige besluitvorming.

Maak zelf al een eerste afweging in de rivaliserende ruimteclaims.





1 Inleiding

1 .1 De adviesaanvraag

In zijn adviesaanvraag in het kader van de pkb-procedure van 20 maart 2001 

(zie bijlage 1) vraagt de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Mlieubeheer na een korte kenschets van de Vijfde Nota de Raad in de eerste plaats de

zienswijze van de Raad over de inhoudelijke kern van de Vijfde Nota, de ruimtelijke

kwaliteitscriteria, de interventie-strategieën, de ontwikkelingsbeelden en de uitwerking

daarvan in hun onderlinge samenhang. In de tweede plaats verzoekt hij de Raad zijn

zienswijze te geven over de sturingsfilosofie in de Vijfde Nota en te adviseren op welke

wijze de uitvoeringsstrategie – planologisch en juridisch, financieel en bestuurlijk – 

kan worden uitgewerkt en versterkt. Hij is daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in de

democratische legitimatie van het sturingsproces. In de derde plaats verzoekt hij de Raad

te adviseren over de wijze waarop de doorwerking van de Vijfde Nota in het beleid van

de ruimtelijk relevante sectoren kan worden versterkt. Een goede doorwerking van de

Vijfde Nota in het ruimtelijk relevante sectorbeleid is essentieel. Het karakter van het

advies zou kunnen zijn dat enerzijds een inhoudelijke balans wordt opgemaakt en ander-

zijds aanbevelingen worden gedaan voor de verdere uitwerking van de uitvoeringsstrategie.

Naast een algemeen antwoord op bovenstaande vragen verzoekt de Minister in

het advies in het bijzonder aandacht te geven aan de volgende vraagstukken:

1 de kwaliteit van stad en land en de uitwerking van de contourenbenadering;

2 stedelijke netwerken als organiserend principe;

3 water als organiserend principe.

Hij noemt hierbij steeds een aantal aandachtspunten.

De Minister zou het op prijs stellen als het VROM-raadsadvies in augustus 2001

beschikbaar kan komen.

1 .2 Algemeen oordeel  over  de Vi j fde Nota deel  1

Waardering

De Raad heeft waardering voor de grote inzet van de Minister ten behoeve van

deze Nota. De Nota bevat wetenschappelijk hoogwaardige en geactualiseerde analyses.

De maatschappelijke trends worden goed beschreven. De Raad herkent hierin ook de

vier ingangen die hijzelf in eerdere adviezen ook heeft gebruikt en die ook reeds voor-

kwamen in het regeerakkoord van dit kabinet: economische concurrentiekracht, sociale

cohesie, ecologische duurzaamheid en culturele identiteit. De Nota is ook fraai uitge-

voerd, in het bijzonder het kaartmateriaal. De Raad onderschrijft de keuze voor kwaliteit
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in de Nota, een keuze niet alleen op het schaalniveau van de ruimtelijke hoofdstructuur,

maar ook op het niveau van de burger.

Geef meer rekenschap van economische en sociale waarden en strategieën

Weliswaar wordt in de Nota veel aan de orde gesteld, maar als het op concrete

strategieën aankomt, krijgen vooral de culturele en ecologische waarden uitwerking,

bijvoorbeeld tegengaan van vervlakking, bescherming van natuurlijke en cultuur-

historische waarden, bevordering van variaties en contrasten. De economische en 

sociale waarden krijgen in de Nota veel minder uitwerking.

In de ruimtelijke ordening zijn accenten op waarden tijdgebonden. Ze vertonen

verschuivingen. Na de wederopbouw met zijn sterk economische invalshoek werd in de

Eerste Nota over de ruimtelijke ordening sociale rechtvaardigheid daaraan toegevoegd als

een belangrijke legitimering van beleid. Vooral de bestrijding van economische en daar-

mee sociale ongelijkheid tussen regio’s werd daarin als belangrijk doel nagestreefd. In de

Tweede Nota werden deze doelen aangevuld met ruimtelijke diversiteit en het culturele

belang van een goede vormgeving. Deze Nota stond daarnaast nog steeds sterk in het

teken van oplossing van de woningnood en van de industrialisatie. Hij ging verder uit

van de verwachte massamotorisering. In de Derde Nota werd de samenhang en diversi-

teit onderstreept en de duurzaamheid van het fysisch milieu daaraan toegevoegd. Ook de

stadsvernieuwing als vorm van sociale herverdeling kwam toen op. In de Vierde Nota

werd het accent zwaarder gelegd op de economische specialisatie en verdween de 

bestrijding van regionale ongelijkheid naar de achtergrond (regio’s op eigen kracht).

De VINEX voegde hier instrumentele doelen (zuinig ruimtegebruik, beperking auto-

mobiliteit) aan toe die waren afgeleid uit het ecologisch belang op langere termijn

(strategische voorraden, reductie emissies).

De Vijfde Nota trekt deze lijn door en geeft meer aandacht aan de culturele

invalshoek, zoals blijkt uit de zeven criteria in de Nota. Deze benadering past bij een

groeiende weerstand in de maatschappij tegen ingrepen in de leefomgeving en verlies

van open ruimte. Deze benadering die ook in het contourenbeleid tot uitdrukking komt,

maakt echter de ruimtelijke ordening al gauw te defensief en geeft zich evenwel onvol-

doende rekenschap van de dynamiek in de maatschappij. Nederland internationaliseert:

economisch en in mindere mate ook cultureel is sprake van mondialisering.

De eenwording en uitbreiding van de Europese gemeenschappelijke markt en de

gemeenschappelijke munt versterken deze internationalisering. Mede mogelijk gemaakt

door de technologische ontwikkelingen versnellen daardoor de economische dynamiek

en consumptiepatronen. De andere kant van globalisering is economisch gestuurde

migratie die bijdraagt aan territoriale uitsluiting en probleemaccumulatie. Beide trends

leiden tot meer maatschappelijke variatie en pluriformiteit. Naast grote groepen burgers





die hoger opgeleid en geëmancipeerd zijn en hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de

leefomgeving, zijn er groepen die niet welvarend en niet mobiel zijn en uitsluiting erva-

ren. De economische en sociale waarden vragen daarom meer aandacht. De verhouding

tussen de economische, sociale, ecologische en culturele waarden zal regionaal en lokaal

zeer kunnen verschillen al naargelang de maatschappelijke opgaven en ruimtelijke diver-

siteit. Er zal een continuüm moeten blijven tussen volledig behoud en sterke ontwikkeling.

Vooral de Planologische Kernbeslissing (PKB) – het beoogde eindresultaat van de

Nota, waarmee na de vaststelling verder gewerkt zal worden – ontbeert een rechtstreeks

antwoord op genoemde dynamiek en de daaruit voortvloeiende bedreigingen. Hij geeft

bijvoorbeeld geen expliciete strategieën ten aanzien van de Europese positionering van

Nederland, de sociaal-ruimtelijke herverdeling en andere sociaal-economische oneven-

wichtigheden in de ruimtelijke structuur. Verder wordt het beleid in de Nota veelomvat-

tend beschreven, maar er wordt onvoldoende expliciet aangegeven op welk niveau

ordening moet worden aangebracht en wat daarbij de doelstellingen zijn. In de PKB

ontbreken de doelstellingen zelfs geheel. De Raad adviseert in deel 3 en de PKB op dit

punt de nodige aanvullingen aan te brengen. Hij doet daarvoor zelf ook meer concrete

voorstellen in de volgende hoofdstukken.

Instrumenteer ontwikkelingsplanologie1

De basisbenadering van de Nota, gepaard met de bestaande dynamiek in de

maatschappij, leidt ertoe dat de rol van de ruimtelijke planning steeds meer de stimule-

ring van transformatieprocessen binnen bestaand bebouwd gebied zal moeten worden.

Dat betekent ingrijpen in bestaande (markt)processen. Het Rijk geeft zich hiervan in de

Nota onvoldoende rekenschap en geeft hierop beleidsmatig en vooral instrumenteel

onvoldoende antwoord. De Raad is het weliswaar zeer eens met de duidelijke keuze in de

Nota voor ontwikkelingsplanologie, maar meent dat deze met het vooralsnog beperkte

pakket van gekozen beleidsinstrumenten onvoldoende uit de verf komt. Bovendien is de

Nota op dit punt multi-interpretabel. De Nota is dus (nog) niet doelgericht genoeg.

Visualiseer concepten met wervende ontwerpen

Bij de onvoldoende explicitering behoort de onvoldoende aandacht voor het

wervende karakter van ontwerpen. Weliswaar bevat de Nota veel uitstekend kaart-

materiaal en worden in de Nota landschapsvisies en andere ontwerpen gevraagd aan

lagere overheden, maar de Nota zelf schiet tekort als ruimtelijk plan. Hij is vooral proces-

matig ingevuld en bevat geen wervend vormgegeven concepten die het vertrouwen geven

dat Nederland met het voorgenomen beleid een mooier en prettiger land wordt.

1 De Raad verstaat hieronder, in de lijn van het rapport ‘Notie van ruimte’ van de parlementaire werk-

groep Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, een ontwikkelingsgerichte, projectmatige invalshoek met de

noodzakelijke financiële middelen om de projecten uit te kunnen voeren.
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Vroegere nota’s over de ruimtelijke ordening, te beginnen met de Tweede Nota, bevatten

dergelijke concepten wél en ontleenden daaraan een deel van hun overtuigingskracht.

De Nota is nu te veel een bestuurlijke, vooral op beheersing gerichte Nota. Hij moet ook

een inspiratiebron worden.

Pkb-procedure uitgehold

Bijzonder aan de Vijfde Nota is dat in deel 1 veel concreet te nemen beleids-

beslissingen nog niet zijn ingevuld en dat op die punten een keuze in deel 3 in het voor-

uitzicht wordt gesteld na bestuurlijk overleg over deel 1 en na nadere studie. Door deze

handelwijze is het integratieve ontwerp deels pas in deel 3 te verwachten, hoewel het

eigenlijk in deel 1 hoort te staan. Heldere keuzes ontbreken nog, hoewel voor dergelijke

keuzes zeker draagvlak bestond in het veelbelovende voortraject. De Raad meent dat

door dit deels niet-ingevuld zijn de pkb-procedure wordt uitgehold. In deze procedure is

het immers de bedoeling dat overlegpartners, adviesorganen en insprekers zich naar aan-

leiding van een PKB deel 1 kunnen uitspreken over voorgenomen beleid in de vorm van

concrete beleidskeuzes. Die mogelijkheid wordt hen nu deels ontnomen. Dit is temeer te

betreuren nu deel 1 van de Vijfde Nota in een langdurig proces met veel overleg tot stand

is gebracht.

1 .3 Advies a ls  tweetrapsraket

Vanwege dit algemene oordeel van de Raad over de PKB en de Nota heeft hij

besloten het advies over (deel 1 van) de Vijfde Nota het karakter te geven van een

tweetrapsraket. Hij adviseert in dit beknopte interimadvies alvast op hoofdlijnen en

agendeert ook een aantal punten, omdat hij meent dat die vroegtijdig in de pkb-fase

tussen de delen 1 en 3 de aandacht verdienen. De Raad zal enkele onderwerpen van dit

interimadvies uitwerken in het eindadvies. Ook kan de Raad in dat eindadvies nog reke-

ning houden met wensen van de Minister naar aanleiding van dit interimadvies en kan

hij de lopende toetsing van de Nota door de planbureaus gebruiken.

In dit interimadvies gaat de Raad in hoofdstuk 2 verder in op de centrale waar-

den en doelstellingen van het ruimtelijk beleid. Hoofdstuk 3 gaat over de belangrijkste

ruimtelijke concepten voor de inhoudelijke sturing, namelijk de Deltametropool en het

stedelijke netwerk. In hoofdstuk 4 komen de contouren aan bod en in hoofdstuk 5 de

sturingsfilosofie.





2 Centrale waarden en doelstellingen

van het ruimtelijk beleid

2.1 Centra le  waarden en doelste l l ingen in de Nota 

De Nota onderscheidt zeven criteria voor ruimtelijke kwaliteit: ruimtelijke

diversiteit, economische en maatschappelijke functionaliteit, culturele diversiteit, sociale

rechtvaardigheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en menselijke maat. Deze criteria

worden in de Nota uitgewerkt en gebruikt en zullen ook gebruikt worden om voorstellen

voor visies en contouren van lagere overheden te beoordelen.

Volgens de Nota ‘kan niet iedere vraag naar ruimte zonder meer worden gehono-

reerd. Er zijn dus keuzen nodig. Die worden in deze Nota gemaakt aan de hand van een

drietal interventiestrategieën: intensiveren, combineren en transformeren. Ook bij alle

keuzen die op basis van het beleid in deze Nota nog gemaakt moeten worden, fungeren deze

strategieën – samen met de criteria van ruimtelijke kwaliteit – als leidraad.’

Verder is in paragraaf 5.3.1 sprake van doelstellingen en perspectieven: ‘Enerzijds

wordt vanuit een internationale context geredeneerd wat belangrijk is in Nederland, ander-

zijds wordt nagegaan hoe specifiek Nederlandse, regionale of lokale kwaliteiten in een veran-

derende internationale context kunnen worden benut.’

2.2 Toespitsen en expl ic i teren

Waarden en doelstellingen/strategieën toespitsen en in PKB opnemen

Hoewel uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de Nota een aantal criteria,

strategieën en doelstellingen kent, acht de Raad deze onvoldoende toegespitst en geëxpli-

citeerd als kwaliteitsstrevingen. Door wel te expliciteren wint de Nota aan helderheid en

afrekenbaarheid. De Raad adviseert dan ook daartoe over te gaan en geeft hiervoor een

voorzet in de volgende paragrafen.

Voor die explicitering is des te meer aanleiding nu de criteria, strategieën en

doelstellingen geen plaats hebben gekregen in de PKB. De opstellers hebben ervoor

gekozen om de PKB te beperken tot meetbare zaken. Daardoor heeft deze PKB een zeer

instrumenteel karakter gekregen, anders dan de PKB’s van eerdere nota’s over de ruimte-

lijke ordening. De Raad acht dit een ongewenste ingreep. Hij meent dat deze beperking

een ongewenste versmalling betekent ten opzichte van de beleidsdoelstellingen.

Ruimtelijke ordening gaat over ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit is maar zeer

ten dele in instrumenten en kwantitatieve maatstaven uit te drukken, zoals ook de jaar-

lijkse Balans Ruimtelijke Kwaliteit laat zien. Het formuleren van duidelijke doelstellingen

is daarom nodig om te bereiken wat het Rijk wil van andere private en publieke partijen.
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De keuze en formulering van de doelstellingen dienen aan te geven in welke mate het

Rijk wil inspelen op ontwikkelingen en prioriteiten stelt. De bedoelingen van de Nota

worden daarmee helderder en de nadruk behoeft dan minder op de instrumenten te

liggen. Als bijvoorbeeld lagere overheden met andere dan in de Nota voorgestelde instru-

menten een gesteld doel weten te bereiken, behoeft daartegen geen enkel bezwaar te

bestaan. De Raad adviseert daarom, naast criteria voor ruimtelijke kwaliteit, toegespitste

centrale waarden en doelstellingen in de PKB op te nemen.

Criteria voor ruimtelijke kwaliteit

In zijn advies ‘Stedenland-Plus’ stelde de Raad: ‘Als criteria voor een goede ruimte-

lijke inrichting hanteert de Raad doelmatigheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid en identi-

teit. De ruimtelijke ordening is in haar opdracht geslaagd als het resultaat strekt tot bevorde-

ring van economische concurrentiekracht, sociale cohesie, ecologische duurzaamheid en

culturele identiteit.’

De zeven criteria van de Vijfde Nota laten zich gemakkelijk verenigen met de vier

criteria van de Raad. Hij acht de vier criteria die met zijn eigen criteria overeenkomen,

dé relevante optieken voor ingrepen in de ruimte. De toegevoegde criteria ‘ruimtelijke

diversiteit’, ‘aantrekkelijkheid’ en ‘menselijke maat’ acht hij uitwerkingen van het crite-

rium ‘culturele diversiteit’ of, in de termen van de Raad, ‘identiteit’.

De criteria dienen vooral te worden gebruikt als een instrument van bewust-

wording en per onderwerp te worden ingevuld. Dat laatste is naar het oordeel van de

Raad te weinig gebeurd. Ze zijn in de Nota niet gespecificeerd en relevant gemaakt voor

de nu komende periode. Daardoor constateert de Raad een grote kloof met het

instrumentarium. Ook de doelstellingen van het abstractieniveau daaronder zijn onvol-

doende geëxpliciteerd. De Raad meent dat doelstellingen en strategieën op een systema-

tische manier moeten worden afgeleid door, gebruikmakend van de indeling van de vier

criteria, aan te geven welke problemen er bestaan in de vorm van bedreigingen van

kwaliteiten. De doelstellingen en strategieën dienen daarna het beleidsantwoord te

vormen op die probleemanalyse. Ten slotte zijn planningsconcepten nodig om doel-

stellingen en strategieën ruimtelijk vorm te geven.

De Raad onderscheidt daarbij voor de Nota twee relevante schaalniveaus:

het (inter)nationale en het regionale. Het (inter)nationale niveau vanwege de plaatsvin-

dende internationalisering; het regionale niveau omdat de problemen zich veelal niet

zozeer op nationale schaal voordoen, maar op het regionale en lokale niveau. Op het

lokale niveau zijn ze echter meestal niet oplosbaar; op het regionale niveau wel.

Bovendien dienen nationale problemen gedifferentieerd op regionaal niveau te worden

opgelost. De betrokkenen herkennen zich ook beter in het regionale niveau.





Bij wijze van voorbeeld zal de Raad in de beide volgende paragrafen en in hoofd-

stuk 3 de voorgestelde opzet schetsen; voor de overzichtelijkheid deels in tabellen.

2.3 Waarden,  problemen en doelste l l ingen

Waarden Problemen Doelstellingen

Economisch

Sociaal

Ecologisch

Cultureel

¬ Doelmatigheid van 

het grondgebruik

(productiviteitsniveau

en rendements-

ontwikkeling).

¬ Rechtvaardigheid van de

effecten van de ruimte-

lijke inrichting, maat-

schappelijke uitsluiting

vermijden, een zodanige

spreiding dat aanvaard-

bare participatie

optreedt in productie en

consumptie.

¬ Duurzaamheid van de

ruimtelijke inrichting.

¬ Culturele identiteit.

¬ Belevingswaarde van 

het desbetreffende

grondgebruik (cultuur-

historische waarde,

streekeigenheid,

afwisseling en

diversiteit).

¬ Risico dat Nederland in het

internationale krachtenveld zijn

topvoorzieningen kwijt raakt,

waardoor degradatie topsteden.

¬ Sterk groeiende internationale

migratie en wegtrekken van

bedrijven en koopkrachtige

groepen uit de steden versterken

regionale polariteit, vooral die

tussen stad en ommeland;

probleem wordt complexer.

¬ Ecologische verschraling door

verlies bio-diversiteit en natuur-

gebieden van formaat, versterkt

door klimaatverandering.

¬ Overbelasting van het milieu.

¬ Verspilling van energie en ruimte.

¬ Stijging van de zeespiegel en

veranderingen in neerslagpatronen,

verdroging en vernatting.

¬ Grote ruimtelijke dynamiek leidt

tot dynamisch landschap met

bedreigingen voor de identiteit van

en de culturele waarden in het

landschap.

¬ Doorlopende verschuiving van lan-

delijk naar stedelijk grondgebruik.

¬ Verlies open ruimten.

¬ Internationale concur-

rentiekracht vergroten

door topvoorzieningen in

één verband te brengen.

¬ Verbetering bereikbaar-

heid en beschikbaarheid

hoogwaardige vestigings-

locaties.

¬ Therapie moet ook

complexer worden:

het integratieconcept kan

geen assimilatieconcept

meer zijn, pluriformiteit

moet wensbeeld worden.

¬ Grootschalige achter-

standen tegengaan.

¬ Bescherming van natuur-

gebieden deel uitmakend

van de ecologische hoofd-

structuur.

¬ Milieubeleid.

¬ Tegengaan verspilling van

energie en ruimte.

¬ Ruimte voor water.

¬ Bescherming van het

nationale culturele erf-

goed, van waardevolle

open ruimten en van

waardevolle agrarische

cultuurlandschappen.

¬ Bevordering regionale

landschappelijke kwaliteit.
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2.4 Planningsconcepten

Deltametropool en stedelijk netwerk

De Raad adviseert de normatief bedoelde planningsconcepten Deltametropool

en stedelijk netwerk te gebruiken om de genoemde doelstellingen ruimtelijk vorm te

geven. Het zijn concepten op verschillende schaalniveaus.

De Deltametropool als concept is bedoeld om de concurrentiekracht van

Nederland te vergroten in het internationale economische krachtenveld om te voor-

komen dat Nederland door de globalisering zijn topvoorzieningen kwijt raakt aan global

cities. Het concept is ook bedoeld om sociale ongelijkheid op de schaal van de Randstad

tegen te gaan. De Deltametropool met zijn oriëntatie op de kennis- en diensteneconomie

is een noodzakelijke aanvulling op het concept ‘Nederland Distributieland’, omdat dat qua

strekking te eenzijdig is om richting te geven aan beleid. Het is een noodzakelijk apart

concept, omdat de stedelijke netwerken zoals de Raad die ziet, op zich te klein zijn om de

internationale concurrentie aan te kunnen. De Deltametropool moet integraal worden

uitgewerkt en afgewogen op de vier criteria van de Raad, waarbij de economische en

sociale criteria niet bij voorbaat prioriteit hebben boven de ecologische en culturele.

Het stedelijke netwerk is bij uitstek een concept op regionale schaal voor de plan-

ning van de dagelijkse leefomgeving2 ofwel het ‘daily urban system’. Het concept is

bedoeld om de vorming van stedelijke velden op te vangen en het stedelijke grondgebruik

te beheersen. Het is vooral ook bedoeld als sociaal-ruimtelijke herverdelingsstrategie om de

versterkte regionale polariteit tussen stad en ommeland te verminderen. Ook het stedelijke

netwerk moet integraal worden uitgewerkt en afgewogen op de vier criteria van de Raad.

De concepten Deltametropool en stedelijk netwerk worden in hoofdstuk 3 uitge-

werkt.

Landschapsvisies

Naast ontwerpen voor de Deltametropool en voor de stedelijke netwerken zijn

ook voor de overige delen van het land ruimtelijke ontwerpen nodig ter positionering van

de stedelijke en de landelijke functies en om multifunctionaliteit en goede overgangen

tussen functies te bevorderen. De in de Nota genoemde landschapsvisies en ontwikke-

lingsgerichte landschapsstrategie kunnen daarvoor zeer bruikbaar zijn. Vanwege de

bestaande en gewenste ruimtelijke differentiatie zullen zij zeer kunnen verschillen in

invulling, maar steeds zullen, naast de culturele en ecologische strategieën die in de Nota

wel aandacht krijgen, ook economische en sociale strategieën noodzakelijk zijn. Op dit

punt verdienen de Nota en de PKB in deel 3 aanvulling. Zelfs voor gebieden binnen
2 In de termen van de Vierde Nota/Vinex ook wel DALO genoemd.





groene contouren en Nationale Landschappen – die in feite de meest zekere groene

gebieden zijn die voor bescherming in aanmerking komen – zijn economische en sociale

strategieën nodig om ze duurzaam in stand te kunnen houden.

Ontwikkeling landbouw

In de Nota zijn de ‘rode’ en ‘groene’ functies over het algemeen goed geanaly-

seerd. Ten onrechte ontbreekt in dit verband in de Nota een visie op de toekomst van de

verschillende landbouwsectoren. De glastuinbouw, de intensieve veehouderij en de

grondgebonden landbouw zijn alle op hun eigen manier ruimtelijk zeer relevant.

Glastuinbouw en intensieve veehouderij kunnen zeer schadelijk zijn voor behoud van de

openheid en de kwaliteit van het landschap. De grondgebonden landbouw is de belang-

rijkste drager van de openheid en de kwaliteit van het landschap en wordt door vooral

internationale economische ontwikkelingen bedreigd. De Raad adviseert in deel 3 van de

Nota alsnog een goede analyse van het toekomstige grondgebruik van de landbouw-

sectoren op te nemen en daaruit beleidsmatige consequenties te trekken. Een strategie,

ondersteund met financiële middelen, om beheerders en dragers van het landschap in

staat te stellen zorg te dragen voor de kwaliteit van het landschap dient één van die con-

sequenties te zijn, alsmede wellicht het (laten) aanwijzen van agrarische hoofdstructuren.

Natte Ecologische Hoofdstructuur

Op Europese en mondiale schaal dient een ecologische taakverdeling te worden

nagestreefd en dient Nederland zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zoals aangegeven in

het raadsadvies ‘Sterk en mooi platteland’, ligt de internationale verantwoordelijkheid

van Nederland vooral in het beheer van zijn natte ecosystemen en het creëren van een

robuuste, samenhangende natte Ecologische Hoofdstructuur (EHS), omdat deze 

van Europese en soms mondiale betekenis zijn en bijvoorbeeld een functie vervullen in

routes van trekvogels.

Water en de lagenbenadering

Gezien het gestelde over de EHS zullen wateren en wetlands daarin een grote rol

spelen. De EHS moet daarom geïntegreerd worden bezien met het watervraagstuk.

De Raad steunt de sterke aandacht voor water in de Vijfde Nota. Hij steunt ook de

algemene beleidslijn van ‘ruimte voor water’, al zal deze lijn genuanceerd moeten worden

toegepast en steeds opnieuw afweging verdienen bij ruimtelijke interventies. Er zijn

creatieve oplossingen nodig, zeker in het Westen van het land. Daar zijn de ruimtedruk

en daarmee de kosten van ruimte voor water hoog, maar zijn tegelijkertijd de problemen

van gebrek aan waterruimte – door onder andere toename van het versteende oppervlak – zo

evident dat een reorganisatie van het watersysteem nodig is. De Raad verwacht overigens dat

de concrete invulling van de waterclaim van de Nota in ruimtelijke visies en plannen meer tijd

zal vergen dan invulling van de overige claims, omdat het beleidsterrein ‘water’ in een nieuwe
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beleidslevenscyclus nog maar aan het begin staat. Hij ziet dan een reëel gevaar dat die

overige claims alvast worden ingevuld, waardoor een optimale invulling van de waterclaim

niet meer mogelijk is. Versnelling van de planvorming voor water is derhalve noodzakelijk.

Water is inderdaad één van de ordenende principes bij de ruimtelijke inrichting.

Opvallend is dat de Nota zich daaraan zelf niet houdt in de zogenoemde lagenbenade-

ring. In de Nota is deze benadering vooral gebruikt om de ruimtelijke hoofdstructuur te

schetsen: de ondergrond, de netwerken en de occupatielaag. Aan deze lagen zijn belang-

rijke kwaliteiten verbonden als structuurdragers. In de beleidsformulering van de Nota

wordt de volgorde echter ten onrechte omgedraaid door te beginnen met de occupatie-

laag. De Raad wijst erop dat de lagenbenadering oorspronkelijk bedoeld was om de

onvervreemdbare taken van de rijksoverheid in de ruimtelijke ordening te definiëren.

Bij het substraat en de waterhuishouding gaat het om de fysieke existentie van het land,

een basale voorwaarde voor de verdere opbouw van de ruimtelijke structuur.

Bij ingrepen in de waterhuishouding gaat het bij uitstek om overheidsprojecten met 

zeer lange afschrijvingstermijnen, die in de occupatielaag particuliere projecten met veel

kortere afschrijvingstermijnen mogelijk maken. De planning van de ondergrond dient

daarom vooraf te gaan aan die voor de netwerken en de occupatielaag, uiteraard wel

mede gebaseerd op behoeften in de netwerken en de occupatielaag.

Het Rijk moet scherper aangeven welke verantwoordelijkheid het neemt ten aan-

zien van het substraat, het water en de infrastructuur en dat vooral in onderling verband.

Hoe verhouden de lagen zich tot elkaar? Welke regie voert de overheid om de water-

en natuurlaag, de netwerkenlaag, de occupatielaag en de rode en groene contouren met

elkaar te verbinden? Welke regie voert het Rijk in de afstemming tussen het hoofd-

systeem van het water en de regionale systemen? Ze komen in de Nota niet goed in onder-

ling verband aan de orde. Voorbeelden van uitwerkingen zouden kunnen zijn: concrete

combinaties van de waterfunctie met andere functies ook ten behoeve van creatieve

doorbraken, bergingslocaties, toelaatbaarheid van functies als wonen, glastuinbouw en

windturbines in diepe droogmakerijen, het bouwen op of aan dijken.

Water zal dus in de Nota structurerender moeten zijn juist met oog op de zeer

lange termijnen, waarvan bij water sprake is. De veranderingen in het klimaat en de zee-

spiegelrijzing zullen immers na 2050 mogelijk doorgaan, waardoor ook de vraag naar

ruimte voor water waarschijnlijk niet zal afnemen en mogelijk ook niet alle land behou-

den zal kunnen worden. In dit interimadvies kan de Raad niet ingaan op oplossingen

voor bedreigingen als een tekortschietende kustverdediging, de onveiligheid door hogere

rivierafvoeren, problemen met de afvoer van regenwater uit laaggelegen gebieden en ver-

zilting. Over het onderwerp ‘water’ zal de Raad in een apart advies of in het eindadvies

over de Vijfde Nota adviseren.





3 Deltametropool en stedelijk

netwerk

3.1 Inle iding

Het planningsconcept op (inter)nationale schaal en het concept op regionale

schaal, respectievelijk de Deltametropool en het stedelijke netwerk, zullen in dit hoofd-

stuk ieder afzonderlijk eerst worden getypeerd en op het punt van de doelstellingen wor-

den uitgewerkt. Om te bewerkstelligen dat de Deltametropool respectievelijk de stede-

lijke netwerken ieder op hun niveau zo veel mogelijk kans maken in de concurrentie

tussen stedelijke regio’s, dienen drie beleidslijnen te worden gecombineerd: profileren,

integreren en differentiëren. Daaraan worden paragrafen gewijd. Verder wordt op zorg-

vuldig ruimtegebruik ingegaan.

3.2 Deltametropool  

3.2.1 De Deltametropool  verder  ontwikkelen 

De Nota geeft in de beleidsparagraaf 5.3 ‘Nederland als Europese regio’3, onder

het nadere beleid ter afstemming van stad en land in de Noordwest-Europese stedelijke

delta, grensoverschrijdend ontwikkelingsbeleid, internationale profilering Deltametro-

pool Randstad en versterking samenhang internationale hoofdverbindingen. Dit beleid is

vooral gebaseerd op de ruimtelijke hoofdstructuur van Noordwest Europa.

Op zich acht de Raad dit beleid niet onjuist, maar hij acht het essentieel daaraan

een beleid toe te voegen dat gericht is op vergroting van de concurrentiekracht van

Nederland in het internationale economische krachtenveld om te voorkomen dat

Nederland door de globalisering zijn topvoorzieningen kwijt raakt aan global cities4.

3 Deze paragraaf wordt geïllustreerd met kaart 21 Transnationale beleidsvisie.
4 Bronnen over Globalization dat wil zeggen óf over de economische en bestuurlijke trend óf over de

sociale gevolgen (soms beide):

Sassen, S. (1991). The global city: New York, London, Tokyo; Princeton: Princeton University Press.

Daniels, P.W. (1993), Service industries in the world Economy; Oxford: Blackwell publishers.

Hall, P. (1993). The global city; I.S.S.J. 147 pp 15 - 27.

Castells, M. (1998). The rise of the network society; Oxford: Blackwell publishers.

Castells, M. (1998). End of millennium; Oxford: Blackwell publishers.

Fainstein, S. a.o. eds (1992). Divided cities; Oxford: Blackwell publishers.

Hamnett, C. (1994). Social polarisation in global cities: theory and evidence; Urban Studies, 31, pp 401 - 424.

Mingione, E. ed. (1996) Urban poverty and the underclass; Oxford: Blackwell publishers.

Rangordetyperingen Randstad/Amsterdam o.a. in:

Brunet, R. ed. (1989) Les villes europeennes. Rapport pour la Datar Paris, Groupement d’ Intérêt;

Publis Reclus.

Palomaki, M. (1991) On the possible future West European capital; Geojournal 24 pp. 257 - 267.
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Internationaal is wat betreft de markt- en organisatieverhoudingen een proces van

economische schaalvergroting gaande met als voornaamste ruimtelijke uitkomst tot nu

toe een groeiende concentratie van de economische topactiviteiten in de wereld (hoofd-

kantoren van banken en andere multinationals, beurzen, hoofdzetels van internationaal

opererende politiek-economische organisaties, topopleidingen en -researchinstellingen,

internationale vliegvelden en vergelijkbare mainportfuncties, culturele topfaciliteiten

etcetera) in steeds minder stedelijke regio’s, de zogenoemde Global Cities. De belang-

rijkste posities in dit verband zijn reeds enige tijd vergeven: New York, Tokio, Londen en 

Los Angeles gelden algemeen in de literatuur als global cities van de eerste categorie.

Naast deze eerste categorie zijn global cities van de tweede of de derde categorie te

onderscheiden.

Aanzienlijke delen van de economische structuur zijn afhankelijk van de aan-

wezigheid van de genoemde topvoorzieningen. Een onverhoopt vertrek van de effecten-

handel naar Londen of Parijs, van een groot hoofdkantoor van een Nederlandse multi-

nationale onderneming naar bijvoorbeeld Londen of van een Nederlandse grootbank

naar Londen of Frankfort heeft grote invloed op daaraan gelieerde bedrijven en instel-

lingen als handelaren, adviseurs, banken, luxe winkels, galeries etcetera. Wetenschappelijke

(top)instituten zijn qua Research & Development (R&D) en opleidingen met dit type

bedrijvigheid verbonden. Omgekeerd is de aanwezigheid van een hoogwaardig winkel-

bestand en cultureel aanbod van groot belang om economische topactiviteiten te behou-

den en zich te laten vestigen. Het gaat derhalve om een compleet pakket voorzieningen

dat zoveel mogelijk kan concurreren met het pakket van global cities.

Explicieter dan nu gebeurt in de Nota, moet de verdere ontwikkeling van de

Nederlandse Deltametropool als antwoord op de globalisering tot thema worden

gemaakt en moeten daaruit de consequenties worden getrokken. In feite komt de Raad

hiermee terug op het E-milieu dat in het debat over de Tweede Nota over de ruimtelijke

ordening aan de orde is geweest en destijds niet gekozen is. De Raad adviseert alsnog

voor dit E-milieu te kiezen in de vorm van de Deltametropool. De Deltametropool is zo

een concept dat de internationale positionering regelt in het economisch debat over de

productiemilieus. De Raad adviseert niet als streven vast te leggen dat de Deltametropool

een ‘global city’ moet worden, omdat het niet zeker is of voor de Randstad het niveau

van global cities van de tweede of de derde categorie haalbaar is. Een aanvullende

strategie kan zijn te streven naar een Randstad die deel uitmaakt van een netwerk van

Europese steden, die tezamen concurreren met de global cities. Dit betekent dat

Nederland goed moet bezien op welke terreinen een zodanige specialisatie mogelijk is,

dat deze een gezamenlijke concurrentie mogelijk maakt.





3.2.2 Doelste l l ingen met betrekking tot  de Deltametropool  

De Deltametropool is een concept dat weliswaar is opgeroepen door de vooral

economische globalisering, maar dat op alle vier de optieken (economisch, sociaal,

ecologisch en cultureel) kwaliteit moet krijgen en daardoor in zijn ontwikkeling ook

wordt begrensd.

3.2.3 Prof i ler ing van de Deltametropool

In deze strategie gaat het om het versterken en verduidelijken van de identiteit

Deltametropool ten opzichte van andere grootstedelijke regio’s, dus om internationale

standplaatskwaliteit. De profilering van de Deltametropool is mede een marketingoperatie.

De ruimtelijke identiteit van de Randstad dient die van een waterrijk groot-

stedelijk gebied te zijn. Toevoeging van wateren en waterrijke woonmilieus kan de kwali-

teit van de Deltametropool zeer ten goede komen. Voor deze waterrijke woonmilieus

moet primair plaats worden gevonden binnen of aan de Deltametropool. Het valt echter

niet uit te sluiten dat ook delen van het Groene Hart daarvoor moeten worden gebruikt,

indien binnen of aan de Deltametropool onvoldoende ruimte kan worden gevonden.

Uiteraard zullen dat dan delen moeten zijn die geen bijzondere natuurwaarden of grote

cultuurhistorische of archeologische waarden vertegenwoordigen en minder van belang

zijn voor de openheid.

Economisch

Sociaal

Ecologisch

Cultureel

¬ Het benutten van standplaatskwaliteit door het optimaal ontwikkelen

van vestigingsmilieus en van een regionaal vervoerssysteem dat ervoor

zorgt, dat de Deltametropool niet lijdt onder zijn uiteengelegde

structuur vergeleken met compactere grootstedelijke gebieden.

¬ Het bestrijden van de sociaal-economische achterstand die de

Zuidvleugel van de Randstad lijkt op te lopen ten opzichte van de

Noordvleugel.

¬ Het ontwikkelen op randstadschaal van de natuur mede in relatie tot

groen wonen, recreatie, water en landbouw, en met daarin een plaats

voor kustbeheer en het Groene Hart.

¬ Het beheersen van de milieugevolgen van de gebouwde omgeving,

de mainports en de mobiliteit.

¬ Het behouden van de eigen identiteit van de Randstad ten opzichte van

andere grootstedelijke gebieden.

¬ Het behouden van een aantal culturele topvoorzieningen en monumen-

taliteit in randstad-stad en land.

¬ Het investeren in kwaliteitsdragers van de Randstad.

Doelstellingen Deltametropool
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Ook de kust is een belangrijk pluspunt van de Deltametropool. Daarbij zijn

opslotzetten van de kust(plaatsen) en een harde kustverdediging een bedreigend perspec-

tief voor die kwaliteit. Er zou in dit laatste geval juist moeten worden gezocht naar

andere oplossingen die als identiteitsversterker van de Deltametropool kunnen dienen.

Te denken valt aan proactieve kustverbreding met zachtere oplossingen, eventueel te

combineren met zeewaarts te creëren binnenmeren. Recreatie, natuur en water kunnen

zo als asset van de Randstad dienen.

De Deltametropool dient met name op het niveau van de topvoorzieningen te

worden bezien. Bij de bestaande topvoorzieningen gaat het om de internationale

centrumpositie van Amsterdam in de zakelijke dienstverlening en cultuur, de haven-

functie van Rotterdam en de internationale politieke en juridische functie van Den Haag

in de vorm van VN- en EU-instellingen. Geen van deze steden kan op eigen kracht een

internationaal hoog niveau bereiken, integendeel, de verschillende functies staan onder

druk. Alleen in gezamenlijk verband en complementariteit kunnen zij voldoende kracht

ontwikkelen, meerwaarde creëren en meer zijn dan de som der delen.

De keuze voor de Deltametropool betekent overigens niet dat de internatio-

nalisering beperkt blijft tot de Randstad, ook buiten de Randstad doet deze zich voor.

Ook zijn er topvoorzieningen, centres of excellence, in andere delen van het land geves-

tigd. Deze dragen evenzeer bij aan de Europese positie van ons land en verdienen behoud

en ontwikkeling.

Voorop moet echter staan, naast behoud van de bestaande, nieuwe topvoor-

zieningen te accommoderen op een beperkt aantal toplocaties. Het gaat hierbij niet

alleen om de klassieke voorzieningen in de sfeer van zakelijke dienstverlening, cultuur,

mainports en de politieke en juridische functie, maar om een compleet pakket waarvan

bijvoorbeeld ook topuniversiteiten, -opleidingen en -onderzoeksinstellingen deel uit

dienen te maken. Het complex van dergelijke voorzieningen moet de Deltametropool in

de internationale economische en politieke concurrentie een wervende standplaats

maken voor nieuwe topvoorzieningen. Europese afstemming van dergelijke voorzienin-

gen kan daarbij geboden zijn, aangezien de positie van de Deltametropool gediend kan

zijn met samenwerking met andere grootstedelijke gebieden en met specialisatie.

Voorwaardenscheppend voor dergelijke voorzieningen zijn vestigingslocaties 

– bijvoorbeeld de sleutelprojecten – en woonmilieus met internationale allure en goede

internationale verbindingen: kwaliteitsverbetering van de mainport-faciliteiten, van inter-

nationale rail- en wegverbindingen en van ICT-voorzieningen. Daartoe behoort ook de

verdere ontwikkeling van infrastructuur en logistiek voor multimodaal goederenvervoer

en het op peil houden van het afwikkelingsniveau van het (inter)nationale wegverkeer.





De mainports worden in de Nota vanuit de verwachte vraag naar vervoer bena-

derd, terwijl zij juist in een functionele analyse vanuit de relatie met de Deltametropool

en als structuurbepalende elementen in het ruimtelijke beleid zouden moeten worden

benaderd. In dat verband is de functie van Schiphol volgens de Raad veel strategischer

dan die van de Rotterdamse haven. De kennis- en diensteneconomie is sterk afhankelijk

van goede intercontinentale en continentale5 vliegverbindingen. Dergelijke verbindingen

dienen derhalve de core-business te vormen in sturingsmodellen voor Schiphol.

Daarnaast blijft de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving eveneens van groot belang

voor de Deltametropool; reden waarom de ontwikkeling van de mainports binnen de

gestelde milieuvoorwaarden moet plaatsvinden.

3.2.4 Integrat ie  binnen de Deltametropool

Eén Deltametropool met 2 à 4 stedelijke netwerken

In de Vijfde Nota wordt de Deltametropool als één stedelijk netwerk aangewezen.

Als de Raad tot verdere ontwikkeling van de Deltametropool adviseert, bedoelt hij daar-

mee niet dat de Randstad als één stad of als één stedelijk netwerk moet worden

beschouwd. Daarvoor zijn de functionele relaties in de Randstad niet sterk genoeg en

behoeven ze dat ook niet in alle opzichten te worden. Het gaat binnen de Randstad

allereerst meer om macro-economische relaties in bijvoorbeeld de sfeer van de zakelijke

dienstverlening. Deze zakelijke dienstverlening moet worden gefaciliteerd, maar de

desbetreffende vervoersrelaties zijn in de regel niet zo intensief dat daarvoor alleen 

zware transportsystemen nodig zijn.

De daily urban systems in de Randstad zijn van een kleinere schaal dan de

Randstad als geheel en zullen dat voorlopig nog wel blijven. Aanwijzing van de Randstad

als één stedelijk netwerk veronderstelt een grote, normatieve onderlinge bereikbaarheid

in het hele gebied met bijvoorbeeld één uur reistijd. Een dergelijke bereikbaarheid in de

dagelijkse, consumptieve sfeer – dus relatief goedkoop – zou zeer grote investeringen 

vereisen en grote vervoersstromen genereren over vrij lange afstanden, die uit milieu- en

ruimtelijk oogpunt minder gewenst zijn. Ook daarom is op dit moment aanwijzing van

de Randstad als één stedelijk netwerk niet aan de orde. Dit neemt niet weg dat voor de

zakelijke dienstverlening op het niveau van de Deltametropool verbetering van de

bereikbaarheid nodig is. Deze verbetering faciliteert weliswaar ook het consumptieve

verkeer, maar met het prijsmechanisme moet worden voorkomen dat dit consumptieve

verkeer daardoor onnodig groeit.

5 Voorzover het gaat om afstanden die niet goed met een stelsel van hogesnelheids(trein)verbindingen

kunnen worden overbrugd.
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De Raad beveelt aan binnen de Randstad 2 à 4 stedelijke netwerken te onder-

scheiden, namelijk de zuidflank Leiden – Dordrecht, eventueel onderverdeeld in Leiden –

Delft en Rotterdam – Dordrecht, en de noordflank, deze laatste eventueel onderverdeeld

in Kennemerland – Almere en Utrecht – Amersfoort. Deze netwerken vormen een beter

ruimtelijk kader voor het dagelijkse bestaan van de ingezetenen dan de Randstad als

geheel. De Randstad/Deltametropool is daarvoor te groot. In deze stedelijke netwerken

dienen ook de sociale opgaven die op randstadniveau liggen, te worden aangepakt.

Zo floreert de Noordvleugel van de Randstad door de zakelijke dienstverlening en

Schiphol in het Amsterdamse en de centrale ligging van Utrecht beter dan (delen van) 

de Zuidvleugel. Daarom zullen vooral in en ten behoeve van de Zuidvleugel grote inves-

teringen moeten worden gepleegd om de achterstand in standplaatskwaliteit ongedaan te

maken en kansen te bieden in geval van doorzettende concentratietendensen in het

internationale bedrijfsleven. De Zuidvleugel heeft daarvoor uitstekende internationale

verbindingen nodig als concurrentievoordeel boven andere stadsgewesten om als vesti-

gingsplaats voor het internationale bedrijfsleven in aanmerking te blijven komen.

Onmisbaar zijn ook betere woon- en verblijfsmilieus, bijvoorbeeld in de vorm van kans-

rijke waterfronten. Binnen het geheel van de Zuidvleugel is de Rotterdamse haven als

mainport vooral gericht op bulkgoederen. Een transformatie van Rotterdam naar een

toplocatie in de diensteneconomie is de aangewezen strategie.

Het vervoerssysteem

Versterking van de vervlechting binnen de Randstad is desondanks nodig ter

vergroting van de interactiemogelijkheden en ter realisatie van een groter draagvlak voor

metropolitane voorzieningen. Daarvoor is de ontwikkeling van een goed, op de voor-

naamste Randstadcentra en knooppunten van de tweede orde gericht, vervoerssysteem

nodig met een compleet pakket vervoerswijzen ter wille van een uitstekende onderlinge

bereikbaarheid op productief niveau.

De Vijfde Nota heeft een aantal structuurbepalende keuzes te doen voor de

infrastructuur, waaronder het ‘Rondje Randstad’. Deze keuzes zijn tevens zeer bepalend

voor de verstedelijking. Er doet zich een situatie voor waarin infrastructuur en verstede-

lijking geïntegreerd bezien kunnen en moeten worden. De Raad meent dat in deze zaak

niet alleen inhoudelijke overwegingen een rol spelen, maar ook de timing. De fasering

van de uitvoering van investeringen is cruciaal, zeker bij uitdagende concepten als een

binnen- of buitenring. Voorkomen moet worden dat (het denken over) dergelijke con-

cepten/projecten de uitvoering belemmeren van een aantal grote stedelijke vernieuwings-

projecten en van de aanleg van een aantal voorgenomen stadsgewestelijke openbaar-

vervoerverbindingen onder andere voor de ontsluiting van de VINEX-locaties. Indien nu

wordt gekozen voor bijvoorbeeld een binnenring, krijgt deze keuze een eigen dynamiek,

ook al omdat bij deze binnenring de ontwikkeling van een aantal grote werk- en woon-





locaties gedacht is, mede om deze binnenring financieel mogelijk te maken. Uit onder-

zoeken is inmiddels wel duidelijk geworden dat de aanleg van reeds voorgenomen stads-

gewestelijke openbaar-vervoerverbindingen een aanmerkelijk grotere verbetering van de

reistijden tot gevolg heeft dan projecten als binnen- of buitenringen. Vooralsnog meent

de Raad dat de volgorde dient te zijn: eerst uitstekende hart-op-hartverbindingen,

alsmede voorgenomen stadsgewestelijke en regionale openbaarvervoerlijnen realiseren.

Daarna kan een binnen- of buitenring aan de orde komen (zie ook paragraaf 3.2.6).

Als gekozen wordt voor een dergelijke ring, ligt een modulaire en gefaseerde uitvoering

voor de hand, omdat sommige delen van een dergelijke verbinding waarschijnlijk een

aanzienlijk hogere prioriteit hebben dan andere. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een ver-

binding Almere – Zuidas Amsterdam bij voorrang wordt gereserveerd.

Gegeven de kris-kraspatronen in het vervoer in en tussen de stadsgewesten,

moet worden nagegaan voor welk deel van de ritten de verschillende varianten van het

‘Rondje Randstad’ een goed alternatief kunnen bieden en in hoeverre zij de vervlechting

van de Randstad en de ontsluiting van de stadsgewesten verbeteren. Van belang voor de

beoordeling van de varianten is verder of geleidelijke uitbouw van het systeem mogelijk

is; of de exploitatie van bestaande verbindingen moeilijker wordt; of investeringen in

bestaande verbindingen onnodig worden; of de techniek verenigbaar is met bestaande

technieken.

3.2.5 Dif ferent iat ie  binnen de Deltametropool

Het vestigings- en leefklimaat in de Randstad is belangrijk in de internationale

concurrentie. Sommige suburbane woonmilieus in de Randstad, zoals Wassenaar en

Bloemendaal, blijken een zodanige kwaliteit te hebben dat zij een internationaal wervend

woonmilieu bieden voor de hele Randstad en zelfs voor overige delen van Nederland,

hetgeen vestiging van bedrijven en instellingen ten goede komt. Om het leefklimaat een

asset van de Deltametropool te maken, moet binnen de Deltametropool een grote

variëteit aan woon- en werkmilieus worden ontwikkeld, waarbij de kwaliteiten van de

onderscheiden steden en gebieden zo goed mogelijk worden benut. Er moeten vooral

centrumstedelijke en suburbane woonmilieus worden toegevoegd voor de economische

vitaliteit. Voor de centrumstedelijke woonmilieus bieden vooral steden met historische

centra en veel monumenten goede mogelijkheden. De suburbane woonmilieus moeten

bij voorkeur dichtbij de steden liggen vanwege de beheersing van de mobiliteit en het

belang van het stedelijke draagvlak. Locaties met een landgoedstructuur en/of zand-,

veen- of klei-overgangen hebben goede potenties voor dergelijke woonmilieus, naast

meer op water gerichte locaties.
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3.2.6 Een wervend ontwerp

Het ontwikkelen van de Deltametropool vereist een coherente visie over een zeer

lange termijn, orde van grootte een halve eeuw, in ieder geval 2030 à 2040. Voor de

Deltametropool is een ontwerp nodig, waarvan de kracht de uitvoering bevordert en met

bewuste keuzes leiding geeft aan het ontwikkelingsproces. Het ontwerp moet onder

andere leiden tot een precisering van het Groene Hart. Het ontwerp moet tevens dienen

als marketinginstrument voor de Deltametropool.

In het ontwerp zal de capaciteit voor de verschillende functies cruciaal zijn,

omdat die capaciteit nu een groot probleem vormt in de Randstad. Op termijn, 10 à 

15 jaar, zullen bestaande stedelijke centra en binnenstedelijke projecten onvoldoende

capaciteit bieden en zullen in sommige stadsgewesten nieuwe zware knopen moeten

worden ontwikkeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan Kralingse Zoom bij Rotterdam,

Prins Clausplein bij Den Haag en het Centraal-Station in Leidsche Rijn bij Utrecht.

Het denken over dergelijke knopen en over de noodzakelijke infrastructuur, waaronder

een eventuele binnen- of een buitenring ter verbetering van de interactie binnen de

Deltametropool, dient hand-in-hand te gaan om meerdere redenen. Gegeven de struc-

tuur van de Randstad kan de ontwikkeling van een knoop in een stadsgewest met zijn

primair regionale verbindingen niet geïsoleerd worden bezien wegens de gevolgen voor

het totale netwerk van de Randstad. Bovendien dient er concreet zicht te zijn op de 

aanleg van de infrastructuur, als dergelijke knopen aan feitelijke ontwikkeling toe zijn.

Binnen het openbaar vervoer is een technologiesprong mogelijk, wellicht in een modu-

laire aanpak. Het denken over binnen- of buitenringen en andere oplossingen dient ook

rekening te houden met de belangrijkste bouwlocaties. Zo wordt Almere een zo belang-

rijk stedelijk gebied, dat de verbindingen daarvan met de belangrijkste knooppunten in

de Randstad, waaronder Schiphol, extra aandacht verdienen. Ook zijn de overige ruimte-

lijk structurerende effecten van de diverse varianten van groot belang; effecten die tot nu

toe te weinig aandacht krijgen en in ontwerpstudies moeten worden uitgewerkt.

Een keuze voor de binnenring bijvoorbeeld zou op korte of lange termijn de verstedelij-

kingsdruk op grote delen van het Groene Hart verhogen en beleidsmatig extra inspan-

ningen vergen om mede door inrichting die druk te weerstaan.

3.3 Stedel i jk  netwerk

3.3 .1 Stedel i jk  netwerk a ls  ordeningsprincipe

De Raad acht het begrip ‘stedelijk netwerk’ in de Nota zonder nadere invulling

een vrij inhoudsloze beschrijving van de plaatsvindende ontwikkeling. De oorspronkelijk

monocentrisch gestructureerde stedelijke regio’s raken steeds meer vervlochten tot zoge-

noemde ‘stedelijke velden’, met overigens verschillende situaties per stedelijke regio.





Kenmerkend voor deze stedelijke velden zijn groeiende onbegrensdheid, schaalvergroting

en polycentriciteit, toenemende functionele en sociale differentiatie en complementari-

teit met bijbehorende uitsortering en daardoor ook toenemende differentiatie in woon-

en leefmilieus. In de verschillende delen van het land is dit proces nog niet even ver.

Er zijn delen waar de stadsgewesten nog voldoen als beschrijving van het daily urban

system; in andere delen van het land treedt in het daily urban system al grote overlap op

van de stadsgewesten.

Met het begrip ‘stedelijk netwerk’ wordt het ‘oude’ stadsgewestconcept bruikbaar

gemaakt voor meerdere stadsgewesten bij elkaar. De Raad adviseert nadrukkelijk het

begrip ‘stedelijk netwerk’ scherper te beschrijven als een ordeningsprincipe ten behoeve

van een gewenste ontwikkeling, dit ook regionaal te differentiëren en meer focus aan te

brengen. Het stedelijke netwerk is in de ogen van de Raad bij uitstek een concept op

regionale schaal voor de planning van de dagelijkse leefomgeving en het beheersen van

het stedelijke grondgebruik. Het is vooral ook bedoeld als sociale herverdelingsstrategie

om de versterkte regionale polariteit tussen stad en ommeland te verminderen.

In de Vijfde Nota worden – naast een serie regionale – zes nationale stedelijke

netwerken onderscheiden: Groningen, Twente, Arnhem – Nijmegen, de Deltametropool,

Brabantstad en Maastricht – Heerlen. Zij treden in de Vijfde Nota in de plaats van een

veel groter aantal stedelijke knooppunten en stadsgewesten in de Vierde Nota Extra.

Duidelijk is dat de stedelijke netwerken tezamen de Economische Hoofdstructuur van

Nederland vormen. De begrenzing is niet goed met statistische gegevens over maatschap-

pelijke processen te onderbouwen. De Raad ervaart de begrenzing van de netwerken

veeleer als een beleidsmatige keuze van de belangrijkste bestanddelen van de economi-

sche hoofdstructuur van Nederland om zodoende regionaal de onderlinge beleids-

afstemming te richten. Deze netwerken verschillen mede daardoor aanzienlijk in schaal.

Zoals in paragraaf 3.2 reeds aangegeven, acht de Raad de Deltametropool van een 

andere orde dan de stedelijke netwerken en adviseert hij binnen de Deltametropool 2 à 4

stedelijke netwerken te onderscheiden. Ook de Brabantstad acht de Raad een samenstel

van (deels) elkaar overlappende stedelijke netwerken. Ook deze is daarmee van een

andere, grotere schaal dan het stedelijke netwerk, hetgeen niet wegneemt dat er naast de

coördinatie- en planningsopgave voor de stedelijke netwerken binnen de Brabantstad

ook op het niveau van de Brabantstad een dergelijke, zij het specifieke, opgave ligt 

(zie hoofdstuk 5 Sturingsfilosofie). Voor Groningen – Assen kan eveneens gelden dat 

de schaal groter is dan die van het stedelijke netwerk.
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In de Nota en de PKB wordt erkend dat binnen de stedelijke netwerken de

ruimtelijke opgaven op verschillende schaalniveaus spelen. Meer nog dan in omvang

verschillen de stedelijke netwerken in de urgentie van afstemmingsvraagstukken en de

mate waarin ingrijpende ruimtelijke beleidskeuzes en omvangrijke investeringen nood-

zakelijk zijn. Als generiek concept zoals in de Nota is het stedelijk netwerk dus te hoog

gegrepen. Het verdient een invulling op maat al naar gelang de regionale omstandig-

heden. Het concept verdient ook een selectieve invulling. Stedelijke veldvorming doet

zich weliswaar in grote delen van het land voor, maar de Raad adviseert zeer selectief te

zijn met het toekennen van het begrip nationaal stedelijk netwerk. Uitbreiding van het in

de Nota aangegeven aantal nationale stedelijk netwerken is wat de Raad betreft niet aan

de orde.

3.3 .2 Doelste l l ingen met betrekking tot  het  stedel i jke netwerk

3.3 .3 Zorgvuldig ruimtegebruik

Zoals de Raad ook reeds heeft aangegeven in zijn recente advies ‘Verscheidenheid

en samenhang; stedelijke vernieuwing als meervoudige opgave’6, is er in zijn visie sprake

van zorgvuldig ruimtegebruik wanneer de gemaakte beleidskeuzes het resultaat zijn van

een grondige, samenhangende afweging tussen de opgaven voor de ruimtelijke ordening

die de Raad eerder heeft geformuleerd, te weten: economische doelmatigheid, sociale

Doelstellingen stedelijk netwerk

Economisch

Sociaal

Ecologisch

Cultureel

¬ Het benutten en ontwikkelen van de standplaatskwaliteit.

¬ Toevoeging van hoogwaardige vestigingsmilieus in de productieve sfeer,

zowel voor bedrijven en instellingen als centrumstedelijke en suburbane

woonmilieus.

¬ Toevoegen van een adequaat regionaal vervoerssysteem.

¬ sociaal-ruimtelijke herverdeling: de gedwongen oververtegenwoor-

diging van lagere-inkomensgroepen in de (grote) steden verminderen

door vergroting van de keuzevrijheid voor deze groepen door bouw van

voldoende goedkope woningen in randgemeenten en het ommeland

van de steden.

¬ Het in een rood-groenconcept bevorderen van ecologische waarden en

groene contramallen aanbrengen.

¬ Het beschermen en bewerkstelligen van identiteit.

¬ Het in één concept verenigen van stedelijke en landschappelijke monu-

mentaliteit.

6 Advies Visie op de Stad 2, april 2001





rechtvaardigheid, culturele identiteit en ecologische duurzaamheid. Dit zorgvuldige

ruimtegebruik verdient met het oog op de bestaande en gewenste regionale differentiatie

in Amsterdam een andere invulling dan in Groningen – Assen, Twente of Eindhoven –

Helmond.

Zorgvuldig ruimtegebruik moet de ruimtelijke differentiatie versterken.

De zogenoemde SER-ladder en de interventiestrategieën intensiveren, combineren en

transformeren dienen in de verschillende stedelijke netwerken een eigen en daardoor

verschillende toepassing te krijgen.

Het serieus bevorderen van intensiever ruimtegebruik vergt overigens een analyse

van de daarop betrekking hebbende regelgeving. Niet alleen op het terrein van bouwen

en milieu, maar ook op het terrein van de fiscaliteit. Zo gaat bij snelwegoverbouwingen

de fiscus uit van bouwen op bestaand onroerend goed, daarmee een nadelige over-

drachtsbelastingpositie creërend ten opzichte van bouwen in het weiland. Op terreinen

als bouwveiligheid – denk aan intensiveringsprojecten in binnensteden – óf externe

veiligheid – denk aan snelwegverbouwingen of ondergronds bouwen – zijn normen

onvoldoende scherp gedefinieerd of doordacht en wordt daarmee de haalbaarheid van

intensiveringsprojecten soms ernstig bemoeilijkt. Het zou verstandig zijn de knelpunten

in regelgeving snel in kaart te brengen om een situatie te bereiken, waarbij intensief

ruimtegebruik bij realisering een streepje voor krijgt in plaats van op achterstand te

komen. Intensief ruimtegebruik moet veroverd worden in een situatie, waarin het ruim-

telijke inrichtingsbeleid de afgelopen decennia steeds marktgerichter geworden is.

Uiteindelijk bepalen de gedachte eindgebruikers van projecten – bewoners en bedrijven –

in belangrijke mate of plannen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Inhoudelijk 

én instrumenteel zal daarmee dus rekening gehouden moeten worden. Alleen verbieden

helpt niet. Wie intensief grondgebruik wil stimuleren, zal voor een carrot-and-stick

benadering moeten kiezen en ook in positieve zin via grondbeleid, fiscale stimulansen 

en subsidies marktpartijen moeten verleiden de opgave steviger op te pakken.

Door contiguïteit (aaneengeslotenheid) van het stedelijke grondgebruik zal 

versnippering voorkomen moeten worden. Stapeling verdient als intensiverings- en

combineringsvorm toepassing waar mogelijk en is met het oog op kwaliteit gewenst.

Het grondgebruik zal gestroomlijnd moeten worden langs stedelijke ontwikkelingsassen

om een goed gebruik van het openbaar vervoer mogelijk te maken.
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3.3 .4 Prof i leren van het  stedel i jke netwerk

In deze strategie gaat het om het versterken en verduidelijken van het eigene 

van het onderhavige stedelijke netwerk ten opzichte van andere stedelijke regio’s, dus om

differentiatie tussen deze regio’s. Iedere regio dient de uitdaging aan te gaan. Specifieke

kwaliteiten moeten zoveel mogelijk worden uitgebouwd en benut. Zo zou bijvoorbeeld

Breda meer een tertiair accent kunnen nastreven en Eindhoven high-technology.

Ook zou bijvoorbeeld binnen de Zuidvleugel een complementaire strategie tussen het

Rotterdamse en het Haagse kunnen worden gekozen.

Voorwaardenscheppend voor de profilering zijn goede vestigingslocaties,

wervende woonmilieus en goede externe verbindingen.

3.3 .5 Integreren van het  stedel i jke netwerk;  infrastructuur

Voorwaarde voor de integratie van een stedelijk netwerk is de ontwikkeling van

een adequaat regionaal vervoerssysteem passend bij de bevolkingsaantallen en

bebouwingsdichtheden in de desbetreffende regio. Dit betekent, gegeven de ruimtelijke

differentiatie in ons land, dat er grote verschillen zullen bestaan tussen de vervoers-

systemen. In sommige stedelijke netwerken zullen een dicht net van autosnelweg-

verbindingen en nieuwe zware en/of lichte railverbindingen nodig zijn, terwijl in andere

netwerken een eenvoudiger snelwegenstelsel voldoende kan zijn en nieuwe railverbindin-

gen een te kostbare oplossing betekenen gelet op de te verwachten vervoersstromen.

De infrastructuur en mobiliteit zijn de dragers voor het stedelijke netwerk als één

systeem. De Raad mist in de Nota het besef van de ruimtelijk structurerende werking van

bereikbaarheid. Zonder bereikbaarheid komen ontwikkelingen op de ruimtelijk gewenste

plek niet of met onvoldoende kwaliteit van de grond. Nu reeds is de bereikbaarheid van

veel woon- en werklocaties onvoldoende. Juist buiten de Randstad doet zich een opval-

lend gebrek aan goede openbaarvervoerinfrastructuur op het niveau van het stedelijke

netwerk voor. Gegeven de grote bouwopgave in de Nota, dreigt dit alleen maar erger te

worden. Maar ook binnen de Randstad doet dit zich voor, bijvoorbeeld bij de groot-

schalige uitbouw van Almere, waarvan de externe verbindingen grote aandacht verdie-

nen, in het bijzonder met Schiphol.

De Raad wijst op zijn advies ‘Mobiliteit met beleid’7 waarin hij heeft gesteld dat

een goede bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen voor goederentransport en

personenverkeer een urgent vraagstuk is. Tegelijkertijd is uitbreiding van infrastructuur

zonder meer uit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit niet aanvaardbaar. De kern van de

oplossingsrichting ligt in technologische innovatie en beprijzing. De eerste voorkeur

moet uitgaan naar oplossingen waarbij een betere benutting van de reeds beschikbare

verkeersinfrastructuur wordt gerealiseerd. Voorzover er nog knelpunten zijn waar deze
7 Advies 017 van 11 november 1999





aanpak evident onvoldoende is, ware in te stemmen met een vergroting van de capaciteit,

mits die bestaat uit een toevoeging aan bestaande infrastructuur, en mits deze aanpassing

blijft binnen een bestaand fysiek ruimtebeslag, of voldoet aan een hoogwaardige inpas-

sing. Het uitbreiden van capaciteit met nieuwe lijninfrastructuur langs nieuwe tracés zou

vermeden moeten worden, tenzij het in het uiterste geval gaat om cruciale ontbrekende

schakels van een vervoersstelsel – waarvan in het openbaar vervoer sneller sprake zal zijn

dan in het wegennet – die passen in een goed ontworpen ruimtelijk model en adequaat

worden ingepast in de omgeving.

3.3 .6 Dif ferent iëren binnen het  stedel i jke netwerk

Het vestigings- en leefklimaat in de afzonderlijke stedelijke agglomeraties en hun

ommeland is belangrijk in de concurrentie. ‘Quality of life’ is een vaak onderschatte

vestigingsplaatsfactor. Stedelijke centra moeten worden geherstructureerd tot attractieve

verblijfs- en vestigingsmilieus. Verder is een beleid nodig gericht op herstructurering van

de stedelijke woon-werkmilieus, onder andere om het voortbestaan van een gevarieerd

bestand van stadswijken (qua bouwwijze, functionele menging, sociaal-economisch en

cultureel-etnisch profiel, en dergelijke) en woonmilieus te waarborgen, alsmede her-

verdeling van dure en goedkope woningen met regionale toegankelijkheid.

3.3 .7 Een gedeelde v is ie  op het  stedel i jke netwerk

Nog te vaak komt het voor dat gemeenten en commerciële ontwikkelaars hun

door het streek- en bestemmingsplan gegeven woningbouwlocaties, kantorencentra en

bedrijfsterreinen ontwikkelen zonder veel afstemming met buurgemeenten. Resultaat is

dan kwaliteitsverlies, eentonigheid en gebrek aan samenhang. Het verkeer ontwikkelt

zich in dat geval noodzakelijkerwijs uiterst kriskras, want arbeids-, toeleverings- en

afzetmarkten zijn regionaal. De ontwikkeling van stedelijke netwerken, met meerwaarde

door samenhang en synergie, kwaliteit en diversiteit, vereist in ieder geval intelligente

complementariteit en concurrentie. Concurrentie tussen marktpartijen blijft noodzake-

lijk, omdat juist in een samenhangende regio de allocatie van middelen en gebruikers

goed moet verlopen in een continu aanpassingsproces. Voor de markt is het noodzakelijk

dat voorafgaande aan concurrentie marktpartijen – eindgebruikers, ontwikkelaars – 

en overheden in het marktgebied (het stedelijke netwerk) een gedeelde visie hebben over

de hoofdrichting van de ontwikkeling van ruimtelijke specialisaties en de gezamenlijke,

ondeelbare voorzieningen voor het ruimtelijke netwerk, zoals het infrastructuurnet.

De overheden in het stedelijke netwerk moeten de voordelen van regionale specialisatie

en complementaire functies uitbuiten.8 Belangrijkste effect van zo’n gedeelde visie is dat

ontwikkelende marktpartijen minder risico voelen en daarom eerder nichegericht gaan

werken, met de verlangde regionale diversiteit en samenhang als gevolg.

8 VROM-raadsadvies ‘Verscheidenheid en samenhang; stedelijke vernieuwing als meervoudige opgave’

advies Visie op de Stad 2), april 2001.
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Zo’n gedeelde visie gaat verder dan een streek- of structuurplan: het betreft ook

de ontwikkeling van regionale projecten (infrastructuur, voorzieningen), precompetitieve

samenwerking op het gebied van internationale promotie, gegevensuitwisseling en derge-

lijke. Met name het investeringsgedrag van de overheid zal intelligente concurrentie

moeten triggeren. Van de ruimtelijke investeringen wordt 85% door de marktsector

gedaan; de 15% van de overheden zal als hefboom moeten werken voor de investeringen

door de marktsector en deze ruimtelijk richting moeten geven. Intelligente concurrentie

strekt zich niet alleen uit tot nieuwe locaties of uitbreiding, maar betreft ook bestaande

locaties waar gebruikers kunnen profiteren van het ontstaan van een werkelijk functio-

neel netwerk.

3.3 .8 Een geïntegreerd ontwerp 

Profileren, differentiëren, integreren en gedeelde visie zullen in een geïntegreerd

ontwerp voor een stedelijk netwerk moeten worden verwerkt. Daarbij kunnen ontwerp-

zones worden aangewezen voor verdere uitwerking, bijvoorbeeld stadsranden.

Een gebrek van de Nota is dat het stedelijke netwerk als concept niet is gevisuali-

seerd. De Raad beveelt aan dat in deel 3 van de Nota wel te doen, hoewel hij beseft dat de

ruimtelijke differentiatie zeker geen standaardontwerpen voor stedelijke netwerken

mogelijk maakt.





4 Contouren

4.1 Contouren in de Vi j fde Nota

Contouren spelen in de Vijfde Nota en de PKB een grote rol in het kader van de

kwaliteit van stad en land. Volgens de Nota wordt het bebouwde gebied voorzien van een

rode contour om het buitengebied te vrijwaren van extra bebouwing. De rode contour

vormt de begrenzing van het thans bebouwde gebied met daarbij gevoegd de tot 2015

benodigde uitbreidingen. De (samenwerkende) gemeenten trekken de rode contouren en

de provincies leggen deze uiterlijk in 2005 vast op de streekplankaart met de status van

concrete beleidsbeslissing. Het Rijk zal in deel 3 van de PKB aangeven hoe de gemeenten

de grenzen van het bestaande bebouwde gebied dienen te bepalen. Aan het vaststellen

van de contouren ligt een programmatische aanpak ten grondslag. Daardoor kunnen zij

elke vijf jaar worden herzien.

Gebieden met bijzondere natuurwaarden of monumentale eenheden van grote

cultuurhistorische of archeologische waarde worden voorzien van een groene contour.

Binnen deze gebieden geldt een basisbescherming waarbij de beheerder verplicht is 

zorg te dragen voor de kwaliteit van het landschap. Binnen groene contouren geldt een

‘nee-tenzij’ regime. Het overige buitengebied is balansgebied. In balansgebieden is het

beleid erop gericht de kwaliteit van het landschap te verbeteren.

4.2 Nadelen en r is ico’s  van contouren

Contouren garanderen op zichzelf noch de kwaliteit van het landelijk gebied

noch een verantwoord ruimtegebruik binnen het stedelijke gebied. Geleidelijke verar-

ming van landschappelijke structuren en geleidelijke verstening worden er niet zonder

meer ondervangen en verantwoord ruimtegebruik voor stedelijke functies komt er niet

vanzelf door tot stand.

Er kleven nadelen en risico’s aan een contourenbenadering die in de Nota onvol-

doende over het voetlicht komen en in deel 3 aandacht verdienen. Deze hangen samen met:

¬ de discussie over kortere of langere termijnen;

¬ de discussie over ruimere of krappere contouren;

¬ onduidelijkheid over de invulling van de contouren;

¬ uitvoeringsproblemen en hoge bestuurslasten;

¬ gebrek aan differentiatie en onzekerheid over de beoogde kwaliteitswinst.

Termijnen 

Eenmaal vastgesteld tegen de achtergrond van de behoeften tot 2015 kunnen

(ruime) rode contouren uitnodigen tot vroegtijdig volbouwen. Fasering is dan nodig,

temeer omdat de ruimtebehoefte tot 2015 is gebaseerd op een royaal groeiscenario,
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namelijk Global Competition. Indien de feitelijke groei van de ruimtebehoefte kleiner is

dan verwacht bieden ze meer ruimte dan nodig is en bij een hogere groei dan verwacht

kan dit leiden tot steeds weer opschuiven van de contour. Als rode contouren elke vijf

jaar herzien (kunnen) worden, kan bovenstaande nog worden versterkt in de zin dat het

risico groot is dat er steeds snel en extensief wordt gebouwd en de contour steeds weer

wordt opgeschoven. Zo gehanteerd bewerkstelligen ze onvoldoende druk ten gunste van

intensiever grondgebruik in bestaand stads- (en dorps)gebied.

Ruimer of krapper

Indien de contouren worden gebaseerd op het wel erg ruime rijksprogramma,

komt een contourenbeleid al snel neer op een verruiming van potentiële bebouwings-

grenzen vergeleken met vigerend beleid. Dit wordt nog versterkt door het feit dat iedere

kern of gemeente in feite nog eens wordt opgeroepen om zijn wensen te formuleren.

Te lang handhaven van contouren met weinig ruimte bij een aanzienlijk

programma kan leiden tot averechtse effecten, zoals verdringing en een uittocht van

bedrijven en groepen met hogere inkomens naar suburbia, corridors of plaatsen waar

minder strak gehandhaafd wordt met mogelijk nadelige effecten voor de mobiliteit.

Zowel te ruime als te krappe contouren, zowel te korte als te lange termijnen

kunnen dus contraproductief werken op het beoogde verantwoord ruimtegebruik.

Invulling van contouren

Niet duidelijk is of alle stedelijke groenstructuren, overgangen en uitloopruimtes

werkelijk binnen de rode contouren dienen te vallen. Bij strakke rode contouren bestaat

het gevaar dat de groene functies uit de stad gedrukt worden. Daarnaast bestaat het

gevaar dat de kwaliteit van het ontwerp van stads- en dorpsranden aangetast wordt,

indien in dat ontwerp rekening gehouden moet worden met te strak getrokken rode

contouren. Rode contouren kunnen segmenterend werken, terwijl juist op de stads-

randen een integrale benadering nodig is. Ze moeten dus voldoende ruim zijn om

energie vrij te maken voor kwaliteitsontwikkeling. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld

stadslandschappen en rood-voor-groenprojecten.

Voor de groene contouren is nog onduidelijk wat er allemaal binnen zou kunnen

vallen, of dat allemaal even hard moet worden beschermd en of er ook middelen voor

zijn. Tevens is onduidelijk wat gemeenten zouden kunnen doen met groene contouren.

Bestuurslast en uitvoeringsproblemen

De rode contouren betekenen een grote bestuurs- en planningslast omdat er veel

bestuurlijke energie zal gaan zitten in het bevechten van zo ruim mogelijke contouren,

onderhandelingsplanologie derhalve, via de wet van het grootste gemene veelvoud in

plaats van een kwaliteitsbenadering. Verder kan de status van concrete beleidsbeslissing

in het streekplan veel beroepsprocedures met zich meebrengen.





9 Een voorbeeld zou de voorgenomen strengere regelgeving rond vuurwerkfabrieken en -opslag kunnen

zijn. Deze kan ertoe leiden dat dergelijke fabrieken en -opslag uit moeten wijken naar het buitengebied

en dat dit uitwijken beleidsmatig ook ondersteuning verdient. Als de regelgeving ten aanzien van de 

rode contouren en de balansgebieden een dergelijk uitwijken niet toestaat, zal een langdurige wijzigings-

procedure moeten worden gestart.

De handhaving van het stelsel zal eveneens een grote bestuurslast betekenen,

omdat wijziging van een concrete beleidsbeslissing eveneens weer voor beroep vatbaar is.

De ruimtelijke dynamiek en het niet goed kunnen voorzien van ruimtelijke

behoeften op lange termijn zullen in geval van strakke regelgeving rond de contouren

en/of beperkte ruimte binnen de contouren geregeld wijzigingen van de contouren

noodzakelijk kunnen maken.9 Dergelijke wijzigingen kunnen de geloofwaardigheid van

het ruimtelijke beleid aantasten en een nederlaagstrategie blijken. Vroegtijdig vaststellen

van de contour kan ertoe leiden dat – eerder dan anders het geval was geweest – getracht

zal worden grondposities in te nemen binnen de rode contour. Het trekken van rode

contouren betekent verder een risico van grondpolitiek borderline gedrag: alvast inkopen

net over de rand van de rode contour in de verwachting dat bij de volgende herziening

van de contouren het desbetreffende terrein binnen de contour zal komen te vallen.

Strakke contouren kunnen aanzienlijke prijsstijgingen van gronden binnen bebouwde

kommen veroorzaken. Het is goed denkbaar dat daardoor herstructurering en intensive-

ring worden gestimuleerd maar het is ook denkbaar dat het in bepaalde omstandigheden

belemmerend werkt.

Differentiatie en kwaliteit

Contouren zijn door de scherpe, digitale scheiding tussen stedelijke en niet-

stedelijke functies een nogal grof instrument gelet op de vele nuances in bestemmingen 

– veelal ook op kwaliteitsverschillen gebaseerd – in bestaande ruimtelijke plannen.

Ze vormen een sterke vereenvoudiging van huidige ruimtelijke plannen, die in feite al

een veelheid van contouren vertonen door de begrenzing van de verschillende bestem-

mingen. Met contouren bestaat het risico dat kwaliteit die in bestaande bestemmingen is

vastgelegd, verloren gaat. Onduidelijk is overigens in welke verhouding contouren tot

bestaande bestemmingen staan en hoe ze in de toekomst in bestemmingsplannen

moeten doorwerken. Uniforme contouren kunnen, tegen alle goede bedoelingen in,

de ruimtelijke diversiteit verzwakken in plaats van versterken. Contouren kunnen niet

overal sturing op aantallen vervangen.

4.3 Contouren bruikbaar  in een brede benader ing

Uitgangspunt van de Raad is dat verbetering van de kwaliteit van stad en land,

beheersing van de ruimtevraag en maatregelen tegen spilziek ruimtegebruik inderdaad

nodig zijn. Uit de voorgaande beschouwing blijkt dat de Raad aan de vaststelling van

contouren op zichzelf geen betekenis toekent voor de kwaliteit van stad en land en
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nadelen en risico’s verbonden ziet aan de invoering van een landelijke contouren-

benadering. De Raad wijst het contourenbeleid hiermee niet af. De Raad gaat ervan uit

dat de potentiële voordelen van contouren vooral te vinden zijn in de volgende punten:

¬ Contouren appelleren aan een breed gevoelde wens grenzen te stellen aan stede-

lijk ruimtegebruik, compacter te bouwen, meervoudig ruimtegebruik toe te

passen, zuinig om te gaan met ruimte als voorraad, open ruimten te behouden en

een gevoel van volte te voorkomen.

¬ Contouren geven duidelijkheid op langere termijn en kunnen daarmee:

¬ een stimulans geven aan regionale en lokale planvorming, ook ten aanzien

van lokale en regionale identiteitsvragen en van ‘natuurlijke’ grenzen;

¬ bijdragen aan het ontstaan van twee grondmarkten: één voor stedelijke en

één voor groene, waaronder agrarische, doeleinden. Het ontstaan van twee

grondmarkten is op zich zeer wenselijk en kan bijdragen aan de uitvoerbaar-

heid van beleidsvoornemens ten aanzien van de groene ruimte.

Of de potentiële voordelen werkelijk gerealiseerd worden, hangt af van de voor-

waarden waaronder de contouren worden toegepast, en van de toepassing binnen een

breder instrumentarium. Gelet op het voorgaande, acht de Raad een contourenbeleid

bruikbaar als:

¬ contouren de resultante zijn van een breder planningsconcept;

¬ contouren worden gepaard aan een adequaat inrichtings- en beheersinstrumen-

tarium en aan planning guidelines;

¬ contouren ruimtelijk gedifferentieerd worden toegepast;

¬ contouren in beginsel een langjarig perspectief hebben.

4.3 .1  Contouren resultante van een breder  planningsconcept

De Raad onderstreept dat de contouren de resultante moeten zijn van een ont-

werpproces en een zorgvuldige analyse van ruimtelijke kwaliteiten en programmatische

opgaven. De vraag of de vaststelling van de contouren binnen een termijn van vijf jaar

dan wel sneller, bijvoorbeeld binnen één jaar, moet plaatsvinden is daarmee in de ogen

van de Raad eenvoudig te beantwoorden. De Raad is van mening dat de contouren alleen

een bijdrage aan de kwaliteit van stad en land kunnen leveren en draagvlak kunnen

hebben als zij het resultaat zijn van visievorming gebaseerd op de kwaliteiten en de

ruimtebehoeften van het desbetreffende gebied. Voor dergelijke visievorming is tijd

nodig (ook al omdat de ontwerp- en andere afdelingen en de planologische advies-

bureaus naast hun reguliere werkzaamheden onvoldoende capaciteit zullen hebben,

indien deze visievorming voor alle overheden tegelijk in korte tijd moet gebeuren).

Haastwerk zal ten koste gaan van de kwaliteit en/of vertaald worden in een ruimere

claim om zich veilig te stellen. Versnelling van de vaststelling van vijf naar één jaar acht

de Raad daarom niet goed mogelijk en ook niet gewenst.





Daar komt nog bij dat de Raad meent, dat er alles aan moet worden gedaan om

het contourenbeleid in te bedden in planningsconcepten, zoals het stedelijke netwerk en

de Deltametropool, in andere gemeentegrens overschrijdende planconcepten en

landschapsvisies, om een louter procedurele en kwantitatieve invalshoek te voorkomen.

In sterk verstedelijkte stedelijke netwerken dienen rode contouren niet per

gemeente te worden vastgesteld maar juist voor contigue grotere gebieden worden toe-

gepast. Evident is dat in dergelijke gebieden het beleid in termen van rode en groene

contouren voor de complexe samenhang van stedelijke en landelijke functies slechts

resultante kan zijn van een gedegen ontwerpproces.

De consequenties die dit heeft voor de termijn waarop contouren kunnen

worden vastgesteld, moeten worden genomen. In de periode dat de contouren worden

voorbereid, kunnen waar nodig voorlopige contouren worden getrokken op basis van 

het reeds bebouwde gebied plus goedgekeurde plannen tot bijvoorbeeld 2010.

4.3 .2 Contouren gepaard aan inr icht ings-  en beheer instrumentar ium

en planning guidel ines

Contouren zijn op zichzelf conserverend van aard, wat belangrijk kan zijn. Naast

dit nogal restrictieve instrument is een veel breder instrumentarium nodig ter verhoging

van kwaliteit en aantrekkelijkheid van stad en land. Met contouren kunnen waarschijn-

lijk ongewenste zaken worden voorkomen, maar ze hebben niet zonder meer een positief

effect waar het gaat om kwaliteitsverbetering. Ze zijn slechts basis voor een door de Raad

beoogde ontwikkelingsplanologie.

In essentie gaat het bij de rode contouren niet om de vraag hoe ruim ze precies

zijn, maar om de invulling binnen en buiten die contour. Een beleidsarme strategie

buiten de contour leidt tot een armoedig resultaat; de invulling van de rode contour

vraagt net zulk intensief beleid om tot de beoogde resultaten te komen als het klassieke

planologische beleid.

Binnen de rode contouren is een actieve inrichtingsstrategie onmisbaar voor

kwaliteit en voor het succes van de contour. Intensivering van het ruimtegebruik vormt

een grote opgave. Intensief ruimtegebruik is relatief duur en gaat vaak ten koste van de

gebruikerswens naar meer ruimte. Dit is geen probleem zolang die nadelen gecompen-

seerd worden. Bij onevenredige compensatie zal intensivering vanzelf plaatsvinden.

Nieuwe alsook bestaande gebruikers moeten profiteren en zo direct belang krijgen bij het

verdichtingsproces. Dit vraagt om organisatie en regie door ontwikkelende en beherende

partijen, die op hun beurt moeten profiteren van de meerwaarde van verdichting. Deze

partijen moeten voldoende macht hebben om externe effecten te organiseren, zonder de
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meerwaarde te kunnen monopoliseren. Dat vraagt derhalve om voldoende marktwerking

en betrokkenheid van eindgebruikers bij het verdichtingsproces. De situatie is optimaal,

als een deel van de meerwaarde door verdichting wordt geherinvesteerd in de omgevings-

kwaliteit, zodat een opgaande spiraal ontstaat. Kennisvorming en goed toezicht door de

overheid zijn nodig, opdat verdichtingsprocessen ‘als vanzelf ’ kunnen gaan verlopen.

Hier ligt een stimulerende taak van de rijksoverheid.

Een rode contour vraagt derhalve ook om sterke sturing van ontwikkelingen

daarbinnen. Zonder stevige sturing op de invulling van bijvoorbeeld bedrijfsterreinen zal

er weinig worden gewonnen. Dan bestaat het risico dat de innovatie pas op gang komt

als de zaak is vol gepland, en wordt contourenbeleid alleen maar uitstel en uiteindelijk

veel duurder. Wie intensief grondgebruik wil stimuleren, zal ook in positieve zin via

grondbeleid, fiscale stimulansen en subsidies marktpartijen moeten verleiden de opgave

steviger op te pakken. Ook vergt het serieus bevorderen van intensief grondgebruik dat

belemmerende regelgeving10 wordt geschrapt of gewijzigd.

De beoogde kwaliteitsverbetering wordt pas bereikt als er in het gebied buiten de

rode contour een offensieve landschapsstrategie wordt gehanteerd. Zorgvuldig plannen

binnen de rode contour verliest al snel zijn waarde en zijn fans als de ‘woestijn’ pal daar-

buiten begint. Zonder groene contramal en zorgvuldige planning in het buitengebied

heeft een rode contour weinig waarde. Men moet zorgen dat mensen gaan houden van

hun contour, omdat daar rust en ruimte beginnen. De Raad mist in de Nota een ambi-

tieuze groene investeringsstrategie bij de stad en op het platteland. Zo’n strategie dient

ook de beheerders en dragers van het landschap in staat te stellen zorg te dragen voor de

kwaliteit ervan. Investeren in groen is de beste bijdrage aan het draagvlak voor een rode

contour. Voor natuur en landschap in zowel de balansgebieden als de gebieden binnen 

de groene contour moet voldoende geld worden uitgetrokken. Met name in de balans-

gebieden kan een openruimte-heffing een belangrijke ondersteuning van het beleid 

vormen. De Raad adviseert voor deze heffing een analogie met de planbaatvergoeding,

die hij heeft aanbevolen in zijn advies ‘Het instrument geslepen’11.

Duidelijk is dat bij rode contouren aanvullend instrumentarium nodig is om te

snel volbouwen te voorkomen. Te denken valt aan de interventiestrategieën, de SER-

ladder en fasering van de te bebouwen ruimte binnen de contouren. Het ICT-principe

uit de Vijfde Nota is hier ook een prima voorbeeld van. In veel gevallen zal programma-

sturing en/of sturing op contingenten noodzakelijk blijven.

10 Knelpunten liggen onder andere in de fiscaliteit – nadelige overdrachtsbelastingpositie – en milieu- en

bouwnormen. Daarnaast zouden huidige incentives voor extensief ruimtegebruik, zoals subsidies op de

grondprijzen op bedrijventerreinen, moeten worden weggenomen.
11 Advies 020 van 23 maart 2000.





De Raad adviseert voor het beleid binnen de rode contouren kwaliteitscriteria en

planningsprocedures uit te werken in planning-guidelines (richtlijnen voor zorgvuldig

ruimtegebruik).

4.3 .3 Gedif ferent ieerde toepassing van rode contouren 

Contouren zijn niet nieuw. Er wordt op grond van dezelfde motieven als in de

Vijfde Nota al met contouren gewerkt in sommige provincies, veelal in ongeveer dezelfde

bewoordingen als in de Nota en de PKB. De contourenbenadering verschilt echter per

provincie naargelang inzichten en omstandigheden en heeft vooral betrekking op

gebieden waarvoor een zeker restrictief beleid geldt. Daarbij blijkt een gedifferentieerde

toepassing: strakke contouren rond kleine kernen waar geen uitbreiding gewenst is,

en zo nodig ruimere contouren rond kernen met een opvangfunctie.

Ook in de discussie over de landelijke rode contouren spelen de strakheid van de

contouren en de herzieningstermijn een rol. De Vijfde Nota beoogt een zichttermijn van

15 jaar op basis van een groot ruimteprogramma en een mogelijke herziening van de

contouren iedere vijf jaar. De milieubeweging heeft een voorkeur voor relatief strakke

contouren die gedurende een lange termijn geldig blijven en alleen met een goede set

criteria en een heldere procedure herzien kunnen worden.

Eén eenduidige keuze is volgens de Raad niet aan de orde. Een gedifferentieerde

toepassing dient voorop te staan gelet op de ruimtelijke verscheidenheid. Rond een

kleine kern in een waardevol groengebied past in het algemeen een lang geldige strakke

contour, rond een stad met een groot programma en weinig ruimte binnen de bebouwde

kom ligt dat anders. In dat laatste geval kiest de Raad voor een ruime contour met lange

zichttermijn voor uitbreidingen, circa 20 jaar, maar dan ook geldigheid gedurende een

lange termijn, aanvullend instrumentarium en fasering om misbruik van de ruime

contour te voorkomen.

4.4 Groene contouren en Nat ionale  Landschappen

De Raad steunt het instrument van de groene contouren ter bescherming van

gebieden met bijzondere natuurwaarden of monumentale eenheden van grote cultuur-

historische of archeologische waarde. Hij meent dat in principe alle gebieden met een

ecologische of culturele rijksstatus binnen de groene contouren dienen te vallen.

Het gaat dus niet alleen om de Ecologische Hoofdstructuur en Waardevolle

Cultuurlandschappen. Ook gebieden met een formele internationale status, zoals vogel-

richtlijn- en habitatgebieden, zouden er volgens de Vijfde Nota onder moeten vallen.

De grote omvang van deze gebieden vormt daarbij een complicatie. Terecht geldt binnen

de groene contouren een ‘nee-tenzij’ regime. Wat eronder valt, moet echter ook adequaat
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ingericht en beheerd kunnen worden. Zo ontstaat het dilemma van ruime en zachte

contouren versus compacte en harde contouren. Groene contouren moeten daarom goed

onderbouwd maatwerk vormen en niet te gemakkelijk ruim worden getrokken.

Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van regionaal verzorgende kernen binnen een groene

contour dienen alleen beperkingen te worden opgelegd als dit strikt noodzakelijk is.

Waar de functie van de kernen niet in overeenstemming is met het beleid voor de groene

contour dienen dergelijke kernen buiten de groene contouren te worden gehouden.

Bij de vaststelling van de groene contouren moet aan de andere kant een te

segregerende aanpak worden voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor de Nationale

Landschappen omdat deze volgens de Nota relatief grote gebieden gaan beslaan.

4.5 Balansgebieden

Voor de balansgebieden geldt in de Nota een beleid dat erop gericht is de kwali-

teit van het landschap te verbeteren. De Raad steunt dit beleid, maar tekent daar wel bij

aan dat juist in deze gebieden naast de ecologische en culturele waarden ook de econo-

mische en sociale waarden en eigen dynamiek veel aandacht verdienen. Met de groene

contouren en de balansgebieden zal het continuüm van Nederlandse landschappen in

stand moeten worden gehouden. Het accent op de diverse waarden zal daarom zeer

kunnen verschillen. Verder zal duidelijk moeten worden in hoeverre verspreide nieuwe

bebouwing in het landelijk gebied, bijvoorbeeld in het kader van een rood-voor-groen-

strategie, ook in balansgebieden mogelijk is of werkelijk het trekken van rode contouren

vergt.

De balansgebieden zullen op veel plaatsen een hoge dynamiek gaan kennen.

Er zullen veel transformaties gaan plaatsvinden die voortkomen uit ontwikkelingen in

het waterbeheer, de agrarische sector en de behoefte aan een aantrekkelijk landschap

nabij de steden. De Raad heeft de indruk dat aan de ontwikkeling van de balansgebieden,

die een grote differentiatie kennen in velerlei opzichten, onvoldoende aandacht wordt

besteed. Hier ligt een enorme ontwerpopgave waarvan het de vraag is, of die in vol-

doende mate zal worden opgepakt. Het risico bestaat dat de balansgebieden het kind van

de rekening worden, vermalen tussen de aandacht voor de rode en de groene contour.

Wordt het balansgebied de grote rommelzone voor problematische functies als geleidelijk

intensiverende agrarische glastuinbouw, risicobedrijven, etcetera? Zoals gezegd, pleit de

Raad hier voor voldoende aandacht en instrumentarium, waarbij in het bijzonder wordt

gewezen op de betekenis van een openruimteheffing, die noodzakelijk lijkt om de hier zo

noodzakelijke ontwikkelingsplanologie mogelijk te maken. Ook onderstreept de Raad de

betekenis van de landschapsvisies.





In de landschapsvisies zullen naast de behoeften vooral de regionale karakteris-

tieken, kwaliteiten en omstandigheden12 een grote rol moeten kunnen spelen ten

behoeve van het behoud van het culturele erfgoed en voor de regionale invulling van 

het landschap. De Raad vraagt zich hierbij af hoe de rol van provincie en gemeenten 

versterkt zou kunnen worden om ook op regionaal en lokaal niveau tot groene contouren

te komen. Om de contramal van de rode contouren te realiseren lijkt te weinig instru-

mentarium voorhanden.

12 De Raad beveelt in zijn advies ‘Sterk en mooi platteland’ ‘rurale revitalisering’ aan als strategie om het

sociaal-economisch draagvlak van de rurale samenleving te versterken in delen van de landelijke gebieden

die gekarakteriseerd worden door onderdrukverschijnselen. Hierbij gaat het om het vergroten van de regio-

nale werkgelegenheid door aantrekkelijke vestigings-mogelijkheden te creëren voor stedelijke bedrijfjes of

kapitaalkrachtige bewoners van elders, die de vraag naar diensten en voorzieningen doen toenemen.

Daartoe dient het opnieuw bezetten van voormalige agrarische woningen en bedrijfsgebouwen door nieuwe

‘stedelijke’ gebruikers en gebruiksvormen gefaciliteerd te worden, onder andere door daarop gericht plano-

logisch toelatingsbeleid. Bovendien kan op bescheiden schaal nieuwbouw toegevoegd worden, overwegend in

aansluiting op bestaande bebouwing en in een enkel geval op nieuwe locaties, die past in cultuur-historische

patronen en harmonieert met de ecologische structuur ter plaatse.
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5 Sturingsfilosofie

5 .1 Nota (nog)  niet  doelger icht  genoeg

De Nota stelt (paragraaf 7.2.1) dat “de geschiedenis van de ruimtelijke ordening

laat zien dat de uitvoering lange tijd een relatief zwakke schakel is geweest. ….. Het Rijk

coördineerde ook zijn eigen projecten en investeringsprogramma’s onvoldoende. ………

Vooral de Vierde Nota Extra was sterk gericht op uitvoering. ………. Voor het kabinet is 

de belangrijkste les, dat een betere uitvoeringsstrategie voor het ruimtelijk beleid moet rusten

op twee pijlers: een effectief planologisch en juridisch instrumentarium (inclusief een conse-

quente handhaving), en een pakket van uitvoeringsmaatregelen in de sfeer van afstemming

en financiële middelen.”

De Raad onderschrijft de hier weergegeven visie. Deze visie stelt echter wel eisen

aan de Vijfde Nota en het huidige deel 1 voldoet niet aan deze eisen. Of dit bij deel 3 van

de Vijfde Nota wel het geval zal zijn, is lang niet zeker. Dit deel zal, zo is aangekondigd,

een uitvoerings- en investeringsgericht programma met een tijdshorizon tot 2020

bevatten met een prioritering ervan. Dit laatste maakt deel uit van het onderzoek naar

investeringsprioriteiten van het Rijk, welke na uitvoerige toetsing neergelegd worden 

in de “Impulsbrief“ aan de Tweede Kamer. “Deze brief zal als advies van dit kabinet aan

het volgende kabinet worden aangeboden” (pagina 263). De feitelijke investerings-

beslissingen, zo concludeert de Raad, zullen dus pas door het volgende kabinet genomen

worden. Hierbij moet ook nog afgewacht worden of het nieuwe kabinet de Nota en de

Impulsbrief onderschrijft. De Vijfde Nota zal dus hooguit op termijn sturend zijn voor

de ruimtelijke investeringen.

Alleen in globale zin is er een redelijke afstemming tussen de Vijfde Nota en de

beleidsnota’s van de andere (ruimtelijke) investeringsdepartementen. Op concreter

niveau wordt een rijksbrede inzet van middelen gemist op die plekken waar dat vanuit

het nationale ruimtelijke beleid noodzakelijk is. De sectorale invalshoek blijft dominant.

Elk ministerie heeft een eigen integratiekader en onderlinge afstemming is beperkt.

De Raad meent dat de coördinatie tussen de departementen veel beter kan.

Dit betreft het concept van sturing én de bestuurlijke organisatie. In het aangekondigde

uitvoerings- en investeringsgericht programma tot 2020 zal dit tot uitdrukking moeten

komen.





5 .2 Centraal  – decentraal

5 .2 .1 Taakverdel ing volgens de Nota

Het Rijk wil wel krachtiger sturen, maar het streeft geen toenemende bemoeienis

met het beleid van andere overheden na. Op beleidsonderdelen van nationale betekenis

zal scherper worden toegezien. In dit selectieve rijksbeleid kan een onderscheid gemaakt

worden in13:

¬ beleid waarbij het Rijk verantwoordelijk is voor het eindresultaat (groot nationaal of

internationaal belang; daarbij kan de uitvoering zowel door het Rijk als door andere

overheden geschieden);

¬ stimuleringsbeleid (primaire verantwoordelijkheid voor het eindresultaat ligt bij

andere overheden of bij particulieren, maar het Rijk heeft een actief stimulerende en

ondersteunende rol);

¬ faciliterend beleid (geen actief rijksbeleid; het Rijk neemt zo nodig alleen belemme-

ringen weg, geeft voorlichting en dergelijke).

5 .2 .2 Stur ingsf i losof ie  op z ich ui tstekend,  maar toepassing kan

consequenter

Dit onderscheid in beleidscategorieën is uitstekend en ook het motto ‘decentraal

wat kan, centraal wat moet’ onderschrijft de Raad. Deze benadering is in de Nota niet

altijd consequent toegepast. De Nota bevat hierdoor een weinig eenduidig en evenwichtig

sturingsconcept. Naast decentralisatie kent de Nota ook centraliserende tendensen, zoals

de voorgenomen programmasturing (zie paragraaf 5.4). Hieronder geeft de Raad zijn

visie op de rolverdeling in het spanningsveld tussen centraal en decentraal.

Beleid waarbij het Rijk verantwoordelijk is voor het eindresultaat

Hier gaat het in het kader van de ruimtelijke ordening om de algemene beleids-

formulering en de ruimtelijke hoofdstructuren: de hoofdsystemen voor transport, water,

ecologische hoofdstructuur, mainports, verstedelijking. Omdat het Rijk ook verantwoor-

delijk is voor ruimtelijke kwaliteit, moet het Rijk algemene kwaliteitscriteria hiervoor

formuleren. Het Rijk mag ook aangesproken worden op de samenhang en (globaal) op

het ruimtebeslag. Het gaat dus eigenlijk om allerlei elementen uit de sectorbeleidsnota’s.

Het lijkt nu alsof departementen deze structuren aan hun eigen nota’s willen voorbehou-

den en dat ze daarom niet in de Vijfde Nota staan.

13 Nota, pagina 266
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De verantwoordelijkheid voor deze hoofdstructuren past goed in de eerder-

genoemde lagenbenadering. Op deze structurerende hoofdelementen zou centraler

gestuurd mogen worden dan nu in de Nota gebeurt. Het spreekt voor zich dat hierbij een

eenduidig opdrachtgeverschap vereist is en voldoende financiële inzet van het Rijk

(‘boter bij de vis’).

Stimuleringsbeleid: verantwoordelijkheid bij nadere overheden en particulieren

Bij het stimuleringsbeleid denkt de Raad vooral aan de planvorming door de

lagere overheden op het niveau van Deltametropool, stedelijk netwerk, een landschaps-

visie of anderszins. Samenwerking tussen lagere overheden is geenzins vanzelfsprekend.

Het zetten van een premie daarop kan dit stimuleren. Dit kan door het budget van 

ƒ 1 miljard gulden (zie de Nota), maar ook door (een verruiming van) sectorale bijdra-

gen voor bijvoorbeeld locatie- en infrastructuurontwikkeling. Voor de lagere overheden

is het bij de planvorming van groot belang te weten wat de inzet van het Rijk is. Het Rijk

dient daarom – de primaire verantwoordelijkheid van de lagere overheden onverlet

latend – voor de Deltametropool en de verschillende stedelijke netwerken zelf ook een

visie te hebben. Vaak is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling afhankelijk van zaken die

het schaalniveau en het draagvlak van het desbetreffende gebied te boven gaan (bijvoor-

beeld infrastructuur). Het Rijk kan daarom niet achterover leunen, een programma van

eisen schrijven en de rekening voor de uitvoering bij de lagere overheden neerleggen.

Het zal dus een zwaardere verantwoordelijkheid moeten nemen dan nu wordt aange-

geven. De rijksruimtelijke ordening heeft op dit punt een belangrijke taak in relatie tot

de sectordepartementen. Decentralisatie van sectorale budgetten naar samenwerkende

overheden verdient aanbeveling, evenals bundeling van rijksmiddelen.

Ook het aangekondigde uitvoerings- en investeringsgericht programma tot 2020

dient door te werken in het stimuleringsbeleid.

Faciliterend beleid: belemmeringen wegnemen

Het faciliterend beleid is nog te weinig actief opgepakt. Het Rijk zou passende

plannen met allerlei middelen moet steunen. In deel 3 van de Nota zouden de noodzake-

lijke instrumenten bij elkaar moeten worden gezet. Het gaat naast financiën bijvoorbeeld

ook om het wijzigen van (belemmerende) wetgeving (zie ook paragraaf 3.3.3).

5 .2 .3 Interbestuur l i jke  samenwerking noodzakel i jk

Het onderscheid in de drie bovengenoemde beleidscategorieën is overigens

betrekkelijk. Interbestuurlijke samenwerking is steeds noodzakelijk, maar vertoont in de

praktijk nog allerlei problemen. Vanuit hun primaire verantwoordelijkheden moeten

overheden gezamenlijk iets tot stand willen brengen.





Zo meent de Raad bijvoorbeeld dat er een geïntegreerd ontwerp voor de

Deltametropool moet komen, waarin de profilering, differentiatie en integratie van de

Deltametropool vorm en inhoud krijgen. De eerste verantwoordelijkheid voor zo’n

ontwerp ligt bij de lagere overheden die samenwerken ten behoeve van de Delta-

metropool. Het Rijk moet zich dan bijvoorbeeld verantwoordelijk stellen voor een

selectief programma van projecten: verbindingen tussen de stedelijke netwerken in de

Deltametropool14, de kustzone, het landschapspark voor de Deltametropool. Dit hoeft

niet te betekenen dat het Rijk ook al deze projecten zelf uitvoert. In veel gevallen kan de

uitvoering worden overgelaten aan regio’s, provincies of gemeenten, naast de belangrijke

rol die de private sector heeft. Alleen het verzorgen van de procesarchitectuur of het

subsidiëren kan soms al voldoende zijn.

Het Rijk moet meer op dergelijke concepten en op ontwerp sturen. Hier kan een

zwaardere verantwoordelijkheid samen gaan met selectiviteit en effectiviteit. Er is meer

grand design nodig. De zware verantwoordelijkheid van het Rijk kan voldoende reliëf

krijgen door kwaliteitseisen in te bouwen in subsidievoorwaarden. Financiële instrumen-

ten zijn op zeer verschillende manieren toe te passen. Ook medebewindstaken kunnen

een zekere sturing krijgen; dit alles niet om de lagere overheden in hun beleidsruimte te

beperken, maar als uitnodiging om met ontwerp tot een hoge kwaliteit te komen.15

De Raad denkt derhalve aan een soort programmamanagement, ook om eventuele

gebreken in lokale en regionale planvorming te repareren (bijvoorbeeld de toe te passen

techniek in interregionale vervoersstelsels).

Belangrijk is dat het Rijk in de PKB expliciteert wat de doelstellingen zijn.

Uit die doelstellingen moet het gewenste kwalitatieve resultaat kunnen worden afgeleid.

Alleen wanneer het resultaat niet wordt bereikt, heeft het Rijk de mogelijkheid om in te

grijpen. De Raad denkt aan een soort planning guidelines die in deel 3 worden opge-

nomen en waarmee ook algemene richtlijnen gegeven worden voor intensiever grond-

gebruik16, belangrijke elementen van milieudifferentiatie, open/dicht, natuurgebieden en

dergelijke. Deze moeten scherper zijn dan wat nu wordt gezegd.

5 .3 Bestuur l i jke organisat ie  ruimtel i jk  probleem

De Vijfde Nota is terecht doortrokken van schaalvergroting: Deltametropool en

stedelijke netwerken gaan verder dan de stad, het stadsgewest en soms zelfs de regio.

Stedelijke netwerken treden buiten de schaal van de huidige kaderwetgebieden en andere

regionale samenwerkingsgebieden. De Deltametropool en de Brabantstad zijn zelfs

14 Bijvoorbeeld 2 à 3 doorstroomroutes en het Rondje Randstad.
15 Naast deze rijkstaak kan overigens nog een regulering op provinciaal niveau nodig zijn.
16 Met dergelijke richtlijnen zou de extensieve invulling van bedrijventerreinen beteugeld kunnen 

worden en zouden compactere parkeeroplossingen bevorderd kunnen worden.
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samenstellen van stedelijke netwerken. Verder vervullen de landsdelen in de Nota een rol.

In de huidige bestuurlijke constellatie kent ons land ‘het huis van Thorbecke’ (Rijk –

provincie – gemeente) met allerlei aanbouw als de Kaderwetgebieden en het ‘landsdeel-

overleg’. Met de eerste aanbouw wordt gepoogd het ‘regionale gat’ te dichten tussen

provincie en gemeenten, met het landsdeeloverleg wordt getracht het gat te dichten

tussen Rijk en provincie.

In het langlopende debat over de bestuurlijke organisatie van Nederland is het

aantal voornemens steeds hoog geweest, maar het aantal veranderingen laag. Er is wel tot

herindeling van gemeenten besloten, waardoor het aantal gemeenten terugliep en de

gemiddelde gemeente groter werd. Er is een Kaderwet voor zeven gebieden in het leven

geroepen waarin gemeenten in zeven stedelijke regio’s tot een actieve, niet-vrijblijvende

samenwerking konden worden gebracht. Bij brief van 12 maart 2001 stelt het kabinet

voor dit stelsel van de samenwerking in de zeven kaderwetgebieden te continueren.

De Raad stelt vast dat een doorbraak in het debat over de bestuurlijke organisatie

niet in zicht is. Hij stelt ook vast dat een nota over de ruimtelijke ordening niet de plaats

is om een debat hierover te beslechten. Een beleidslijn waarin het ruimtelijk beleid

gestalte moet krijgen met de huidige bestuurlijke constellatie en waarin de samenwerking

op het schaalniveau tussen gemeente en provincie en tussen provincie en Rijk geoptima-

liseerd wordt, is echter onvoldoende:

¬ de huidige bestuurlijke organisatie komt niet tegemoet aan de grotere schaal

waarop ruimtelijke vraagstukken spelen en moeten worden opgelost: stedelijk

netwerk, Deltametropool en Brabantstad, landsdelen;

¬ de huidige bestuurlijke organisatie is te vrijblijvend voor onderdelen van de

ruimtelijke opgave, een meer verplichtende vorm is noodzakelijk;

¬ geïntegreerde gebiedsgebonden strategieën zijn noodzakelijk en komen met de

huidige bestuurlijke organisatie niet van de grond; concepten als stedelijk net-

werk en Deltametropool hangen zo in de lucht en kunnen niet de kwaliteit leve-

ren waarvoor ze bedoeld zijn.

De Raad wil uitdrukkelijk op deze impasse wijzen. Hij meent dat deze niet mag

voortbestaan. In dit snelle beknopte advies kan hij niet op oplossingsrichtingen zoals meer

functionele samenwerking ingaan. Mogelijk zal hij dat bij een andere gelegenheid doen.

Waar mogelijk zal voorlopig de ruimtelijke opgave met bestaande samenwerkings-

vormen moeten worden aangepakt. Het kaderwetgebied is immers op dit moment

bestuurlijk beter beïnstrumenteerd dan het stedelijke netwerk. Bij het actief werken aan

coördinatie op een hoger schaalniveau dan de steden en de kaderwetgebieden is een

selectieve aanpak onvermijdelijk. Het stedelijke netwerk wordt overbelast als het met de





totale coördinatielast van het gehele gebied wordt belast. Investeringsvragen moeten qua

schaal dus zo nauwkeurig mogelijk worden geadresseerd.

Het Rijk heeft een belangrijke medeverantwoordelijkheid voor de Delta-

metropool. Ook in de nota “Ontwerpen aan Nederland; Architectuurbeleid 2001-2004”

wordt dit erkend. Op dit moment vindt de afstemming voor de Deltametropool op het

niveau van de Randstad plaats. De Randstad functioneert vanwege een zekere vrijblijvend-

heid nog maar beperkt als een bestuurlijke eenheid. De Bestuurlijke Commissie Randstad

vormt de belangrijkste bestuurlijke relatie met het Rijk. De Raad meent dat het tijd is

voor een kwaliteitssprong in de onderlinge afstemming op het niveau van de Delta-

metropool en dat het Rijk daar de voorwaarden voor moet scheppen.

Ten slotte is de overheid, naast hoeder van het algemeen belang, ook een markt-

partij die deel uitmaakt van een netwerkorganisatie met afspraken, contracten en conve-

nanten. Juist bij ontwikkelingsplanologie is aandacht voor de relatie tussen overheid en

marktsector nodig. Bij een eenzijdige aandacht voor de relatie tussen overheid en over-

heid zullen de doelen van de Vijfde Nota niet bereikt worden.

5 .4 Ruimtecla ims en planningmethodiek

5 .4.1 Hoge ruimtecla ims,  planningsconcept  te  r ig ide? 

In de Vijfde Nota is ervoor gekozen de ruimteclaims nauwkeurig in kaart te

brengen. De Raad beschouwt dit op zich als een nuttige exercitie. In de probleemstelling

van de Nota is zo aangegeven dat er in een dynamische maatschappij vele claims liggen op

schaarse ruimte. Deze zijn hard en cijfermatig neergezet en vormen zo handvatten voor

probleembewustzijn. Het belang ervan mag echter niet overdreven worden. Als infor-

matie kan het programma echter zeker nut hebben. Het ruimtelijke programma is een

optelsom van alle claims, waarbij wel afgewacht moet worden of het Rijk aan de boven-

kant of aan de onderkant van de ruime bandbreedten van de diverse scenario’s gaat zitten.

Over de scenario’s zelf heeft de Raad een aantal opmerkingen. In de scenario’s

wordt groei van de economie synoniem geacht met meer ruimtegebruik. Vanuit het

bestaande ruimtegebruik wordt een extrapolatie naar de toekomst gemaakt. Het opvra-

gen van afzonderlijke ruimteclaims is welhaast een uitnodiging geweest tot majoreer-

gedrag. Claims zijn vanuit een sectorale denklijn opgesteld, zonder vooraf de altijd

beperkte financiële en andere uitvoeringsmogelijkheden in te calculeren en zonder

het besef dat vragen uit de samenleving ook langs andere wegen dan die van de

desbetreffende sector beantwoord kunnen worden. De Minister van Ruimtelijke

Ordening krijgt dan de ondankbare taak aan te tonen dat het best allemaal wat minder

kan of sterker nog, dat het allemaal wat minder moet.
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17 Zie het advies ‘Het instrument geslepen’.

De methodiek van de ruimteclaims gaat gepaard met een planningsmethodiek.

De berekende toekomstige ruimtebehoefte wordt door het Rijk als programma gezien en

trendmatig toegedeeld aan de landsdelen, die voor verdere toedeling zorgen. Bottom up

komen er daarna als antwoord voorstellen van de gemeenten naar regionale samen-

werkingsverbanden en daarna naar provincie en naar landsdeel etcetera. Op ieder van

deze niveaus wordt gecontroleerd of de voorgestelde ruimteprogramma’s voldoen aan de

gestelde criteria. Deze cyclus herhaalt zich iedere twee jaar. Steeds mogen dan discussies

verwacht worden over de ruimteclaims op middellange termijn, zeker wanneer trends

over een andere periode worden bezien of voor een beleidsmatig andere verdeling over

de landsdelen wordt gekozen. Deze discussies, zo verwacht de Raad, scheppen nieuwe

onzekerheid, ook op het vlak van contouren. Immers, als er in de contouren rekening

gehouden moet worden met grote ruimteclaims, worden de contouren ook ruim.

Het probleem van de ruimteclaims is dus niet dat ze er zijn, het probleem begint

als deze als handvatten voor sturing worden gezien. Eigenlijk wordt Nederland gezien als

een eenheid van ruim vier miljoen hectaren van waaruit toedelingen plaatsvinden voor

x% werken en y% wonen naar landsdeel, provincie of gemeenten. Dit impliceert dan dat

de ruimtelijke ordening van bovenaf in staat is een evenwichtige balans te formuleren,

die aan de claimende sectoren kan en mag worden opgelegd. Als deze vervolgens zich

hieraan onttrekken, is de ruimtelijke ordening verworden tot ruimtelijke aanpassing en 

is er feitelijk een strategie van nederlagen gevoerd. Ruimte is een schaars goed en zorg-

vuldig ruimtegebruik is van groot maatschappelijk belang. Maar daarmee is ruimtelijk

beleid nog niet louter een kwestie van ruimtebeslag en van sturing via de toedeling van

hectaren. De Raad vreest dat hierdoor de partijen elkaar gevangen gaan houden in een

kwantitatief-ruimtelijke benadering waarin de ene partij veel vraagt en de ander weinig

wil geven. Het levert wel veel bestuurlijke drukte op maar de ambitie van ruimtelijke

kwaliteit, juist ook in de Nota zo sterk benadrukt, kan worden doodgedrukt.

Met dit alles wordt een flinke planbureaucatie opgebouwd. Het vertoont veel

trekken van het ‘Nationale Plan’ (met de wet op het Nationale Plan) dat ooit in de ruim-

telijke ordening is overwogen. Hier is van afgestapt door de geringe mate van flexibiliteit,

die ook door de verregaande onderverdeling werd veroorzaakt. Dit verdraagt zich niet

met de sterkere marktgerichtheid van de ruimtelijke ordening. Het vraagstuk is de ruim-

telijke dynamiek goed op te vangen, ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke verscheidenheid

goed te organiseren. De Raad heeft (zoals eerder aangegeven17) een voorkeur voor

ruimtelijke visievorming op de diverse overheidsniveaus. Dit kan met behulp van indica-

tieve plannen met een korte voorbereidingsduur – vooral het structuurplan – met daar-

binnen projectmatige besluitvorming. Het bestemmingsplan of een beheersverordening





is er dan alleen voor de conserverende, rechtswaarborgende functie die het bestemmings-

plan thans heeft. Hiermee wordt meer ruimte gemaakt voor ontwikkelingsplanologie en

wordt ook de ruimtelijke kwaliteit geagendeerd.

Het lijkt er nu sterk op dat het Rijk wel interventiestrategieën bedenkt, maar deze

niet zelf toepast. Deze worden echter wel warm aanbevolen aan de partijen in het land.

Met deze wijze van programmering wordt het gebrek op rijksniveau aan ruimtelijke

afstemming en afweging afgewenteld op de lagere overheden. De Raad meent dat van het

Rijk verwacht mag worden dat het zélf een begin van een afweging maakt in de rivalise-

rende claims, ook om de lagere overheden de hand te reiken. Dit kan het totaal van de

ruimteclaims aanmerkelijk terugdringen. De Raad meent dat dit op de agenda moet

worden gezet voor deel 3 van de Nota. Ook verdient het aanbeveling dat in deel 3 een

aantal concrete projecten worden genoemd, waar het Rijk de interventiestrategieën

intensiveren, combineren en transformeren wil toepassen of stimuleren. Daarbij kunnen

ook de drie andere interventiestrategieën opnieuw in overweging worden genomen,

namelijk prioriteiten stellen, aan de behoefte voldoen in het buitenland en beleidsmatig

reduceren. Kan ‘reductie van rijkswege’ overwogen worden? Leiden de open EU-grenzen

er al niet toe dat veel behoeften in het buitenland worden vervuld, evenals Nederland

ook buitenlandse behoeften vervult? 

5 .4.2 Wonen

Bij wijze van voorbeeld en omdat de Raad hierover al eerder geadviseerd heeft,

een beschouwing over de ruimteclaims voor het wonen. Deze ruimteclaims in de Vijfde

Nota leunen sterk op verdunnen van woonmilieus en doen weinig met intensief ruimte-

gebruik in het wonen. Daardoor schieten ze nog gemakkelijk de hoge kant op (85.000 ha

tot 2030, een toename van 35%). De lage variant (39.000 ha) wordt alleen bij een lage

economische groei waarschijnlijk geacht.

In de Nota Wonen en de Vijfde Nota is niet de woning, maar het woonmilieu 

het vertrekpunt van denken en doen. Naast een werkmilieu worden er vijf typen van

woonmilieus onderscheiden: drie stedelijke woonmilieus (centrumstedelijke, stedelijke

buitencentrum milieus en groenstedelijke milieus) en twee landelijke woonmilieus

(dorpse centrummilieus en landelijke woonmilieus). Het tweede type, het stedelijke

buitencentrum milieu, is het meest omvangrijke (2,5 miljoen woningen, bijna 40% van

het totaal). Dit milieutype komt er in de analyses niet best van af. Er is of dreigt een fors

overschot van de stedelijke buitencentrum milieus. Velen willen liever centrumstedelijk

of groenstedelijk wonen. Dit is een forse opgave voor de stad: als het niet lukt om aan

deze vraag tegemoet te komen, zullen velen de stad verlaten.
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De uitwerking van dit denken in woonmilieus leidt naar het oordeel van de Raad

tot een gestolde vijfdeling waarin saldo’s worden berekend van ‘overschotten en tekorten

van woonmilieus’17. Vooral de ‘overschotten’ van de stedelijke buitencentrummilieus

moeten volgens de nota’s aangepakt worden. Dit kan ‘verdichten zijn’ (dus in de richting

van centrumstedelijke milieus) of ‘verdunnen’ (richting groenstedelijke milieus). Er is

sprake van een fixatie op het element ‘woonmilieus’, waardoor het zicht wegvalt op het

feit dat lang niet altijd het woonmilieu als zodanig het probleem is. Vaak is het de

woning, de voorzieningen, de veiligheid of soortgelijke zaken. Het kantelen van het

woonmilieu naar een ander type woonmilieu wordt in dat geval een dure geld- en soms

ook ruimtevretende oplossing die ook gemakkelijk boven de hoofden van de betrokken

huishoudens kan gaan. Veel stedelijke buitencentrummilieus hebben een strategische

ligging (tussen centrum en snelweg/stadsrand) en dus heel wat potentie. Veel problemen

kunnen binnen het woonmilieu opgelost worden zonder het parool van ‘verdichten of

verdunnen’. De Raad verwacht dat dit belangrijke effecten heeft op de ruimteclaim voor

het wonen.



Bi j lage 1 :  De adviesaanvraag
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Bi j lage 2

Mogel i jke inconsistent ies

Op een aantal punten worden in de Nota nog in deel 3 te nemen beslissingen

aangekondigd. Afgezien van deze punten zitten er mogelijke inconsistenties in de Nota,

doordat de doelstellingen niet geoperationaliseerd worden. De Raad noemt een aantal

voorbeelden op verschillende abstractieniveaus, opdat in deel 3 op deze punten

vorderingen kunnen worden gemaakt.

Intervent iestrategieën:  

¬ Gaan vrijwaringszones langs infrastructuur samen met verdichten en

combineren?

Algemeen bele id:  

¬ De stedelijke netwerken moeten zich kunnen ontplooien en de Deltametropool

moet ook voldoende groene milieus realiseren, maar de grenzen van het

Groene Hart liggen reeds grotendeels vast.

¬ Heeft bouwen op de buitenring geen infrastructuurconsequenties en druk op

een aantal hoofdverbindingen tot gevolg? 

¬ Lokt een rondje Randstad als binnenring van de Randstad geen aanvullende

bebouwing uit in het Groene Hart? En hoe verhoudt zich dat met de Natte As

en met de ruimte voor Schiphol? 

Regionale ui twerkingen:  

¬ Schiphol moet de ruimte houden in de Nota, maar is dat niet in tegenspraak

met de concrete invulling in de Nota uitgerekend rond Schiphol, namelijk

bebouwen van Haarlemmermeer-Zuidoost en de bouw van de Bollenstad?

¬ Is het behoud van open ruimte, contrast en bufferzones wel verenigbaar met

bebouwing van vliegkamp Valkenburg? 

¬ Hoe verhoudt handhaving van het onbelemmerde zicht vanaf de kust op zee

zich met de aanwijzing van voorkeursgebieden voor de bouw van windparken

op zee? 





Bi j lage 3 Samenstel l ing van de VROM-raad

De VROM-raad is als volgt samengesteld:

mr. P.G.A. Noordanus, voorzitter

mr.drs. L.C. Brinkman

mw. H.M.C. Dwarshuis-van de Beek

prof.dr. R. van Engelsdorp Gastelaars

ir. J.J. de Graeff

prof.dr. W.A. Hafkamp

mw. prof.mr. J. de Jong

mw. M.C. Meindertsma

mw. drs. A.M.J. Rijckenberg

mw. prof.dr.ir. I.S. Sariyildiz

prof.dr.ir. J. van der Schaar

ir. D. Sijmons

prof.dr. P. Tordoir

prof.dr. W.C. Turkenburg

drs. T.J. Wams

Waarnemers

prof.ir. N.D. van Egmond, namens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

drs. Th.H. Roes, namens het Sociaal en Cultureel Planbureau

drs. T.H. van Hoek, namens het Centraal Planbureau

Algemeen secretaris

drs. A.F. van de Klundert

Bij dit advies betrokken medewerkers secretariaat

ir. A.J.F. de Vries (projectleider)

dr. V.J.M. Smit 

mw. A.M.H. Bruines
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Reactie VROM-raad op de ontwerp-Nota Wonen 
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Advies over differentiatie in het Europese milieubeleid
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010E Transition to a low-carbon energy economy: 

advice for the Climate Policy Implementation Document

009 4 juni 1998 Naar een duurzamer ruimtelijk-economische structuur: 

advies over de ruimtelijk-economische structuurversterking van Nederland

008 29 mei 1997 Advies over de Ontwerpnota Stedelijke Vernieuwing

007 14 mei 1998 Advies over het derde Nationaal Milieubeleidsplan

006 24 april 1998 De sturing van een duurzame samenleving: advies over de sturing van het leef-

omgevingsbeleid

006E Managing policy for a sustainable society (summary)

005 16 april 1998 Stedenland-Plus, advies over ‘Nederland 2030 - Verkenning ruimtelijke perspectie-

ven’ en de ‘Woonverkenningen 2030’

005E City Land-Plus, advice on ‘Netherlands 2030 - an Exploration of Spatial Scenarios’

and ‘Housing Scenarios 2030’ (summary)
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