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Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Deze publicatie wordt u aangeboden door de Raad voor de leefomgeving 
en infrastructuur, het strategische adviescollege voor regering en parlement 
op het brede domein van de fysieke omgeving. De raad is onafhankelijk en 
adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. De raad 
wil met adviezen bijdragen aan verdieping van het politiek en maatschappelijk 
debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.
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Jonge gemeenteraadsleden aan het woord over de

toekomstige fysieke inrichting van Nederland
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Woord vooraf

De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de 
VROM-raad brachten in de zomer van 2010 het advies Maak ruimte voor vernieuwing; 
investeren en besparen in het publieke domein uit. Bij de opstelling van dit advies 
werkten de drie raden zeer nauw samen in afwachting van de vorming van de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).1 In het advies wordt een aantal 
belangrijke principes beschreven voor het maken van keuzes over wenselijke of 
noodzakelijke beleidshervormingen in het licht van de sterke afname van de 
overheidsmiddelen. Veel van de transities die in het advies beschreven worden, 
vergen een lange adem en zijn dan ook vooral relevant voor de komende generaties. 
Zij zijn immers degenen die ten volle de effecten van de voorgestelde veranderingen 
zullen ervaren. Daardoor ontstond de behoefte om kennis te nemen van de opvat-
tingen van juist de volgende generatie over de voorgestelde beleidsveranderingen.

Om dit perspectief in beeld te brengen, is aan de honderd jongste gemeente-
raadsleden van Nederland gevraagd om hun visie op de fysieke leefomgeving te 
verwoorden. Zij laten met hun politieke activiteiten zien bijzonder betrokken te zijn 
bij wat er in Nederland speelt. Zij zijn bovendien de bestuurders van de toekomst: 
over enige tijd zitten veel van hen vermoedelijk zelf op de plekken waar de besluiten 
over de fysieke inrichting van Nederland genomen zullen worden.
De Rli heeft daarom een tweedaagse conferentie georganiseerd, waarin uitvoerig 
met de jonge politici in debat is gegaan. In aanvulling op deze conferentie is in 2010 
een workshop georganiseerd rond het thema dat de jongeren onderbelicht vonden: 
de grote verschillen binnen Nederland.

De jongeren hebben uitzonderlijk goed gevoel voor hoe veranderingen tot stand 
komen in onze dynamische netwerksamenleving. In hun ogen neemt niet de over-
heid het voortouw, maar gebeurt dat juist in maatschappelijke en private initiatieven, 
die overal vandaan kunnen komen. Dat vraagt een andere rol van de overheid, zodat 
goede initiatieven verder kunnen worden gebracht, zonder dat ze gesmoord worden 
in bureaucratie. Het is de kunst van het loslaten. Daar kunnen we als oudere generatie 
nog iets van leren.

Wij zijn onder de indruk van de enorme ambitie en gedrevenheid van de jonge 
generatie gemeenteraadsleden om Nederland te verbeteren. Daarom hebben 
we hen gevraagd hun visie en aanbevelingen op papier te zetten. Bijgaand vindt 
u het prachtige resultaat, een resultaat dat getuigt van inzicht en originaliteit. 
We geven nu graag het woord aan de jongeren, en wensen u veel plezier bij het 
lezen van hun visie op de toekomst van Nederland.

Namens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur,

mr. H.M. Meijdam          dr. R. Hillebrand
voorzitter               algemeen secretaris

1 Dit samenwerkings verband trad naar buiten onder de naam ‘raden voor de leefomgeving en infrastructuur’. De meeste activiteiten 
die in deze publicatie worden beschreven, werden door dit samenwerkingsverband georganiseerd. In deze publicatie wordt ten 
behoeve van de leesbaarheid alleen de nieuwe naam Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) of ‘de raad’ gebruikt.
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Ruimte voor vernieuwing 
in het fysieke domein 01

In zijn advies Maak ruimte voor vernieuwing; investeren en besparen in het 
publieke domein adviseert de Rli de rekening van de te maken keuzes in het 
fysieke domein niet door te schuiven naar de toekomst, maar noodzakelijke 
bezuinigingen te koppelen aan noodzakelijke investeringen. Die investeringen 
zouden altijd gepaard moeten gaan met een langetermijnvisie. De raad roept 
op om te kiezen voor systeemveranderingen indien bestaande systemen door 
‘reparaties’ zo complex worden dat ze er ineffectief van worden. Ten slotte is het 
advies van de raad om de multipliereffecten van de inzet van rijks middelen te 
optimaliseren om op die manier zoveel mogelijk te bereiken met beperkte 
middelen. Aan de hand van deze principes heeft de raad een aantal transitiepaden 

uitgezet voor zes thema’s in de fysieke leefomgeving 
van Nederland: wonen, bereikbaarheid, natuur, duurzame 
energie, water en integraal ruimtelijk beleid. Rli doet in het 
advies aanbevelingen om deze transities in gang te zetten. 
Het zijn doelen en routes die een lange adem vergen en 
waarvoor dan ook meerjarig consistent beleid nodig is. In 
dit verslag geven wij, jonge gemeenteraadsleden uit alle 
delen van het land, onze mening over deze transities.

1.1 Praten over de voorgestelde transities

Op 26 en 27 november 2010 zijn we op uitnodiging van Rli naar Zeist gekomen 
om met elkaar in deelsessies te praten over de thema’s uit het advies Maak ruimte 
voor vernieuwing; investeren en besparen in het publieke domein. Elke deelsessie 
had een vergelijkbare opzet: enkele vakinhoudelijke experts prikkelden ons eerst met 
een korte introductie op de grote vraagstukken van het thema. We gingen vervolgens 
met elkaar in gesprek om tot een visie op het thema te komen. Aansluitend zijn we 
nagegaan wat er voor nodig is om die visie te realiseren. We hebben per deelsessie 
enkele belangrijke aanbevelingen geformuleerd. Aan het slot van elke sessie hebben 
we de aanbevelingen aangescherpt door te discussiëren met vertegenwoordigers van 
de Ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM), van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie (EL&I) of van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Als aanvulling op deze tweedaagse conferentie hebben we op 21 oktober 2011 in een 
workshop verder gesproken over de grote verschillen die er binnen Nederland bestaan 
op allerhande terreinen in het fysieke domein. De conclusies van deze workshop staan 
ook in dit verslag.

‘KIJK 
VOORUIT’
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1.2 Ambities voor de toekomst

Het was bijzonder leuk en leerzaam om met generatiegenoten te discussiëren. 
We herkennen het hoge ambitieniveau bij elkaar. We willen allemaal aan de slag 
met het vormgeven van de toekomst van het fysieke domein en hebben uitgesproken 
ideeën over wat belangrijke thema’s zijn en welke rol de overheid daarbij moet spelen. 
De kloof tussen burgers en politiek kwam bijvoorbeeld bij elk thema terug. 
Voor een aantal van ons was die kloof zelfs de reden om politiek actief te worden. 
In twee dagen zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. In dit verslag kunnen we 
niet al die denkbeelden en nuances weergeven. We hebben ons daarom beperkt tot 
die over de genoemde thema’s.

De meningen liepen per thema vaak zo uiteen dat we zeker niet kunnen spreken van 
één visie of standpunt van ons als jongeren. Onze politieke 
diversiteit is daar logischerwijs 
de oorzaak van. Toch zijn we het ook verrassend vaak groten-
deels met elkaar eens. Vooral over de thema’s woningmarkt 
en energievoorziening kunnen we elkaar van links tot rechts 
tot op grote hoogte vinden. In dit verslag hebben we op deze 
thema’s extra nadruk gelegd, juist vanwege die onverwacht 
grote eensgezindheid. 

‘DURF!’

“Het is goed om te zien waar anderen mee bezig zijn, en te 
bekijken of we elkaar als jongeren onderling kunnen helpen. 
Je deelt als jongeren toch een bepaalde houding. Ik vind het 
dan ook erg leuk en nuttig om andere jonge raadsleden 
te ontmoeten. Bovendien zijn de onderwerpen op deze 
conferentie interessant genoeg om over mee te denken en 
te praten. Hoe ga je als gemeente straks samenwerking 
zoeken op regionaal niveau? Ik wil graag horen wat anderen 
daar van vinden, want mensen uit verschillende gemeentes 
denken vaak verschillend. Zowel over onderwerpen als 
in hun manier van denken. Duurzaamheid is voor samenzijn 
en samenwerken sowieso belangrijk, want je moet verder 
kijken dan je eigen belangen. Ik wil de wereld verbeteren 
of in ieder geval net zo achterlaten als ik hem aantrof. 
Daar kan ik nu als raadslid aan meewerken, en straks 
hopelijk als Tweede Kamerlid. Misschien word ik wel 
de eerste vrouwelijke minister-president, waarom niet?”

Naam | Hülya Kat
Geboren | 1983
Partij | D66, Velsen

Het ontwikkelen en verwoorden van een ‘visie op de toekomst’ is een uitdagende en 
complexe opgave. Rli heeft ons gevraagd hoe wij zouden willen dat onze leefomgeving 
er in 2050 uit ziet, en welke grote opgaven we dan gerealiseerd willen hebben. We 
hebben de gemene delers in onze visies aan het begin van hoofdstuk 2 weergegeven. 
De (instrumentele) conclusies en aanbevelingen per thema staan in het vervolg van 
dat hoofdstuk. Het draagvlak voor de aanbevelingen hebben we in een plenaire 
stemming bepaald. Alle aanbevelingen in dit verslag hadden een grote meerderheid.

We hebben her en der ‘tegeltjeswijsheden’ afgebeeld om extra nadruk te leggen op 
wat we belangrijk vinden. Voor een indruk van de diversiteit in onze groep hebben 
we van een aantal van ons een kort portret opgenomen. 

“Wij zijn de toekomst. Het is waardevol om ons bij elkaar 
te brengen. Bovendien zijn er veel goede jonge raadsleden 
aanwezig op deze conferentie, waar je veel van kunt leren. 
Ik kom uit een plattelandsgemeente, waar eigen problemen 
en keuzes spelen. Het gaat om kleinere projecten, om een 
bepaald voorzieningenniveau in dorpen. Sommige raads-
leden hier hebben best een andere kijk en daar neem je toch 
iets van mee.”

Naam | Alies van der Wal
Geboren | 1987
Partij | CDA, Opsterland



De oude weg, die is voor oude mensen
Dat zie je aan de bordjes die er staan
Je kunt op oude wegen niet verdwalen
Die bordjes geven steeds de richting aan

De oude weg bestaat uit rechte lijnen
Want hé, zo is het altijd al gegaan
Adviezen die steeds in dezelfde richting schijnen
Want iedereen is zuinig op zijn baan

Maar de nieuwe weg, de nieuwe weg die is nog nooit gegaan
De nieuwe weg die loopt niet recht, zo krom als een banaan
Je moet kruipen, springen, dringen, moeilijkheden overwinnen
Je moet vechten, je moet rennen en je mag je niet verwennen
Maar hij is wel stukken leuker zeg, die weg, die is niet slecht

Op oude wegen wandelen machtige mensen 
Die draaien op testosteron, mannelijkheid
Want we gaan weer sneller rijden, meer roken, andere wensen
Vooral korten op dat linkse cultuursubsidiebeleid

Maar de nieuwe weg, de nieuwe weg die is nog nooit gegaan
De nieuwe weg die loopt niet recht, zo krom als een banaan
Je moet kruipen, springen, dringen, moeilijkheden overwinnen
Je moet vechten, je moet rennen en je mag je niet verwennen
Maar hij is wel stukken leuker zeg, die weg, die is niet slecht

Muzikaal intermezzo door Bart Kiers

“We moeten mee met de ontwikkelingen in de samenleving. 
Hoe ziet die er nú uit? Dat is de vraag die je moet stellen, 
het verleden kan niet meer als maatstaf dienen voor 
beslissingen van vandaag. Die maatstaf klopt niet meer 
door de toegenomen diversiteit van de bevolking en de 
veranderende maatschappelijke wensen. 
De oplossing hiervoor is om bij wijze van spreken op de dag 
zelf te luisteren naar wat de burger wil.

Luister naar je achterban en maak geen beleid puur om 
stemmen te winnen, als je dat beleid vervolgens weer 
loslaat. Aan politiek correcte antwoorden heb je niets. 
Wij jongeren zeggen bijna ongenuanceerd wat we denken. 
Bijna, want aan geschreeuw heb je ook niets, dus dat moet 
je vermijden. Ik hoop dat er echt iets met de uitkomsten 
van deze conferentie gedaan wordt en dat er een vervolg 
komt. Wij worden immers de dragers van het toekomst-
beleid, als na-naoorlogse generatie.”

Naam | Jamal Challiui
Geboren | 1981
Partij | GroenLinks, Rotterdam Charlois
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Visie, conclusies en  
aanbevelingen 02

Als we nadenken over de toekomst, dan zien we een Nederland van verschillen. 
Verschillen in cultuur, in economie, in groei en verschillen in gebieden. 
Daar past volgens ons geen strak centraal beleid bij. Om de verschillen in kansen 
tot hun recht te laten komen, moeten ten eerste bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden op decentraal niveau worden neergelegd. Decentrale overheden mogen in 
onze ogen meer vrijheden krijgen, zodat ze waardevolle lokale initiatieven kunnen 
ondersteunen. Van de rijksoverheid verwachten we helderheid en continuïteit in 
randvoorwaarden en beleid waardoor lagere overheden zich beter gesteund voelen. 
Ze kunnen beleid op de lange termijn dan beter uitvoeren.

We zien dat de Nederlandse samenleving een aantal zeer urgente en complexe 
problemen voor de kiezen krijgt. De oplossing ligt niet zozeer in meer of minder 
overheid, als wel in een andere overheid, zo is onze overtuiging. 
Een overheid die open en helder is over haar doelen, middelen en bevoegdheden. 
Een overheid die pragmatisch en thematisch wil samenwerken met andere 

overheden en marktpartijen. 
We hebben het zo geformuleerd: “Begin bij het gemeen-
schappelijke doel en blijf de gemeenschappelijkheden 
opzoeken.” We vinden het van groot belang dat overheden 
bij het maken van beleid ook open zijn over de onzeker-
heden waarmee maatschappelijke ontwikkelingen en 
beleidsprocessen gepaard gaan. Dat hoort bij transparant 
zijn en het is noodzakelijk voor goede samenwerking. 

Verder zoeken we naar mogelijkheden om investerings beslissingen zo open 
mogelijk te kunnen nemen. We deelden, ongeacht onze politieke kleur, het motto
Welvaart in dienst van welzijn. Het is voor ons onbestaanbaar dat consumptie, 
mobiliteit en ruimtegebruik nog altijd gepaard gaan met negatieve gevolgen 
waaraan geen prijs is toegekend en die dus maar ten dele bij investerings-
beslissingen worden betrokken.

We denken dat zowel natuur, waterveiligheid als de transitie naar een duurzame 
energievoorziening op deze manier benaderd moeten worden. Bij openheid over 
de ‘werkelijke’ prijs van goederen en diensten wordt het immers pas duidelijk 
wat het effect van de investering is op de maatschappij. Het maakt mensen 
bewust van de vanzelfsprekendheid waarmee zij naar bepaalde goederen 
en diensten kijken. Overigens merkten we, onverwacht, dat velen van ons het 

‘DE
OPLOSSING 

LIGT IN 
DE REGIO’
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vanzelfsprekend vinden dat de overheid zorgt voor natuurvoorzieningen en 
waterveiligheid. Dit is misschien wel een signaal dat wij ons onvoldoende bewust 
zijn van de maatschappelijke waarde van deze thema’s.

Door de werkelijke prijs van goederen en diensten te hanteren, kan het ook 
voor burgers en ondernemers zeer aantrekkelijk worden om in collectieve voor-
zieningen te investeren. We zien – zeker voor waterveiligheid en duurzame energie 
– ook grote kansen voor export van goederen, diensten en expertise. Ons eerste 
uitgangspunt is van belang: het zo decentraal mogelijk organiseren van over-
heidsverantwoordelijkheid. Wij vinden dat decentrale overheden het best in staat 
zijn om de creativiteit in de samenleving te stimuleren. De kennis en expertise van 
de burger worden decentraal beter benut. We kwamen er onderling niet helemaal 
uit of dit stimuleren van de creativiteit in de samenleving het beste kan gebeuren 
op gemeentelijk schaalniveau of op het niveau van de regio. Wel was duidelijk 
dat daar waar concurrentie tussen gemeenten en regio’s ongewenst is, het Rijk 
heldere randvoorwaarden moet stellen. Het Rijk heeft bovendien een rol bij het 
internationaal afzetten van producten. Wat Rli overigens aan onze discussies 
is opgevallen, is dat wij Europa en het Europese schaalniveau buiten dit eco-
no mische argument weinig aan bod hebben laten komen. 

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we per thema in op de conclusies en 
aan bevelingen waarover we tijdens de conferentie overeenstemming bereikten.

2.1 Energie

Het doel van de energietransitie is het (volledig) overschakelen van fossiele 
energiebronnen (die uitgeput raken) op duurzame (‘hernieuwbare’) energie-
bronnen. Duurzame energiebronnen dragen bovendien bij aan het verminderen 

van CO2-uitstoot, een in de context van klimaatverandering wenselijke en nood-
zakelijke ontwikkeling. We vinden het daarom essentieel dat de transitie naar 
duurzame energie krachtig wordt voortgezet. Twee van onze andere argumenten 
voor de transitie zijn meer van economische en strategische aard. Een transitie 
naar duurzame energie biedt namelijk veel nieuwe economische kansen, zoals 
de export van innovaties op het gebied van duurzaamheid. Bovendien vinden 
we het belangrijk om op nationaal niveau in de eigen energiebehoefte te kunnen 
voorzien, omdat we anders in toenemende mate afhankelijk zullen zijn van het 
buitenland voor de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. 

Het realiseren van een dergelijke transitie zorgt voor een groot spanningsveld 
tussen (inter)nationale ambities en lokale initiatieven. Enerzijds is er sterke 
behoefte aan (inter)nationale ambities om de voorgestelde transitie te stimuleren. 
De combinatie van het creëren van een gelijk speelveld en het uitdragen van een 
duidelijke langetermijnvisie door de rijksoverheid is van groot belang voor het 
welslagen van lokale initiatieven. Anderzijds worden dergelijke landelijke ambities 
niet vanzelfsprekend overgenomen door ons als lokale bestuurders vanwege het 
gevoel dat we het zoveelste voorschrift opgelegd krijgen. En dat terwijl wij zien 
dat er juist op lokaal niveau een belangrijke taak ligt voor de realisatie van en het 
draagvlak voor de (inter)nationale ambities. Om dit spanningsveld op te heffen, 
zouden lokale overheden vanaf het begin meer betrokken moeten zijn bij het 
formuleren van (inter)nationale ambities. Uit onze ervaringen bij lokale overheden 
blijkt dat die ook, meer dan nu, verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
energietransitie zouden willen en moeten dragen. Door ze beter te voorzien van 
instrumenten en middelen, kunnen lokale overheden innovatieve lokale initia-
tieven beter ondersteunen. Het draagvlak voor initiatieven kan bovendien verder 
vergroot worden door er op lokaal niveau niet alleen bedrijven, maar ook burgers 
bij te betrekken. Niet alleen door kennisdeling beter te faciliteren, maar ook door 
vormen van het lokale profi jtbeginsel te introduceren. Wij denken dat daardoor 
lokale coalities gestimuleerd worden initiatieven verder te brengen, omdat die 

coalities zelf baat hebben bij de 
ontwikkeling. Als aan deze 
voorwaarden is voldaan, krijgen 
nieuwe samenwerkingsverbanden 
van nationale en lokale politici, 
ondernemers, burgers en 
maatschappelijke organisaties de 
ruimte om lokaal (bottom up) 
initiatieven te ontplooien die effectief 
de energietransitie versnellen.

Verreweg de belangrijkste randvoorwaarde die de rijksoverheid moet waarborgen 
om de energietransitie mogelijk te maken, is een reële beprijzing van de kosten 
van energiegebruik. De kosten van het gebruik van fossiele brandstoffen worden, 
in termen van effecten op de leefomgeving, op dit moment niet volledig in de 
prijs van brandstoffen meegenomen. Ze worden (gedeeltelijk) afgewenteld op de 

Aanbeveling
Betrek lokale overheden bij het 
formuleren van (inter)nationale 
ambities. Laat lokale overheden 
zoveel mogelijk vrij bij de realisatie 
van ambities zodat lokale initiatieven 
ten volle benut kunnen worden.
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samenleving, in plaats van op de gebruikers van de brandstoffen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de kosten van de effecten van klimaatverandering, veroorzaakt 
door de uitstoot van CO2. Bij duurzame energiebronnen speelt die afwenteling 
veel minder, doordat de effecten minder schadelijk zijn. Dat verschil zorgt voor 
oneerlijke concurrentie. Die kan volgens ons alleen op (inter)nationaal niveau 
worden tegengegaan door maatregelen die ervoor zorgen dat de externe kosten 
van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging en luchtvervuiling, 
meegenomen worden in de prijzen ervan. Het is bij die maatregelen overigens 
wel relevant om ook voor alternatieve energiebronnen de volledige keten van 
productie tot consumptie te toetsen aan milieu- en/of duurzaamheidscriteria.

Door het meenemen van de werkelijke 
kosten in de energieprijs is het voor 
marktpartijen aantrekkelijker om te 
investeren in duurzame energiepro-
jecten. Om technologische innovatie 
(waarin marktwerking nog geen rol 
speelt) te stimuleren, blijven publieke 
fondsen nodig. Deze zijn bij uitstek 
geschikt voor fi nanciering van investe-

ringen die pas op de lange termijn opbrengsten genereren. In onze visie moet er 
ook bij de energietransitie meer nadruk komen op de kracht en de mogelijkheden 
van de regio, voornamelijk op het gebied van kennisdeling en effi ciënte inkoop.

2.2 Waterveiligheid

We kwamen er tijdens de conferentie achter dat we het als vanzelfsprekend zagen 
dat waterveiligheid vooral een taak van het Rijk is, en dat alleen wateroverlast een 
gemeentelijke aangelegenheid is. We hebben ons gerealiseerd dat het belangrijk 
is dat we deze houding aanpassen: waterveiligheid verdient wel degelijk óók op 
lokaal niveau aandacht.

In de discussies bleek dat we dezelfde 
ervaringen hadden met de manier 
waarop water, in het algemeen, 
in de gemeenteraad aan de orde komt. 
Dat is, in discussies met de water-
schappen, namelijk vaak in negatieve 
zin. Of het nu gaat om nutsbedrijven 
of wateroverlast, de nadruk ligt 
altijd op het feit dat ‘water’ geld kost. 
Terwijl water juist ook zoveel positieve 
aspecten heeft. Water in de woon-
omgeving, bijvoorbeeld, verhoogt de waarde van woningen. Water is verder een 
belangrijke impuls voor natuur en recreatie. Het is daarom belangrijk om beter 
samen te werken met waterschappen, die op hun beurt breder zouden kunnen 
kijken dan alleen naar het waterbelang. Water is bovendien een belangrijke indus-
triële productiefactor. En kennis over water en waterbeheersing is een belangrijk 
exportproduct. Water is niet alleen een kostenpost, maar vooral ook een waar-
devol element dat kenmerkend is voor Nederland en de Nederlandse economie.

Volgens ons is besluitvorming over waterveiligheid op 
nationaal niveau en met name de onzekerheid erover een 
belangrijk thema. Het is zeer waarschijnlijk dat we door 
klimaatveranderingen de dijkhoogten moeten aanpassen. 
Maar de fundamentele onzekerheid over de mate waarin 
de waterveiligheid afneemt als gevolg van de klimaat-
verandering, maakt het moeilijk beslissingen te nemen. 
Politici zijn geneigd ofwel te wachten op zekerheid, ofwel 

te kiezen voor het slechtst denkbare scenario om in ieder geval aan de veilige 
kant te zitten. We denken dat geen van beide opties goed is: je kunt het je eigenlijk 
niet permitteren om te wachten op zekerheid, en kiezen voor het slechtst denkbare 
scenario is eenvoudigweg te duur. We stellen dan ook voor om te kiezen voor 
fl exibele maatregelen, die ruimte laten voor aanpassing op een later moment 
als de situatie ernstiger wordt dan vooraf gedacht. Bovendien kunnen door nieuw 
te ontwikkelen kennis of technologie nieuwe oplossingen beschikbaar komen. 
Door te kiezen voor fl exibele maatregelen, kun je die oplossingen volgens ons 
inzetten zonder het risico te lopen dat investeringen overbodig of onnodig blijken 
te zijn geweest.

Aanbeveling
Zorg ervoor dat alle externe kosten 
van energiegebruik meegenomen 
worden in de prijzen van zowel 
hernieuwbare als niet hernieuwbare 
energiebronnen.

Aanbeveling
Waterveiligheid is niet alleen een 
thema op nationaal niveau, maar 
het moet ook op lokaal en regionaal 
niveau goed in het beleid mee-
genomen worden. Water kan immers 
ook waarde toevoegen aan een 
gebied.

‘WAARDE 
WAARDEREN’
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2.3 Natuur

Ook de aanwezigheid van natuur 
bleken we, net als waterveiligheid, 
op lokaal niveau te ervaren als zeer 
belangrijk, maar vanzelfsprekend. Pas 
na enige discussie over herkomst en 
noodzaak van natuurbeleid, ontstond 
tijdens de conferentie een gevoel van 
urgentie over het feit dat natuur ook 
op lokaal niveau expliciet bescherming 
behoeft. We zien overigens wel een 
logische rol voor de rijksoverheid in 

het expliciet werken aan het vergroten van het draagvlak voor natuur. Juist bij 
een zachte waarde als natuur, waarvan de meerwaarde moeilijk in economische 
termen uit te drukken is, bestaat het gevaar dat de aanwezigheid ervan structureel 
ondergewaardeerd wordt. Het is daarom van groot belang dat de kaders en de 
absolute minimale randvoorwaarden door het Rijk vastgesteld worden. 

We hebben als gemeenteraadsleden gemerkt dat de lagere overheden de huidige 
‘groenstructuur’ niet als optimaal ervaren. In de toekomst zouden we dan ook 
meer autonomie op het regionale schaalniveau willen voor de invulling van het 
natuurbeleid. Gemeenten zouden, veel meer dan nu het geval is, moeten kunnen 
meepraten over de invulling van de nationale Ecologische Hoofdstructuur op hun 
grondgebied, en gemeenten zouden moeten kunnen overleggen met particuliere 
(grond)eigenaren. Dan kan binnen de regio veel beter aan een optimale gebieds-
gerichte groenstructuur gewerkt worden. Ook vinden we dat de mogelijkheid zou 
moeten bestaan om bijzondere lokale belastingen te heffen voor ondernemers en 
particulieren die profi teren van de groene investeringen van de lokale overheid. 
We willen in het verlengde daarvan op zoek gaan naar manieren om particulieren 
te laten investeren in ‘groen’. Dat kunnen grotere nationale particuliere partijen 
zijn zoals Natuurmonumenten, maar ook kleinere partijen. Een van de manieren 
om investeren in groen te stimuleren, is een gezamenlijke beheerorganisatie 
op te zetten, waarin gemeenten, ondernemers, particuliere eigenaren en burgers 
kunnen samenwerken. De natuur is er immers bij gebaat als collectieve initia-
tieven beloond kunnen worden. We denken dat het stimuleren van investeringen 
beter werkt dan belemmeringen en voorschriften.

We erkennen overigens dat er tussen 
investeringen in natuur en de 
toegankelijkheid van natuur 
een bijzonder spanningsveld is. 
Toegankelijkheid van groen vergroot 
de bereidheid tot investeren, net als 
communicatie over die toegankelijk-
heid. Hoe beter de communicatie 

over natuur is, hoe positiever de waardering ervan kan worden. Enerzijds heeft 
natuur enkel toegevoegde waarde voor mensen als ze er daadwerkelijk gebruik 
van kunnen maken. Anderzijds profi teert natuur die (soms tijdelijk) niet toeganke-
lijk is, juist van de afwezigheid van mensen.

2.4 Mobiliteit

Mobiliteit is volgens ons een van de belangrijkste thema’s voor de toekomst 
van de fysieke inrichting van Nederland. Er is een zeer expliciet verband tussen 
de ruimtelijke inrichting van Nederland en de vraag naar en de afwikkeling van 
mobiliteit. 
We zien een toekomst waarbij de intra- en interstedelijke mobiliteits systemen 
optimaal verbonden zijn. Interstedelijk is de auto een comfortabel en snel vervoer-
middel, maar binnen de stad is dezelfde auto een onhandige keuze die bovendien 
voor overlast zorgt door geluid en emissies van schadelijke stoffen. 
We denken dan ook dat het beter verknopen van openbaar vervoer, fi ets en auto 
tot verbeteringen leidt. Daarom willen we investeren in de aanleg van multimodale 
knooppunten aan de rand van de stad, zodat er een soepele overgang tussen 

intra- en interstedelijk verkeer kan 
plaatsvinden. Om dergelijke knoop-
punten te laten functioneren, moet de 
reiziger wel verleid worden er gebruik 
van te maken. Dat kan door ze uit te 
rusten met bijvoorbeeld winkels en 
sport-faciliteiten. Daardoor worden de 
knooppunten niet alleen een transfer-
gebied, maar ook een bestemming, 
wat de aantrekkingskracht ervan 
verder vergroot.

Ter ondersteuning van deze strategie zou er daarnaast een restrictief autobeleid 
op stedelijk niveau gevoerd moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door de intro-
ductie van een tolheffi ng, die verschilt naar tijd en plaats. 
Om een dergelijke lokale heffi ng mogelijk te maken, moet de nationale overheid 
voor de technische infrastructuur zorgen, zodat de technische systemen tussen 
gemeenten op elkaar aansluiten. Met de opbrengsten van het tolsysteem kan 

Aanbeveling
Maak instrumenten waardoor 
de personen en instellingen die 
fi nancieel profi teren van natuur, 
ook gedeeltelijk meebetalen aan 
die natuur.

Aanbeveling
Natuur bestaat niet alleen uit grote 
structuren, maar natuur is juist ook 
het groen om de hoek. Zorg ervoor 
dat er voldoende gelegenheid voor 
mensen is om natuur te beleven in 
de onmiddellijke nabijheid van hun 
woningen.

Aanbeveling
Creëer multimodale knooppunten 
aan de rand van de stad, die de 
mogelijkheid bieden om van de 
ene vervoerwijze op de andere over 
te stappen en die daarnaast een 
aantrekkelijke bestemming zijn.
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een verbetering van de lokale wegen 
en van de ov- en fi etsinfrastructuur 
worden gefi nancierd.

Op stedelijk niveau zijn de fi ets, 
tram, metro en bus de belangrijkste 
vervoersmiddelen. Voor grotere 
afstanden zijn dat vormen van light-

rail, de trein en de auto. Een keuze voor onderling verbonden mobiliteits systemen 
heeft consequenties voor de ruimtelijke inrichting op lokaal niveau. We zien 
‘nabijheid’ als nieuw kernbegrip bij mobiliteit en die zouden we willen defi niëren 
in fi etsafstanden: die zouden leidend moeten zijn bij de lokale ruimtelijke inrich-
ting. Door verder bijvoorbeeld de grotere autoroutes te overkluizen, ontstaat er 
nieuwe ruimte in de stad. Infrastructuur vormt namelijk vaak een fysieke en sociale 
barrière. Door de nieuw ontstane ruimte te gebruiken om wijken met elkaar te 
verbinden, krijgt het stedelijk leven een verdere impuls en wordt het wonen in de 
stad nog aantrekkelijker. Overigens denken we dat de organisatie van bijvoorbeeld 
de Olympische Spelen een enorme impuls voor een grootscheepse omwenteling 
van het mobiliteitssysteem kan zijn.

De Rli was op de conferentie verrast 
door onze expliciete discussies over 
de mogelijkheden om de mobiliteits-
vraag te sturen. Kun je met gerichte 
maatregelen de vraag beter spreiden 
over de dag? Zijn er mogelijkheden 
om de vraag te reduceren? Dit laatste 
kan door de regionale identiteit te versterken, bijvoorbeeld door het gebruik van 
valley-concepten, en door verdergaande regionale specialisatie op de arbeids-
markt. Individuen moeten als het ware verleid worden om te wonen in de arbeids-
regio die bij hun past. Blijkbaar doorbraken we door de discussie het taboe dat 

in de beleidswereld in de afgelopen tien tot vijftien jaar is komen te liggen op het 
sturen van de mobiliteitsvraag.

2.5 Wonen

Ook in het woonbeleid zien we belangrijke speerpunten voor zowel de regionale 
overheden als de rijksoverheid. Op gemeentelijk niveau is een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling van belang. Als gemeente heb je maar weinig mogelijk-
heden om die te sturen. Op regionaal niveau afspraken maken over woningbouw 
biedt daartoe wel wat mogelijkheden. En hoewel zeker in de woningvoorraad de 
lokale verschillen groot zijn, zijn er toch ook veel overeenkomsten. 
Zo is bijvoorbeeld het gebrek aan starterswoningen een landelijk thema. Zowel in 
groei- als in krimpgebieden is het voor starters lastig om een geschikte woning te 
bemachtigen.

Het Nederlandse kwaliteitsstreven zien we als een deel van de oorzaak van het 
probleem op de woningmarkt. Wij denken namelijk dat de starterswoningen 
‘te goed’ zijn: ze voldoen aan hoge eisen in ruimte en comfort, en zijn daardoor 
te duur. Dat wordt verergerd doordat het vooral voor starters steeds lastiger is 
om geld te lenen. Bovendien zijn huurwoningen van corporaties voor starters 
zo aantrekkelijk dat ze geen urgentie voelen om een volgende stap op de woning-
markt te zetten. Om daadwerkelijk de doorstroming op gang te brengen en te 
houden, zou volgens ons een starterswoning net aan de redelijke eisen van de 
(gemiddelde) starter moeten voldoen. Bovendien worden starterswoningen op 
deze manier goedkoper. Om starterswoningen die startersfunctie te laten houden, 
zou voorkomen moeten worden dat ze eenvoudig aangepast kunnen worden voor 
volgende levensfasen, zoals gezinsuitbreiding of veranderde wensen qua comfort. 
Als er in termen van ruimte of comfort nog wensen te vervullen zijn, is dat 
immers een impuls om na enkele jaren van een starterswoning door te stromen 
naar een volgende woning, waardoor de starterswoning beschikbaar komt voor 
een volgende starter.

We zien niet alleen barrières aan het 
begin van een ‘wooncarrière’, maar 
ook aan het eind. We zien dat ouderen 
die kleiner willen gaan wonen 
daarvoor vaak hun wijk uit moeten. 
De diversiteit aan woningen binnen 
wijken is namelijk vaak niet zo groot 
dat er voor alle levensfasen geschikte 
woningen zijn. De stap om de wijk te verlaten, en daarmee alle bekende voor-
zieningen en sociale contacten te verliezen, is groot. Zorgen voor een grotere 
diversiteit aan woningen binnen een wijk door vraaggestuurd te bouwen, maakt 
het eenvoudiger om binnen de wijk te verhuizen en daarmee de doorstroming 
op gang te houden, zonder subsidie in te zetten.

Aanbeveling
Rijksoverheid, zorg voor de tech-
nische en wettelijke mogelijkheden 
om lokale tolsystemen mogelijk te 
maken.

Aanbeveling
Durf na te denken over mogelijk-
heden om de mobiliteitsgroei bij 
te sturen of af te remmen.
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Aanbeveling
Accepteer dat niet iedere starters-
woning van uitmuntende kwaliteit 
is: dat bevordert de doorstroming 
op de woningmarkt.
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We vinden het verder belangrijk dat de leefbaarheid op wijkniveau bevorderd 
wordt. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Zo kan in het bestemmingsplan opge-
nomen worden dat er in nieuwe wijken ook voorzieningen mogelijk zijn, zoals een 
buurtsuper of een wijk gebouw. Ook vinden we het belangrijk dat er ruimte blijft 
voor initiatieven van onderop, zoals particulier onderhoud van publieke ruimten. 
Leefbaarheid is een taak voor gemeenten in samenwerking met bijvoorbeeld 
corporaties. Het Rijk moet kaderstellende instrumenten beschikbaar stellen om 
het gemeenten mogelijk te maken daadwerkelijk te sturen op leefbaarheid. 

Voor leefbaarheid is het ook belangrijk dat wijken in alle 
opzichten gemengd zijn. Het duurt erg lang voordat dat 
bereikt is als nieuwbouw daar het enige instrument voor is. 
Een extra manier kan volgens ons zijn om potentiële huur-
ders te screenen voorafgaand aan de woonruimte verdeling, 
zoals mogelijk is bij de Rotterdamwet. Overigens waren 
we op de conferentie nog niet uitgediscussieerd over een 
goede toepassing van dit instrument. Ook functiemenging 
kan bijdragen aan de leefbaarheid: het combineren van wonen en werken maakt 
dat wijken de hele dag ‘gebruikt’ worden.

We constateren dat de woningmarkt 
grote regionale verschillen kent. 
In sommige regio’s is sprake van 
grote krapte voor bepaalde markt-
segmenten, terwijl in andere delen 
bevolkingskrimp zorgt voor woning-
overschotten. Ook op provinciaal 
niveau zijn de verschillen groot. 
Generiek beleid voor de woning-
markt lijkt ons dan ook niet zinvol. Bij 
regionaal beleid is wel zorgvuldige 

onderlinge afstemming nodig om te voorkomen dat buurgemeenten elkaar op 
gelijke deelmarkten beconcurreren.

Ten slotte kunnen we niet aan 
de conclusie ontkomen dat het 
instrument hypotheekrenteaftrek 
in zijn huidige vorm bot is geworden. 
Het was ooit bedoeld om woning-
bezit te bevorderen, maar nu is het 
verworden tot een instrument 
waardoor toetreden tot de koopmarkt 
eerder moeilijker dan makkelijker 
is, omdat het een prijsopdrijvend effect heeft. Duidelijker dan bij andere onder-
werpen zagen we in deze discussie de standpunten van onze politieke partijen 
terug. Op inhoudelijke argumenten hebben we echter toch een consensus bereikt: 
het instrument hypotheekrenteaftrek zou zo moeten worden aangepast dat het de 
oorspronkelijke doelstellingen realiseert. Het instrument zou daartoe een vorm 
van ‘levensloopbestendig betalen’ mogelijk moeten maken. 
De hypotheekrenteaftrek zou met name gericht moeten worden op starters op 
de woningmarkt en hen de ondersteuning moeten bieden die ze zo hard nodig 
hebben bij de fi nanciering. In latere levensfasen is die ondersteuning vaak veel 
minder noodzakelijk en kan de aftrekmogelijkheid afgebouwd worden.

Aanbeveling
Zorg binnen een wijk voor een 
voldoende gedifferentieerd woning-
aanbod voor alle levensfasen.

‘LEVENSLOOP-
BESTENDIGE 

POLITIEK’

Aanbeveling
Zorg voor onderlinge regionale 
afstemming van woningmarkt-
beleid om recht te doen aan de 
grote verschillen tussen lokale 
deelmarkten en tegelijkertijd 
concurrentie tussen gemeenten te 
voorkomen.

Aanbeveling
Introduceer levensloopbestendig 
betalen voor woningen en pas 
het instrument hypotheekrente -
aftrek aan die opzet aan. 

“Ik zit in mijn eerste raadsperiode. Bij deze conferentie 
neem ik deel aan de sessies over mobiliteit en wonen. 
In Spijkenisse is vooral mobiliteit een heet hangijzer. 
Ik ben benieuwd wat hierover bij anderen speelt. 
Dat is de belangrijkste reden voor mijn komst: wat leeft 
er bij anderen? Vaak zijn de problemen vergelijkbaar, 
maar iedereen komt met een andere oplossing. Dat is 
interessant. De oplossing voor veel problemen is wat 
mij betreft het betrekken van mensen bij beleidsvorming. 
Ze moeten zin hebben om te participeren en mensen 
moeten de ruimte hebben om zelf met dingen te komen. 
Geen geschreeuw vanaf de zijkant, maar meedoen 
vanuit de vraag: wat kan ik doen? Ik zit in een jonge 
partij en dat heeft voordelen. Jeugdige politici hebben 
geen verborgen agenda en wij zijn beter in staat om 
buiten het vaste stramien te denken.”

Naam | Jeroen Postma
Geboren | 1989
Partij | Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse, Spijkenisse

“Het is een unieke groep en ik vind het erg leuk om te zien 
dat er zoveel jonge mensen nu al in de gemeenteraad actief 
zijn. Weinig van mijn vrienden delen mijn politieke hobby 
en hier kan ik er ten minste onbeperkt over praten. 
Voor mijzelf is het het belangrijkste dat je bij discussies 
het grote doel van de politiek voor ogen houdt: dat je een 
groep mensen op een goede manier wilt laten samenleven. 
We willen het als maatschappij immers zo regelen dat 
iedereen zich prettig voelt en naast elkaar kan bestaan.”

Naam | Brigitte van den Berg
Geboren | 1989
Partij | D66, Beverwijk
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Tot besluit 03
Tijdens de conferentie is in ieder van de deelsessies over de thema’s uit hoofd-
stuk 2 vrijelijk geassocieerd over de toekomstige wensbeelden. Het was een hele 
uitdaging om out of the box te � losoferen over de inrichting van ons land in 2050. De 
huidige bestuurscultuur en de geldende beleidskaders vormen veelal een belem-
mering voor innovatief denken. Toch hebben we met zijn allen aan bevelingen weten 
te formuleren over hoe Nederland bestuurd moet worden om alle thematische uit-
dagingen integraal af te kunnen wegen.

We zien een sleutelrol weggelegd voor het regionale schaalniveau, in lijn met het 
huidige regeerakkoord. Op regionaal niveau is er immers goed zicht op de specifi eke 
situatie in het gebied en zijn er dus meer mogelijkheden om fl exibel op die specifi eke 
situatie in te spelen. Dat vraagt dan wel om gemeentelijke samenwerking en daar zitten 
nog wat haken en ogen aan. De grootste knelpunten bij die samenwerking zijn trans-
parantie en politieke legitimering. Dit laatste speelt in het bijzonder als gemeenten 
binnen de regio ook samenwerkingsverbanden met private partijen (willen) aangaan. 

Redenerend vanuit de fundamentele vraag hoeveel (politieke) ruimte er is voor 
verschillen in Nederland, hebben we gesproken over de rol van het Rijk. Moet het Rijk 
zich verder terugtrekken en de gemeenten meer autonomie geven (met bijvoorbeeld 
een groter eigen belastinggebied)? Of moet het Rijk zich juist mengen in het regionale 
bestuur als er te grote verschillen tussen gemeenten ontstaan in kwaliteit en leefbaar-
heid? Het is ons niet gelukt daar éénduidige conclusies over te trekken.

De noodzaak tot samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt sterk gevoeld bij het krimpvraagstuk, 
dat zich in verschillende gebieden in Nederland voordoet. Diegenen onder ons die 
uit krimpgebieden komen, maken de rest duidelijk dat het referentiekader voor zowel 
economische als ruimtelijke ontwikkelingen bij krimp erg verschilt van het gangbare 
beeld van Nederland. Juist vanuit dat perspectief bestaat een grote behoefte aan een 
gedifferentieerd beleid voor alle beleidsterreinen. De regionale verschillen zijn volgens 
ons te groot voor één standaard beleidsantwoord. Door samen te werken met andere 
overheden en partners in het gebied kunnen op de regio toegesneden oplossingen 
worden geformuleerd. De ervaringen met zulke samenwerkingsvormen zijn wisselend. 
Zeker de kleinere gemeenten hebben in regionaal verband vaak minder zeggenschap 
dan de grotere gemeenten. We willen dan ook het belang van vrijwillige samenwerking 
benadrukken. Dat is veel waardevoller dan afgedwongen samenwerking onder drei-
ging van een gemeentelijke herindeling. 
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In onze discussies hebben we verschillende inspirerende manieren besproken om 
samen te werken en kwaliteit te garanderen. Zeker voor krimpregio’s is het interessant 
om naar deze verschillende (deels internationale) voorbeelden van samenwerking te 
kijken. In Oost-Nederland, bijvoorbeeld, vormt het ’noaberschap’ vanouds een belang-
rijke vorm van sociale ondersteuning. Een enkele gemeente heeft aansluiting gezocht 
bij de Cittaslow gemeenten, die zich profi leren met onder andere de hoge kwaliteit 
van de leefomgeving en met streekproducten. Een van ons vertelt over het Finse 
Gastheermodel, waarin gemeenten taken aan elkaar uitbesteden. Ook het Duitse model 
kwam aan de orde, waarin de voorzieningen zoveel mogelijk over verschillende kernen 
verspreid worden. Dit is tegengesteld aan het Nederlandse model, waarin de voor-
zieningen zich veelal concentreren in één van de kernen van een regio. Voor het Duitse 
model is wel een goede bereikbaarheid op gemeentelijk niveau nodig. 
De discussie leidt tot het inzicht dat er op verschillende momenten en in verschillende 
situaties een veelheid aan samenwerkingsvormen mogelijk is.

We zijn bij samenwerkingsverbanden in een netwerksamenleving voorstander van een 
pragmatische aanpak. Dat betekent geen vaste samenwerkingsverbanden, maar vooral 
projectmatig werken met een einddatum. We voelen veel voor probleemgestuurde 
samenwerking, al dan niet met andere overheden, waarbij iedereen zich probleem-
eigenaar voelt. Samenwerkingsallianties hoeven verder niet op geografi sche nabijheid 
gebaseerd te worden. Wat samenwerking van gemeenten met andere partijen volgens 
ons moeilijk maakt, is dat je als gemeente je sterke en zwakke punten onder ogen moet 
zien. In samenwerkingsverbanden moet je immers zoveel mogelijk van elkaars kennis 
en vaardigheden profi teren. Om verandering tot stand te brengen, moet je volgens ons 
durven accepteren dat je niet altijd de aangewezen partij bent om zaken op te pakken. 
Je moet durven differentiëren in zowel rol als aanpak. 

De discussie moet dan ook gaan over een andere rol- en taakopvatting van overheden, 
en niet over andere bestuurslagen. We hopen dat we de Rli hebben kunnen overtuigen 
door ons betoog dat ‘ze’, de oudere generatie, die vernieuwing met een gerust hart 
aan ons over kunnen laten. Naar onze overtuiging zijn ‘eerlijk, specifi ek en transparant’ 
sleutelbegrippen die een nieuwe weg karakteriseren.
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Verhouding politieke kleur deelnemers
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Deze publicatie is op 6 september 2012 aangeboden aan de ministers 
van Infrastructuur en Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&I) tijdens de startbijeenkomst van de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur in zijn eerste samenstelling.
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