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Samenvatting
1

Onderwerp en uitgangspunt van dit advies
In april 1999 bracht de Raad het advies ‘Stad en wijk; verschillen maken kwaliteit’

uit. De Raad zette daarin een visie op de stad uiteen, waarbij hij nog niet inging op de
ecologische opgave. In zijn reactie op genoemd advies vroeg de Minister de Raad om
alsnog de ecologische opgave uit te werken en daarbij tevens in te gaan op de oorzaken
van het feit dat de thema’s zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid en kwaliteit van de
openbare ruimte naar de indruk van de Minister onvoldoende geïntegreerd zijn in het
stedelijk vernieuwingsbeleid. Met het nu voorliggende advies en de bijbehorende achtergrondstudie ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling’ (Achtergrondstudie 009) wil de Raad
aan dit adviesverzoek voldoen.
Het thema zorgvuldig ruimtegebruik neemt de Raad daarbij als uitgangspunt.
Als het gaat om stedelijke ontwikkeling, inrichting en herstructurering is hiervan in zijn
visie sprake wanneer de gemaakte beleidskeuzen 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 rechtvaardigheid, culturele identiteit en ecologische duurzaamheid. Hij ziet daarbij het concept
stedelijk netwerk als planningsconcept dat kan helpen de verstedelijkingsdruk in goede
banen te leiden.
2

De ecologische opgave voor de stad
Er zijn twee redenen om de ecologische opgave voor de stad onder de loep te

nemen: in de eerste plaats vormt de stad een cumulatie van milieuproblemen, maar in de
tweede plaats biedt de concentratie van activiteiten in de stad ook kansen om de gemiddelde milieubelasting per inwoner te reduceren. Nu er geen afzonderlijke milieudoelstellingen voor de stad zijn geformuleerd, moeten deze worden afgeleid uit generieke
nationale en internationale doelen, rekening houdend met het karakter van de stad als
verzamelplaats van veel activiteiten op een klein oppervlak. Als algemeen richtsnoer kan
gelden dat de milieuprestaties van de stad verregaand verbeterd moeten worden.
Er zijn op dit punt al vele inspanningen in gang gezet (Meerjarenontwikkelingsprogramma’s, Lokale Agenda 21, integrerende ontwerp- en besluitvormingsmethoden op
lokaal niveau) die in de verwachting van de Raad meer vruchten kunnen afwerpen als
hieraan meer tijd wordt gegund. Dat neemt niet weg dat er nog aanzienlijke tekortkomingen zijn voor wat betreft de doorwerking van milieubeleid in het beleid van stede-



lijke ontwikkeling en herstructurering. Daarvoor zijn vele verklaringen aan te voeren,
zoals het feit dat milieu nog een relatief nieuw beleidsterrein is en dat ontwerpers om
verschillende redenen niet altijd goed uit de voeten kunnen met milieurandvoorwaarden.
In de praktijk doet zich een groot aantal knelpunten voor, onder meer als gevolg van
onduidelijkheid in rijksbeleid en regelgeving, financiële knelpunten, onvoldoende
betrokkenheid van relevante actoren bij milieuproblemen en onduidelijkheid over de
taakverdeling. Voor de oplossing van deze problemen is in alle geledingen van de overheid een bereidheid noodzakelijk om de belemmerende werking van competentieverhoudingen te beperken en actief en ambitieus samen te werken. Daartoe acht de Raad
heldere gemeentelijke visies op ecologische duurzaamheid onmisbaar.
Niet voor alle gesignaleerde knelpunten zijn eenduidige oplossingen voorhanden.
Beleidsmakers zien zich geconfronteerd met dilemma’s bij het doorvoeren van milieumaatregelen omdat de oplossingen soms strijdig zijn met doelstellingen in andere
beleidsvelden buiten het milieubeleid, en soms ook voor het ene milieuprobleem een
gunstig, maar voor het andere milieuprobleem een ongunstig effect hebben. Een voorbeeld daarvan is het generiek nastreven van verdichting en inbreiding (compacte stad).
De Raad is daarom voorstander van het bewust plannen in variabele dichtheden:



compact waar dit meerwaarde biedt, elders minder compact.
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Drie dimensies zijn bepalend voor de milieuprestatie van de stad: de milieukwaliteit (technische aspecten), de ruimtelijke inpassing (het inspelen op omstandigheden ter plaatse) en de proceskwaliteit (inrichting van de besluitvorming en het meenemen van gebruiksaspecten bij het ontwerp). In de sfeer van het proces ziet de Raad als
belangrijke oplossingen onder meer het eerder betrekken van de milieuafdelingen in
plannings- en ontwerpprocessen en het zodanig inrichten van ontwerpprocessen dat het
milieuaspect hierin tot zijn recht kan komen. Daarnaast kan meer flexibiliteit in de
normen (onderhandelbaar maken), mits voldaan wordt aan basis-milieukwaliteitseisen,
bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen milieuafdelingen en ontwerpers.
Dat laatste maakt het ook beter mogelijk om aan te sluiten bij de specifieke eigenschappen van de locatie (oplossingen in de sfeer van de ruimtelijke inpassing) en bij te dragen
aan verscheidenheid. Het model van de twee netwerken (verkeers- en waternetwerk) kan
daarbij behulpzaam zijn. In de sfeer van milieutechnische oplossingen is het vooral van
belang de gewenste situatie te realiseren met zo min mogelijk fysiek ingrijpen. Daarnaast
is het van belang dat de overheid ten eerste de toepassing van reeds beschikbare technologie en ten tweede de ontwikkeling van nieuwe technologie stimuleert. Gezien de
voortgaande ontwikkelingen op dit terrein zijn flexibiliteit en ruimte voor experimenten
essentieel.

3

Combinatie met de overige opgaven voor de stad
Gegeven de ecologische opgave voor de stad zoals die uit het voorafgaande naar

voren komt, dient bezien te worden hoe deze gecombineerd moet worden met de economische, de sociale en de culturele opgave, met als resultaat zorgvuldig ruimtegebruik.
Daartoe dienen de verschillende opgaven afzonderlijk helder in beeld te worden gebracht
en vervolgens in een grondig afwegingsproces ten opzichte van elkaar geoptimaliseerd te
worden. De Raad spreekt in dit verband liever van samenhang dan van integratie, omdat
essentieel is dat de afweging van mogelijk tegenstrijdige doelen inzichtelijk wordt
gemaakt. Daarbij kunnen, binnen de randvoorwaarde van het respecteren van een
bepaalde basiskwaliteit per opgave, verschillende accenten worden gelegd met als resultaat verscheidenheid. Daartoe dient de afweging op het juiste schaalniveau plaats te
vinden: regionaal om de vorming van gespecialiseerde stedelijke centra te stimuleren en
binnen het stedelijk netwerk om ongewenste concurrentie tussen de knooppunten in het
netwerk tegen te gaan. Op niveau van wijken en stadsdelen gaat het er niet zozeer om dat
overal dezelfde woningdifferentiatie qua prijsstelling wordt nagestreefd (zie advies Stad
en Wijk), maar dat verscheidenheid aan woonmilieus gecreëerd wordt. Daarbij is ook
van belang om op welgekozen locaties functiemenging tot stand te brengen. Op alle
niveaus is meer aandacht voor de openbare ruimte, zowel in de ontwerp- als in de
gebruiks- en beheerfase, gewenst.
Een samenhangende afweging tussen de opgaven kan een aanleiding zijn voor
differentiatie in het tempo van de stedelijke herstructurering. Onder meer dient een
goede inschatting gemaakt te worden van het zelfregenererend vermogen van wijken
alvorens tot grootschalige ingrepen wordt besloten.
4

Realisatie van samenhang en verscheidenheid
De samenhangende afweging van de opgaven die de Raad voorstaat, dient

gemaakt te worden in het kader van het gemeentelijk en het regionaal structuurplan.
Al eerder pleitte de Raad, in het advies ‘Het instrument geslepen’ voor een wettelijke
verplichting tot het opstellen van deze visievormende plannen. De rol van het Rijk ziet de
Raad daarbij vooral als stimulerend en voorwaardenstellend, vooral als subsidieverstrekker. Toetsing of de beschikbaar gestelde gelden op zinvolle wijze zijn besteed,
dient plaats te vinden in openbare rapporten, op te stellen door onafhankelijke visitatiecommissies. Doel van de toetsing moet zijn dat gemeenten op hun eigen wijze invulling
geven aan de stedelijke herstructurering. De gemeenten zijn primair verantwoordelijk
voor de samenhangende afweging, waar nodig in onderlinge samenwerking. Waar dit tot
onvoldoende resultaat leidt, is in de huidige bestuurlijke structuur een rol voor de provincie weggelegd. Marktpartijen vormen een factor van groot belang. Echter, overheden



dienen te bewaken dat het effect van ‘bouwen voor de markt’ strookt met wat collectief
wenselijk wordt geacht en behouden de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de
publieke doelen. De betrokkenheid van burgers is nu op papier veelal wel gewaarborgd
doordat overal interactieve beleidsprocessen worden gevolgd. Echter, om hier voldoende
inhoud aan te geven, is een actieve strategie van de overheid vereist.
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1 Inleiding
1.1

De adviesaanvraag
Het VROM-raad advies ‘Stad en wijk, verschillen maken kwaliteit’ (april 1999)

behandelt de relatie tussen de fysieke inrichting van de stad en sociale, culturele en
economische kwaliteiten. De ecologische kwaliteit van de stad werd voor een vervolgadvies bewaard. In zijn reactie op het advies, gedateerd 15 mei 2000, vraagt de Minister
van VROM om een dergelijk vervolg en bovendien stelt hij enkele aanvullende thema’s
aan de orde. Volgens de Minister slagen de gemeenten er over het algemeen niet goed in
om de thema’s duurzaamheid 1, zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteit van de openbare
ruimte te integreren in het stedelijk vernieuwingsbeleid. De Minister verzoekt de VROMraad te onderzoeken wat de oorzaken daarvan zijn en aan te geven hoe het gemeentelijk
beleid meer samenhang kan krijgen. Daarnaast verzoekt de Minister aandacht te besteden aan de rol van de verschillende betrokken partijen (zie bijlage 1: adviesaanvraag).
De vragen van de Minister geven aanleiding tot een aanvulling op en uitbreiding
van het advies ‘Stad en Wijk, verschillen maken kwaliteit’. In de eerste plaats betreft de
gevraagde aanvulling de ecologische opgave2 die in genoemd advies nog niet aan de orde
is geweest. Met het tot stand komen van het nu voorliggende advies en de bijbehorende
achtergrondstudie ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling’ (Achtergrondstudie 009) wordt in
deze lacune voorzien. De vragen van de Minister strekken echter verder dan louter de
ecologische opgave. Zij zijn met name gericht op de samenhang tussen de verschillende
kwaliteiten die tezamen relevant zijn bij stedelijke herstructurering. Daarom wil de Raad
nu in antwoord op de bovengenoemde vragen van de Minister een aanzet geven voor een
samenhangende visie, waarvan de ecologische opgave deel uitmaakt. Het betreft nadrukkelijk een eerste aanzet: voor de langere termijn staan nog verschillende onderwerpen op
het werkprogramma van de Raad in het kader waarvan de thema’s uit dit advies opnieuw
aan de orde zullen komen.

1 Overigens doelt de Minister in zijn adviesaanvraag klaarblijkelijk alleen op de ecologische, dat wil
zeggen op het milieu betrekking hebbende kant van duurzaamheid en niet op de sociale en economische
kant die volgens de Brundtlanddefinitie eveneens deel uit maken van het begrip. De Raad gaat in dit
advies ook uit van alleen de op het milieu betrekking hebbende kant van duurzaamheid, omdat het
beter aansluit bij het begrippenkader van het ISV en het eerder door de Raad ontwikkelde begrippenkader over ruimtelijke kwaliteit.
2 Hieronder verstaat de Raad het totaal aan aanpassingen die met het oog op het realiseren van de
gewenste milieukwaliteit lokaal en mondiaal gewenst zijn. Het begrip (ecologische) duurzaamheid zoals
de Raad het hier gebruikt, is dus nadrukkelijk een ééndimensionaal begrip. Dat is dus in afwijking van
de definitie van de Brundtlandcommissie, waarin het begrip duurzaamheid onder meer ook een sociale
en een economische dimensie heeft. Het begrip ecologisch heeft in dit advies steeds betrekking op
natuur, milieu en landschap. De betekenis ervan strekt dus verder dan de relatie van dieren en planten
met hun omgeving en wijkt af van de in de biologie gangbare betekenis van het begrip ‘ecologisch’.



Kwaliteit van de openbare ruimte...
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1.2

Uitgangspunt: zorgvuldig ruimtegebruik
Als vertrekpunt kiest de Raad het door de Minister genoemde thema zorgvuldig

ruimtegebruik. Bij stedelijke herstructurering gaat het immers om vraagstukken van
ruimtelijke inrichting. Van zorgvuldig ruimtegebruik is in de visie van de Raad sprake
wanneer ruimtelijke keuzen het resultaat zijn van een grondige, samenhangende
afweging tussen de opgaven voor de ruimtelijke ordening die de Raad eerder heeft geformuleerd: economische doelmatigheid, sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en culturele identiteit3.
De eerste twee zouden, wanneer geen nadere afweging plaatsvindt, kunnen leiden
tot verdergaande expansie van het stedelijk grondgebruik. Bijvoorbeeld de vraag naar kantoorruimte of de wens om ook mensen uit de lagere inkomensgroepen te kunnen laten
kiezen voor suburbaan wonen4 vragen op zichzelf om een toename van het bebouwde
oppervlak. De laatstgenoemde twee componenten, ecologische duurzaamheid en culturele identiteit, staan onder druk van deze expansiedrang. De juiste balans daartussen, die
per geval sterk kan verschillen, is het resultaat van een zorgvuldige afweging van alle
opgaven die claims leggen op de ruimte. Ecologische duurzaamheid is dus in de visie die
de Raad voor dit advies over de stad volgt, één van de dimensies van zorgvuldig ruimtegebruik. Nu het gaat over stedelijke herstructurering heeft het begrip ecologische duurzaamheid alleen betekenis als dit wordt beschreven voor een specifieke plek.
De Raad bespreekt de door de Minister aangereikte thema’s in een iets andere
volgorde. In deze (1.2) en de volgende paragraaf (1.3) gaat hij eerst kort in op het thema
zorgvuldig ruimtegebruik. Vervolgens komt de ecologische opgave voor de stad aan de
orde (hoofdstuk 2). Onder het motto ‘samenhang en verscheidenheid’ brengt de Raad
vervolgens de ecologische en de economische, de sociale en de culturele opgave met
elkaar in verband. Daarbij gaat hij ook in op de vraag naar de integratie van de milieukolom, die volgens de Minister te veel los staat van de stedelijke herstructurering.
Het thema kwaliteit van de openbare ruimte wordt kort besproken in een tweetal kaders
in paragraaf 3.1.1. en 4.4. De rol van de verschillende betrokken partijen is het onderwerp van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 ten slotte formuleert de Raad aanbevelingen naar
aanleiding van het voorafgaande.

3 In navolgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de inhoud van deze opgaven; zie ook het
schema in hoofdstuk 3.
4 Zie essay prof. P. Hooimeijer - De stedelijke woningmarkt en de fysieke opgave; bijlage bij advies
‘Stad en Wijk: verschillen maken kwaliteit’ (advies 013).



1.3

Een planningsconcept voor zorgvuldig ruimtegebruik:
stedelijk netwerk
De expansieve verstedelijkingsdruk die uitgaat van economische en sociale

doelen (zie paragraaf 1.2) vraagt om een adequate beleidsreactie. De Raad wil daarbij,
zoals ook gebeurt in de Vijfde Nota, uitgaan van een planningsconcept dat de verstedelijkingsdruk in goede banen kan leiden, zodat ook ecologische duurzaamheid en culturele identiteit voldoende gewaarborgd worden. In de visie van de Raad kan het beleidsconcept stedelijk netwerk 5 (zie bijlage 2) behulpzaam zijn om versnippering en
verspilling van ruimte (dus: onzorgvuldig ruimtegebruik) te voorkomen. Dit planningsconcept richt zich op het stimuleren van vorming van concentratiepunten (knooppunten). Het beoogt het creëren van aaneengesloten stedelijk gebied, het waar mogelijk
concentreren van verstedelijking en het zo kort mogelijk houden van de verbindingslijnen tussen de samenstellende delen van het netwerk. Voor de opgaven in de bestaande
stad die in dit advies centraal staan (stedelijke vernieuwing en herstructurering) gaat de
Raad uit van dit concept. Het beschreven concept van het stedelijk netwerk biedt nieuwe
kansen en omstandigheden, met name voor verouderde buitenwijken en periferie, omdat
die meer dan in de vorige beleidsmodellen nieuwe vormen van centraliteit kunnen aannemen en uitbuiten.
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Het stedelijk netwerk is een beleidsmodel dat de trend van deconcentratie erkent,
maar tevens probeert de verstedelijking te bundelen in kernen. Belangrijk daarbij is dat
keuzen voor de situering van voorzieningen aansluiten bij de vervoersknooppunten van
bestaande infrastructuur (wegen en openbaar vervoer). Aldus – zo wordt verondersteld –
kunnen de afstanden van de verplaatsingen beperkt gehouden worden met fiscale maatregelen en andere voorbeelden buiten het traditionele ruimtelijk beleid. Het model van
het stedelijk netwerk gaat uit van steden en stadsdelen complementair ten opzichte van
elkaar; er treedt specialisatie en differentiatie op. In tegenstelling tot het compactestadmodel gaat dit model uit van nevenschikking: in plaats van een centrumstad met
satellieten erom heen is er een meerkernig geheel waarin niet per se één van de samenstellende delen dominant is.
De keuze voor het concept stedelijk netwerk als uitgangspunt voor dit advies
houdt overigens nog geen oordeel in over instrumenten in het ruimtelijk beleid zoals
contouren. Hierop komt de Raad terug in het in voorbereiding zijnde advies over de
Vijfde Nota ruimtelijke ordening.

5 In de literatuur wordt de vorming van netwerksteden ook wel beschreven als feitelijke trend en niet zo
zeer als planningsconcept. De Raad gebruikt het begrip hier als planningsconcept, dus nadrukkelijk
normatief. De begrippen ‘stedelijk netwerk’ en ‘netwerkstad’ worden doorgaans door elkaar gebruikt,
maar er wordt ongeveer hetzelfde mee bedoeld.

2 De ecologische opgave
2.1

Aard en omvang van de ecologische opgave

2.1.1 Bijdrage stad aan milieuproblemen en het bereiken van
nationale milieudoelen
Milieuaspecten maken onlosmakelijk deel uit van de stedelijke ontwikkeling
naast de economische, de sociale en de fysieke opgave (ISV) c.q. de economische, de
sociale en de culturele opgave (begrippenkader ruimtelijke kwaliteit van de Raad).
Onder de ecologische opgave moet dan worden verstaan het geheel van milieudoelen
waaraan (het resultaat van) de stedelijke ontwikkeling met inbegrip van de herstructurering moet voldoen6.
Steden zijn niet alleen centra van economische en sociaal-culturele activiteiten,
ze vormen ook brandpunten van milieuproblemen, waarvan de gevolgen tot ver buiten
hun territorium reiken. Deze invloed is merkbaar in het functioneren van ecosystemen,
de volksgezondheid, de economie en de maatschappij als totaal. Het aandeel van de
steden in de totale milieuproblematiek is moeilijk te kwantificeren, omdat de stedelijke
milieu-impact niet scherp is af te bakenen. Te discussiëren valt over het meerekenen van:
¬ alleen alle emissies en milieueffecten die zich direct in de stad voordoen;
¬ ook indirecte effecten;
¬ alleen die effecten die specifiek met de ruimtelijke structuur van de gebouwde
omgeving samenhangen, met voorbijgaan aan de effecten die door het gebruik
van de steden worden veroorzaakt.
Echter, wat er ook aan de steden wordt toegerekend, duidelijk is dat ze substantieel bijdragen aan de totale milieuproblemen in de samenleving. Daar staat tegenover
dat het aandeel van de doorsnee stadsbewoner in de milieueffecten iets kleiner lijkt te
zijn dan dat van de gemiddelde bewoner van het buitengebied.
De stad biedt daarmee ook kansen om problemen op te lossen. Door de hoge
dichtheid en de concentratie van functies zijn er grootschalige oplossingen mogelijk die
elders niet efficiënt zijn. Denk bijvoorbeeld aan wijkverwarming of gescheiden rioleringsstelsels. De lopende stedelijke herstructurering biedt een expliciete aanleiding om
nu voortvarend te werk te gaan. Ook is de stad de plek die functies accommodeert niet
alleen voor de eigen inwoners, maar voor een veel groter verzorgingsgebied. Daar staat
tegenover dat de bestaande stad ook de beschikbaarheid van oplossingen beperkt.

6 Dit

hoofdstuk is gebaseerd op de achtergrondstudie ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling’
(Achtergrondstudie 009) die is op te vragen bij het secretariaat van de Raad



Het nationale beleid heeft geen doelstellingen expliciet voor de stad geformuleerd. Om de generieke doelstellingen te verbijzonderen7, moet onderscheid gemaakt
worden tussen milieugevolgen op lokale schaal (bijvoorbeeld geluid, stank, omgevingskwaliteit) en milieugevolgen op hogere schaalniveaus (bijvoorbeeld CO2-emissie). In het
eerste geval (lokale schaal) geldt dat de milieukwaliteit dusdanig moet zijn dat natuur,
economische processen, de gezondheid en het welbevinden van de stadsbewoners niet
worden belemmerd. In de stad vinden veel activiteiten plaats op een klein oppervlak.
Hierdoor is de milieudruk in de stad al snel groter dan op het platteland. Maar natuurlijk is de milieudruk in de stad niet overal hetzelfde. Plant- en diersoorten die in steden
leven, stellen andere milieueisen dan soorten die juist buiten de stad voorkomen. En datzelfde geldt voor mensen, hetgeen overigens vanzelfsprekend niet betekent dat in de stad
aan basis-milieukwaliteitseisen getornd mag worden. Wel mogen de eisen die we aan de
lokale milieukwaliteit moeten stellen, verschillen voor stad en platteland. Ook is het
mogelijk in de stad, binnen een bepaalde bandbreedte, van plek tot plek andere eisen te
stellen. Die gedifferentieerde milieueisen kunnen steden de ruimte bieden voor een
gedifferentieerd ruimtelijk programma. In het tweede geval (hogere schaalniveaus) mag
van de stad verwacht worden dat ze doorgaans een naar rato vergelijkbare inspanning
doet als de doelgroepen van buiten de stad. Hier dreigt de bijdrage aan de nationale



doelstelling niet te worden gehaald voor energiebesparing, de uitstoot van broeikasgassen
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(verkeer, infrastructuur, ruimteverwarming, huishoudelijk elektriciteitsverbruik) en het
materiaalgebruik (bouw, consumptie door de huishoudens). Voor beleidsdoeleinden is
het wenselijk de te realiseren toestand van een stad te beschrijven, bijvoorbeeld klimaatneutraal en gezonde lucht met gehaltes van NOx en fijn stof die wegvallen bij de natuurlijke achtergrond.
2.1.2 Streefbeelden en internationale doelen
Hoewel het nationale beleid geen expliciete doelstellingen heeft voor de stad, zijn
er wel streefbeelden die worden gebruikt om het wetenschappelijk onderzoek te richten
en doelstellingen die in internationaal verband zijn overeengekomen. Ze verschillen sterk
van elkaar omdat ze zich op verschillende actoren richten, en met verschillende beweegredenen en termijnen zijn opgesteld. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze niet zodanig
bindend zijn dat er nationale doelstellingen uit volgen.
Het milieugericht onderzoek van programma’s als DTO en DIOC-DGO gaat
ervan uit dat de wereldwijde milieudruk tot het jaar 2040 ongeveer moet halveren.
Omgerekend naar de Nederlandse situatie betekent dit dat de ‘milieubelasting per een-

7 Zie bijvoorbeeld: Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 560, nrs. 1-2, Tweede Nationaal
Milieubeleidsplan, pp. 44-45.

heid welvaart’ met een factor 20 omlaag moet8. Dit cijfer is zo hoog om de verwachte
wereldwijde groei van welvaart en bevolking te kunnen compenseren. De ombuiging kan
alleen bereikt worden als er op allerlei niveaus voldoende innovaties gerealiseerd worden.
En daar is het in dit onderzoek juist om te doen9. Wanneer de, deels vrijwillige, nationale
pakketten (beschreven in overheidspublicaties met deze naam) volledig worden uitgevoerd, zal de milieudruk met een factor 11/ tot 2 afnemen. Er is dus een enorme kloof
2

tussen hetgeen nu mogelijk is en hetgeen op termijn door enkele gezaghebbende instellingen wenselijk geacht wordt. Het is in elk geval volstrekt duidelijk dat er nog grote
inspanningen nodig zullen zijn gedurende een forse periode.
Andere doelstellingen werden in het verlengde van de Milieuconferentie UNCED
van 1992 in Rio de Janeiro vastgelegd in onder meer de Lokale Agenda 21, het Handvest
van Aalborg, het Earth Charter en het Klimaatverbond. Het Klimaatverbond is een verbond tussen een groep steden die zich hebben voorgenomen om tot 2010 de uitstoot van
CO2 ten opzichte van 1990 te halveren, geen niet-duurzaam geproduceerd tropisch
hardhout meer toe te passen en CFK’s uit te bannen.
2.1.3 Analyse van de stedelijke milieuproblematiek
De milieuproblematiek in de stad wordt zowel door het bouwen en slopen als
door het dagelijks gebruik van de gebouwde omgeving veroorzaakt. Er zijn drie dimensies die samen bepalend zijn voor de milieuprestaties van de stad: de milieukwaliteit
(technische aspecten), de ruimtelijke inpassing (het inspelen op de omstandigheden ter
plaatse) en de proceskwaliteit (inrichting van de besluitvorming en het meenemen van
gebruiksaspecten bij het ontwerp). Milieuproblemen op de verschillende schalen in de
stad hangen met elkaar samen. Maar op elk schaalniveau heeft de problematiek een eigen
specifieke verschijningsvorm. Zo spelen op de schaal van het gebouw asbest, drinkwater
en het verwarmingssysteem, op de schaal van buurt of wijk het watersysteem en het verkeer, de groenvoorziening, het vraagstuk van bodemverontreiniging en veiligheidsrisico’s,
en op mondiale schaal de uitstoot van broeikasgassen, de uitputting van grondstoffen en
de aantasting van de biodiversiteit.

8 De factor 20 werd in 1992 door Weterings en Opschoor geformuleerd, met gebruikmaking van de
formule van Ehrlich, Ehrlich en Speth: D = B x W x M, waarbij de D = de mondiale milieudruk;
B = de bevolkingsomvang; W = gemiddelde welvaart per hoofd van de bevolking en M = milieudruk per
eenheid welvaart. Ervan uitgaande dat de wereldbevolking verdubbelt tot het jaar 2040 en de wereldwijde welvaart vijf keer zo groot wordt, dient de relatieve milieudruk met een factor 20 te verkleinen
om een halvering van de wereldwijde milieudruk te bereiken (R.A.P.M. Weterings en J.B. Opschoor,
1992, The ecocapacity as a challenge to technological development, Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek, Rijswijk).
9 Voluit gaat het om: het Interdepartementaal Onderzoekprogramma Duurzame Technologische
Ontwikkeling (DTO) en het Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum Duurzaam Gebouwde Omgeving
(DIOC-DGO).



Analytische modellen kunnen inzicht geven in de wijze waarop milieuproblematiek zich in de stad manifesteert en in de oorzaak-gevolgketens die daaraan ten grondslag
liggen. Ter illustratie worden twee van deze modellen toegelicht in de onderstaande
kaders: de milieu-ruimterelaties volgens P. Glasbergen en het Ecopolis-model van
S.Tjallingi. De modellen kunnen worden gebruikt om richting te geven aan de oplossing
van de milieuproblemen in de stad.

Kader Milieu-ruimterelatiemodel
Het model onderscheidt drie typen relaties tussen de ruimtelijke structuur en de
milieukwaliteit: (1) de invloed van de ruimtelijke structuur op de totale milieubelasting (milieuefficiency-effect), (2) de invloed van de lokale functies op elkaar
(milieukwaliteitseffect) en (3) de invloed op de ecosystemen door direct (verdringingseffect) en indirect ruimtegebruik (aantasting en uitputting door recreatie,
interstedelijke infrastructuur, waterwinning, landbouw, grondstoffenwinning:



uitstralingseffect)10. Deze indeling correspondeert niet op eenduidige wijze met de

Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als meervoudige opgave

verschillende stromen die Ecopolis onderscheidt. De eerste relatie heeft betrekking
op de output van de stad. Hierin zijn de emissies en het afval van materialen, water
en als gevolg van verkeer en ander energiegebruik de meest prominente milieuonderwerpen. Hinder en de onderlinge beïnvloeding van nabije functies
(de tweede relatie) zijn natuurlijk dekkend. De derde relatie beschrijft het directe
en indirecte ruimtegebruik en de input van energie, water en materialen in de stad.
Biodiversiteit past hier als thema vrijwel geheel onder. Het belang van de milieuruimterelaties is dat ze de milieuconsequenties van ruimtelijke keuzen expliciet
maken, door milieukwaliteit en ruimtelijke inrichting in onderling verband te
brengen.

10 Waals, J.F.M. van der en P. Glasbergen, Duurzame stedelijke ontwikkeling, in: Bressers, P.P.J. en
P. Glasbergen, Milieu, samenleving en beleid, Elsevier, 2000, halen Van der Velde c.s., 1998 aan.

Kader Ecopolis
In het model Ecopolis worden de stromen van materie door het stedelijk systeem,
de ruimtelijke vormgeving en de processen bij besluitvorming, ontwerp, aanleg en
gebruik onderscheiden. Dit model wordt inmiddels in Nederland algemeen toegepast. Ecopolis, dat werd ontwikkeld door S. Tjallingii, beschrijft de stad als een
ecosysteem met stromen (energie, water, grondstoffen), gebieden en actoren11.
De milieuproblemen worden hiermee vanuit drie invalshoeken belicht: technisch
(het duurzaam beheer van stromen), ruimtelijk (het uitbuiten van de potenties
van een plaats) en procesmatig (besluitvorming en participatie)12. In het model
ligt de nadruk op de invloed van de ruimtelijke structuren op de milieubelasting
en de ecosystemen; hinder, gevaar en bodemvervuiling komen niet direct aan de
orde. Ecopolis maakt duidelijk hoe de ecologische aspecten in het proces van
bouwen en plannen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus aan de orde kunnen
komen, enerzijds door de efficiency van stromen in de stad te vergroten, anderzijds
door de omstandigheden ter plaatse te benutten (ruimtelijke kwaliteit) en draagvlak te creëren (proceskwaliteit).

Glasbergen brengt de relaties tussen milieuproblemen en de ruimtelijke structuur
van de stad in beeld. De toegevoegde waarde van dit model is drieledig. Het model geeft
een geheel eigen invulling aan de ruimtelijke invalshoek, die verschilt van Ecopolis. Bij de
formulering van milieu- en veiligheidseisen wordt beter rekening gehouden met de
verdeling van gevoelige functies in de omgeving. Tot slot is de ruimtelijke ordening het
integratiekader om verschillende sectorale doelstellingen te optimaliseren.
11 S.P. Tjallingii, 1995, Ecopolis, strategies for ecologically sound urban development, Backhuys Publishers,
Leiden. De indeling in stromen, gebieden en actoren werd onder meer overgenomen in: Ecologisch
Verantwoorde Stedelijke Ontwikkeling (VROM / Tjallingii), Bouwstenen voor een duurzame stedenbouw
(VNG 1996) en het onderzoeksprogramma ‘De Ecologische Stad’ (DIOC-DGO). Het Nationaal Pakket
Duurzame Stedebouw (DuBo-centrum, 1999) spreekt van milieukwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en
proceskwaliteit als elementen van duurzame stedebouw.
12 Bij de uitwerking van de stromen in Ecopolis zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Wellicht is het zinvol om in het model de ketens niet op te splitsen; en afvalwarmte bij energie, afvalstoffen bij materialen en
afvalwater bij water onder te brengen. Verkeer en vervoer, of desgewenst mobiliteit, is eigenlijk de activiteit
van een sector of doelgroep. Er is natuurlijk wel sprake van een zichtbare verplaatsing die daarom is te
beschrijven als een stroom. Maar meer verkeer binnen de stad leidt niet tot een kleiner in- en uitstroom en
is ook niet goed voor het milieu. Tijdens de levensduur van voertuigen zijn de milieueffecten van het energiegebruik veruit dominant, terwijl fabricage en sloop niet tot het stedelijk milieubeleid kunnen worden gerekend. Het is daarom zinniger mobiliteit als belangrijk onderdeel van energie te beschouwen. De mogelijkheden tot het beïnvloeden van het consumptief gedrag in het stedelijk milieubeleid zijn voornamelijk
beperkt tot de vormgeving van de ruimte. De mogelijkheden voor milieubeleid gericht op consumenten
door het Rijk zijn iets groter. Door technologische vernieuwingen in producten en diensten voor consumenten kunnen naar verwachting de grootste verbeteringen worden bereikt. Dan moet bij de ontwikkeling
daarvan wel voldoende zijn geanticipeerd op de aantrekkelijkheid en de range van mogelijke (en onbedoelde)
gebruiksmogelijkheden. Ondanks het enorme volume van het gebruik van bouwmaterialen, zijn ook materialen voor andere toepassingen belangrijk, en zouden die meegenomen moeten worden in de analyse.



2.1.4 Trends en resultaten in de stedelijke milieuproblematiek
In de Rapportage Duurzaam Bouwen (bijlage bij het Nationaal Milieubeleidsplan, 1989-1990) werd het aandeel van het bouwen in de totale milieuproblematiek
berekend, waarbij enkele aspecten van het gebruik van de stad, zoals het verwarmen van
woningen, werden opgenomen (zie Achtergrondstudie Duurzame stedelijke ontwikkeling,
Achtergrondstudie 009)13. De cijfers laten een significante bijdrage zien aan de uitstoot
van CO2 (33% van het totaal), NOx (10%), N (15%), HCFK’s en HFK’s (16%), en aan de
afvalproductie (20%). Voorts bleek dat Nederland 2,85 miljoen ernstig geluidsgehinderde
woningen telde en dat een kwart van de woningen in de steden met stankoverlast te
kampen had. Sinds 1990 zijn vooral dankzij het beleid met duurzaam bouwen verbeteringen opgetreden. Het gebruik van bijvoorbeeld stoffen die de ozonlaag aantasten is
gestopt, evenals het gebruik van vluchtige organische stoffen in verf. De hoeveelheid
zware metalen en radioactiviteit die uit bouwmaterialen vrijkomen is verminderd.
Sloopafval wordt voor 90% opnieuw gebruikt. Tegenover de winst staat dat – ondanks
technische verbeteringen – bepaalde milieuproblemen in absolute zin zijn toegenomen.
De Milieubalans van het RIVM geeft bijvoorbeeld aan dat de CO2-emissies uit woningen
sinds 1980 een stijgende tendens vertonen, ondanks een reductie van de emissies per
woning met 20%. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat in deze periode de woning-



voorraad met 35% toenam.
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Het beleid van duurzaam bouwen heeft de afgelopen tien jaar gestalte gekregen
in het NMP en zijn opvolgers, alsmede in de Actieprogramma’s Duurzaam Bouwen
(1995 en 1997)14. Bij een evaluatie in 1999 van het gevoerde beleid en de concrete resultaten werd geconstateerd dat met name bij de nieuwbouw van woningen grote vooruitgang is geboekt. Het programma Duurzaam Bouwen zal de komende jaren worden
voortgezet en uitgebouwd, waarbij de nadruk op de bestaande woningvoorraad, de utiliteitsbouw en de stedenbouw komt te liggen15. Er is meer aandacht nodig voor het vergroten van het maatschappelijk en economisch draagvlak voor milieuverbeteringen in de
steden16. Tot slot is het analyseren van de gehele keten of levensloop van (elementen
van) de stad nog onvoldoende doorgedrongen in de praktijk van het duurzaam bouwen.
13 Het milieubeleid, verwoord in het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1989-1990 en de aanvullingen,
onderscheidt zeven beleidsthema’s (klimaatverandering, verzuring, vermesting, verspreiding, verwijdering, verstoring en verspilling) en zes doelgroepen, waarvan er twee direct met de inrichting en het
gebruik van de gebouwde omgeving te maken hebben: wonen en de bouw (de andere doelgroepen:
verkeer en vervoer, industrie, recreatie en handel, diensten en overheid). Het aandeel van de gebouwde
omgeving is niet precies uit te drukken, uit de Milieubalans 1999 valt af te leiden dat er 38% van het
afvalprobleem, 35% van de bodemverontreiniging en een onbekend percentage van de verspreiding
concentreert; hierin zijn energieconsumptie en verkeer niet meegerekend).
14 Het beleid op het gebied van duurzaam bouwen en de resultaten hiervan worden behandeld in:
H.R. Haarman, E.N. van Leeuwen en M.A.R. de Haan, ‘Sustainable building policy in the Netherlands’,
Milieu 2000/2, 62-70.
15 ‘Monitoring Duurzaam Bouwen’, Novem 1999.
16 Moll H.C., K.J. Canters, P. Glasbergen en G. de Vries, ‘Sustainable building in the Netherlands’,
Milieu 2000/2, 55-61.

2.1.5 Resumerend
Er ligt nog een zeer omvangrijke ecologische opgave. Deze bestaat er primair uit
om de milieudoelstellingen te integreren binnen de praktijk van ruimtelijke inrichting
door de (al dan niet reeds bestaande) gebouwde omgeving te verduurzamen en te anticiperen op veranderingen in de toekomst. De ecologische opgave voor de steden is complex: de milieuproblemen manifesteren zich op alle ruimtelijke schaalniveaus, uiteenlopend van een gebouwdetail (asbest) tot de hele wereld (broeikaseffect), zowel in het
heden (geluidsoverlast) als in de verre toekomst (schaarste aan hulpbronnen) en in alle
stadia van de levensloop (grondstoffenwinning-materialenproductie-aanleg/bouwgebruik-sloop-afvalbehandeling). Bovendien heeft het begrip ecologische duurzaamheid
veel gezichten. Het gaat over het duurzaam beheer van de ketens van energie, water en
grondstoffen, doelmatig gebruik van ruimte en vruchtbare grond, alsmede om biodiversiteit en maatregelen tegen hinder, overlast en gezondheidsschade. Het is wenselijk dat de
lokale overheden streefbeelden voor de langere termijn expliciet verwoorden in duurzaamheidsvisies.
2.2

Knelpunten in de praktijk
In het kader van het grotestedenbeleid en het investeringsbudget stedelijke

vernieuwing hebben de grotere steden in 1999 Meerjarenontwikkelingsprogramma’s
(MOP’s)opgesteld. Volgens het ministerie van VROM voldoen deze nog lang niet aan alle
eisen, vooral wat betreft de voor het milieu meest significante prestatievelden. Volgens de
VROM-raad mag dat ook niet worden verwacht in het eerste jaar. Het is voor gemeenten
een leerproces. Het opstellen van MOP’s is een krachtige impuls voor integratie die
echter tijd nodig heeft voordat ze in het beleid en de organisatie tot veranderingen leidt.
Het ontbreken van een Nationaal Pakket Duurzame Stedelijke Vernieuwing is hier wellicht een oorzaak waardoor die wat verdergaande integratie niet al eerder tot stand is
gekomen. In de loop van de tijd zal deze situatie naar verwachting verbeteren.
Ook de Lokale Agenda 21 is volgens VROM17 in Nederland niet het stimulerende
proces waarin gemeenten tot een samenhangend duurzaamheidsbeleid komen. De Kleine
Aarde wijt dat aan gebrek aan ondersteuning vanuit de rijksoverheid en de VNG.
In andere landen lijkt de Lokale Agenda 21 echter wel te functioneren. Wellicht is dus
verbetering mogelijk door lering te trekken uit de ervaringen in deze landen.
Hoewel de Raad met de Minister (zie de adviesaanvraag) vermoedt dat de ecologische opgave onvoldoende is geïntegreerd in de stedelijke ontwikkeling en herstructurering, vraagt hij zich af of de algemene indruk die is verwoord in de adviesaanvraag voldoende recht doet aan de gevarieerde praktijk die inmiddels bij gemeenten is ontstaan.
17

Milieuprogramma 2001-2004 (september 2000).



Hij heeft ook de indruk dat er inmiddels zeker ook positieve ervaringen zijn opgedaan
met het vroegtijdig betrekken van milieuaspecten in stedelijke planning.
Dat alles neemt niet weg dat de Raad de indruk van de Minister deelt, dat de
integratie van milieu in het beleid voor de stedelijke herstructurering over het algemeen
te wensen overlaat. Milieu wordt door de ontwerpers kort gezegd ervaren als een restrictieve lastpost, die hun creatieve vrijheid inperkt en het bouwproces opzadelt met hoge
meerkosten, vertraging en verlies aan controle. Ook wordt erop gewezen dat milieuregels
een intensiever ruimtegebruik in de weg staan. Uit het totstandkomen van de
Experimentenwet Stad en Milieu blijkt dat deze klacht gehoor heeft gevonden, maar de
vraag is of de praktijk daarbij op dit moment voldoende gebaat is.Tegenover deze klachten staat de constatering dat stedenbouwkundigen en planners onvoldoende kennis over
het milieu hebben en milieu te zeer als een extern specialisme beschouwen in plaats van
een onderdeel van hun eigen curriculum. Uiteindelijk hebben ontwerpers met restricties
op velerlei gebied te maken en men kan zich afvragen of milieueisen daarbij zoveel
anders zijn dan andere randvoorwaardenstellende eisen als de ARBO-wetgeving of
brandveiligheidseisen. Ook spelen ontwerpers onvoldoende in op de kansen die het
milieu biedt om ruimtelijke kwaliteit en verscheidenheid te bereiken.
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Het milieubeleid is een betrekkelijk jonge discipline die zijn plaats in de ruimtelijke ordening nog niet gevonden heeft, zoveel maken de commentaren van betrokkenen
duidelijk. In de praktijk wordt het milieu nog teveel aan het eind van het proces ingebracht, veelal heeft deze bijdrage het karakter van controle en het opwerpen van belemmeringen voor eerder ontwikkelde plannen. In de adviesaanvraag suggereert de Minister
dat dit mogelijk te maken heeft met het feit dat het milieubeleid zich op een ander punt
in de beleidslevenscyclus bevindt dan de stedelijke herstructurering.18 De beleidslevenscyclus verklaart vooral verschillen in politieke en mediabelangstelling voor een probleem
(de attentiewaarde). Het geeft weer dat beleidsterreinen een repeterende cyclus doormaken van de fase van erkenning van het probleem tot en met een beheersfase, waarbij
de aandacht voor het probleem eerst toeneemt, maar na beleidsformulering afneemt.
Ook als de veronderstelling van de Minister met betrekking tot het faseverschil in de
beleidslevenscyclus juist is, is het de vraag of dit inzicht kan bijdragen aan een oplossing
van het probleem. De attentiewaarde van een issue wordt namelijk goeddeels bepaald
door factoren die zich niet lenen voor beleidsbeïnvloeding19. Daarom gaat de Raad op
dit punt verder niet in.

18 IMP Milieubeheer 1985-1989; TK 1984-1085, 18 602, nrs. 1 en 2. Paragraaf 2.2 gaat overigens in op de
faseverschillen tussen milieuproblemen onderling, niet op verschillen tussen milieu en andere beleidsterreinen.
19 Zo is de attentiewaarde veelal hoog na het optreden van een calamiteit.

Hierna worden enkele verklaringen genoemd voor het gesignaleerde gebrek aan
integratie. De eerste drie verklaringen zijn naar voren gekomen in een onderzoek dat in
opdracht van de Raad door BOOM20 is uitgevoerd, terwijl de overige punten zijn voortgekomen uit een kleine serie korte interviews.
¬ Milieu is een relatief nieuw beleidsterrein.
¬ Milieubeleid wordt negatief geassocieerd met hoge kosten, vertraging en verlies
aan controle.
¬ De inbreng van milieuspecialisten richt zich onvoldoende op de grote lijn en is
hierdoor niet goed inpasbaar.
¬ Duurzaamheid zoals gedefinieerd in het Brundtlandrapport is overal mee
vervlochten en daardoor moeilijk te adresseren.
¬ Milieurandvoorwaarden worden gezien als een inperking van de creatieve vrijheid in het ontwerpproces.
¬ De opleiding van architecten en vooral stedenbouwers en planologen besteedt te
weinig aandacht aan milieuaspecten en de integratie daarvan in het ontwerpproces. Er is nog onvoldoende kennis over de ontwerpkansen die het meenemen
van milieucriteria biedt. Milieutechniek is nog steeds een (extern) specialisme, en
dat moet veranderen.
¬ Verschillende milieuaspecten leiden tot verschillende randvoorwaarden aan het
ontwerpproces, die soms zelfs tegenover elkaar staan. De milieuagenda is hierdoor onduidelijk. De aandacht voor detailoplossingen is daardoor groot. Dat kan
daardoor belemmerend werken voor het ontwerpproces dat juist gebaat is bij
grote lijnen. De relevante milieuaspecten moeten daarom zelf eerst worden geïntegreerd. Dit uit zich onder meer in het feit dat de aanpak die in het Nationaal
pakket duurzame stedenbouw wordt geschetst, in de praktijk nog niet wordt toegepast.
Tegen deze achtergrond kan een groot aantal knelpunten voor het bereiken van
een voldoende milieukwaliteit worden gesignaleerd. De hier opgesomde knelpunten zijn
deels geïnventariseerd in het genoemde onderzoek door BOOM, zijn deels afkomstig uit
een (beperkte) inventarisatie bij enkele sterk betrokken deskundigen, of worden genoemd
in de ‘duurzaam bouwen’ publicaties en in verscheidene tijdschriftartikelen. De aldus
verzamelde knelpunten zijn zeer uiteenlopend van aard. Ze hebben onder meer betrekking op onduidelijkheden in het rijksbeleid en gebreken in de regelgeving, gebreken of
onduidelijkheden in de taakverdeling, het ontbreken van voldoende ruime budgetten of
mechanismen om kosten door te berekenen (financiële knelpunten), en op onvoldoende
kennis, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het probleem bij relevante actoren.
20

Dit rapport is op aanvraag bij de Raad beschikbaar.



Voorbeelden van knelpunten als gevolg van onduidelijkheid in het rijksbeleid en
regelgeving zijn:
¬ De gemeenten vinden het moeilijk om in hun MOP’s invulling te geven aan het
prestatieveld duurzaamheid uit het ISV, omdat hiervoor heldere criteria ontbreken. Daardoor is hen onduidelijk wat er onder moet worden verstaan.
¬ De gemeenten geven aan dat vooral voor de bestaande stad en voor particuliere
initiatieven te weinig instrumenten voorhanden zijn om milieuaspecten te integreren in de planvorming. Landelijk normstelling, zoals in het Bouwbesluit,
maakt het moeilijk lokaal verdergaande milieumaatregelen te nemen. De vertaling van nationaal beleid levert ook nogal eens moeilijkheden op omdat het te
abstract of te rigide is. Gemeenten vragen daarom om nationale plannen te voorzien van uitvoeringsprogramma’s.
¬ Secundaire materialen zijn minder populair dan primaire, onder meer omdat een
mindere kwaliteit wordt verondersteld. De overheid draagt daaraan bij doordat
ze secundaire stoffen als afvalstoffen betitelt21.
Voorbeelden van financiële knelpunten zijn:
¬ Private financieringsinstellingen en consumenten lijken weinig bereidheid te



vertonen maatregelen te accepteren die tot substantiële verhogingen van de
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investeringskosten leiden22.
¬ Integratie van bouwtechnische en milieutechnische eisen noopt in praktijk tot
een iteratieve werkwijze waarbij ontwerper, constructeur en milieuspecialist
samen tot een optimaal ontwerp kunnen komen. Hiertoe ontbreekt echter veelal
het budget. Dit leidt enerzijds tot een beperkte milieuprestatie van gebouwen en
anderzijds tot overdimensionering van de constructie, met het oog op de veiligheid.
¬ Hoewel algemeen wordt onderschreven dat de milieugevolgen van de gebouwde
omgeving over de gehele levenscyclus in de planvorming moeten worden betrokken, is deze vorm van integratie in praktijk nog weinig zichtbaar. De kosten voor
beheer, onderhoud, renovatie en sloop zijn afhankelijk van locatiespecifieke
omstandigheden (bodemgesteldheid) en van de vormgeving, de materiaalkeuze,
het bouwproces en van het gebruik. Deze kosten worden niet systematisch in
beeld gebracht en spelen zodoende een ondergeschikte rol.

21 Hendriks, Ch., Duurzaam bouwen heeft nieuwe impulsen nodig, In: De ecologische stad, van illusie
naar realiteit, Hendriks, Ch. en M. Kaiser (red.), DIOC-DGO/Æneas, Best, 2000.
22 Hendriks, Ch., ibid.

Voorbeelden van knelpunten als gevolg van onvoldoende betrokkenheid bij het
probleem zijn:
¬ Voor het merendeel van de bewoners is ‘milieu’ geen significant aspect bij de
keuze van een woning. Dit stimuleert het totstandkomen van voorzieningen voor
een duurzaam gebruik van woningen niet.
¬ Installateurs en aannemers zien zichzelf als uitvoerders die niet de rol hebben om
initiatieven te nemen om duurzaam bouwen toe te passen.23
¬ In de utiliteitsbouw en bij ingrepen in de bestaande woningvoorraad wordt door
de opdrachtgevers nog niet voldoende rekening gehouden met duurzaam bouwen.
¬ Onvoldoende nakoming van de regelgeving. De Raad heeft er echter onvoldoende zicht op de omvang hiervan.24
Voorbeelden van knelpunten die betrekking hebben op de taakverdeling zijn:
¬ Er bestaan onduidelijkheden over de competenties van de verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld in de waterketen25.
¬ Partijen die een rol kunnen spelen bij het opsporen van alternatieven en die bij
kunnen dragen aan een oplossing, zoals waterschappen en energiebedrijven,
worden soms niet of te laat in het proces betrokken.
Deze en andere knelpunten leiden ertoe dat de milieuprestaties op lokale schaal
ondanks de inspanningen voor verschillende milieuthema’s achterblijven bij de gestelde
doelen. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de volgende voorbeelden
betreffende externe veiligheid, bevordering van gebruik van alternatieven voor de auto
en materiaalgebruik.
¬ Externe veiligheid: Er zijn tekortkomingen op het gebied van de externe veiligheid in de woonomgeving. Het vinden van een goede oplossing voor deze tekortkomingen vergt een zorgvuldige afweging in het dilemma tussen enerzijds het
minimaliseren van de kans op calamiteiten en de omvang van het mogelijke
effect ervan, anderzijds de praktische onmogelijkheid (en gezien andere doelstellingen ook ongewenstheid) om in een land waar ruimte een schaars goed is en
23 Eén van de geraadpleegde praktijkbetrokkenen schetste van de rol van aannemers en installateurs het
volgende beeld: “Hoewel veruit de meeste aannemers te goeder trouw zijn, biedt de bouw in praktijk vele
mogelijkheden kosten te besparen door af te wijken van het bestek, zonder dat dit (tijdig) aan het licht
komt. Dit wordt bevorderd door relatief frequente bedrijfsbeëindigingen in deze sector. Onzorgvuldig
uitgevoerd werk blijft eveneens vaak (lang) verborgen en kan het rendement van dubo-maatregelen
verminderen. Bovendien wordt er in het algemeen vanuit de overheid niet grootscheeps gecontroleerd
op de uitvoering van dubo-maatregelen.”
24 Als voorbeeld hiervan noemt één van de ondervraagden oneigenlijk gebruik of ontduiking van de
regels bij sloop een knelpunt.
25 Toonen, Th. A. J., Discussie waterbestuur moet uit competentiesfeer, In: Waterbericht, 2000/5



het streven gericht is op intensief ruimtegebruik met als doel de open ruimte
open te houden, alle activiteiten met enig risico uit de woonomgeving te verwijderen.

Kader Externe veiligheid
De twee recente grote incidenten op het gebied van de veiligheid - Enschede en
Volendam - tonen de tekortkomingen op het gebied van de externe veiligheid in de
woonomgeving indringend aan. Als gevolg hiervan worden nu de thema’s ‘vuurwerkopslag’ en ‘brandveiligheid horeca’ voortvarend aangepakt. Er zijn echter meer
potentieel gevaarlijke situaties in de woonomgeving zoals onder meer blijkt uit een
door de milieubeweging opgesteld lijstje van 9 bedrijven die zo snel mogelijk naar
een veiliger plek zouden moeten worden verplaatst.26

¬ Alternatieven voor de auto: Er zijn in afzonderlijke gemeenten zeker veel goede
voorbeelden te vinden van projecten die gericht zijn op het bevorderen van fiets
en openbaar vervoer. Desondanks ontbreken goede, veilige en goedkope stallings-



mogelijkheden op veel andere plaatsen, laat de verkeersveiligheid van fietsers te
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wensen over en krijgen fietsers onvoldoende prioriteit bij de verkeersafwikkeling
(verkeerslichten, voorrangssituaties, onontkoombare omwegen)27. Ook het openbaar vervoer moet soms genoegen nemen met slecht gekozen halteplaatsen en
routes. Dit zijn mede argumenten waardoor bij lokale verplaatsingen vaak toch
voor de eigen auto gekozen wordt.
¬ Materiaalgebruik: Nederland onderscheidt zich in negatieve zin door het forse
materiaalgebruik voor het bouwrijp maken (40% van het totaal). Dit noopt volgens de Raad tot het kritisch bezien van de criteria voor locatiekeuze, tot het
overwegen van materiaalextensievere methoden van bouwrijp maken en tot
materiaalsparende bundelingsvormen zoals door infrastructuurstapeling.
2.3

Oplossingen

2.3.1 Vraagstelling; dilemma’s
De Raad wil niet de indruk wekken dat voor alle gesignaleerde knelpunten eenvoudige en eenduidige oplossingen voorhanden zijn. Oplossingen die voor sommige
milieuproblemen tot significante verbeteringen leiden, hebben op andere punten een

26 Gevaarlijke

bedrijven snel weg uit woonwijken, in: Natuur en Milieu, 5 juni 2000
Tilman, H. Stedelijk artefarct of openbare ruimte, De fietsenstalling in het spanningsveld van veiligheid en stedebouw, In: de Architect, oktober 2000, pp. 62-67.
27

mogelijk ongunstig effect. Er treden in de oplossingensfeer enkele dilemma’s op.
Een goed voorbeeld van zo’n dilemma is dat van verdichting en inbreiding. Daarbij zien
beleidsmakers zich geconfronteerd met de zogenoemde ‘paradox van de compacte stad’.
Enerzijds heeft het bouwen in hoge dichtheden ecologische voordelen en spaart
het open ruimte. Enkele aspecten van de milieubelasting van de stad als totaal zouden op
deze wijze beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld ruimteverwarming, mobiliteit (een
groter aandeel van openbaar vervoer en fiets) en de opties voor energievoorzieningen op
wijkniveau28. In het VINEX-beleid droegen deze punten bij tot de keuze voor relatief
compacte verstedelijking.
Anderzijds vormen sommige milieuaspecten zoals hinder een belemmering voor
verdere verdichting en het mengen van functies. Daarnaast heeft recent onderzoek aangetoond dat in de VINEX-wijken de verwachte positieve effecten voor het milieu op
korte termijn tegenvallen29. Dit heeft allereerst te maken met het feit dat de gerealiseerde
VINEX-wijken niet echt compact zijn (40 woningen per hectare; in hoogstedelijke gebieden zijn dichtheden boven 100 woningen/ha gebruikelijk), waardoor de bijbehorende
voordelen beperkt blijven. Bovendien blijkt de verstedelijkingsvorm minder bepalend
voor nieuwe energievoorzieningen dan enkele jaren geleden werd aangenomen.
Ten slotte is er het gedrag van mensen: met name ten aanzien van mobiliteit zijn veranderingen in gedragspatronen moeilijk af te dwingen.
Op termijn kunnen compacte woonmilieus zeker milieuvoordelen bieden, met
name door de mogelijkheid om in de toekomst veranderingen van functies op te kunnen
nemen: er blijven kansen bestaan voor het inpassen van openbaar vervoer en de instandhouding van natuurgebieden buiten de steden. Bovendien draagt de compacte verstedelijking bij aan differentiatie van de stedelijke inrichting, omdat de (nog) bestaande
ruimtelijke contrasten in de gebouwde omgeving niet onder een deken van diffuse verstedelijking verdwijnen.30 De compacte stad is allerminst het panacee voor de duurzame

28 Door de korte afstanden en het grotere draagvlak voor openbaar vervoer werd er minder automobiliteit verwacht, bovendien zouden kleinere huizen leiden tot een lager energiegebruik en kunnen in compacte woonwijken zuinige energievoorzieningen op wijkniveau (zoals stadsverwarming, warmtekoppeling) worden toegepast. Tot slot dragen compacte steden bij aan de instandhouding van natuur en open
gebieden buiten de stad. In de literatuur over de compacte stad is sprake van een paradox, want tegenover de milieuvoordelen staan ook milieubezwaren: geluid- en stankhinder door de nabijheid van
milieubelastende en milieugevoelige functies.
29 Zo de vermindering in de automobiliteit is uitgebleven, nam het gebruik van openbaar vervoer en de
fiets niet wezenlijk toe en dienen zich voor de energiebesparing alternatieven aan die onafhankelijk van
de stedelijke structuur zijn. Bovendien belemmert een te hoge dichtheid het gebruik van duurzame
energiebronnen (Van der Waals, in: Milieu 1999/ 4, pp. 169 -180).
30 Bijkomende voordelen zijn de mogelijkheden van functiemenging en het behouden van een draagvlak
voor voorzieningen in de nabijheid van de woonomgeving.



stad, maar houdt desondanks op langere termijn perspectieven voor ecologische duurzaamheid open. Het meest overtuigende voordeel van compact bouwen vindt de Raad
dat het verdichten van de bebouwing in sommige delen van de bestaande stad per saldo
meer mogelijkheden biedt om in andere delen voor variatie daarop te kiezen. Hij is
echter van mening dat het, los van de specifieke context, propageren van compactere
woonmilieus en verdere verdichting voorbij gaat aan verschillende nadelen, die soms van
grotere betekenis kunnen zijn dan de voordelen.
De Raad pleit er dan ook voor om, met inachtneming van het uitgangspunt ‘verdichting overal waar dit meerwaarde heeft’, de dichtheid bewust zodanig te variëren dat
deze (in samenhang met andere kenmerken van de desbetreffende omgeving) steeds past
bij de individuele behoeften van de stadsbevolking. Daar hoort ook een passende openbare ruimte bij. Hoge stedelijke dichtheden zijn bijvoorbeeld aantrekkelijk voor mensen
die graag gebruik maken van allerlei voorzieningen buitenshuis en voor arbeidsintensieve bedrijven die representatieve locaties prefereren. Waar de hoogste dichtheden worden gerealiseerd, moeten tevens efficiënte voorzieningen voor fietsers en voetgangers en
efficiënt openbaar vervoer aanwezig zijn. Wonen, werken, recreëren en nutsvoorzieningen moeten in elkaars nabijheid liggen. Wanneer hogere dichtheden zo worden



toegepast, bieden ze ook de mogelijkheden om in deze randvoorwaarden te voorzien en

Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als meervoudige opgave

dragen ze bij aan een grotere variatie aan stedelijke milieus, aan functiemenging en
flexibiliteit. Omdat gebieden met lagere dichtheden bijvoorbeeld aantrekkelijk blijken
voor veel huishoudens met kinderen, moeten tevens de woningen op die plaatsen aangepast zijn op de combinatie van werken en zorg en moet de openbare ruimte veilig en
uitdagend zijn voor kinderen.

Tabel 1 De positieve en negatieve effecten van verdichting
aspect

positieve effecten

negatieve effecten

commentaar en oordeel

energie

kortere lokale autoritten

meer recreatieve/sociale

positieve en negatieve effecten

minder buitenmuren

autoritten

in dezelfde orde

door meergezinswoningen

centrumbewoners

causaal verband is

en bedrijfsverzamel-

vliegen meer

onwaarschijnlijk

gebouwen

minder dakoppervlak

innovaties maken energie-

kleinschalige wkk eerder

voor zonne-energie

besparing steeds minder

mogelijk

afhankelijk van

meer draagvlak openbaar

verstedelijkingspatroon

vervoer
water

minder druk om te

relatief aandeel verhard

bouwen in uiterwaarden

oppervlak groter,

en andere buffers

stelt eisen aan waterafvoer/-berging

materialen

minder leidingen, grootschaliger voorzieningen

hinder

biodiversiteit

minder hinderende

concentratie van hinder

de grotere concentratie van

activiteiten, vooral van

burengerucht neemt toe

hinder kan uitlokken tot

lokaal verkeer

door meer binnenmuur

gericht lokaal beleid

meer open buitengebied

minder ruimte stads-

betere kwaliteit groene ruimte

natuur

kan stedelingen verleiden in
de stad te recreëren

economische, minder landschappelijke
sociale en

aantasting

culturele

beter draagvlak voor

meer behoefte aan

voorzieningen en markt-

openluchtrecreatie

faciliteiten
grotere investeringen in
openbare ruimte
gelegitimeerd
De Raad is dus voorstander van het bewust plannen in variabele dichtheden:
soms meer compact, namelijk overal waar dit meerwaarde biedt, en soms minder compact. Om misverstanden te voorkomen: de Raad is zeker voorstander van concentratiestrategiëen (zoals de netwerkstad) met als doel om ongebreidelde uitwaaiering van
verstedelijking te voorkomen. Binnen de gebieden waarin aldus de verstedelijking wordt
geconcentreerd, dient de bebouwing echter soms meer, soms minder compact te zijn.



Er zijn meer dilemma’s die zich soms prominent manifesteren bij het hanteren
van bepaalde ontwerpconcepten. Technologische oplossingen voor deze dilemma’s zijn
denkbaar, maar vergen tijd om ontwikkeld te worden (zoals geforceerde ventilatie door
warmtewisselaars). In de onderstaande tabel wordt een indicatie gegeven van deze
dilemma’s.
Tabel 2 Enkele andere dilemma’s bij het doorvoeren van milieumaatregelen
dilemma

positieve milieu-

negatieve milieu-

en gezondheidseffecten

en gezondheidseffecten
legionella

lage temperatuur

energiebesparing, geringer

water voor ruimteverwarming

verbrandingsgevaar

lokale energievoorziening

minder aanvoer

uit hernieuwbare bronnen

externe energie

veel oppervlaktewater

waterberging, lokale

ziekten, verdrinking

zuivering



opslag gescheiden afval

efficiëntere afvalverbranding,

in stedelijk gebied

meer hergebruik
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nestelvoorzieningen

betere vogelstand

zongerichte oriëntatie

lagere warmtebehoefte

warmte-isolatie

lagere warmte-behoefte

extensief en natuurlijk

minder groenafval, minder

groenbeheer

meststoffen, meer soorten,

ongedierte en stank
soms stank, ziekten

problematische warmteafgifte,
vocht, schimmels

geen bestrijdingsmiddelen
woonstraten

minder korte ritten,
verkeersveiliger, relatief meer
ruimte voor groen

Bij het zoeken naar oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en naar wegen
om de milieuprestaties van de stad te verbeteren, dienen beleidsmakers terdege rekening
te houden met het optreden van dit soort dilemma’s. Dat doet echter niet af aan de
relevantie van mogelijke oplossingen voor de in de vorige paragraaf gesignaleerde knelpunten.

De Minister doelt met zijn vraag naar de oorzaken van het gebrek aan integratie
van duurzaamheid vooral op wat de Raad in paragraaf 2.1.3 heeft aangeduid als proces.
De procesmatige oplossingsrichtingen worden daarom hierna eerst behandeld en krijgen
het meeste aandacht. De oplossingen die de Raad ziet in samenhang met de specifieke
eigenschappen van de locatie (ruimtelijke inpassing) volgt als tweede. Als laatste volgen
de milieutechnische oplossingen.

Economische effecten

sociale effecten

culturele effecten

lagere energiekosten
veel duurder dan andere vormen

soms lelijk als

van milieuvriendelijke energie

toegevoegd element

minder uitgeefbaar oppervlak

sfeer, identiteit

hogere kosten opslag en
inzameling


heroriëntatie leidt tot

beperking stedebouwkundige

gemiddeld 50% sloop

vrijheid
luchten beperkt de effectiviteit

lagere beheerskosten,

sociale onveiligheid?

wordt als onverzorgd ervaren

groter uitgeefbaar oppervlak

toegenomen sociale

sluit slecht aan bij groot belang

autogebruik

veiligheid

minder representatief

2.3.2 Procesoplossingen
In algemene zin kan worden geconstateerd dat het voor bestuurders lastig is zich
te profileren op duurzame ontwikkeling in de zin van de Brundtlandcommissie door
haar langetermijnkarakter en het overstijgen van de traditionele beleidskokers.
Het opstellen van een gemeentelijke visie op ecologische duurzaamheid kan een belangrijk instrument zijn om integratie daarvan in het gemeentelijk beleid te versterken en om
meer samenhang binnen het milieubeleid aan te brengen. Door reorganisatie van ambtelijke apparaten kan integratie van de meest betrokken beleidskokers zoals milieu, ruimte-

lijke ordening, verkeer en groen gefaciliteerd worden (zoals in Delft). Dat kan ook in de
minder formele vorm van een permanente ambtelijke werkgroep duurzame ontwikkeling
(zoals in Boxtel). Een alternatief is de organisatie van de gemeentelijke diensten op te
hangen aan de verschillende stadsdelen (zoals in Tilburg). Deze vorm van gebiedsgerichte integratie kan ertoe leiden dat milieuaspecten eerder in de planning aan bod
komen. Dit heeft als nadeel dat er minder specialismen binnen deze organisatie aanwezig
kunnen zijn. Dit nadeel, dat nu al bij kleinere gemeenten optreedt, kan worden weggenomen door op projectbasis externe expertise in te huren. Ook kan het helpen een
voortschrijdende planning te maken waarin tussenniveaus op weg naar meer ecologische
duurzaamheid steeds binnen enkele jaren bereikt kunnen worden, zodat dit politiek
interessanter wordt. Een heldere gemeentelijke langetermijnvisie kan daarbij een goed
richtpunt vormen.
De milieudiensten worden tot dusver slechts terughoudend en laat betrokken bij
integrale planvorming, mede als gevolg van hun traditionele rol van controleur en handhaver. Op dit punt zou het kunnen helpen een scheiding aan te brengen tussen het uitoefenen van traditionele taken en het leveren van inbreng in de planvorming. Hierbij
moet uiteraard de uitwisseling van ervaringen tussen de mensen die deze twee taken uit-



voeren in stand blijven.
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Niet altijd worden andere actoren effectief bij beleid en uitvoering betrokken.
Bijvoorbeeld in de waterketen blijken verschillende opvattingen over het mandaat en/of
de competenties van de verschillende organisaties (waterschap, waterleidingbedrijf,
gemeente, zuiveringsschap) een effectieve aanpak in de weg te staan. Het lijkt zinvol op
nationaal niveau overeen te komen wat de werkverdeling in de waterkolom moet zijn en
om zo nodig proef- of demonstratieprojecten te entameren. Het Nationaal Pakket
Duurzame Stedebouw doet overigens veelbelovende suggesties om stedelijke vernieuwingsprocessen te ontwerpen, die er vooral op neerkomen de betrokkenheid eerder te
laten beginnen (richting visieontwikkeling) en ook langer door te laten lopen (richting
beheer).
Een oplossingsrichting kan zijn het beschikbaar stellen van grotere budgetten
voor het ontwerpproces. In een iteratief proces kan een betere optimalisatie worden
bereikt tussen bouwtechnische en milieutechnische eisen. Het is gemakkelijk voorstelbaar
dat de extra kosten in termen van geld, tijd en energie zichzelf ruim terugverdienen in
besparingen tijdens de uitvoering, het beheer en gebruik, en de sloop of herstructurering.
Goede integratie van het milieudenken is volgens de gemeenten vooral afhankelijk van de motivatie van de afdeling milieu. Deze afdeling moet goede voorlichting

geven, nadrukkelijk participeren in de planvorming, nieuwe ontwikkelingen identificeren, alternatieven aandragen, en de meerwaarde van duurzaamheid aantonen voor de
leefkwaliteit. Vaak worden milieuafdelingen te laat betrokken in de planvorming. Een op
schrift gestelde gestandaardiseerde aanpak waarin de rol van de milieuafdelingen wordt
beschreven, zou hierin verbetering kunnen brengen. Goede integratie in de ambtelijke
organisatie wordt soms weer teniet gedaan door bestuurders met sectorale agenda’s.
Ook zijn lange en korte termijnbelangen vaak strijdig met elkaar. Inzetten op een samenhangende afweging (zie hierna) is dan moeilijk. Dit probleem kan wellicht verzacht
worden door het vaststellen van een strategisch programma voor ecologische duurzaamheid met tussendoelen en concrete deelstappen die binnen korte termijn gerealiseerd
kunnen worden.
Verspreid in Nederland zijn allerlei methoden in ontwikkeling die het integratieproces helpen structureren. Een voorbeeld daarvan is de in Den Haag toegepaste
ROMBO-methode. Daarvan is de essentie dat op alle relevante schaalniveaus allereerst
de technische mogelijkheden worden geïnventariseerd, vervolgens de economische
implicaties in kaart worden gebracht en als laatste stap gekeken wordt naar inpasbaarheid en draagvlak. Het hanteren van dit soort methoden kan een bijdrage leveren aan de
oplossing van de gesignaleerde knelpunten.
Ook zijn er instrumenten denkbaar die het milieuaspect integreren in het maken
van de afweging van hen die van woning willen veranderen. Zo’n instrument dat we de
woonkostensom zouden kunnen noemen, telt de huur of hypotheekkosten, woninggebonden belastingen en heffingen, de verwachte kosten voor energie, water, onderhoud
en renovatie die voor rekening van de bewoner komen bij elkaar op. De uitkomst hiervan moet dan prominenter worden geafficheerd dan de huurprijs of traditioneel gepresenteerde lasten voor een koopwoning.
De Raad meent dat een belangrijke stap naar verdere integratie van de milieukolom in het gemeentelijk beleid kan worden gezet door de ecologische opgave van meet
af aan in het proces te betrekken, helder te formuleren, en waar mogelijk niet restrictief
maar constructief uit te werken. Een heldere gemeentelijke langetermijnvisie en gebiedsgerichte integratie kunnen ertoe bijdragen dat milieuaspecten eerder in de planning aan
bod komen. Het primaat van de integratie moet, zo vindt de Raad, liggen bij de ruimtelijke disciplines: zij vormen het kader waarin de ecologische, economische, sociale en
culturele opgaven in samenhang met elkaar worden gebracht. Zorgvuldige afweging en
optimalisatie kunnen echter alleen worden bereikt, indien er voldoende kennis, kunde en
motivatie bij zowel ontwerpers als milieuspecialisten aanwezig is. Pas wanneer gedurende
het hele planproces een duidelijke milieuagenda bestaat, kan de ecologische opgave daadwerkelijk bijdragen aan kwaliteit en verscheidenheid. De aanpak die in het Nationaal



Pakket Duurzame Stedebouw wordt voorgestaan, biedt hiervoor aanknopingspunten.
De uitdaging zal zijn de inbreng vanuit de betrokken disciplines ondanks de verschillende mate van concreetheid optimaal op elkaar af te stemmen. Bij een stedenbouwkundig ontwerp is in eerste instantie bijvoorbeeld een aspect als oriëntatie op de zon
(met het oog op energiebesparing) van de woningen te detaillistisch om al aan de orde te
zijn. Wordt dit echter vanuit de milieudienst alsnog naar voren gebracht als het plan in
grote lijnen op tafel ligt, dan is het te laat om tot een dergelijke aanpassing te besluiten.
Daarnaast is het wellicht zinvol als alle betrokken disciplines bereid en in staat
zijn onderscheid te maken tussen waarden en doelen die niet onderhandelbaar zijn en
waarden en doelen die dat wel zijn. Met de Experimentenwet Stad en Milieu wordt iets
dergelijks beoogd, zij het dat het daarbij vooralsnog om een beperkt aantal projecten
gaat en de procedure complex is31. In beginsel staat de Raad niet afwijzend tegenover bijvoorbeeld het vaststellen van een bandbreedte voor milieunormen (per opgave aangeven
wat een absoluut noodzakelijk - wettelijk en/of politiek - vast te leggen minimumniveau
is en wat daarboven uitwisselbaar kan zijn), maar hij waarschuwt ervoor dat dit er niet
toe mag leiden dat de zwakkere groepen met overlast geconfronteerd worden waaraan zij
niet kunnen ontkomen.



Ook dient kritisch bezien te worden welke nomen als onderhandelbaar worden
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aangemerkt. Gaat het bijvoorbeeld bij geluidhinder alleen om overlast? Hoe zit het dan
met de gezondheidsschade die het gevolg kan zijn van blootstelling aan geluid? Aan de
andere kant zouden ontwerpers moeten kunnen aangeven welke veranderingen in hun
ogen een wezenlijke aantasting van het ontwerp betekenen en welke ruimte er is om,
zonder afbreuk te doen aan het ontwerp, voor duurzamer alternatieven te kiezen.
Mogelijk biedt deze gedachtegang aanknopingspunten voor het verkleinen van de hierboven gesignaleerde kloof tussen de disciplines.
Ook een andere opzet van het ontwerpproces kan een middel zijn om de samenhang te vergroten. Een belemmering voor de integratie van milieu in de stedelijke vernieuwing is gelegen in de kleine schaal van (deel)projecten32, waardoor de opties op de
grotere schaalniveaus niet kunnen worden gerealiseerd. Vaak is die kleinschaligheid een

31 De Experimentenwet Stad en Milieu biedt een aantal geselecteerde gemeenten de mogelijkheid om
een zogenoemd stap 3-besluit te nemen. Dit houdt in dat afwijking van wet- en regelgeving, zowel van
milieukwaliteitseisen (bodem, geluid, externe veiligheid, lucht) als van procedurele en bevoegdheidsbepalingen, mogelijk is. Het centrale doel daarbij is dat de afwijking in het belang moet zijn van een
zuinig en doelmatig ruimtegebruik en een optimale leefkwaliteit in het stedelijk gebied
(bron: www.minvorm.nl)
32 Volgens mondelinge informatie van de heer Schildwacht (gemeente Utrecht, project Leidsche Rijn)
worden op een hoger schaalniveau vaak wel verstrekkende milieuambities geformuleerd, maar deze gaan
vervolgens deels verloren als het project in de realisatiefase in onderdelen wordt opgeknipt, waardoor
het zicht op het totaal verloren gaat.

gevolg van de bestuurlijke beslissing om een kleine groep woningen een heel hoog
milieuprofiel te geven en voor de rest van de wijk de wettelijke vereisten te volgen.
Om de milieuopties op alle schaalniveaus in het ontwerp te betrekken, is het noodzakelijk
dat de ontwerpers al die schaalniveaus beheersen.
Ten slotte kan een lineair karakter van veel ontwerpprocessen een factor zijn.
Wanneer een stap-voor-stap benadering wordt gevolgd, is het verwerken van leerpunten
verderop in het proces niet goed meer mogelijk. De tijd ontbreekt en de plannen zijn
vaak zo ver uitgewerkt dat de ontwerpers niet meer tot wijziging bereid zijn.
Door het ontwerpproces cyclisch-verdiepend in plaats van lineair op te zetten, kan hierin
verandering worden gebracht, in gevallen waar deze werkwijze nog niet wordt toegepast.
In deze werkwijze worden alle fases van het ontwerp achterelkaar doorlopen, en dat een
aantal maal. In eerste cyclus van initiatieffase tot en met beheersfase gaat dit om heel
schetsmatig en grofmazig doorlopen (en bouw en beheer hebben uiteraard de vorm van
gedachtenexperimenten). In latere fases wordt in toenemende mate op detailniveau
gewerkt. Met de mogelijke knelpunten en potenties die dan worden ontdekt, kan in elke
volgende cyclus rekening gehouden worden en eventueel onderzoek wordt veel beter
gestuurd. Ook in een cyclisch vormgegeven proces blijft het echter zaak zorg te dragen
voor een goede en tijdige inbreng van de milieuafdelingen in het ontwerpproces, die een
voldoende zware rol kan spelen bij de besluitvorming.
Resumerend: belangrijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten voor wat
betreft het proces liggen volgens de Raad bij een, eventueel door organisatorische voorzieningen ondersteunde, vroegtijdiger samenwerking tussen ontwerpers en milieuafdelingen en het in meer gevallen aangeven welke normen, binnen een bepaalde
bandbreedte, onderhandelbaar zijn en welke niet.
2.3.3 Locatie-gerelateerde oplossingen (ruimtelijke inpassing)
Er is een trend zichtbaar dat ontwerpers beter aan willen sluiten bij de specifieke
kenmerken van de locatie (ruimtelijke inpassing). Dit zal op termijn vast en zeker doorwerken in de praktijk maar het is de Raad niet duidelijk in hoeverre dit nu reeds in redelijke mate het geval is. Hier en daar staan generieke normen onvoldoende toe dat specifieke gebiedseigen kwaliteiten worden uitgebuit. Dit heeft geleid tot de Experimentenwet
Stad en Milieu. Maar ook op beleidsaspecten buiten de werking van de Experimentenwet
zijn normen soms te star voor locaties waar tolerantere of juist striktere milieunormen
beter passen bij een afwijkende leefomgeving. Wellicht kan de Experimentenwet hiertoe
op termijn worden verruimd. Net als op andere terreinen waar de milieukwaliteit wordt
gereguleerd, zouden voor het duurzaam bouwen geen middelvoorschriften moeten gelden,
maar een resultaatverplichting. Voor partijen die deze keuze niet zelfstandig kunnen
maken, kan de wetgever een lijst van middelen aanreiken waarmee in elk geval aan de



resultaatverplichting wordt voldaan. Bijvoorbeeld met een uitbreiding van de
Experimentenwet Stad en Milieu zou de noodzakelijke praktijkervaring voor zo’n
verandering kunnen worden opgedaan.
Toekomstige functieveranderingen van gebouwen kunnen zelden op lange termijn
worden voorzien. Uitsluitend multifunctioneel bouwen leidt echter tot ongewenste eenvormigheid en is kostbaar. De indruk bestaat dat het beter is te zorgen dat de meest veranderlijke aspecten, zoals de kabels en leidingen, in de toekomst gemakkelijk kunnen
worden aangepast. Relatief ruime, gebruiksvriendelijke en prettig ogende gebouwen van
een menselijke schaal zullen echter ook in de toekomst waardering blijven oogsten.
Waar echter op voorhand waarschijnlijk is dat de structuren die voor de nabije toekomst
nodig zijn op de langere termijn niet meer passen, ligt flexibel, demontabel en/of licht
bouwen voor de hand.
De centra van woonbuurten kunnen verkeersluw worden gemaakt, bijvoorbeeld
door verkeersvrije blokken met van schoonmaakfaciliteiten voorziene parkeergelegenheid aan de kopse kanten. De randen van de blokken kunnen dan een gesloten karakter
krijgen en de bebouwing zou een barrière tegen het verkeerslawaai moeten vormen.



Voorbeelden hiervan zijn de Ensanche, de begin twintigste eeuw door Cerdà ontworpen
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uitleg van Barcelona33, en het DTO-project over de Rotterdamse wijken Blijdorp en
Bergpolder. Een groot voordeel hiervan is tevens dat de functionaliteit van de groene
openbare ruimte in deze buurten sterk toeneemt (van 50 dB-groen34 naar buurtpark).
Ook veiligheid en een schonere lucht zijn vaak goede argumenten om de verkeersdruk te
verminderen, maar energiebesparing levert het waarschijnlijk nauwelijks op.
Voor natuurontwikkeling en behoud van biodiversiteit zijn natuurgebieden
belangrijker dan de stad. De belangrijkste bijdrage vanuit de stedelijke herstructurering
wordt daarom verkregen door terughoudende en op de minst gevoelige locaties geplande
uitbreidingen en door ecologische verbindingszones in en rond de stad in stand te
houden en te herstellen. In de behoefte van stedelingen aan natuur, rust en ruimte kan
worden voldaan door goede recreatieve verbindingen met natuur en groengebieden om
de stad, en door in de grote steden meer parken en ‘secret gardens’ (bijvoorbeeld binnentuinen) te realiseren.

33 Meyer, H., De stad en de haven. Stedebouw als culturele opgave in Londen, Barcelona, New York en
Rotterdam: veranderende relaties tussen stedelijke openbare ruimte en grootschalige infrastructuur,
Van Arkel, Utrecht, 1996.
34 Bedoeld is: groen met als functie geluidwal.

Modellen die milieurandvoorwaarden en ruimtelijke inrichting met elkaar in verband brengen, kunnen ontwerpers helpen bij de integratie van de ecologische opgave in
de stedelijke herstructurering. Vooral wanneer ze worden gebruikt in de planbeoordeling
kunnen ze, in aanvulling op elkaar, leiden tot verbeteringen van de desbetreffende
plannen. Eén van deze modellen, dat van de compacte stad, is hierboven al aan de orde
geweest waar het ging om dilemma’s bij de oplossingen (zie paragraaf 2.3.1). Daarnaast
vraagt de Raad aandacht voor het model van de twee netwerken. Het onderstaande kader
geeft daarover praktische informatie.

Kader Model van de twee netwerken
In de strategie van de twee netwerken is het model van Ecopolis uitgewerkt en
praktisch toepasbaar gemaakt. Deze strategie gebruikt de stromen van verkeer en
water voor de sturing van de ruimtelijke ontwikkeling. Het netwerk van verkeerswegen dient als basis voor de situering van stedelijke functies, hierlangs zijn hoge
dichtheden geconcentreerd en kan de stedelijke dynamiek worden opgevangen.
Het waternetwerk is de drager van de ecologische functies en wordt omgeven door
lagere dichtheden en een geringer stedelijke dynamiek. De strategie van twee netwerken kan uiteenlopende vormen van verstedelijking in zich opnemen en de
ruimtelijke differentiatie bevorderen. Het ontwikkelen van de verkeers- en waterstromen maakt het mogelijk daarbij tal van milieuproblemen mee te nemen.
Het belangrijkste pluspunt van de strategie is dat deze, meer dan een bepaald
fysiek model, een methode van werken aanreikt waarin milieutechnische, ruimtelijke en procesmatige aspecten in samenhang aan bod komen.

Bij nieuwbouw en herstructurering wordt nog onvoldoende rekening gehouden
met de implicaties van de locatiekeuze. De volgende in het oog springende vormen zijn
daar voorbeelden van.
¬ Milieubelastende of risicodragende functies en milieugevoelige functies zijn soms
in elkaars nabijheid gerealiseerd of geprojecteerd.
¬ Er wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de specifieke lokale omstandigheden zoals de geomorfologische ondergrond.
¬ Soms wordt er gebouwd op locaties met lage grondverwervingskosten (zoals
landbouwkundig laagwaardige veengronden), terwijl voorbij wordt gegaan aan
de beheerskosten.
¬ Stedelijke herstructurering dreigt bestaande ruimtelijke structuren vergaand uit
te wissen, terwijl door kleine verbeteringen soms de bestaande elementen nieuwe
waarde kunnen krijgen.



De gemeenten hebben middels het bestaande ruimtelijk en bouwbeleid tal van
mogelijkheden om hierin verbetering aan te brengen. De rijksoverheid kan de gemeenten
wellicht stimuleren bij bestemmings- of structuurplannen een toelichting te maken die
ingaat op de vier bovenstaande punten. Ook zou een bijdrageregeling om tegemoet te
komen aan meerkosten wellicht een positieve rol kunnen spelen. De lopende herziening
van het instrumentarium voor de ruimtelijke ordening moet ook mogelijk maken dat op
lokaal niveau adequate milieu- en veiligheidsvoorwaarden worden gesteld bij de realisering van de bestemmingen. De gemeenten moeten ertoe in staat worden gesteld het
beleid af te stemmen op de lokale situatie.
Resumerend: belangrijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten voor wat
betreft de ruimtelijke inpassing liggen volgens de Raad bij het meer rekening houden
met de ecologische opgave in de ruimtelijke planning. Het model van de compacte stad
en het model van de twee netwerken (stromen van water en verkeer) kunnen daarbij
behulpzaam zijn.
2.3.4 Milieutechnische oplossingen
Bij de stedelijke herstructurering is het wenselijk bestaande (economische,



sociale, culturele, architectonische, stedenbouwkundige en natuurhistorische) waarden
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zoveel mogelijk te respecteren. Ook op milieugronden zou bewuster overwogen moeten
worden hoe verstrekkend de ingrepen zouden moeten zijn. Want hoewel hernieuwbouw
relatief weinig energie kost en meestal tot een forse verbetering van de energieprestatie
leidt, is het materiaalgebruik fors. En meestal kan de nodige verbetering van deze prestatie ook gerealiseerd worden met minder vergaande vormen van herstructurering.
Tijdens de planning van de stedelijke herstructurering zou daarom steeds bepaald
moeten worden welke ingrepen volstaan om de gewenste situatie te realiseren. De volgende ingrepen staan in volgorde van een toenemende mate van vernieuwing.
¬ Restauratie: de aantastingen in het systeem herstellen.
¬ Evolutie: binnen het systeem aanvullingen doen.
¬ Anticipatie: vooruitlopen op gewenste veranderingen.
¬ Substitutie: inpassen van een nieuw deel binnen het bestaande systeem.
¬ Transformatie: (een deel van) het bestaande systeem vervangen door een nieuw.
Bezien vanuit de ecologische opgave verdient het de voorkeur een oplossing te
kiezen die zo min mogelijk fysiek ingrijpen vereist (de voorkeursvolgorde begint dus bij
restaureren en eindigt bij transformatie). Tegelijk erkent de Raad dat uit een samenhangende afweging tussen alle vier de opgaven een andere voorkeur kan komen.
Flexibiliteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een over de gehele levensduur van de stedelijke omgeving blijvend verminderde milieubelasting. Door toepassing
van flexibele en aanpasbare systemen kunnen kosten worden bespaard van dezelfde orde

van grootte als de energie- en onderhoudskosten samen. Leidingstelsels zijn cruciaal voor
de aanpasbaarheid van het hele systeem. Ook modulariteit is essentieel voor veranderbaarheid, waarbij ook de grootschalige fabrieksmatige productie van componenten
dankzij schaalvoordelen bijdraagt aan een verminderde milieubelasting. Een gestandaardiseerde interface is eveneens een voorwaarde. Deze systemen zijn met name goed toepasbaar in kantoren en nutsgebouwen35.
Het beperken van het materiaalgebruik tot hetgeen constructief noodzakelijk is
kan de milieubelasting belangrijk helpen terugbrengen. Drie voorbeelden daarvan:
¬ Selectiever ophogen van bouwlocaties en het ophogen met lichtere materialen
(drijvende huizen als woonboten in het veen, wegen op polystyreen gefundeerd).
¬ Materiaalbesparend ontwerpen (zoals bij dijkverhogingen).
¬ Andere constructies kiezen (zoals stormvloedkeringen in plaats van dijkverhogingen).
Eén milieutechnisch recept voor ecologische duurzaamheid kan niet worden
gegeven. Maatregelen zijn niet in alle situaties efficiënt, effectief of relevant. De optimale
keuze is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Daarom moet steeds
gebruik worden gemaakt van kwalitatieve of kwantitatieve wegingsmethoden. De Raad
heeft evenwel de indruk dat op dit moment verschillende alternatieven voorhanden zijn,
die in veel gevallen een substantiële bijdrage aan duurzame stedelijke herstructurering
kunnen leveren. Deze staan hieronder puntsgewijs opgesomd.
¬ In de bestaande bouw is significant energie te besparen door efficiëntere warmteopwekking, isolatie en toepassing van energiezuinige apparatuur en verlichting,
en benutting van zonne-energie (passief en actief).
¬ Infiltratie en retentie op wijkniveau, het voorkomen van vervuiling van hemelwater en drinkwaterbesparing zijn de drie sporen om het waterbeheer in steden
te verbeteren.
¬ Betere materiaalkeuze door integrale afweging van bouwtechnische en milieutechnische aspecten, optimalisatie en meer hergebruik van muren, wanden en
vloeren. Het beoordelen van (ver)bouwopties over de gehele levenscyclus is daarbij van het grootste belang. Omdat een fors deel van het materiaal gebruikt wordt
bij het bouwrijp maken, is dit een belangrijk aandachtspunt. Tevens zou moeten
worden bekeken hoe met zo min mogelijk sloop het functioneren van bestaande
structuren op peil kan worden gebracht.
¬ Burengerucht en verkeerslawaai zijn de belangrijkste vormen van hinder.
Voor burengerucht kan verbeterde tussenmuurisolatie in samenhang met maat-

35 Hendriks, Ch., Een visie op materiaalgebruik binnen de context van duurzaam bouwen, in: De ecologische stad: van illusie naar realiteit, Hendriks, Ch. en M. Kaiser (red.) , DIOC-DGO/Æneas, Best, 2000.
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Bezien vanuit de ecologische opgave verdient het de voorkeur een oplossing te kiezen die zo min mogelijk fysiek
ingrijpen vereist.

regelen gericht op beter contact tussen de buurtbewoners verlichting brengen.
Stedenbouwkundige maatregelen vormen een belangrijke aanvulling op het
bestaande verkeershinderbeleid.
Het uiteindelijke milieurendement van technische maatregelen is in wisselende
mate afhankelijk van individueel gedrag. Soms valt het gerealiseerde effect sterk tegen
doordat de innovatie anders wordt gebruikt dan door de overheid of de producent was
voorzien. Een vorm hiervan is het ‘rebound-effect’ dat bijvoorbeeld is opgetreden bij
spaarlampen36. Het milieurendement kan echter ook juist vergroot worden door
rekening te houden met bestaande gedragspatronen. Als voorbeeld noemt de Raad het
aanbrengen van olieafscheiders in de riolering op plekken waar auto’s worden gesloopt of
gerepareerd, althans voor zover het daarbij gaat om activiteiten in de sfeer van de informele economie. Met zo’n maatregel kan waarschijnlijk tegen betrekkelijk geringe kosten
veel milieuschade worden voorkomen. Overigens is de gedragscomponent, hoe belangrijk ook, geen invalshoek van dit advies.
Technische innovaties, beleidsaanpassingen en cultuurontwikkeling in de bouwwereld en elders maken dat in de toekomst nieuwe alternatieven zullen ontstaan, die op
hun beurt door zullen moeten dringen in de standaardpraktijk voor de stedelijke herstructurering. Hier is de uitdaging dus niet gelegen in het wegnemen van de belemmeringen voor implementatie, maar in het stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling
van voor de markt geschikte maatregelen. Dit geldt vooral wanneer er sprake is van radicaal nieuwe materialen en technieken, waarbij geen relevante ervaringen voorhanden zijn
en de marktrisico’s gemakkelijk het draagvermogen van individuele ondernemingen te
boven kunnen gaan. Het probleem is dus tweeledig: in de eerste plaats zouden de meest
milieusparende bestaande technologieën consequenter moeten worden toegepast en ten
tweede moet ook de technologische vernieuwing onverminderd worden voortgezet.
Daarnaast kunnen er alternatieven worden ontwikkeld en marktrijp gemaakt worden,
zodat stedelijke herstructurering nog beter kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Veelbelovend zijn in dat verband lokale toepassing van hernieuwbare bronnen, emissiearme fossiele energiesystemen, gescheiden watersystemen en stille/schone/zuinige vervoerssystemen. Er lopen verschillende projecten om duurzame alternatieven (verder) te
ontwikkelen, meestal mede gefinancierd door overheden.
Resumerend: belangrijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten voor wat
betreft de milieukwaliteit (technische aspecten) liggen volgens de Raad bij verbeteringen
met zo min mogelijk fysiek ingrijpen (voorkeursvolgorde op de transformatieladder) en

36 De lampen zijn zuiniger en beperken daarom het energiegebruik, maar omdat men deze lampen
langer laat branden wordt het effect weer ten dele teniet gedaan.



het stimuleren van ten eerste de toepassing van bestaande technieken en ten tweede de
ontwikkeling van nieuwe technieken.

Kader Radonproblematiek
Een milieuprobleem waarvoor technische oplossingen denkbaar zijn, maar dat tot
dusver betrekkelijk weinig aandacht heeft gekregen, betreft radon. Recent is door
het RIVM en de Gezondheidsraad de radonproblematiek voor Nederland opnieuw
geëvalueerd. Op grond van vergelijkingen met buitenlandse studies worden er in
Nederland jaarlijks tussen de 100 en 1200 doden (meest waarschijnlijk 800) verwacht als gevolg van longkanker door het inademen van radon. Daarmee ligt het
aantal radondoden in dezelfde orde van grootte als het aantal wegverkeersdoden
(1100). Radon is in Nederland veruit de belangrijkste doodsoorzaak als gevolg van
milieuomstandigheden buiten de werkplek. Dit radon is in Nederland voor ongeveer tweederde afkomstig van bouwmaterialen als beton en gips in de woning.
Eenzesde bevindt zich in de buitenlucht. Het resterende zesde deel komt vrij uit de
grond onder de woning. Deze laatste radonstroom varieert echter sterk van plaats
tot plaats: op de meeste plaatsen is het vrijwel nihil, boven geologische breuken en



voormalige stortplaatsen, kan de stroom echter sterk verhoogd zijn. Tot nog toe
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heeft het beleid zich gericht op normstelling voor bouwmaterialen. Daarnaast
probeert VROM nu een stralingsprestatienorm te introduceren, die moet leiden tot
een aanvaardbare radonconcentratie in elke nieuw te bouwen woning. Door deze
aanscherping van het beleid kan de radonbelasting in Nederland verder worden
teruggebracht. Daarnaast is aandacht gewenst voor (het weliswaar zeer beperkte
aantal) bestaande woningen in gebieden met een sterk verhoogde radonemissie uit
de bodem. Hier zou een verbeterde ventilatie van de kruipruimte of afdichting van
de vloer de radonconcentratie in huis sterk kunnen verlagen.

Ten slotte: vanzelfsprekend juicht de Raad ontwikkeling toe van wijken die op
alle ecologische fronten (ecologische modelwijken37 met bijvoorbeeld 0-energiewoningen, grasdaken, composttoiletten, etcetera) scoren, maar dat mag geen reden zijn
om ecologische doelen in de overige wijken te verwaarlozen. Niet alle wijken behoeven
even stil en even groen te zijn. Dat is echter geen reden om verbetering van de milieuprestaties op de ene locatie maximaal te maken en op de andere tot het wettelijk minimum te beperken.
37 Hier is bedoeld wijken op de bovenste sport van de door Nelissen ontwikkelde ‘ladder van ecologisering’. Zie hierover Nelissen, prof. dr. N.J.M. - Herstructurering van stadswijk- Herstructurering van
stadswijken vanuit een ecologisch perspectief: over participatieve ecologisering (in: Van Kempen en
H. Priemus (red) - Stadswijken en herstucturering, Assen 1999

3 Optimalisatie van de vier opgaven:
samenhang en verscheidenheid
3.1

Inleiding

3.1.1

Samenhang
De vraag van de Minister betreft het gebrek aan integratie van (ecologische)

duurzaamheid in de stedelijke herstructurering. De Raad ziet echter niet alleen de verkokering tussen de milieusector enerzijds, de overige sectoren die zich met stedelijke
vernieuwing bezig houden anderzijds, als problematisch. Ook de samenhang tussen de
overige sectoren onderling laat in zijn ogen soms te wensen over. Overigens spreekt de
Raad hier bewust over samenhang tussen de opgaven, niet over integratie ervan. Elk van
de opgaven moet eerst afzonderlijk helder in beeld worden gebracht alvorens een samenhangende visie op de afweging daartussen kan worden geformuleerd.
Samenhang tussen de sociale, culturele, ecologische en economische opgaven op
uiteenlopende ruimtelijke schaalniveaus komt tot stand door gedurende het hele planproces de verschillende opgaven inzichtelijk te maken en te streven naar het maximaliseren van kwaliteit op alle fronten in plaats van het minimaliseren van negatieve gevolgen.
Zo algemeen geformuleerd zal deze stelling weinig tegenspraak oproepen, maar in de
praktijk blijkt het nog bepaald niet zo te werken. Een proces van stedelijke vernieuwing
wordt zelden gezien als een gezamenlijke inspanning om vanuit alle vier in dit advies
besproken opgaven tot optimalisatie te komen. Optimalisatie betekent het vinden van
een uitweg in dilemma’s wanneer de afzonderlijke opgaven tot tegenstrijdige uitkomsten
zouden leiden. Dit betekent in de ogen van de Raad dat een eenduidige oplossing voor
optimalisatie niet bestaat; op elk schaalniveau en bij ieder concreet inrichtingsvraagstuk
dient de afweging van de vier opgaven opnieuw gemaakt te worden. Essentieel is echter,
zoals gezegd, dat de afweging zichtbaar gemaakt wordt.
Als resultaat van de afweging kunnen verschillende accenten gelegd worden,
hetgeen leidt tot verscheidenheid. Wel is er voor elk van de opgaven een ondergrens te
formuleren, waaraan ten minste moet worden voldaan. Bijvoorbeeld cumulatie van
sociale problemen in één bepaalde wijk, of het op sommige plaatsen ontbreken van een
basis-milieukwaliteit, kan niet geaccepteerd worden. Niettemin kan in een samenhangende visie het optimum voor een bepaalde beleidskeuze in het kader van de stedelijke herstructurering beneden het optimum voor één of meer van de opgaven afzonderlijk liggen.



Kader Verscheidenheid en samenhang in de openbare ruimte
De openbare ruimte heeft verschillende functies, bijvoorbeeld:38
¬ de vrij toegankelijke ruimten in de directe woonomgeving: de openbare ruimte
als ‘de huiskamer van de buurt’;
¬ parochiale ruimte: ontmoetingsruimte voor bepaalde groepen en subculturen
(ruimte in ‘exclusief ’ gebruik voor bepaalde leefstijl of doelgroep);
¬ transitoruimte, passantenruimte: plaatsen van toevallige samenkomst van
personen die op weg zijn naar elders (stations, bushaltes, vliegvelden, maar ook
winkelcentra);
¬ de ‘agora-functie’: plaatsen van economische en culturele uitwisseling tussen
burgers, zoals (markt)pleinen en parken.
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Verschillende functies van de openbare ruimte

Bovendien kan onderscheid worden gemaakt naar tijds- en snelheidsregimes en
zijn er combinaties mogelijk, bijvoorbeeld van verblijfs- en bewegingsruimte.
Openbare ruimte is dus meer dan een onderdeel van woonmilieus en heeft
verschillende, soms ruimtelijk samenvallende functies.
Door de toegenomen (auto)mobiliteit hebben mensen niet meer alleen ontmoe-

38 Indeling ontleend aan R. van de Wouden - Verkeerd verbonden, de openbare ruimte, de netwerkstad
en de naoorlogse wijk; in: M.C. Meindertsma (red.) - ‘Stadslab over stedelijke vernieuwing en
herstructurering’

tingen in de directe leefomgeving (bank in het park, sportveld). Men kan gemakkelijker afstanden afleggen om de ontmoetingen te hebben die zij willen (versterkt
parochialisering). Daardoor is openbare ruimte in de directe woonomgeving
(‘huiskamer van de buurt’) niet meer voor alle groepen de meest voor de hand
liggende ontmoetingsruimte. Andere openbare ruimte wordt dan belangrijker om
heterogeniteit en verschillende contacten tot stand te brengen. Menging van verschillende soorten woningen in een wijk zal dan ook niet leiden tot ontmoetingen
tussen verschillende bevolkingsgroepen in de ‘huiskamer van de buurt’. Overigens
geldt niet voor alle groepen dat de schaal van hun bewegingsruimte is vergroot.
Voor een deel van de ouderen is de schaal van de openbare ruimte klein gebleven,
terwijl het merendeel van de gezinnen en jongeren zo mobiel zijn geworden dat ze
een zeer groot ruimtelijk bereik hebben gekregen.
In naoorlogse wijken is de openbare ruimte vaak weids opgezet. Er is veelal sprake
van grote, lege, levenloze, anonieme ruimten. Dergelijke niet-levendige ruimten
worden, mede als gevolg van een gebrek aan sociale controle, als onveilig ervaren.
Het gevolg kan zijn onderbenutting, hetgeen uit oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik ongewenst is. Het pleidooi van de Raad op dit punt is tweeledig: enerzijds
is functiemenging wenselijk om tot een optimale benutting van de beschikbare
ruimte te komen (bijvoorbeeld door rekening te houden met verschillende tijdroosters van de gebruikers). Anderzijds is het niet mogelijk om op één plek tegemoet te komen aan de wensen van al te veel en al te diverse gebruikersgroepen.
Het gevolg kan zijn dat geen van de beoogde gebruikersgroepen wordt bediend,
met wederom onderbenutting als gevolg. De openbare ruimte moet dus meer
gedifferentieerd benaderd worden, rekening houdend met verschillende functies en
gebruikersgroepen. In dit verband is bijvoorbeeld van belang dat allochtone
bewonersgroepen, zo is uit onderzoek gebleken, relatief veel gebruik maken van de
openbare ruimte voor sociale en recreatieve doelen (ontmoeting, picknicken, sport
en spel). Verscheidenheid zal in sommige gevallen functiecombinatie betekenen en
in andere juist moeten leiden tot aanbod van verschillende openbare ruimten voor
verschillende doelgroepen.
Aantrekkelijke openbare ruimte (met welke functie dan ook) is economisch
belangrijk als vestigingsfactor, sociaal vanwege de mogelijkheden tot menging
(zij het op verschillende schaalniveaus en niet alleen binnen de buurt)39, cultureel
als ontwerpopgave en mogelijkheid tot vormgeven aan identiteit, ecologisch onder
meer vanwege de bijdrage aan de biodiversiteit die een zorgvuldig ingerichte openbare ruimte kan leveren. De openbare ruimte verdient dan ook zowel in de
ontwerp- als in de realisatie- als in de beheerfase meer aandacht.

39 Zie M. Hajer - Heterotopia’s, overstappen als cultuurpolitieke uitdaging; in : M. Hajer & F. Halsema
(red.) - Land in zicht! Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke inrichting, Amsterdam 1977



Het gaat hier om een complexe afweging. Elk van de opgaven stelt immers zijn
eigen eisen, veelal in een eigen taal en binnen een eigen denkwereld met eigen vanzelfsprekendheden die vanuit de andere opgaven gezien niet altijd even vanzelfsprekend zijn.
De complexiteit blijkt wel uit het navolgende schema, waarin de Raad een aanzet geeft
tot een checklist van punten die per opgave aan de orde moeten komen bij een samenhangende afweging. Met nadruk wijst hij erop dat het hier niet gaat om een limitatieve
opsomming of om een kant-en-klaar voor de praktijk bruikbaar instrument. De ontwikkeling daarvan kan de Raad in het kader van dit advies niet realiseren. Wel wil hij met dit
schema een indicatie geven van onderwerpen die naar zijn idee relevant zijn in het kader
van de door hem voorgestane samenhangende afweging.
3.1.2 Verscheidenheid
In zijn advies ‘Stad en wijk; verschillen maken kwaliteit’ heeft de Raad ervoor
gepleit om verschillen als belangrijke kwaliteit en niet als probleem te zien. Dit vloeit
voort uit het uitgangspunt van keuzevrijheid, die immers alleen gestalte kan krijgen als
er ook werkelijk iets te kiezen valt. Verscheidenheid wordt gestimuleerd door het in
samenhang realiseren van de sociaal-culturele, fysieke, economische en ecologische
opgaven. Immers, de uitkomst van de afweging tussen de verschillende doelen van het



ruimtelijke beleid leidt tot van plaats tot plaats sterk verschillende uitkomsten. Sociaal-
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culturele differentiatie heeft onder meer te maken met differentiatie van woonmilieus en
woonvormen; met doelgroepen (leefwijze, cultuur) en participatie. Economische diversiteit richt zich vooral op het uitbuiten en versterken van concurrentiekracht.
Verscheidenheid betekent hier dat er voldoende aanbod moet zijn van zowel kleinschalige bedrijvigheid, waarbij sprake kan zijn van functiemenging, naast grootschalige
bedrijvigheid, waarbij concentratie meer in de rede ligt. Ecologische verscheidenheid is
een kwestie van het gebruik maken van aanwezige milieukwaliteiten. De constatering dat
de ecologische opgave bestaat uit een bundeling van uiteenlopende en soms zelfs contrasterende deelaspecten (energie, water, materialen, biodiversiteit en hinder), die van
gebied tot gebied een andere afweging zullen opleveren, kan als opmaat voor het versterken van verscheidenheid worden gezien.
Soms leidt de confrontatie van de verschillende opgaven met elkaar ertoe dat ze
ook in ruimtelijke zin dezelfde richting uitwijzen. Zo kan aanleg van een park zowel
wenselijk zijn vanuit de economische (aantrekkelijk vestigingsgebied), de sociaalculturele (aantrekkelijk woonmilieu met eigen identiteit), als de ecologische (creëren van
een ‘stepping stone’ in stedelijk gebied) opgave, hetgeen resulteert in een fysieke opgave
voor een bepaald gebied waarin aan alle wensen tegemoet kan worden gekomen. Dit zal
echter niet altijd het geval zijn: er zullen verschillende accenten moeten worden gelegd.
Het kan dus zo zijn dat bijvoorbeeld in het ene gebied de ecologische, in het andere
gebied de fysieke opgave meer aandacht krijgt dan de andere.

Het gaat bij verscheidenheid en differentiatie niet zozeer om veelvormigheid als
wel veelzijdigheid, om een identiteit die uit sociale, economische, ecologische en culturele factoren is opgebouwd. In de architectuur en stedenbouw is een groeiende behoefte
om projecten een eigen signatuur te geven, ‘een gebouwde omgeving met identiteit’.
Splinternieuwe ‘jaren dertig’-huizen in Helmond en in andere plaatsen en nieuwe kastelen
met appartementen bij Den Bosch40 zijn voorbeelden van ‘retro’-architectuur, waarin
getracht wordt om op zich uniforme programma’s een eigen, liefst regionaal gezicht te
geven. Een soortgelijk effect wordt bereikt met de thematisering van woonwijken in
sferen, seizoenen of andere thema’s, deze aanpak is vooral bekend van de wijk
Kattenbroek bij Amersfoort. Veelvormigheid levert een uiterlijke verscheidenheid op, die
kan worden gewaardeerd, maar allerminst een garantie is voor het ontstaan van een
verscheidenheid van woon- en werkmilieus of van productiestructuren. Een opvallende
vormgeving van woningen of kantoren zegt weinig of niets over de toegepaste typologie,
de ondergebrachte functies, de omringende stedelijke en natuurlijke kwaliteit en de aanwezigheid van voorzieningen.
De wens van verschillen in identiteit tussen wijken en steden noopt overigens
niet per se tot pluriform beleid: de relatie tussen het gevoerde beleid en feitelijk geconstateerde uniformiteit of verscheidenheid is niet eenduidig. Toch kan gebrek aan beleidspluriformiteit problematisch zijn omdat het de vraag is of het beleid dan voldoende is
afgestemd op de lokale omstandigheden (zo niet, dan gaat dit ten koste van de effectiviteit) en omdat dit het leervermogen van de betrokken overheden reduceert. Immers,
voor veel vraagstukken in het kader van de stedelijke vernieuwing kan alleen via ‘trial
and error’ zicht verkregen worden op perspectiefrijke oplossingen.41
3.2

Samenhang en verscheidenheid op schaal

3.2.1 Beslissen op het juiste schaalniveau
Een zorgvuldige afweging van de opgaven, met als resultaat een optimale verdeling van functies, profilering op identiteit en specialisatie in voorzieningen, wordt alleen
bereikt als besluitvorming daarover op het juiste schaalniveau plaatsvindt. Het gaat dan
om samenhang en differentiatie op regionaal niveau (tussen stedelijke netwerken onderling), op niveau van het stedelijk netwerk (tussen de knooppunten binnen het netwerk)
en op het niveau van de stad (tussen wijken en buurten). Daarmee wil de Raad overigens
niet suggereren dat verscheidenheid van bovenaf kan worden opgelegd. Allereerst ligt het
voortouw bij gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden (zie hoofdstuk 4).

40

project ‘Haverleij’.
Zie hiervoor prof. S.A.B. Denters - Verscheidenheid in het verschiet? Mogelijke achtergronden van
uniformiteit in het gemeentelijk grotestedenbeleid (bijlage 3 van dit advies), p. 87, 88 en 107.
41



Tabel 3a Overzicht van beleidsdoelen ten behoeve van een integrale afweging

Beleid
Milieu kwaliteit

Economische kwaliteit

Æ ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID

Æ DOELMATIGHEID

Stad (lokaal) Æ overkoepelende doelstelling: vitale stedelijke ontwikkeling
deeldoelstellingen ondermeer:

deeldoelstellingen ondermeer:

¬ schone bodem, water en lucht

¬ gevarieerde sectorstructuur met groot

¬ straling nabij achtergrondniveau

aandeel groeisectoren

¬ voldoende bomen

¬ kansen voor informele activiteiten

¬ geen geluid- en stankhinder

¬ fysieke ruimtetoedeling, gunstige ruimtelijke

¬ veilig grondwater
¬ en …

configuratie en goede ontsluiting
¬ clusteropbouw
¬ concurrerend fiscaal klimaat
¬ flexibiliteit, human capacity en innovatiekracht
¬ en …

Regio Æ overkoepelende doelstelling: complementariteit
deeldoelstellingen ondermeer:



¬ hergebruik reststoffen en verwerking
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afvalstoffen

deeldoelstellingen ondermeer:
¬ goede bereikbaarheid
¬ goed onderwijs en onderzoek

¬ ecologische infrastructuur

¬ bestuurlijke stabiliteit

¬ buffer- en regenererend vermogen

¬ goed vestigingsklimaat

ecosystemen
¬ en …

¬ evenwichtige woningmarkt
¬ en …

Hogere schaalniveaus Æ overkoepelende doelstelling: ruimtelijke kwaliteit
deeldoelstellingen ondermeer:

deeldoelstellingen ondermeer:

¬ biologische en landschappelijke diversiteit

¬ technologische vooruitgang, innovaties, diffusie

¬ beperkt grondstoffengebruik: hout en vis,

¬ stabiliteit

vruchtbare grond, zoet water, nietvernieuwbare voorraden incl. fossiele energie
¬ lage concentraties stoffen die ‘global
commons’ aantasten: broei-kasgas,
ozonlaag aantasters, lang-levende aan vet
hechtende giftige stoffen
¬ voldoende vruchtbare grond…

¬ vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal,
arbeid
¬ en …

dsdoelen
Sociale kwaliteit Æ LEEFBAARHEID

Culturele kwaliteit

EN RECHTVAARDIGHEID

Æ IDENTITEIT

deeldoelstellingen ondermeer:

deeldoelstellingen ondermeer:

¬ veel toegankelijke sociale netwerken

¬ veelzijdigheid

¬ mogelijkheden voor veelheid aan
leefstijlen, zelfbeschikking

¬ bruikbaarheid voor multi-culturele samenleving
¬ eigenheid, schoonheid en samenhang

¬ goede gezondheid en veiligheid

¬ voldoende kijkgroen

¬ bereikbaarheid voorzieningen

¬ stedelijke plant- en diersoorten

¬ weinig plaatselijke ongelijkheid

¬ afleesbaarheid historie

¬ draagvlak overheidsbesluiten

¬ degelijkheid

¬ gebruiksgroen voor diverse groepen

¬ historische stadsgezichten

¬ en …

¬ en …

deeldoelstellingen ondermeer:

deeldoelstellingen ondermeer:

¬ ruime keuzevrijheid wonen, werken,
recreëren, scholing

¬ contrast stad-land
¬ contrast stedelijk-dorps

¬ werkgelegenheid

¬ voldoende cultuurvoorzieningen

¬ en …

¬ voldoende groene ruimte
¬ historische landschappen
¬ en …

deeldoelstellingen ondermeer:
¬ medemenselijkheid op wereldschaal

deeldoelstellingen ondermeer:
¬ verscheidenheid

(armoedebestrijding, emancipatie,

¬ uniciteit

geen kinderarbeid)

¬ authenticiteit

¬ en …

¬ en …



Tabel 3b Overzicht van de opgaven die voortkomen uit de integrale afweging van de doelen
Opgaven (inspanningen nodig om de doelstellingen te bereiken)
Ecologische opgave bestaat ondermeer uit:

Economische opgave bestaat ondermeer uit:

¬ vermindering emissies fijn stof, NOx, CO2

¬ onderwijs: motivatiebevordering en kennis van

¬ water in openbaar gebied krijgt
zwemwaterkwaliteit
¬ minder milieubelastende en ruimtegebruikende producten consumeren
¬ lokaal verantwoorde geluids- en geurniveaus
¬ wegnemen diffuse bronnen (daken, goten,
buizen etc.)

milieusparend gedrag, kansen scheppend voor mensen,
voorzien in de vraag arbeidsmarkt
¬ faciliteren overgang van informele naar formele
bedrijvigheid
¬ stimuleren nieuwe vormen van bedrijvigheid
zoals toerisme en persoonlijke dienstverlening
¬ en …

¬ duurzamer gebruik materialen,
grondstoffen, energiedragers
¬ en …
Fysieke opgave
beoogt zorgvuldig ruimtegebruik door het gebruik van doordachte planconcepten: bewuste
dichtheidsvariatie, meervoudig ruimtegebruik, omkeerbaar ruimtegebruik, flexibiliteit



bestaat ondermeer uit:
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¬ woningvoorraad: goed onderhouden, door restauratie/renovatie/sloop en herbouw aanpassen aan de
vraag met behoud historische identiteit, diversificatie, duurzaam verbouwd of herbouwd, geütileerd
voor zorgvoorziening (ruim, gelijkvloers/liften, drempelvrij, …)
¬ nuts- en cultuurvoorzieningen: in netwerken en binnen het geëigende schaalniveau complementair
¬ bedrijfsruimte: aansluitend op regionale economische identiteit (specialisatie), accommoderen
informele bedrijvigheid (bedrijfsverzamelgebouwen, functiemenging wonen en hinder- en risico-arme
informele bedrijvigheid)
¬ openbare ruimte: goed onderhouden, aangepast aan de gebouwde omgeving en de daar gevestigde
functies, versterken van de identiteit, meer groengebieden, groene vingers en groene corridors

Sociaal-culturele opgave bestaat ondermeer uit:
¬ werkgelegenheid: verbetering arbeidsbemiddeling
¬ zorg: inspelen op vergrijzing en integratie lichamelijk gehandicapten (meer thuiszorg op maat, …) ,
integratie geestelijk gehandicapten en moeilijk opvoedbare jongeren (begeleide woonvormen, …),
hogere arbeidsparticipatie (kinderopvang, …), …
¬ veiligheid: politie, preventie, sociale controle op criminaliteit en vandalisme, …
¬ participatie: andere bestuursstijl (van decide-declare-defend naar ask-research-propose-discuss-adjust),
andere besluitvormingsprocedures, cyclisch verdiepende ontwerpprocessen
¬ en …

¬ buitenstedelijke groene ruimte: voldoende omvang en kwaliteit
¬ voorzieningen voor openluchtrecreatie: fiets- en wandelpaden die steden/haltes openbaar
vervoer/transferia verbinden met geschikt buitengebied, sportvelden en picknickplaatsen
¬ rail- en weginfrastructuur: stille, veilige en directe ontsluiting, die oorspronkelijke structuren
respecteert en efficiency verbetert, betere bereikbaarheid binnensteden
¬ water: volume aanpassen aan noodzakelijke bergingscapaciteit, gescheiden rioolstelsels,
zuiveringscapaciteit voor ecologisch gewenste kwaliteit
¬ datainfrastructuur: opbouw van een netwerk met goede bedrijfszekerheid en voldoende capaciteit
voor groeiende behoefte
¬ relatieve locatie: milieugevoelige en milieubelastende functies, bedrijven binnen productieketen,
woningen/voorzieningen/openbare ruimte
¬ en …



Ten tweede betreft het hier voor een deel ontwikkelingen die zich moeilijk van overheidszijde laten sturen. Zo zal het in een tijd van globalisering meer de vraag zijn of een
bepaalde multinational zich in Nederland vestigt dan of dit in Rotterdam dan wel
Den Haag zal zijn.
3.2.2 Regionaal
Niettemin is afstemming op het regionale en het stedelijke schaalniveau wenselijk
om de vorming van gespecialiseerde stedelijke centra te stimuleren. Bovendien leent deze
schaal zich om de sociale, economische, ecologische en culturele gevolgen van bepaalde
keuzen inzichtelijk te maken en op hoofdlijnen de samenhang te bevorderen. De strategie
van de twee netwerken, zoals die vanuit de ecologische opgave werd ontwikkeld
(zie paragraaf 2.3.3), biedt een concreet toepasbaar integratiekader voor het bereiken van
samenhang en ruimtelijke kwaliteit. In dit model worden hoogdynamische ruimtelijke
ontwikkelingen aan het verkeersnetwerk gekoppeld en laagdynamische aan het waternetwerk. Zo ontstaat een ruimtelijke differentiatie van twee snelheden: gebieden die zich
lenen voor intensivering van het gebruik en andere gebieden voor extensivering, waardoor natuurwaarden en cultuurhistorische kwaliteit gewaarborgd kunnen worden.
De strategie van de twee netwerken kan bovendien oplossingen voor het garanderen van



de bereikbaarheid van voorzieningen opleveren, wat voor de Raad geldt als een voor-
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waarde voor het uitbouwen van de stedelijke netwerken in Nederland.

Kader Voorbeeld van regio-ontwikkeling: IBA Emscherpark, Duitsland
Situatie
Het verwoeste landschap van de vallei van de rivier de Emscher in het Ruhrgebied
werd in 1989 uitgekozen als plaats voor de Internationale Bauausstellung (IBA).42
De IBA strekt zich uit over een gebied van meer dan 800 vierkante kilometer, met
ongeveer 2,5 miljoen bewoners. Tijdens de jaren tachtig beleefde de Emschervallei
een ernstige economische en sociale crisis. De regio stond bekend om zijn grootschalige werkloosheid, gesloten mijnen en een geruïneerd landschap. De rivier zelf
was veranderd in een groot open riool.43 De opgave voor de IBA was ambitieus,
namelijk om de impasse waarin de hele regio verkeerde te doorbreken. Het verleden moest daarbij niet worden uitgewist, maar worden gebruikt als inspiratiebron.
Uitgangspunt was dat de ‘hardware’ aanwezig was, maar nieuwe impulsen nodig
waren, gericht op het culturele klimaat, de landschappelijke identiteit, een schone
omgeving en nieuwe duurzame economische impulsen.

42
43

gebied tussen Duisburg en Dortmund.
slechts 20% van de stroom bestond uit regenwater, de rest was viezigheid.

De werkwijze: het Masterplan
De leidraad van de IBA vormde een regionaal masterplan, waarin herstel van het
ecosysteem in de vallei van Emscher hand in hand gaat met cultuurhistorische
(hergebruik van industrieel erfgoed), sociale (volkshuisvesting, participatie en
emancipatie) en ecologische projecten. In het overkoepelende masterplan dient het
watersysteem als drager van de ruimtelijke ontwikkeling. Binnen deze nieuwe
context krijgt het overige beleid middels een honderdtal afzonderlijke projecten
gestalte. Het Masterplan werd opgesteld door 17 steden en de provincie. Het omvat
vijf thema’s: het Emscher Landschaftspark (renovatie bestaande groengebieden),
de ecologie (watersysteem), werken in het groen (economische impulsen), industriële monumenten (hergebruik van oude industriegebouwen) en wonen (nieuwbouw en renovatie). De IBA-organisatie voerde een centrale regie, de planning van
de uitvoering geschiedde vervolgens decentraal. De projecten bleven organisatorisch en financieel gedragen door de uiteenlopende initiatiefnemers. De IBA droeg
er zorg voor dat de particuliere ontwikkelaars zich hielden aan de IBA-normen
omtrent architectonische kwaliteit, ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.
Het IBA zorgde voor het ontwikkelen van een integrale visie op de transformatie
van de Emschervallei, die werd gedragen door alle betrokken partijen. Een visie
waarbij stedenbouw, landschapsplanning, architectuur en kunst als wezenlijke
elementen voor de economische wederopbouw van de regio werden gezien.

3.2.3 Binnen het stedelijk netwerk
De Raad heeft de indruk dat op dit moment de meeste gemeentebesturen eerder
in termen van imitatie dan van complementariteit denken44. Bijvoorbeeld van strategieën als city-marketing kunnen uniformerende tendensen uitgaan. Daardoor verzwakt
de identiteit van de afzonderlijke steden en bovendien leidt het tot een versnippering van
functies met een regionale uitstraling, zoals gespecialiseerd onderwijs, economische
bedrijvigheid en de voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Hierdoor blijven kansen om
de voordelen van regionale specialisatie en complementaire functies uit te buiten
onbenut: een groter bereik, de bundeling van financiële en organisatorische middelen en
het verhogen van de kwaliteit.
44 Onderscheid kan gemaakt worden tussen imitatie en concurrentie. Imitatie is altijd ongewenst, omdat
dit niet altijd tot succes behoeft te leiden en omdat daardoor concurrentievoordelen als gevolg van
innovatie worden gemist. Concurrentie kan in bepaalde gevallen leiden tot grotere verscheidenheid.
Anderzijds kunnen ongewenste externe begrotingseffecten optreden (zoals suboptimale locatie van
regionale of bovenregionale voorzieningen), kan intraregionale concurrentie tot gevolg hebben dat op
interregionale schaal concurrentienadelen ontstaan en kan concurrentie leiden tot onwenselijke budgettaire consequenties. Zie essay bijlage 3 p. 100.



Kader Voorzieningen op regioniveau: het theateraanbod
Een voorbeeld van vervlakkende concurrentie tussen steden is te zien in het
theateraanbod. Vanwege de toegenomen toneelbreedte die reizende gezelschappen
hanteren, zijn de afgelopen jaren in tal van plaatsen de schouwburgen verbouwd,
vernieuwd en verfraaid. Meestal worden ze daarbij ook direct aangepast voor het
huisvesten van congressen en evenementen. Vele steden, ook als ze op kleine
afstanden van elkaar liggen, beschikken nu over dure accommodaties, die allemaal
volgens hetzelfde patroon gebouwd zijn en mikken op een soortgelijke programmering voor dezelfde doelgroep. Er is sprake van een zekere verschraling.
Ondertussen dienen de volgende trends zich aan, namelijk om de producties nog
grootser te maken en vanuit een plaats een landelijk publiek te mobiliseren
(musicals in Scheveningen, spektakelshows in Aalsmeer). De kansen om binnen de
regio’s een grotere variëteit aan theaters en daarmee een gevarieerder aanbod
(margetheaters, experimenteel theater, cabaret, stand-up comedy) te scheppen zijn
onvoldoende benut.

De keuze voor samenhang en differentiatie impliceert dat het idee dat elke stad een



compleet programma van functies zou moeten bieden, wordt opgegeven. Dit betekent
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allerminst een pleidooi voor de uitholling of verdunning van het aanbod aan stedelijke
functies, maar voor het maken van een onderscheid tussen functies met een lokaal en
regionaal bereik45. De Raad onderkent het belang voor de afzonderlijke steden binnen een
stedelijk netwerk om een eigen, gevarieerd aanbod aan voorzieningen op peil te houden of
op peil te brengen. Tot deze basisvoorzieningen behoren bijvoorbeeld onderwijs, een bibliotheek, een cultureel centrum, een voetbalstadion en dergelijke. Waar het echter om gaat is
de hierboven gesignaleerde verschraling en uniformering van het aanbod van functies met
een regionale uitstraling in de afzonderlijke kernen van een stedelijk netwerk. Voorbeelden
van specialisatie kunnen zijn het zich toeleggen op doelgroepen, zoals jongeren (educatie,
cultuur), ouderen (gezondheidszorg, cultuur), gezinnen; op bepaalde vormen van sportbeoefening, culturele thema’s, festivals of bepaalde economische sectoren (bedrijfstakken,
clusters van dienstverlening). De Raad meent dat regionale specialisatie niet los kan
worden gezien van mobiliteit, met name de voorzieningen voor groepen met een lage
(auto)mobiliteit dienen bij voorkeur op wijk- of stadsniveau gewaarborgd te blijven.
3.2.4 Wijken en stadsdelen
In de discussies over de fysieke opgave van het grotestedenbeleid en speciaal over
de herstructurering van de vroeg-naoorlogse wijken is het hoofdthema de woningdifferentiatie.
45

zie ook essay bijlage 3, p. 100.

In die discussie kiest de Raad positie door te zeggen dat het niet zozeer gaat om
overal dezelfde woningdifferentiatie qua prijsstelling na te streven, maar dat het gaat om
het creëren van een verscheidenheid aan woonmilieus. Door in het aanbod de verscheidenheid aan woonmilieus zowel qua prijsstelling als qua woningtype, voorzieningenniveau en andere variabelen te accentueren, wordt de keuzevrijheid vergroot. Naar het
oordeel van de Raad betekent het leggen van een accent op een verscheidenheid aan
woonmilieus niet alleen dat er gekeken wordt naar verschillende typen woningen, zowel
qua prijsstelling als qua plattegrond, maar ook dat er aandacht besteed wordt aan de
plaats van de te herstructureren woonwijk in het stedelijk weefsel. De positiebepaling van
de te herstructureren wijk in regionaal toekomstperspectief geeft niet alleen richting aan
de te creëren woonmilieus, maar ook aan andere functies en aan de openbare ruimte.
Verscheidenheid aan woonmilieus, soms met een eenzijdig woningbestand qua
prijsklasse, behoeft in de ogen van de Raad niet te betekenen dat ongewenste ruimtelijke
segregatie ontstaat. Van ruimtelijke segregatie is sprake als in bepaalde wijken of stadsdelen bijna uitsluitend huishoudens wonen uit een bepaalde bevolkingsgroep. Op zich is
de bevolkingssamenstelling niet de kern van het probleem. Alleen als de kansen van
bewoners om te kiezen voor een ander woonmilieu gering of nihil zijn, is er sprake van
een probleem, want dan is de segregatie geen keuze maar afgedwongen door gebrek aan
keuzevrijheid. De desbetreffende huishoudens wonen dan in de wijk omdat alleen daar
een woning te krijgen is (goedkoop, geen wachtlijst). Wie het zich kan permitteren,
vertrekt vaak snel; de achterblijvers kunnen niet doorstromen naar betere woonmilieus.
Ongewenste eenzijdigheid neemt toe doordat in de nieuwbouw, op VINEX-locaties en in
de suburbane gebieden, weinig goedkope en voor de lage inkomensgroepen betaalbare
huur- en koopwoningen gebouwd worden.

Kader Ruimtelijke segregatie
De ruimtelijke segregatie van huishoudens is de afgelopen jaren, anders dan het
percentage lage inkomens, toegenomen46. Huishoudens met een laag inkomen
woonden in 1998 vaker in dezelfde wijk als in de jaren daarvoor. De ruimtelijke
segregatie is het grootst in de grote steden, met Den Haag aan de top: hier zijn veel
wijken met extreem veel huishoudens met een laag inkomen en veel gebieden waar
geen enkel huishouden met een laag inkomen woont. In Amsterdam en Utrecht
wonen de lage inkomensgroepen aanzienlijk minder afgezonderd. Landelijk gezien
is in de wijken met veel lage inkomens meestal ook het percentage eenoudergezinnen, het aantal inwoners met een bijstandsuitkering (20-30%) en het aantal
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Armoedemonitor 2000. SCP en CBS. Den Haag, november 2000. De mate van segregatie wordt hierin
gemeten via het inkomen (inkomenssegregatie).



werklozen erg hoog. Het gaat in de meeste gevallen om wijken met weinig koopwoningen en veel goedkope huurwoningen, vaak gecombineerd met veel
(middel)hoogbouw.

Om de keuze te vergroten, kan op het niveau van de stad en de wijk differentiatie
van woonmilieus leiden tot een betere afstemming aan de vraagzijde van de woningmarkt. De aanwezigheid van verschillende typen woonmilieus op wijkniveau binnen een
bepaald stedelijk netwerk vergroot de keuzemogelijkheid voor bewoners. Bepalend voor
de voorkeur voor een bepaald woonmilieu is de leefwijze van de bewoners (huishoudsamenstelling, levensfase en cultuur) en wordt sterk bepaald door het inkomen. De keuze
voor een bepaald woonmilieu hangt samen met de verschillende claims op voorzieningen,
zoals crèches, buurtcentra, zorginstellingen, maar ook de voorkeur voor rust of juist voor
een bruisend stadsleven.
De Raad is van oordeel dat differentiatie van woonmilieus wenselijk is, mits
werkmilieus en stedelijke voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk blijven. Hiertoe
is een zorgvuldige stedenbouwkundige planning onontbeerlijk. Voorts is het belangrijk
dat binnen de steden de schaal voor de verschillen met zorg wordt gekozen. Voorkomen



dient te worden dat opnieuw uitgestrekte uniforme woonmilieus ontstaan. Daarnaast
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verdient het programmatisch doordenken en de inrichting van de openbare ruimte
speciale aandacht; deze kan als verbindend en integrerend element werken. Het ontwerp
en de inrichting dienen afgestemd te zijn op de activiteiten die ter plaatse gewenst zijn.
In het algemeen is het gevaar van segregatie minder aan de orde naarmate de
specifieke woonmilieus beter in een gemengde stedelijke structuur worden opgenomen
en bovendien aandacht aan de toegankelijkheid en de kwaliteit van de openbare ruimte
wordt besteed. Met name de naoorlogse wijken zijn vaak opgezet vanuit het principe van
stringente functiescheiding. Bijvoorbeeld het gebruik van industrieterreinen en bedrijfsparken is vaak monofunctioneel: in de avond en nacht krijgen deze een spookstadkarakter47. Een combinatie van functies kan hier leiden tot een zorgvuldiger ruimtegebruik.
Behalve door een differentiatie in woonvormen en bewonersprofielen kan ook de
menging van het wonen met andere functies bijdragen aan een grotere verscheidenheid
van woonmilieus. Te denken valt hierbij aan het werken aan huis of het opnemen van
bedrijfsruimten in woonwijken. Andere vormen van functiemenging zijn de verdere
integratie van gezondheids- en ouderenzorg in de woonwijken (woonzorgcombinaties).
De traditionele naoorlogse wijken zijn vaak omgeven door een schil van groen en voorzieningen, zoals sportvelden, clubhuizen en volkstuinen. Een meer centrale ligging in de
wijken van de voorzieningen vergroot de levendigheid en reduceert de anonieme, vaak
als onveilig ervaren, openbare ruimte zowel binnen als rondom de wijken.
47 Enkele uitzonderingen daargelaten, waarbij getracht wordt ook dan activiteiten te laten plaatsvinden
op de locatie (disco in vestiging van Ikea).

Functiemenging binnen woonmilieus sluit aan op veranderingen in het woonwerkpatroon en kan de door de Raad als gewenste formalisering van informele werkgelegenheid beter realiseerbaar maken. Bovendien kan functiemenging bijdragen aan een
betere benutting van voorzieningen en infrastructuur. Naast een beperking van automobiliteit en een stimulans voor het langzaam verkeer, gaat het daarbij vooral om meervoudig ruimtegebruik: parkeerplaatsen en ontsluitingswegen zullen gedurende de dag
beter benut worden. De Raad plaatst bij de functiemenging in de woonwijken wel de
kanttekening dat de functies zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en geen zware overlast,
verontreiniging of vervuiling opleveren. Dit betekent dat de Raad vindt dat niet overal
sprake moet zijn van functiemenging: verscheidenheid betekent ook op dit punt: wijken
waarin in ruime mate sprake is van functiemenging naast wijken waar dat minder het
geval is.
3.3

Samenhang tussen de opgaven: het tempo van de
herstructurering
Een zorgvuldige afweging van de vier opgaven bij de herstructurering betekent

het waar mogelijk behouden of hergebruiken van bestaande kwaliteit. Waar nodig wordt
dit aangevuld met weloverwogen, ‘strategische’, ingrepen. Dat betekent niet dat sloop te
allen tijde moet worden vermeden. Bijvoorbeeld bij vraaguitval als gevolg van het feit dat
het gaat om een verouderde voorraad op een verkeerde plek, zal sloop soms een goede
oplossing kunnen zijn. De Raad is positief over de versnelling van de stedelijke vernieuwing zoals voorgesteld in de Nota Wonen, maar stelt daarbij als voorwaarde dat ernaar
wordt gestreefd kwaliteit en samenhang te bereiken.

Kader Uitvoering herstructureringsplannen
Uit een inventarisatie van dertig meerjarenontwikkelingsprogramma’s door het
EIB48 blijkt dat bij het merendeel van de gemeenten stevig gefundeerde plannen
om het herstructureringsbeleid ten uitvoer te brengen, ontbreken. Het EIB betwijfelt, mede gezien de vertragingen bij de realisatie van de VINEX-bouwopgave, of
de ambities in de plannen waargemaakt kunnen worden. Als een van de oorzaken
wordt genoemd dat er een grote (financiële) inspanning wordt verwacht van de
marktpartijen (corporaties, particuliere beleggers, etc.). Als de financiering al op
tijd rond komt, krijgen deze partijen te maken met gemeentelijke randvoorwaarden en procedures, die de uitvoering van het herstructureringsbeleid zeer waarschijnlijk vertragen. Een andere oorzaak is dat bij het bepalen van sloopdoelen niet
altijd nagegaan is of de huidige bewoners elders kunnen en willen wonen.

48 Herstructureringsplannen en woningbouwproductie, Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
(EIB), december 2000.



Lombok (Utrecht), voorbeeld van zelfregenererend vermogen van wijken
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Dat kan betekenen dat soms tijd genomen moet worden om te bezien hoe in het
concrete geval het best tegemoet gekomen kan worden aan de vier opgaven. Dat behoeft
geen bezwaar te zijn; het doel van de stedelijke herstructurering is immers niet een snelheidsslag, maar een kwaliteitsslag. Het (h)erkennen van de afzonderlijke opgaven vergt
zorgvuldigheid in het proces. Differentiatie in het tempo van de stedelijke vernieuwing
draagt bij aan de verscheidenheid: ‘verouderde’ wijken kunnen uit oogpunt van sociale
samenhang of omwille van het aanbod van ruime, goedkope woningen en de kansen
voor informele economische activiteiten positief bijdragen aan de keuzemogelijkheden in
de steden. Het gevaar is niet denkbeeldig dat van een enkel op processnelheid gerichte
vernieuwingsoperatie in de bestaande stad een uniformerend effect uitgaat49 en onvoldoende ruimte is voor experimenten en aanpassingen aan veranderingen in de tijd
(zie de huidige discussies over het bijstellen van de VINEX). Daarnaast is zorgvuldigheid
vereist om ‘stadsvernieuwingsnomadisme’ te voorkomen: het ontstaan van een groep die
keer op keer moet uitwijken naar andere woonruimte die vervolgens ook weer het
onderwerp van transformatie wordt50, is ongewenst. Mogelijk kunnen gerichte bindingsstrategieën hierbij een rol spelen. Overigens dient ook het gegeven dat de structurele
leegstand van huurwoningen in sommige gebieden aanzienlijk is teruggelopen in de
afweging te worden betrokken.51


Belangrijk is ook een goede inschatting te maken van het zelfregenererend
vermogen van wijken, zoals in de Pijp in Amsterdam en Lombok in Utrecht is te zien.
Vanwege hun gunstige positie in de stad kwam in deze wijken een autonoom proces van
vernieuwing op gang. Gezien de ontwikkeling van de stedelijke netwerken is het denkbaar dat in de toekomst een vergelijkbaar proces zich ook op sommige plekken in verder
van de binnensteden gelegen wijken kan voltrekken, bijvoorbeeld in naoorlogse wijken
die gunstig ten opzichte van infrastructurele voorzieningen liggen. Zelfregeneratie zou
gefaciliteerd moeten worden middels lokale subsidies of andere financiering ter ondersteuning van dit soort min of meer spontane ontwikkelingen. Daarbij dient de lokale
overheid wel te trachten hierbij optredende processen van uitsluiting van de oorspronkelijke bewoners te mitigeren.52 Daarnaast gaat het vanzelfsprekend niet aan, ten aanzien

49 Zie hierover Nelissen, prof. dr. N.J.M. - Herstructurering van stadswijk- Herstructurering van stadswijken vanuit een ecologisch perspectief: over participatieve ecologisering (in: Van Kempen en
H. Priemus (red.) - Stadswijken en herstucturering, Assen 1999
50 zie de bijdrage van A. Sigter (“het lijkt erop dat zij [de sociaal zwakkeren] in het woningbouwbeleid
de functie hebben om te slopen woningen bewoond te houden tot er zich weer een stedelijke vernieuwing aandient”); in: Strijd om de ruimte, uitslag essaywedstrijd van NRC Handelsblad en KNAG;
NRC Handelsblad 28 oktober 2000.
51 www. CBS.nl/diensten (gegevens structurele leegstand d.d. 23 april 1999).
52 NRC Handelsblad 16 januari 2001 - “GroenLinks-yup omarmt Utrechtse wijk Lombok”; in het artikel
wordt gewezen op het proces van ‘gentrification’ van Lombok, waarvan het gevolg was dat de allochtone
winkeliers geen woning in de wijk konden vinden omdat de prijzen te hoog waren opgedreven.

van probleemgebieden en onaantrekkelijke woningen53 een passieve houding aan te
nemen in afwachting van mogelijke spontane regeneratie: het zal altijd gaan om een in
beperkte mate en op specifieke locaties optredend effect. Echter, wanneer dit past in een
doordachte visie op de toekomst van de woningmarkt in een bepaalde regio, verdient het
aanbeveling met deze mogelijkheid rekening te houden.

Kader Voorbeeld van behoud: Hellersdorf
Situatie:
Om tegemoet te komen aan de woningnood in Oost-Berlijn werd in het begin van
de jaren tachtig de wijk Hellersdorf ontworpen, met 42.000 woningen bestemd
voor een bevolking van 110.000 mensen. De wijk werd opgebouwd uit korte en
lange gebouwen van vijf of zes woonlagen, alles uitgevoerd in de bekende betonnen ‘Plattenbau’. Ten tijde van de ‘Wende’, de val van de muur op 11 november
1989, waren de woningen bijna voltooid, maar aan de woonomgeving was weinig
gedaan. De samenvoeging van Oost- en West-Berlijn in het verenigde Duitsland
leidde tot een grootschalige reconstructie van de binnenstad en de waardering



voor de omvangrijke ‘Plattensiedlungen’ verminderde evenredig. Hellersdorf kreeg
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een negatief imago en dreigde te verpauperen. Aan sloop van de net gebouwde
wooncomplexen viel echter niet te denken uit economische en sociale overwegingen.
De boekwaarde van de complexen was te hoog en de huren konden niet explosief
stijgen. Daarom werd gekozen voor een ingrijpende verbetering en modernisering
van het stadsdeel, met behoud van de bestaande stedenbouwkundige structuren en
gebouwen. Het was de opgave om de openbare ruimte en de collectieve voorzieningen te verbeteren. Bovendien werd getracht de monotonie van de prefab
woonblokken te doorbreken.
Werkwijze: het ‘Quartierkonzept’ (zie bijlage 4)
Als basis voor de interventie diende een duurzaam concept ter verbetering, het
‘Quartierkonzept’. Het stadsdeel werd opgedeeld in 18 buurten, die ieder een eigen
gezicht, een eigen identiteit, moesten krijgen. Het onderscheid werd door verschillende thema’s geconcretiseerd en uitgewerkt: stad, dorp, natuur, tuin, kunst
(zie bijlage). Verschillende architecten werden ingeschakeld om de gebouwen van
een ander uiterlijk te voorzien. De ingrepen aan de blokken varieerden van het
maken van verticale geledingen in de horizontale complexen, tot het toevoegen
van balkons en het aanbrengen van kleurenschema’s. De portalen en trappen-
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Wat niet wil zeggen dat altijd een transformatie van de woonmilieus noodzakelijk is; zie Betrokken
burger, betrokken overheid p. 53.

Monotonie Plattenbau doorbreken.

huizen werden ingrijpend verbeterd. Ook in de woningen zelf volstonden kleine
veranderingen, met name om de energiehuishouding te verbeteren. Ook in de
woonomgeving werd uitgegaan van verschillende functies en verschillende sferen.
Er werden 12.000 volwassen bomen geplant, 40 woonlandschappen geconstrueerd,
40 kleinere en grotere speelvelden aangelegd en 18 jeugdhonken gebouwd. De 500
woonblokken kregen een groene beplanting. Voorts werd er nieuw straatmeubilair
ontworpen en geplaatst, zoals papierkorven, banken, lantaarnpalen en fietsenstallingen. Bij alle onderdelen werden de bewoners zeer intensief betrokken
middels inspraakrondes, onderzoeken, een burgerforum en bewonerscommissies.
De uitwerking van het ‘Quartierkonzept’ kreeg gestalte langs verschillende sporen:
sociaal (variëteit aan woningtypen en voorzieningen), ecologisch (watersysteem,
energiehuishouding en materiaalgebruik) en cultureel (aanzien van de gebouwen,
kunst in de openbare ruimte en introductie buitenlandse identiteiten). Verder werd
de wijk ontsloten door de metro en nieuwe buslijnen. Hoewel niet alle problemen
opgelost konden worden, maakte de ingreep van Hellersdorf een vitaal stadsdeel.

Differentiatie in het tempo van de stedelijke vernieuwing betekent dat voor
vertraging en extensivering compensatie gevonden dient te worden in intensivering en
versnelling. Het ontwikkelen van alternatieven voor verdichting en intensivering van het
ruimtegebruik draagt bij aan een meer zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte.
Studies voor een meervoudig en intensief ruimtegebruik (Stir, Habiforum) laten zien dat
met name in de bestaande steden en rond de bestaande infrastructuur veel mogelijkheden voor een meer efficiënte en compacte benutting van ruimte bestaan, in de tijd
(streven naar continuïteit van het gebruik gedurende de dag, de week of de seizoenen),



in de ruimte (ondergronds bouwen, hoogbouw, stapeling van functies) of in beweging
(concentratie en menging van functies in knooppunten en bundeling). Of deze mogelijkheden ook werkelijk benut kunnen worden, hangt onder meer af van beleid en regelgeving ten aanzien van functiecombinaties (zie ook de opmerking in paragraaf 2.2 over
externe veiligheid).


Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als meervoudige opgave

4 De beleidsopgave
4.1

Visie-ontwikkeling op alle bestuursniveaus
Een samenhangend overheidsoptreden dat verscheidenheid stimuleert op de ver-

schillende schaalniveaus, vraagt om een krachtig beleid en gerichte visie-ontwikkeling
van alle betrokken bestuurslagen. Visies vanuit de invalshoek economische doelmatigheid,
sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en culturele identiteit moeten met
elkaar in verband gebracht worden en zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Het Rijk dient
daar met facilitering, planvorming, wetgeving en instrumentering aan bij te dragen.
Een belangrijke rol ziet de Raad daarbij weggelegd voor een verplicht gemeentelijk structuurplan, zoals hij heeft bepleit in het advies ‘Het instrument geslepen’. Het structuurplan vormt het integratiekader voor de opgaven op lokaal niveau. Het is daarmee een
belangrijk instrument voor ontwikkeling van verscheidenheid ‘van onderaf ’. Het moet
een visie bevatten op de gewenste ontwikkelingen en inzicht geven in de gemaakte
afwegingen met betrekking tot de vier opgaven, ook in relatie tot elkaar. Op die manier
kunnen verscheidenheid en samenhang in de lokale planvorming gestalte krijgen.
De duurzaamheidsvisie, bepleit in hoofdstuk 3, vormt een belangrijke bouwsteen voor
het gemeentelijk structuurplan.
4.2

Taak van het Rijk
In verschillende hoedanigheden is voor het Rijk een belangrijke rol weggelegd bij

de stedelijke herstructurering54. Hij dient interbestuurlijke samenwerking te bevorderen,
visievorming te stimuleren en te faciliteren en te bewaken dat voldoende verschillende
ontwikkelingen plaatsvinden. Decentralisatie is hiervoor geen panacee, maar
verscheidenheid en samenhang kunnen evenmin totstandkomen door het van bovenaf
op te leggen. De Raad is weliswaar van mening dat impulsen daartoe ook van onderaf
gegeven moeten worden met als instrument het gemeentelijk structuurplan (zie hierboven), maar gemeenten dienen daartoe voldoende in staat te worden gesteld door het
Rijk. Ook op rijksniveau zijn verscheidenheid en samenhang nog geenszins vanzelfsprekend. Veelzeggend is in dit verband de constatering van Denters55 dat de eis van
integraliteit die wordt gesteld aan gemeentelijke plannen in het kader van het grotestedenbeleid, klaarblijkelijk wel voor gemeenten, maar niet voor de Haagse planbeoordelaars geldt: naast de eisen in het kader van het grotestedenbeleid blijven de traditionele
departementale toetsingskaders van kracht.
54 Er is wel aanleiding tot een zekere relativering van de mogelijkheden tot sturing die de overheid heeft,
maar over het geheel genomen heeft de Raad hierop een minder pessimistische visie dan bijvoorbeeld de
auteurs van Stad zonder horizon (R. Boomkens e.a. (red.) - Stad zonder horizon, stadspolitiek en stedelijke ontwikkeling in Nederland, Amsterdam 1997), waar het beeld wordt geschetst (p. 18/19) van een
overheid die achter de feiten aanloopt en “voortdurend de strijd met zichzelf aanbindt”.
55 zie Inleiding bij werkconferentie ‘Sturen in de stad’ Amsterdam, 16 juni 2000.



Als subsidieverstrekker, niet alleen in het kader van het ISV, maar ook bij de toekenning van veel andere specifieke subsidies voor bepaalde doelen, kan het Rijk in
belangrijke mate invloed uitoefenen op het totstandkomen van verscheidenheid en
samenhang. In de praktijk gaat op verschillende schaalniveaus (zowel binnenstedelijk als
interstedelijk) een uniformerende impuls uit van verschillende vormen van subsidieverlening. In het ruimtelijk beleid bijvoorbeeld is het een bekend fenomeen dat het
lanceren van beleidsconcepten waaraan een subsidiestroom is verbonden, ertoe leidt dat
alle gemeenten zich op dat concept willen profileren. Een voorbeeld daarvan is de aanwijzing destijds van de zogenoemde ‘stedelijke knooppunten’. Omdat zoveel gemeenten
een graantje mee wilden pikken van de geldstroom en politieke druk uitoefenden om
ook als knooppunt te worden aangewezen, bleef er van het oorspronkelijke concept
weinig over. Iets dergelijks lijkt te gaan optreden nu in de Vijfde Nota het concept netwerkstad wordt gebruikt: steden verdringen zich om als netwerkstad te worden aangewezen.
Subsidieverstrekking ook buiten het ISV dient in de ogen van de Raad meer ingericht te worden op het stimuleren van verscheidenheid op alle relevante schaalniveaus.
Het verdient bijvoorbeeld overweging om na te gaan of het mogelijk is, wanneer midde-



len beschikbaar worden gesteld voor het realiseren van bepaalde ruimtelijke concepten
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(netwerkstad), daarnaast ook middelen te reserveren voor contraire ontwikkelingen.
Dat zou stimuleren dat gemeenten zich meer bewust worden van hun eigenheid en zich
hierop kunnen profileren zonder dat dat meteen wordt ‘afgestraft’ omdat men niet meer
voor een bepaalde subsidie in aanmerking komt. Iets dergelijks geldt op lager schaalniveau als het gaat om specifieke uitkeringen voor gemeenten. Beleidsvrijheid op
gemeentelijk niveau om de meest geschikte oplossing voor een bepaald probleem te
vinden, kan de creativiteit en verscheidenheid stimuleren.
Ook voorwaarden voor subsidieverstrekking buiten het ISV kunnen goed
gebruikt worden als instrument van verscheidenheidsbeleid op rijksniveau. Zo heeft een
beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om slechts subsidie
te verstrekken voor de totstandkoming van een fotoinstituut onder de voorwaarde dat dit
in Rotterdam gevestigd zou worden, rechterlijke toetsing doorstaan56. Daarnaast dient
subsidieverstrekking meer bonussen voor intergemeentelijke samenwerking te bevatten
en wel over een zodanig lange periode dat de samenwerking voldoende kan wortelen
(zie ook hierna over intergemeentelijke samenwerking). Zo niet, dan dreigt het risico dat
de samenwerking stopt zodra de subsidieverstrekking afloopt. Het ISV laat zien dat
subsidieverstrekking onder voorwaarden ook van groot belang kan zijn voor de bevordering van de samenhang. Een handicap hierbij is echter dat de ‘verkokering’ op rijks56

RvS Afd. rechtspraak 10 september 1988, nr. R01.86.1606; AB 1990/72 m.nt. ICvdV.

niveau, dus bij de subsidieverstrekker, nog altijd minstens zo groot is als die op niveau
van lagere overheden.57
Als subsidieverstrekker heeft het Rijk ook de taak om toe te zien op de besteding
van de beschikbaar gestelde middelen. Ook heeft de Raad in genoemd advies gepleit voor
onafhankelijke visitatiecommissies die achteraf bezien of de middelen correct zijn aangewend. ‘Correct’ hoeft daarbij niet per se te betekenen dat te voren in kwantitatieve
termen geformuleerde doelen zijn gehaald. Er moet immers ook ruimte zijn om nieuwe
initiatieven waarvan het succes niet bij voorbaat vaststaat, te beproeven.58 Doel van de
toetsing door visitatiecommissies moet zijn om te bevorderen dat gemeenten op hun
eigen wijze invulling geven aan de opgave van de stedelijke herstructurering.
Dit (leer)proces dient zodanig te worden ingericht dat de kwantitatieve en kwalitatieve
doelstellingen in samenhang besproken en beoordeeld kunnen worden. Vermeden moet
worden dat de toetsing zich er uitsluitend op richt om per betrokken ministerie na te
gaan of de in het ontwikkelingsplan genoemde projecten voldoen aan de van dat
ministerie afkomstige rijksregels (verkokerd). De door de visitatiecommissies uitgebrachte rapporten moeten openbaar gemaakt worden en kunnen onderdeel van bespreking zijn in de politieke gremia van stad, provincie of Rijk. Mogelijk zijn er impulsen uit
te halen voor verandering van de aansturing en beoordeling van het grotestedenbeleid en
de stedelijke vernieuwing. Daarnaast is het wenselijk dat te voren een goed beeld bestaat
van het doel van de monitoring en het gebruik van de door visitatiecommissies verkregen informatie. Zo niet, dan dreigt het gevaar dat de bevindingen van de visitatiecommissies zonder gevolg blijven.
4.3

Andere overheden
Belangrijke keuzen voor zorgvuldig ruimtegebruik waarbij alle vier de opgaven in

de afweging worden betrokken, moeten op het lokale niveau gemaakt worden in het
kader van het gemeentelijk structuurplan (zie hierboven en het advies ‘Het instrument
geslepen’). Daarvoor is noodzakelijk dat het lokale bestuur voldoende op de hoogte is
van de eigen situatie. Echter, niet altijd is voldoende gewaarborgd dat op lokaal niveau
voldoende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beschikbaar zijn.59
Keuzen die het gemeentelijk schaalniveau ontstijgen (keuzen die consequenties
hebben op hogere schaalniveaus of bijvoorbeeld voorzieningen betreffen met een groter
dan binnengemeentelijk verzorgingsgebied) zullen met name op regionale schaal
gemaakt moeten worden. In dat geval zijn prikkels voor bovenlokale samenwerking

57

Zie bijlage 3, p. 92, 93.
Zie bijlage 3, p. 93, 94.
59 Zie bijlage 3, p. 91.
58



nodig. Het lijkt immers niet reëel te verwachten dat zonder zulke prikkels samenwerking
tussen gemeenten voldoende garanties biedt voor optimale afstemming. In eerste instantie is hier een taak weggelegd voor regionale samenwerkingsverbanden (intergemeentelijk), met als belangrijkste instrument het regionaal structuurplan. Op dat niveau moet
het initiatief liggen voor het totstandkomen van afspraken gericht op complementariteit
en verscheidenheid op regionaal niveau. Een belangrijke toezichthoudende en eventueel
begeleidende taak is daarbij, nu een regionaal niveau in ons bestuursstelsel ontbreekt, in
de ogen van de Raad weggelegd voor de provincies60. Wellicht is deze bestuurslaag op dit
moment onvoldoende toegerust voor de taak. Aan versterking van het provinciaal
bestuur moet, met het oog op de vervulling van deze taken, derhalve gewerkt worden.
Denters61 wijst nog op een andere mogelijke belemmering voor samenhang en
verscheidenheid op lokaal niveau, die hij aanduidt als ‘professionale dominantie’: volgens
hem kan een verstarrende werking uitgaan van ambtelijke waardenoriëntaties en rolopvattingen. Ook speelt volgens hem, naar aanleiding van bevindingen uit door hem uitgevoerd onderzoek62, de betrekkelijk beperkte rol die het college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad spelen. Denters trekt hieruit de conclusie dat verschillen
in politieke signatuur er weinig toe lijken te doen op lokaal niveau.
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4.4

Marktpartijen
Ook de toegenomen invloed van marktpartijen is een factor van belang. Zelfs al

zouden de betrokken overheden op alle bestuursniveaus eendrachtig streven naar verscheidenheid (wat niet het geval is, zie hierboven), dan nog zijn ze voor de verwezenlijking van hun ambities mede afhankelijk van marktpartijen, wier inbreng niet altijd een
bijdrage aan grotere verscheidenheid is. De dominante marktvraag kan leiden tot
uniformering. Het collectieve effect van het bouwen voor de ‘markt’63 strookt dan niet
met wat collectief wenselijk wordt geacht. De grotere rol van de marktpartijen heeft
consequenties voor het ambitieniveau van de steden bij de stedelijke herstructurering
inclusief de inrichting en het beheer van de openbare ruimten. Eigendom is weliswaar
aan beperkingen gebonden die voortvloeien uit publiekrechtelijke regels, maar het
behoeft geen betoog dat de zeggenschap van de overheid niet hetzelfde is als in de situatie
dat zij zelf de eigendom heeft. Iets dergelijks geldt ten aanzien van investeringen in herstructurering. Voor het realiseren van veel plannen in het kader van stedelijke herstructurering is de overheid immers afhankelijk van de private sector, omdat zij zelf niet over
60

Zie bijlage 3, p. 101.
Zie bijlage 3, p. 102, 103.
62 zie voetnoot 36 in het essay bijlage 3.
63 M. M. Hajer - Heterotopia’s, overstappen als cultuurpolitieke uitdaging; in : M. Hajer & F. Halsema
(red.) - Land in zicht! Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke inrichting, Amsterdam 1977; schrijver
waarschuwt voor de ongewenste gevolgen van het bouwen voor de markt en pleit voor een cultuurpolitieke benadering van woningbouw als object van actieve vormgeving van de omgeving.
61

voldoende middelen beschikt. In het ISV geldt dit in versterkte mate, gezien het ‘multiplier-effect’ waarop gerekend wordt (elke gulden uit de publieke sector moet een veelvoud aan investeringen uit de private sector genereren). In het advies ‘Stad en Wijk;
verschillen maken kwaliteit’ heeft de Raad er al voor gewaarschuwd dat waarschijnlijk te
veel wordt verwacht van private investeringen. De gesignaleerde afhankelijkheid wordt
daarmee steeds sterker. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld als het gaat om het beheer van
de openbare ruimte. In de publieke budgetten is dat meestal een sluitpost, waardoor verwaarlozing en verval op de loer liggen. Soms neemt dit zodanige vormen aan dat private
partijen zich genoodzaakt zien het beheer over te nemen om negatieve invloed op de
waarde van hun onroerend goed te voorkomen, ook als het hier in hun ogen feitelijk een
publieke taak betreft.
In de huidige tijd waarin de rol van de markt steeds prominenter is geworden
(zie ook advies ‘De sturing van een duurzame samenleving’) is deze afhankelijkheid van
de overheid wellicht onvermijdelijk en deze behoeft ook niet bezwaarlijk te zijn.
Wel vergt het waakzaamheid van de betrokken overheden ten aanzien van de realisatie
van publieke doelen, waaronder de Raad in dit advies verstaat de realisatie van de ecologische, de economische, de fysieke en de sociaal-culturele opgave.64 Wanneer komt de
realisatie van deze doelen in het gedrang? Is het bijvoorbeeld uit sociaal oogpunt
aanvaardbaar dat in de ‘Koopgoot’ in Rotterdam op last van de marktpartijen de
Daklozenkrant (Straatnieuws) niet verkocht mag worden65? Dit noodzaakt ertoe dat per
project de opgaven nadrukkelijk en helder in beeld worden gebracht en dat de overheid
de verantwoordelijkheid draagt voor de optimale realisatie van de vier opgaven in verhouding tot elkaar. Zij kan wel de uitvoering van (deel)opgaven aan marktpartijen overdragen, maar dient aanspreekbaar te blijven op het eindresultaat.

Kader Private partijen en openbare ruimte
De eigendomssituatie (publiek of privaat) kan niet als uitgangspunt dienen voor
de definiëring van het begrip openbare ruimte. Veel voor het publiek min of meer
vrij toegankelijke ruimten (stations, winkelcentra) zijn in privaat eigendom.
Deze openbare ruimten in particulier eigendom zijn voor de verschillende opgaven
wel uitermate relevant (denk bijvoorbeeld aan veiligheid op stations, problematiek
rond drugsverslaafden in Hoog Catharijne e.a.). Anderzijds zijn er ruimten die in
juridische zin openbaar/publiek zijn, maar die tot het exclusieve domein van

64 Daarvoor

is ook noodzakelijk dat het grondbeleid voldoende mogelijkheden biedt voor het verhalen
van publieke kosten; zie advies ‘Het instrument geslepen’.
65 Aldus de toenmalige Rotterdamse wethouder H. Meijer bij de Stadslab-bijeenkomst 4 oktober 2000 in
Arnhem.
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Hier (in de ‘Koopgoot’, Rotterdam) geen verkoop van Daklozenkrant Straatnieuws.

bepaalde groepen zijn geworden (parochialisering). Verschillen in leefstijlen en
interessesferen (culturele differentiatie) leiden ertoe dat verschillende soorten
parochiale ruimten ontstaan: elke groep zoekt eigen plekken op om elkaar te
ontmoeten66.
Het begrip parochialisering, geïntroduceerd door de sociologe Lofland (The public
realm, 1998), betreft het fenomeen dat in opzet voor iedereen toegankelijke ruimte
(ongeacht de vraag of het gaat om publiek of privaat eigendom) het gebruik ervan
min of meer wordt gemonopoliseerd door die subculturen. Het woord ‘subcultuur’
kan in dit verband op zeer verschillende groepen duiden: van ouders met spelende
kinderen tot rondhangende jongeren met baseballpetjes en ghettoblasters.
Parochialisering wordt problematisch wanneer dit gebruik tot gevolg heeft dat
andere groepen feitelijk worden uitgesloten van het gebruik van die als vrij toegankelijk bedoelde ruimte.
Veel besproken is in dit verband het fenomeen van de ‘gated communities’ : door
hekken en bewakingsdiensten ontoegankelijk gemaakte wijken voor welgestelden
in de Verenigde Staten. Vooralsnog is er weinig aanleiding te vrezen voor dat soort
ontwikkelingen in Nederland. Wel is het, spiegelbeeldig hieraan, wenselijk de
openbare ruimte toegankelijk en openbaar te houden door er ‘defensable space’
van te maken in plaats van niemandsland. Dit kan door aansluiting te zoeken bij
particulier initiatief dat verantwoordelijkheid kan delen voor de beheer van de
openbare ruimte en beheersbaarheid van het gebruik ervan. Te denken valt bijvoorbeeld aan een revival van de aloude speeltuinvereniging.

4.5

Burgers
‘Interactieve beleidsprocessen’ zijn tegenwoordig regel bij stedelijke herstructure-

ring67, maar

de vraag is of de wensen van burgers in de praktijk ook invloed hebben op

de uitkomsten68. Dat kan een gemiste kans zijn, want juist burgers kunnen met hun
kennis van specifieke lokale omstandigheden ertoe bijdragen dat het beleid meer tot
maatwerk wordt gemaakt en daarmee wellicht ook tot grotere verscheidenheid leidt.
Bijvoorbeeld een grotere samenhang met de ecologische opgave zal moeilijk denkbaar

66 Dit gebeurt voor een belangrijk deel ook virtueel (nieuws- en chatgroepen op Internet), maar deze
categorie blijft hier buiten beschouwing, omdat deze zich goeddeels afspeelt binnen de beslotenheid van
de woning en dus niet in de openbare ruimte. Overigens vervaagt ook hier het onderscheid:
Internetcafé’s.
67 Zie C. Verdaas - De achterkant van het interactieve proces; in: M.C. Meindertsma (red.) - Stadslab
over stedelijke vernieuwing en herstructurering.
68 Volgens Denters (bijlage 3 p. 102) is de invloed van burgers op de besluitvorming thans minimaal.



zijn zonder grotere participatie van burgers69. Ten slotte zou ook de kennis van ouderen
en allochtone groeperingen beter moeten worden benut. Dit vergt een actieve strategie
om burgers te motiveren en in staat te stellen om inhoud te geven aan hun betrokkenheid bij herstructureringsprocessen: het creëren van min of meer formele structuren,
het faciliteren en het ruimte geven voor het inschakelen van bewonersgroepen is veelal
niet voldoende. Een interactief proces voldoet bijvoorbeeld niet aan zijn doel wanneer de
actieve betrokkenheid beperkt blijft tot een klein deel van de bewoners. Daarnaast is van
belang dat, voor zover professioneel betrokkenen (te denken valt aan opbouwwerkers)
namens de bewoners een rol in het proces krijgen, gewaarborgd wordt dat deze voldoende gevoed worden door hun achterban.
Op dit moment bevindt de interactieve besluitvorming zich in een experimentele
fase70. Voortgaan

op deze weg kan grote consequenties hebben, die zich bijvoorbeeld

kunnen uiten in het ontstaan van nieuwe sociaal-culturele verbanden. De experimenten
dienen in de ogen van de Raad te worden voortgezet en uitgebouwd, vooral omdat de
traditionele politieke partijen, getuige hun teruglopende ledentallen, steeds minder in
staat moeten worden geacht burgers te binden en te vertegenwoordigen. De Raad
verwijst naar wat hij hierover eerder heeft opgemerkt in het advies ‘De sturing van een



duurzame samenleving’. Daarin pleitte hij voor een strategie van ‘inschakelen, niet uit-
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schakelen’ van stakeholders en pleitte hij ervoor om inspraak niet te zien als een formele
hobbel in een traject met een van te voren al vaststaande uitkomst, maar als een onderdeel van een open besluitvorming met als doel een zo breed mogelijk gedragen besluit.

69 Nelissen spreekt in dit verband van ‘participatieve ecologisering’; zie Nelissen, prof. dr. N.J.M.
– Herstructurering van stadswijk – Herstructurering van stadswijken vanuit een ecologisch perspectief:
over participatieve ecologisering (in: Van Kempen en H. Priemus (red.) - Stadswijken en herstucturering,
Assen 1999
70 Maarten Hajer – Democratie in deliberatie; in: De Groene Amsterdammer 18 november 2000.

5 Aanbevelingen
1. Visie op de opgaven voor de stedelijke ontwikkeling en
herstructurering
Versterk de gemeentelijke visie op ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, economische doelmatigheid en culturele identiteit (paragraaf 3.1).
Weeg, om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik en tot integratie van de ecologische
opgave, elk van deze visies zorgvuldig tegen elkaar af in een (verplicht) gemeentelijk
structuurplan (paragraaf 3.1). Houd daarbij ook rekening met de milieu-implicaties van
de locatiekeuze (paragraaf 2.3.3).
2. Concept stedelijk netwerk
Laat, conform het concept ‘stedelijk netwerk’ bebouwing aansluiten bij dan wel
plaatsvinden binnen bestaand centrumstedelijk gebied, knooppunten binnen het
netwerk of in elk geval binnen het netwerkgebied (voorkeursvolgorde). Plan daarbij
bebouwing bewust in variabele dichtheden: compact bouwen overal waar dit meerwaarde biedt, elders ook verdunning toepassen (paragraaf 1.3; paragraaf 2.3.1).


3. Flexibel en experimenteel
Bevorder dat gemeentelijke visies op ecologische duurzaamheid voldoende
ruimte bieden voor flexibiliteit en voor experimenten, zodat technologische ontwikkelingen gericht op ecologische verbeteringen maximaal benut kunnen worden. Bevorder
daarnaast dat deze prioriteit geven aan kosteneffectieve en inpasbare maatregelen, zodat
de ecologische opgave beter een plaats kan krijgen in de stedelijke herstructurering
(hoofdstuk 2).
4. Samenhangend ontwerpen met oog voor de gehele levensduur
Stimuleer samenhangend ontwerpen: de ontwerpopgave is het vormgeven aan en
optimaliseren van de ecologische, de sociale, de economische en de culturele opgave in
samenhang met elkaar (paragraaf 3.1). Ontwerpers moeten daarbij alle fasen in de
levensduur van gebouwen een rol laten spelen, eventueel in weerwil van marktoverwegingen en fixatie van ontwerpers op gebruik (paragraaf 2.3.2).
5. Tempo van de stedelijke herstructurering.
Ga voortvarend door met de stedelijke herstructurering, maar laat dit niet ten
koste gaan van de zorgvuldigheid. Wees alert op de risico’s van verdringing, uniformiteit
en te snel besluiten tot substitutie terwijl behoud (bijvoorbeeld door renovatie) nog een
zinvolle optie is. Dit laatste kan het geval zijn wanneer gezien de karakteristieken van de
locatie in kwestie een proces van zelfregeneratie op gang kan komen (paragraaf 3.3).

6. Regionale afstemming van voorzieningen
Stimuleer denken in termen van complementariteit in plaats van imitatie.
Stem de planning van regiovoorzieningen zo veel mogelijk van onderaf op elkaar af
(paragraaf 3.2).
7. Meer aandacht voor de openbare ruimte
Geef de openbare ruimte de aandacht die zij verdient, zowel in de ontwerp- als in
de beheerfase en maak de beoogde gebruikers mede verantwoordelijk voor het beheer.
Houd rekening met de verschillende functies en gebruikers, de verschillen in mobiliteit
en verschillende tijdroosters, zodat meervoudig gebruik mogelijk wordt (kaders verspreid
in de tekst).
8. Stimuleren, niet dirigeren van bovenaf
Stuur op een zorgvuldige afweging tussen de opgaven, om te beginnen op decentraal niveau (hoofdstuk 4). Schrijf niet de methode voor (middelvoorschriften), maar stel
randvoorwaarden waaraan het afwegingsproces moet voldoen (doelvoorschriften;
paragraaf 2.3.4). Organiseer dat de woonconsument kan sturen op alle relevante aspecten
van het wonen, bijvoorbeeld door middel van het geven van informatie over een woon-



kostensom, die alle lasten van de woning in beeld brengt (paragraaf 2.3.2).
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9. Toetsing door onafhankelijke visitatiecommissies
Laat de prestaties van gemeenten toetsen door onafhankelijke visitatiecommissies.
Doel van deze toetsing moet zijn om te bevorderen dat gemeenten op hun eigen wijze
invulling geven aan de opgave van de stedelijke herstructurering. Dit (leer)proces dient
zodanig te worden ingericht dat de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen in
samenhang besproken en beoordeeld kunnen worden (paragraaf 4.2).

Bijlage 1: De adviesaanvraag
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Bijlage 2
Beschrijving ontwikkeling van Centrumstad naar Stedelijk netwerk
1

Feitelijke ontwikkelingen
Met het begrip ‘stad’ wordt van oudsher een verdichting van bebouwing rond één

centrum aangeduid. Al vroeg in de twintigste eeuw werd het idee van een stad uit één
stuk opgegeven en ontstonden met de uitbreidingsplannen de blauwdruk van monocentrische stadsgewesten: verstedelijkte gebieden met een duidelijke kern en een
scheiding van de functies wonen, werken, recreatie en verkeer. Na de Tweede
Wereldoorlog werd deze ontwikkeling versneld en op grotere schaal voortgezet.
De Bijlmer en Ommoord (Rotterdam) zijn voorbeelden van de laatste wijken die tot
stand zijn gekomen als stadsuitbreiding in de klassieke zin. De centrumstad, waar in
betrekkelijk grote dichtheden is gebouwd, bevat een concentratie van voorzieningen en
wordt omringd door kleine kernen die voor voorzieningen op de stad georiënteerd zijn
(stad als verzorgings- en bestuurscentrum voor stad en ommeland). Er vindt dus wel een
zekere uitwaaiering naar buiten de stad plaats, maar dit betreft vooral de woonfunctie;
werkgelegenheid en stedelijke voorzieningen blijven geconcentreerd in de centrumstad
(forenzen). Er is sprake van een zekere hiërarchie, met de centrumstad aan de top
(monocentrisch gestructureerde stedelijke regio’s). Dit stadsbegrip als monocentrisch
conglomeraat van functies is bruikbaar voor de beschrijving van de situatie tot en met de
jaren zestig. In die periode was er nog sprake van een duidelijke tegenstelling, zowel
sociologisch als morfologisch, tussen stad en platteland: het verschil tussen stad en
platteland was niet alleen zichtbaar, maar ook herkenbaar in het leefpatroon van de
inwoners (onderscheid stedelingen en plattelanders). Van noemenswaardige verstedelijking anders dan als uitbreiding van de centrumstad was nog geen sprake.
De volgende stap is de ontwikkeling van polycentrische stadsgewesten: een proces
waarbij verschillende autonome verzorgingsgebieden ontstaan. Het denken in termen
van centrum-periferie, dat onlosmakelijk verbonden lijkt met het begrip ‘stad’, voldoet
vanaf dat moment niet meer. Er vormen zich meerdere concentraties van economische
functies, activiteiten en voorzieningen, hetgeen kan worden gezien als een overgangsfase
op weg naar een ‘stedelijk veld’ met functionele verdichtingen. Deze polycentrische stadsgewesten kunnen overigens zeer verschillende ruimtelijke structuren hebben met zeer
verschillende dichtheden van bebouwing, met veel of weinig open ruimten binnen het
stedelijk gebied, en al dan niet omringd door ‘ijle verstedelijking’ of open groene ruimte
en natuurgebieden. Dit proces wordt mogelijk gemaakt door een grote groei van de
(auto)mobiliteit: individuen leggen steeds grotere afstanden af om bepaalde voorzieningen te bereiken71 en zijn niet meer op één centrum aangewezen. De vervoersbewegingen
71 Uit onderzoek blijkt dat de reistijd min of meer gelijk blijft, maar het aantal kilometers dat binnen die
tijd kan worden afgelegd is sterk toegenomen. Dit fenomeen is ook wel bekend onder de aanduiding
‘Brever-wet’ pm bron.



zijn niet langer radiaal (heen en weer van en naar de centrumstad) maar kriskras.
De tegenstelling stad en platteland verdwijnt ook steeds meer: morfologisch breidt het
geürbaniseerde oppervlak zich uit; sociologisch (leefpatroon, mobiliteit etcetera) valt er
nauwelijks meer een onderscheid te maken tussen stedelingen en plattelandsbewoners
(zie ook het advies ‘Sterk en mooi platteland’).
We bevinden ons nu in een overgangsstadium tussen polycentrische stadsgewesten en stedelijk-veldvorming. Bij stedelijk-veld-ontwikkeling is er, mede als gevolg
van het ontstaan van meer kernen, steeds meer sprake van elkaar overlappende verzorgingsgebieden, waardoor het ook niet meer mogelijk is een begrenzing van de regio’s aan
te geven. Stedelijke activiteiten functioneren in een steeds bredere ruimtelijke setting met
elkaar. Overigens zijn er wel verschillen afhankelijk van de situering van het desbetreffende stedelijke netwerk in het land: de Brabantse stedenring heeft een ander karakter
dan in de Randstad72. Ook moet opgemerkt worden dat de geschetste ontwikkeling op
bestuurlijk niveau nog onvoldoende wordt herkend, laat staan dat de overheidsorganisatie hieraan is aangepast.
2

Beleidsmatige reacties
Het ruimtelijk beleid heeft in de loop der jaren getracht de trend van diffuse



verstedelijking van het platteland te beperken. Met het model van de gebundelde decon-
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centratie werd enerzijds verstedelijking buiten de centrumstad toegelaten, maar anderzijds werd tegelijkertijd getracht deze suburbanisering te concentreren in de zogenoemde
groeikernen (Zoetermeer, Purmerend, Hoorn e.a.). Dit model werd nagestreefd in de
jaren zeventig en tachtig. Overigens is in dit verband ook het beleid met betrekking tot
de bestuurlijke organisatie relevant. Bijvoorbeeld het voorstel van toenmalig Minister
van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman om te komen tot de vorming van een groot
aantal ‘mini-provincies’, evenals eerdere voorstellen tot gewestvorming, vloeide voort uit
de toen nog aanwezige constellatie van monocentrische stadsgewesten.
Min of meer hetzelfde doel van het tegengaan van diffuse verstedelijking heeft
het model van de compacte stad. Zoals bekend is dit model de laatste jaren (vanaf ongeveer halverwege de jaren tachtig) dominant geweest in het nationale ruimtelijk beleid.
Het streven daarbij was gericht op concentratie van verstedelijking in of aan de rand van
centrumsteden (VINEX-locaties) om de open ruimte open te houden, maar bijvoorbeeld
ook om een voldoende groot economisch draagvlak voor voorzieningen (zoals openbaar
vervoer73) te creëren. Daarvoor is woningbouw in behoorlijk grote dichtheden noodzakelijk. In vergelijking met wereldsteden, kent Nederland in feite op dit moment, in
weerwil van het beleidsmatig streven, niet of nauwelijks echt compacte steden. Dat hangt

72

Zie ook bijlage 3, p. 90 over de inbedding van de steden in de bovenlokale sociaalruimtelijke structuur.
Daarbij moet helaas geconstateerd worden dat het openbaar vervoer nooit volledig deel uit heeft
gemaakt van de stedenbouwkundige opzet.
73

samen met het ontbreken van een traditie van grootschalige hoogbouw (zoals in Noorden Zuid Amerikaanse steden en in het Verre Oosten) en het feit dat de inwonertallen van
ook onze grootste steden ver achter blijven bij die van ‘mega-cities’ in andere landen74.
De dichtheden die nu in bijvoorbeeld veel Vinex-wijken, met name uitbreidingslocaties
als Leidsche Rijn en Ypenburg worden gerealiseerd, zijn daarbij vergeleken laag. Voor
echte compacte stedelijkheid moet men denken aan woningdichtheden die vier of meer
keer zo hoog zijn. De dichtheden van hoogstedelijke uitbreidingslocaties zoals de Kop
van Zuid in Rotterdam en Java Eiland (Oostelijke Havens) in Amsterdam komen al meer
in de buurt.
In het ruimtelijk beleid lijkt dit streven naar hoge stedelijke dichtheden (het
compacte-stadmodel) meer en meer te worden verlaten. In de Vijfde Nota wordt in
plaats daarvan gekozen voor het model van de netwerkstad. Ook in dit model is het doel
om de ongebreidelde deconcentratie (feitelijke ontwikkeling stedelijk veld) en de toenemende afstanden aan banden te leggen/te beheersen. Bij de netwerkstad gaat het over
een polycentrische ‘complete’ stadsregio als één geheel met één woningmarkt en één
arbeidsmarkt. De milieus binnen de netwerkstad vullen elkaar aan (complementariteit)
en zijn in sterke mate op elkaar betrokken; ze zijn niet noodzakelijkerwijs ongelijk qua
gewicht.75 Het stedelijk netwerk is een beleidsmodel dat de trend van deconcentratie
erkent, maar tevens probeert de verstedelijking te bundelen in kernen. Belangrijk daarbij
is dat keuzen voor de situering van voorzieningen aansluiten bij de vervoersknooppunten van bestaande infrastructuur (wegen en openbaar vervoer). Aldus – zo wordt
verondersteld – kunnen de afstanden van de verplaatsingen beperkt gehouden worden,
met fiscale maatregelen en andere voorbeelden buiten het traditionele ruimtelijk beleid.
Het stedelijk-netwerkmodel gaat uit van steden en stadsdelen complementair ten
opzichte van elkaar; er treedt specialisatie en differentiatie op. In tegenstelling tot het
compacte-stadmodel gaat dit model uit van nevenschikking: in plaats van een centrumstad met satellieten erom heen, is er een meerkernig geheel waarin niet per se één der
samenstellende delen dominant is.
Een voorbeeld van nieuwe centraliteit in de stedelijke netwerken vormen de
westelijke Tuinsteden. Waar deze zich ontwikkeld hebben als afgelegen buitenwijk van
Amsterdam, kunnen deze inmiddels ook beschouwd worden als het centrum van een
nieuwe economische regio, een centraal ontwikkelingsgebied tussen Schiphol, de
Amsterdamse binnenstad, het westelijk havengebied en de Haarlemmermeer. Een trend
dus waarin perifeer gelegen stadsdelen het karakter van centrummilieus kunnen gaan
aannemen. Dat biedt nieuwe kansen voor het ontwikkelen van andere woonmilieus en
het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid.
74

Wellicht heeft dit te maken met de geringe omvang van Nederland als land, op wereldschaal gezien.
Nederland wordt dan ook door Frieling aangeduid als een dunbevolkte stad in plaats van als een dichtbevolkt land.
75 Musterd in Stadslab-bundel, p. 50.



Bijlage 3
Verscheidenheid in het verschiet? Mogelijke achtergronden van
uniformiteit in het gemeentelijk grotestedenbeleid
Een beschouwing in opdracht van de VROM-raad*
Prof. dr. S.A.H. Denters
Bijzonder hoogleraar Grotestedenbeleid
Van Poelje Instituut
Faculteit Bestuurskunde
Universiteit Twente
Inleiding
Verscheidenheid is een centraal thema in het advies ‘Stad en wijk: verschillen
maken kwaliteit’ dat de VROM-raad op 19 april 1999 heeft aangeboden aan de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dat blijkt niet alleen uit de
ondertitel van het advies (‘verschillen maken kwaliteit’). Kennisneming van de aanbevelingen leert eveneens dat de Raad met het oog op de stedelijke vernieuwing de



accentuering van de verschillen tussen steden wezenlijk acht. Een geenszins volledige
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selectie van citaten illustreert dat:
¬ De identiteitsverschillen tussen steden moeten worden uitgebuit en waar mogelijk
geaccentueerd (aanbeveling 1).
¬ Waardeer verschillen tussen en binnen steden en baat deze verschillen uit om zo de
kwaliteit van steden te versterken (aanbeveling 2).
¬ Beklemtonen van het verschil tussen en binnen de steden vraagt eerder om anders
gerichte dan om minder overheidssturing (aanbeveling 5).
In beginsel biedt het actuele grotestedenbeleid mogelijkheden om uitgaande van
verschillen tussen steden de samenhangende fysieke, ecologische, sociale en economische
opgaven in het kader van de stedelijke vernieuwing ter hand te nemen. De beleidstheorie
van dit beleid gaat immers uit van de wenselijkheid om de besturen van de stedelijke
gemeenten voldoende ruimte te bieden voor een op de plaatselijke omstandigheden
geënte specifiek lokale aanpak (maatwerk). De diverse evaluaties van het grotestedenbeleid tot dusver wettigen echter twijfel of dit maatwerk ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Vrij algemeen komen onderzoekers tot de slotsom dat het gemeentelijk grotestedenbeleid zich kenmerkt door eenvormigheid en een gebrekkige afstemming van het

* Ik ben dr. H.T. Lelieveldt (UT), dr. N.S. Groenendijk (UT) en diverse leden van de VROM-raad en het
secretariaat van de raad zeer erkentelijk voor hun commentaar op een eerdere versie van deze
beschouwing. Uiteraard blijft de inhoud geheel voor mijn verantwoordelijkheid.

beleid op lokale omstandigheden (Denters, Van Heffen en De Jong 1999; Visitatiecommissie Grotestedenbeleid 1999; Centraal Planbureau 2000). Natuurlijk zijn bij deze
conclusies wel enige kanttekeningen op zijn plaats. Zo geven de onderzoekers van het
Centraal Planbureau zelf aan dat hun bevindingen berusten op een eerste globale
verkenning van deel voorlopige gemeentelijke plannen (Centraal Planbureau 2000: 21).
Bovendien is de vraag of uniformiteit wel altijd problematisch is.1 Zo kan men zich
afvragen wat de onderzoekers zouden hebben gezegd als maar één of twee gemeenten
zouden hebben ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de informatie
en communicatietechnologie (Voortgang grotestedenbeleid 2000: 10). Deze nuancering
doen echter slechts weinig af aan het overheersende beeld van eenvormigheid.
Tegen deze achtergrond rijst de vraag: welke factoren kunnen dit gebrek aan
pluriformiteit in stedelijk beleid verklaren. De beantwoording van deze vraag is wezenlijk
om de door de VROM-raad aanbevolen anders gerichte overheidssturing (zie boven) te
kunnen concretiseren. Daarom is mij door de VROM-raad gevraagd een overzicht te
geven van de factoren die van invloed (kunnen) zijn op de mate van verscheidenheid in
het lokaal beleid (brief VROM-raad 24-10-2000). Voordat ik me richt op de beantwoording van deze vraag is het echter zinvol eerst stil te staan bij het centrale begrip pluriformiteit (ofwel verscheidenheid), tevens schetsen we enige noodzakelijke normatief- en
empirisch-theoretische achtergronden .
Pluriformiteit: definitie en theoretische achtergronden.
Pluriformiteit: definitie
Pluriformiteit kan in algemene termen worden omschreven als ‘veelvormigheid
van een bepaald te onderzoeken object op basis van een of meer relevant geachte en
gespecificeerde kenmerken’ (Toonen et al. 1982: 19; cursiveringen BD). Uniformiteit is de
tegenpool van pluriformiteit en verwijst naar eenvormigheid. In deze bijdrage vormen
steden – preciezer de 25 Nederlandse gemeenten die zijn betrokken bij het nationale
grotestedenbeleid – het object van beschouwing en richten we ons nader op kenmerken
van het grotestedenbeleid van die stadsbesturen.2 In mijn beschouwing over de mate
van pluriformiteit van dit grotestedenbeleid is het zinvol een aantal zaken te onderscheiden:
¬ de uitgangssituatie
¬ de beleidsorganisatie en de beleidsprocessen
¬ de inhoud van het beleid:
¬ de (tussen)doelen van het beleid
1

Later in deze beschouwing kom ik hier op terug.
Dit impliceert dat we vraagstukken van eenheid en verscheidenheid op hogere (bijvoorbeeld stedelijke
regio’s of –netwerken) en op lagere (binnenstedelijk tussen wijken en buurten) schaalniveaus buiten
beschouwing laten.
2



¬ de middelen en activiteiten
¬ de beoogde uiteindelijke beleidseffecten (einddoelen) van het beleid.
Niet zelden wordt aangenomen – zie bijvoorbeeld de eerdere VROM-raad citaten
– dat de uitgangsituaties van de steden zich kenmerken door verschillen. Deze verscheidenheid betreft de ‘identiteit’ van de steden en weerspiegelt verschillen in onder meer
locatie (ligging aan zee: Rotterdam; ligging aan rivier: Arnhem of in het binnenland:
Groningen), stedelijke functie en historie en cultuur (oude universiteitsstad: Leiden; of
negentiende-eeuwse industriestad: Tilburg).
Niettemin doen zich in de steden processen voor die ervoor zorgen dat gesproken
kan worden van tot op zekere hoogte vergelijkbare problemen en kansen.3
Zo schetst de WRR een aantal algemene externe invloeden waarmee steden voor hun
economische en sociale ontwikkeling te maken hebben: internationalisatie, regionalisatie,
veranderingen in de rangorde en verstrengeling van grootstedelijke gebieden, uitwaaiering
van stedelijkheid en op steden gerichte internationale migratiestromen (WRR 1990:
14-15). De uitdaging waarvoor de stedelijke gemeenten in het grotestedenbeleid zijn
geplaatst, is om in hun ontwikkelingsstrategie succesvol en met behoud van identiteit in te
spelen op deze voor alle steden vergelijkbare externe invloeden. Daarmee zijn in algemene



termen onmiddellijk ook de belangrijkste uiteindelijk beoogde beleidseffecten (eind-
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doelen) benoemd: het succes van de ontwikkelingsstrategie en het behoud van identiteit.
Over de vraag wat uiteindelijk maatstaven voor succes zouden behoren te zijn, bestaat in
het grotestedenbeleid tot op zekere hoogte weinig verschil van mening: het gaat om de
realisatie van economische en sociale vitaliteit. Daarbij gaat het meer concreet om: het
terugdringen van de structurele werkloosheid en het bevorderen van een stijging van het
aantal arbeidsplaatsen; de versterking van de economische concurrentiepositie van de
stad; een verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; het versterken van
de positie van stedelijke woonmilieus op de regionale arbeidsmarkt; het verbeteren van
de leefomgeving en de leefbaarheid; de vergroting van de bereikbaarheid van economische activiteiten; het versterken van de sociale infrastructuur en het verbeteren van de
veiligheid (Grotestedenbeleid: denken, durven, doen; bijlage 1).4 Over de algemene termen
waarin het succes van het grotestedenbeleid moet worden gedefinieerd bestaat
– om begrijpelijke redenen: wie zou er tegen de genoemde aspecten van economische en
sociale vitaliteit kunnen zijn? – weinig verschil van mening. Niettemin hebben de
3 Niet voor niets staat hier ‘tot op zekere hoogte’: de externe invloeden kunnen in verschillende gemeenten, verschillend uitwerken.
4 In deze eisen uit het GSB-toetsingskader komt het vraagstuk van de duurzame ontwikkeling niet aan
de orde. Dit is evenmin het geval in een nieuw door het ISEO ontwikkeld instrument voor de evaluatie
van het grotestedenbeleid (Verweij en Latuheru 2000). Dat betekent overigens niet dat in het grotestedenbeleid geen eisen aan de duurzaamheid worden gesteld. De gemeentelijke plannen worden ook
getoetst aan ‘overige relevante regelgeving’, waaronder het beleidskader ISV. In dit beleidskader is duurzaamheid als één van de prestatievelden gedefinieerd.

gemeenten een zekere vrijheid om op elk van de doelstellingsvariabelen hun eigen
ambities te formuleren.
Normatieve theorie: de wenselijkheid van pluriformiteit
Pluriformiteit in beleid kan om minstens drie redenen wenselijk zijn.
In de eerste plaats kan men beleidspluriformiteit waarderen voor zover beleidspluriformiteit vereist is vanwege het instandhouden en versterken van de stedelijke
identiteit. Hierbij hoeft het geenszins alleen te gaan om het behoud van een historische
identiteit. Meer en meer is de stedelijke identiteit een ‘onderwerp van doelbewuste en
rationele constructieprocessen’ (Van der Loo 1996: 388). Deze rationalisering van de
stedelijke identiteit kan paradoxaal genoeg ook bijdragen tot eenvormigheid. In zijn boek
An Empire Wilderness schetst Robert Kaplan (1998: 45) een toekomstbeeld van stedelijke
uniformiteit:
‘The city of the future [...] will not be distinctive as cities have always been. Instead
of reflecting a unique culture, each future city seems likely to consist of the same borrowed
fragments: standardized corporate fortresses, privately guarded housing developments,
Disneyfied tourist bubbles, restaurants serving the same eclectic food, and so on.’
Kaplan schrijft natuurlijk over Amerikaanse steden. Meer in het algemeen wijst
Van der Loo (1996: 389) op het gevaar van ‘Rank Xerox cities’: steden die elkaar voortdurend kopiëren.5 In ons land is gewezen op de mogelijke uniformerende werking van
het beleid inzake de herstructurering van woonwijken: “Het beleid is er onder anderen
op gericht om evenwichtige wijken en buurten qua inkomen, bevolking en gelijkmatigheid in dichtheid te realiseren. Hierdoor dreigen veel van dezelfde woonmilieus te ontstaan. Het is alsof alle knoppen van de wet- en regelgeving zo zijn ingesteld dat overal
dezelfde woonwijken uitrollen” (Meindertsma en Nio z.j.: 11). Als men deze uniformiteit
problematisch acht6, is beleid dat bijdraagt tot meer verscheidenheid in stedelijke
identiteiten wenselijk. Het is evenwel moeilijk om in het algemeen te bepalen of beleidspluriformiteit noodzakelijk is met het oog op de gewenste pluriformiteit van stedelijke
milieus. Zo behoeft een identieke maatregel toegepast in verschillende steden – bijvoorbeeld: een algemene (niet geoormerkte) subsidie voor vestiging van nieuwe bedrijven –
niet als vanzelf te leiden tot lokaal identiteitsverlies. Het is denkbaar dat zo’n maatregel
in een havenstad vooral zal leiden tot vestiging van op de haven georiënteerde activiteit
en in de stad met een bestuurscentrum tot de vestiging van organisatie- en advies-

5 Van

der Loo wijst hierbij vooral naar de mogelijke effecten van stadspromotie en city-marketing.
Voor een ander deel kan de uniformiteit ook het gevolg zijn van de werking van markkrachten:
de opmars van nationale en internationale winkelketens die het gezicht van binnensteden uniformeren.
Systematisch Nederlands onderzoek naar deze verschijnselen is mij niet bekend.
6 Zie bijvoorbeeld de VROM-raad: ‘Het zou een onaanvaardbare vervlakking van de Nederlandse samenleving betekenen als [...] grotere steden allemaal op elkaar gaan lijken.’ (1999: 36)



bureaus. Ook het omgekeerde is denkbaar: twee verschillende maatregelen kunnen eenzelfde effect hebben. Zo kan men het doel ‘de beschikbaarheid van goede en goedkope
huisvesting van woningen voor zwakke groepen op de lokale woningmarkt’ op verschillende manieren realiseren: door een woonruimteverdelingsbeleid, door huur- en subsidiebeleid, door nieuwbouwbeleid of door een mix van dergelijke maatregelen. Of pluriformiteit van beleid omwille van de identiteit wenselijk of niet wenselijk is kan dus
slechts van geval tot geval worden beoordeeld.
In de tweede plaats kan men beleidspluriformiteit waarderen als die rechtstreeks
bijdraagt aan een grotere effectiviteit van het grotestedenbeleid. Zo wordt in Stad en
wijk bijvoorbeeld gesteld dat steden een eigenheid hebben waaruit ‘comparatieve voordelen en nadelen [...] voortvloeien [... die] voor een belangrijk deel de vestigingsvoorkeuren van bedrijven en bewoners [bepalen]’ (VROM-raad 1999:36). Voor zover deze
stelling juist is, heeft zij belangrijke implicaties voor de economische pijler van het grotestedenbeleid: een effectief beleid dient dan te zijn afgestemd op de specifiek lokale
omstandigheden. Dat geldt uiteraard ook buiten de economische pijler. Zo zijn er tussen
de GSB-gemeenten belangrijke verschillen in de bevolkingssamenstelling, bijvoorbeeld
naar etnische herkomst. De bevolking van Almelo bestaat bijvoorbeeld voor 10,4% uit



minderheden, van overwegend Turkse komaf (7,8% van de bevolking). In Amsterdam is
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het percentage minderheden 25,7 procent, maar daar is het merendeel afkomstig uit
Marokkanen (7,3%) en Surinamers (9,8%).7 Verder blijkt dat in Amsterdam bepaalde
minderheidsgroepen zich in bepaalde wijken concentreren (bijvoorbeeld: Surinamers in
Zuidoost) terwijl in Rotterdam allochtone groepen min of meer evenredig zijn gespreid
over de stad en de wijken meer gevarieerd van samenstelling zijn (Verweij e.a. 2000: 15).
Dergelijke verschillen in de samenstelling van de bevolking vragen waarschijnlijk om een
op deze verschillen toegespitst beleid inzake bijvoorbeeld het aanbod van sociale voorzieningen en het onderwijs.
Effectiviteit van beleid en maatwerk zijn onlosmakelijk verbonden. Van maatwerk is immers sprake als bestuursbeslissingen ‘die variatie vertonen, die gezien de kenmerken en omstandigheden van de voorliggende gevallen en situaties noodzakelijk is om in
elk van die gevallen en situaties de toepasselijke norm of doelstelling te realiseren’
(Fleurke, Hulst en De Vries 1997: 20; cursivering BD).
Deze omschrijving impliceert dat niet zonder meer elke variatie in beleid ‘goed’ is
met het oog op de effectiviteit van het beleid. Variatie is ‘goed’ voorzover het variëteit in
relevante plaatselijke omstandigheden weerspiegelt.8 Uniform beleid is ‘niet verkeerd’ als
7

Gegevens uit: A.O. Verweij e.a. (2000: 184).
Omdat dat aannemelijk is dat er tussen gemeenten in het grotestedenbeleid aanmerkelijke verschillen
bestaan in de lokale situatie (CPB 2000: 11-12; zie ook later in deze beschouwing) lijkt – ceteris paribus –
een pluriform beleid geïndiceerd. Deze stelling behoeft evenwel nuancering. Immers niet elke gemeente is
volstrekt uniek is. Bovendien hoeft niet elk verschil relevant te zijn (zie hierna).
8

deze bijvoorbeeld zijn oorsprong vindt in vergelijkbare omstandigheden. De vraag in
hoeverre bij het ontwerpen van het lokale beleid voldoende rekening is gehouden met
lokale omstandigheden, is vanuit deze optiek daarom een belangrijker criterium dan de
pluriformiteit.
Vervolgens staat ook nog te bezien of een in het licht van verschillende lokale
omstandigheden aangebrachte beleidspluriformiteit daadwerkelijk bijdraagt tot effectiviteit. Niet elke verscheidenheid behoeft met het oog op de effectiviteit noodzakelijk relevant te zijn.9 Zo is het de vraag welk middel meer geëigend is voor de bestrijding van
werkloosheid in achterstandswijken: een landelijk uniforme maatregel ter stimulering
van de stadseconomie (bijvoorbeeld gericht op verlaging van de loonkosten) of een
specifiek lokale aanpak van de problematiek (bijvoorbeeld de stimulering van de wijkeconomie in de betreffende wijken)?
Deze beschouwing leidt tot twee conclusies:
¬ Vanwege bovenstaande vragen is het onmogelijk om in algemene termen te
bepalen of we pluriformiteit van beleid positief moeten waarderen of niet.
We moeten ons steeds afvragen: sluit de aanwezige beleidspluriformiteit aan bij
de verschillen in lokale omstandigheden? En: is de beleidspluriformiteit relevant,
dat wil zeggen: noodzakelijk met het oog op de effectiviteit van het beleid?
¬ Voor de lokale beleidsvoerders betekent dit dat van hen mag worden verwacht
dat zij, met het oog op de effectiviteit van het beleid, bij het ontwerpen van
beleid (uniform of pluriform) voldoende rekening houden met relevante specifiek lokale omstandigheden. Strikt genomen is dit vanuit het oogpunt van effectiviteit een belangrijker criterium dan de beleidspluriformiteit.
Er is nog een derde, meer algemene, reden waarom pluriformiteit in beleid
wenselijk kan zijn. Beleidspluriformiteit is namelijk positief te beoordelen in elke situatie
waarin onvoldoende informatie beschikbaar is omtrent de vraag welke beleidsinterventies
wel en niet effectief zijn. In het grotestedenbeleid lijkt dit informatieprobleem zich
nadrukkelijk voor te doen (zie bijvoorbeeld: Weisbrod en Worthy 1997). Het beproeven
van uiteenlopende ontwikkelingsstrategieën en programma’s kan in deze situatie informatie verschaffen over werkzame en niet werkzame oplossingsrichtingen. (Denters,
Van Heffen en De Jong 1999: 845-847).10 Pluriformiteit in het lokaal beleid biedt dan
als het ware een natuurlijk laboratorium waar proefondervindelijk kan worden vastgesteld welke nieuwe oplossingsrichtingen in welke mate succesvol zijn (zie ook Beetham
1996: 38; Kerber &Vanberg 1995: 44-45). Overigens moeten we ons bij het trekken van
9 Overigens is het veelal onmogelijk om te bepalen welke factoren relevant zijn. Niet zelden ontbreekt de
daartoe benodigde informatie. Op dit informatieprobleem kom ik bij de volgende overweging terug.
10 Dat is èèn van de redenen waarom het ook zo moeilijk is op voorhand te zeggen of pluriformiteit als
rechtstreeks bijdraagt aan een grotere beleidseffectiviteit (de vraag naar de relevantie van
beleidspluriformiteit).



lessen uit deze experimenten wel realiseren dat een aanpak die in de ene gemeente succesvol is, gegeven verschillen in plaatselijke omstandigheden, in een andere gemeente
niet per definitie hoeft te werken. Grof gezegd: wat in de ene gemeente ‘best practice’ is,
kan elders ‘worst practice’ blijken! (vergelijk Denters 2000b).
Op grond van deze laatste overweging (experimenteerfunctie) kan worden
gesteld dat beleidspluriformiteit in het algemeen positief te waarderen valt omdat het bijdraagt tot het leervermogen van overheden en daarmee indirect kan bijdragen aan een
meer effectief beleid.
Recapitulerend zijn er twee normatieve overwegingen op grond waarvan vraagtekens bij de beleidsuniformiteit gerechtvaardigd zijn. Allereerst dient telkens de vraag te
worden gesteld of het beleid voldoende is afgestemd op verschillen in relevante plaatselijke omstandigheden. Dat geldt voor het beleid in het algemeen, maar – gezien belangrijke verschillen in de plaatselijke omstandigheden tussen de GSB-gemeenten – zeker
voor uniform beleid.11 In de tweede plaats reduceert beleidsuniformiteit het leervermogen van overheden. Aldus kan (klakkeloze) uniformiteit direct of indirect ten
koste gaan van de effectiviteit van het grotestedenbeleid.



Empirische theorie: de verklaring van uniformiteit
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De centrale vraag in deze beschouwing luidt daarom: welke factoren kunnen
hebben bijgedragen tot de in de inleiding geconstateerde eenvormigheid in het lokale grotestedenbeleid? Deze vraag vormt in feite een verbijzondering van een meer algemene vraag
uit de vergelijkende (verklarende) beleidsanalyse, die zich tot doel stelt overeenkomsten
en verschillen in beleid tussen overheden te verklaren (Denters 1981). Om de vele factoren die overeenkomsten en verschillen in beleid verklaren enigszins te ordenen wordt in
de vergelijkende beleidsanalyse veelal gewerkt met een eenvoudig ‘model’ (zie figuur 1).

11 Ten overvloede: dit blijft evenwel een open vraag die bij uniform beleid niet per definitie ontkennend
behoeft te worden beantwoord.

Figuur 1: Eenvoudig model
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In dit ‘model’ dat is gebaseerd op een uiterst eenvoudig systeemmodel, vormt het
lokale overheidsbeleid een ‘antwoord’ op de situatie ter plaatse (de input: lokale kansen
en problemen, eisen vanuit de lokale samenleving). De aard van dit antwoord (kenmerken van de output: hier de uniformiteit van het lokale grotestedenbeleid) wordt bepaald
door de manier waarop binnen het politieke systeem deze inputs worden geconverteerd.
De overeenkomsten en verschillen in het beleid zijn vanuit deze optiek deels het
gevolg van de aard van de lokale situatie en deels het gevolg van het karakter van het
politieke systeem waarbinnen de conversie van ‘inputs’ in ‘outputs’ geschiedt. In deze
bijdrage ga ik allereerst kort in op de aard van de lokale situatie als een mogelijke bron
van overeenkomsten en verschillen in het lokale grotestedenbeleid. Vervolgens ga ik veel
uitgebreider in op kenmerken die het politieke systeem betreffen. Dat zijn deels factoren
die betrekking hebben op het gemeentelijke politieke systeem en deels factoren die te
maken hebben met het meer omvattende politiek-bestuurlijk systeem. Dat systeem
bestaat uit hogere overheden en uit andere gemeenten. Met nadruk zij erop gewezen dat
in dit essay alleen een aantal mogelijke factoren wordt geïnventariseerd. Dit gebeurt door
een overzicht van eerder wetenschappelijk onderzoek. De vraag of en in welke mate elk
van deze factoren feitelijk van invloed zijn op overeenkomsten en verschillen in het
lokale grotestedenbeleid vereist uitgebreid nader onderzoek.
Achtergronden van uniformiteit
De plaatselijke situatie
Zoals gezegd veronderstelt maatwerk dat het lokaal bestuur het beleid afstemt op
de lokale omstandigheden. Die lokale omstandigheden vormen een mix van algemene en



specifieke elementen. In aansluiting bij de WRR is al gewezen op een aantal externe ontwikkelingen waarmee alle steden worden geconfronteerd. Het is hier niet de plaats om
uitgebreid in te gaan op deze algemene ontwikkelingen. Vanuit het perspectief van de
lokale beleidsvoering volstaat het op te merken dat dergelijke algemene tendensen, hoe
groot hun invloed ook moge zijn, de ontwikkelingen in steden geenszins determineren.
Deze algemene tendensen vormen als het ware het decor tegen de achtergrond waarvan
de actoren die betrokken zijn bij het lokale grotestedenbeleid hun beleidsstrategie dienen
te bepalen. De belangrijkste uitdaging van het grotestedenbeleid is, met het oog op de
effectiviteit van het beleid, wellicht om bij de lokale beleidsvoering recht te doen aan de
specifiek plaatselijke omstandigheden. Deze specifiek plaatselijke omstandigheden hebben
in de eerste plaats te maken met de inbedding van steden in een bovenlokale sociaalruimtelijke structuur. Bezien we de G-25 dan is bijvoorbeeld evident dat de positie van
Amsterdam in de stedelijke netwerkstructuur (internationaal, nationaal en regionaal)
wezenlijk anders is dan de positie van Helmond. Als de steden adequaat invulling willen
geven aan hun ontwikkelingsvisie dan moeten zij rekening houden met hun inbedding
in de sociaalruimtelijke structuur.
Daarnaast zijn er ook andere intergemeentelijke verschillen. Zo constateert het
Centraal Planbureau: “[uit] de probleemanalyse komt naar voren dat de aard en de



omvang van de problematiek sterk verschilt tussen de 25 steden [...] Er zijn steden waar
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geen sprake is van een scherpe sociaal-economische problematiek [...] Voorts hebben de
verschillende steden ieder hun specifieke economische comparatieve voordelen en zijn er
soms belangrijke verschillen in uitgangssituaties die zeer relevant kunnen zijn voor de
effectiviteit van beleid. Zo kan de effectiviteit van een generiek werkloosheidsbestrijdingsbeleid afhankelijk zijn van de samenstelling van het lokale werklozenbestand. In een
gemeente waar de werkloosheid zich bijvoorbeeld concentreert bij een specifieke
minderheidsgroep is een doelgroepenbenadering mogelijk doeltreffender (Verweij en
Lathuheru 2000: 27). Bij de afstemming op plaatselijke omstandigheden hoort uiteraard
ook dat het gemeentebestuur recht doet aan de binnengemeentelijke diversiteit: aard en
omvang van de stedelijke problemen kunnen per deel van de stad uiteenlopen.
Voor zover zulks relevant is voor de effectiviteit moet ook aan deze diversiteit recht
worden gedaan.
Naast min of meer objectiveerbare intergemeentelijke verschillen kunnen ook de
probleemdefinities, eisen en prioriteiten van burgers uit verschillende steden (en daarbinnen) uiteenlopen. In een politieke democratie behoren beleidsvoerders responsief te
zijn ten aanzien van deze uiteenlopende verwachtingen.
De conclusie die de onderzoekers van het CPB op basis van deze en dergelijke
overwegingen trekken is derhalve: “[i]n het licht van het bovenstaande is een grote gelijkvormigheid in het voorgestelde beleid niet voor de handliggend en in ieder geval niet
bevorderlijk voor de effectiviteit van het beleid.” (2000: 12).

Een noodzakelijke voorwaarde voor een goede afstemming van stedelijk beleid
op specifiek lokale omstandigheden is dat de stadsbesturen een adequaat beeld hebben
van de plaatselijke situatie.12 Niet zelden neemt men aan dat gemeentebesturen bij uitstek goed op de hoogte zijn van specifiek lokale omstandigheden. De lokale beslissers
zouden beschikken over wat men wel aanduidt als ‘the genius of place’. Bij deze veronderstelling kan men evenwel vraagtekens plaatsen. In menige stad lijkt namelijk het
inzicht in het specifiek plaatselijke karakter van problemen te ontbreken. Zo merkt
Duyvendak in het tweede rapport van de Visitatiecommissie Grotestedenbeleid op:
“Over stad en stedelijkheid in het algemeen weten we veel; over iedere stad op zich verbazingwekkend weinig”. Dit gebrek aan kennis is voor een deel het gevolg van het feit dat
“lokale bureaus Onderzoek en Statistiek door bezuinigingen in de jaren tachtig ofwel
helemaal verdwenen zijn (Leiden), ofwel gemarginaliseerd (in veel andere steden)”
(Visitatiecommissie Grotestedenbeleid 1999: 46). Overigens behoeft het hier – aldus
Duyvendak – geenszins alleen te gaan om ‘harde’statistische informatie; kwalitatieve
inzichten (‘het verhaal achter de cijfers’) zijn minstens zo belangrijk. Het ontbreken van
een adequate informatievoorziening vormt zonder twijfel een factor die bijdraagt tot een
gebrek aan afstemming van beleid op de deels uiteenlopende lokale omstandigheden en
daarmee ook een element in de verklaring van beleidsuniformiteit.13


De bestuurlijke omgeving
Gemeenten opereren bij de vormgeving van hun grotestedenbeleid niet in een
politiek-bestuurlijk vacuüm. Uiteraard hebben gemeenten in de gedecentraliseerde eenheidsstaat te maken met de nationale overheid.14 Bij de relatie centraal bestuur - steden
sta ik hier kort stil. De reden voor beknoptheid is niet dat ik deze relatie van gering
belang acht bij de verklaring van gemeentelijke beleidsuniformiteit, maar vooral omdat
deze factor elders reeds uitvoerig is behandeld (zie onder meer: Van der Laan e.a. 1998;
Denters, Van Heffen en De Jong 1999a; Denters 2000b).
Tot de bestuurlijke omgeving van de stedelijke gemeenten behoren ook andere
gemeenten. Daarbij gaat het niet alleen om buurgemeenten uit de ‘eigen’ agglomeratie.
Meer en meer lijkt sprake van concurrentie tussen stedelijke agglomeraties onderling,
zowel binnen Nederland als internationaal. De vraag is welk effect deze vormen van
concurrentie hebben voor de gemeentelijke beleidsvorming, de stedelijke identiteit en de
effectiviteit van het grotestedenbeleid. Tot slot behoort ook de rechtelijke macht tot de
bestuurlijke omgeving van het stedelijk bestuur. De regelmatige discussies over de juri12

Daarbij gaat het niet alleen om inzicht in de ‘cijfers’, maar ook om bijvoorbeeld de wensen en prioriteiten van de plaatselijke bevolking. Bovendien vormt dit inzicht geen voldoende voorwaarde: zo zal het
inzicht ook moeten worden vertaald in daarop geënt beleid.
13 Strikt genomen moet worden gezegd dat de lokale informatievoorziening betrekking heeft op
kenmerken van het lokale politieke systeem. Redactioneel leek het echter zinvol deze factor reeds hier te
behandelen. Op een aantal andere relevante factoren gaan we later uitvoering in.
14 Kortheidshalve gaan we voorbij aan de rol van het provinciaal bestuur en de Europese Unie.

disering van het openbaar bestuur onderstrepen dit (bijvoorbeeld Van Kemenade 2000).
In deze bijdrage ga ik evenwel niet op deze rol in.
Het nationaal bestuur15
Het grotestedenbeleid vormt een gezamenlijke onderneming van nationaal en
lokaal bestuur. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de convenanten die Rijk en
25 steden in december 1999 in het kader van het grotestedenbeleid hebben afgesloten.
Deze convenanten vormen de neerslag van een nieuwe werkwijze waarbij het Rijk de
gemeenten faciliteiten biedt om vanuit een eigen stedelijke visie en een daarop geënt
ontwikkelingsprogramma invulling te geven aan het lokale grotestedenbeleid. Over de
realisering van deze plannen zijn tussen Rijk en gemeenten resultaatafspraken gemaakt
op basis van meetbare doelstellingen (Voortgang Grotestedenbeleid 2000: 1). In dat proces namen door gemeenten te formuleren stadsvisies een centrale plaats in. Het proces
van lokale visievorming stond echter in aanzienlijke mate onder nationale regie.
Zo moesten de gemeentelijke plannen voldoen aan een reeks Haagse toetsingscriteria.
Deze bestaan uit inhoudelijke eisen (1 en 2) en procedurele eisen betreffende de wijze
van totstandkoming van de plannen (3 en 4):
1. een negental eisen uit het GSB-toetsingskader,



2. en aanvullende eisen van verschillende Haagse ministeries. Dit zijn eisen die
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‘directer en eenduidiger [dan de integrale doelstellingen van het toetsingskader;
BD] aansluiten bij de doelstellingen van het desbetreffende terrein en de ministeriële verantwoordelijkheid van de desbetreffende minister voor dat terrein’
3. de eis van integraliteit: is er voldoende aandacht voor de samenhang tussen de
economische, de fysieke en de sociale pijlers van het grotestedenbeleid?
4. de eis van voldoende lokale en regionale betrokkenheid: is aannemelijk gemaakt
dat er bij overige betrokken partners binnen de gemeente en in regionaal
verband (bij onder meer andere gemeenten) voldoende bereidheid bestaat om
mee te werken aan de uitvoering van het programma?
(Grotestedenbeleid: denken, durven en doen 1999, paragraaf 4.1 en bijlage 1).
De eisen 1, 3 en 4 zijn inherent aan het grotestedenbeleid. Naast deze criteria
blijven echter ook departementale toetsingskaders (2) van kracht, het gaat hierbij onder
meer over de beleidskaders ISV en stadseconomie.16
De nadruk ligt hierbij op de inhoudelijke eisen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat
afgezien van de bovenstaande toelichtingen op de eisen van integraliteit en betrokkenheid in de beschrijving van de toetsingscriteria voor de gemeentelijke plannen geen
15

Deze paragraaf is met name gebaseerd op Denters 2000b.
Ook na de plantoetsing zullen de steden niet over Haagse aandacht te klagen hebben.
De ontwikkelingen in de planuitvoering worden via monitors en effectiviteitsonderzoeken in kaart
gebracht (Grotestedenbeleid: denken, durven en doen 1999, paragraaf 4.2). Bovendien zijn er nog aparte
departementale informatiesystemen, die sectorale ontwikkelingen volgen.
16

nadere concretisering van de te hanteren maatstaven wordt gegeven. Dit staat in scherp
contrast met de uitvoerige toelichting op de inhoudelijke criteria. In deze entourage
bestaat het risico dat veel gemeentelijke energie wordt geïnvesteerd in het inspelen op de
inhoudelijke eisen en verwachtingen vanuit het Rijk (Waste 1998: 40). De blik wordt
bijna als vanzelf gericht op de Haagse probleemdefinities en oplossingsrichtingen en niet
op de situatie in de eigen gemeente. De WRR (1990: 35) sprak een aantal jaren terug over
een ‘receptieve bestuurscultuur’. De eenvormigheid van de lokale plannen is tegen die
achtergrond niet verwonderlijk. Gezien de Haagse differentiatie van het sociale beleid is
het evenmin opzienbarend dat gemeenten in de sociale pijler een enorme hoeveelheid
projecten inbrengen (Centraal Planbureau 2000: 30). Door het aanbrengen van lokale
accenten loopt een gemeente immers alleen maar nodeloos risico’s. Eigenzinnigheid kan
licht de toorn oproepen van deze of gene toezichthoudende directie.17
Al met al, kunnen we concluderen dat de context waarin gemeenten hun plannen
moeten maken, niet uitblinkt door stimulansen om gericht op de lokale situatie, zelfstandige en originele keuzen te maken. Daarom is de eenvormigheid in de plannen niet verwonderlijk.
Een bijkomend risico vormt de beklemtoning van ‘resultaatafspraken’ in de
toetsingskaders. Het GSB-toetsingskader bevat bijvoorbeeld een negental meetbare
resultaatafspraken (Grotestedenbeleid: denken, durven en doen 1999, paragraaf 4.1 en
bijlage 1).18 Dergelijke resultaatafspraken zijn niet zonder problemen. In de eerste plaats
bestaat het risico van doelverschuiving. Gemaakte resultaatafspraken kunnen opportunistisch gedrag bij de uitvoerder uitlokken (Rivlin 1971, Hazeu 2000: 58-61 en Leeuw
2000: 157-158). Zo kan het voor een arbeidsbemiddelende instantie die wordt afgerekend
op het aantal succesvol bemiddelde werkzoekende cliënten, verleidelijk zijn de aandacht
te concentreren op makkelijk bemiddelbaren. Een groep die waarschijnlijk ook zonder
bemiddeling wel aan de werk zou zijn gekomen.
Een ander probleem is dat prestatieafspraken stimuleren tot risicomijdend
gedrag. Waarom zou men kiezen voor het risicovolle experiment met een in theorie veelbelovende aanpak, als men ook kan kiezen voor de zekerheden van het kopiëren van een
alom in den lande beproefd, deels succesvol recept?19

17 Overigens, veel directies kennen lokale bondgenoten. Het kan hier gaan om onderdelen van het
gemeentelijk ambtelijk apparaat of om lokale instellingen (bijvoorbeeld welzijnsorganisaties).
Deze plaatselijke vertegenwoordigers zien de Haagse bemoeienis vaak als een welkom steuntje in de rug
bij de behartiging van de belangen van de eigen toko (zie Toonen 1987: 191).
18 Overigens hanteert niet alleen het Rijk dergelijke prestatieafspraken. Ook gemeentebesturen doen dat
in bijvoorbeeld hun afspraken met lokale organisaties en instellingen.
19 Daarbij komt nog dat menige ‘resultaatverplichting’ berust op nogal irrealistische verwachtingen over
de maakbaarheid van de lokale samenleving en meer specifiek de rol van het gemeentebestuur daarbij.
Het Centraal Planbureau (2000: 34) heeft hier bij zijn recente evaluatie ook nog eens nadrukkelijk op
gewezen.



Bezien we de Haagse toetsingscriteria, dan lijkt dus met name de accentuering
van de inhoudelijke eisen (1 en 2) vanuit het oogpunt van pluriformiteit problematisch.
Deze accentuering lijkt ten koste te gaan van de integraliteit (3) en de lokale en regionale
betrokkenheid (4). Een zwaarder gewicht van met name eis van lokale en regionale
betrokkenheid zou kunnen bijdragen tot een beter op plaatselijke omstandigheden en de
wensen van de lokale bevolking afgestemd beleid.
Andere gemeenten: risicomijdend gedrag en concurrentie
De context van het rijksbeleid biedt gemeenten dus weinig prikkels om te komen
tot een op de lokale omstandigheden afgestemde innovatieve stadsvisie en bijpassende
programma’s. Bovendien is al gebleken dat gemeenten bij de formulering van hun grotestedenbeleid: (a) in onzekerheid verkeren over de werkzaamheid van oplossingsrichtingen, (b) beschikken over een beperkt inzicht in de specifiek lokale situatie. Onder deze
omstandigheden is aannemelijk dat gemeentebesturen kiezen voor risicomijdend
gedrag. Het aansluiten bij de eisen en verwachtingen van de centrale departementen kan
onderdeel vormen van zo’n strategie. Een andere mogelijkheid vormt het min of meer
klakkeloos imiteren van enigermate succesvolle beleidsprogramma’s van andere gemeenten. Buiten de context van het grotestedenbeleid wijzen Korsten, Schalken en Tops op het



in brede kring volgen van modelverordeningen van de VNG als een indicatie voor het
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bestaan van imitatie in gemeenteland. Deze imitatie kan vanuit gemeentelijk optiek
uiterst ‘rationeel’ zijn. Men kan zich aldus de kosten van zelfstandige beleidsontwikkeling
goeddeels besparen. Bovendien wordt het risico van spectaculaire mislukkingen vermeden, omdat men aansluit bij beleid waarmee elders ervaring is opgedaan (Denters,
Van Heffen en De Jong 1999a).20 Deze risicomijdende strategie draagt echter evenzeer bij
tot een hoge mate van beleidsuniformiteit. Korsten, Schalken en Tops spreken in dit verband van ‘vrijwillige uniformering van beleid’ (1998: 533-534).
Eerder hebben we geconstateerd dat beleidsuniformiteit vraagtekens oproept,
zeker in gevallen waarin de uniformiteit geen recht doet aan relevante lokale omstandigheden. Vanuit dit perspectief is het vanuit een risicomijdende strategie imiteren van
elders gepousseerd of geïntroduceerd beleid dubieus. Risicomijdend gedrag behoeft
echter niet de enige reden te zijn waarom gemeenten in de eigen beleidsvoering rekening
houden met elders gevoerd beleid. Een andere reden hiervoor kan zijn gelegen in de concurrentie met andere jurisdicties.21 De vraag is of een door concurrentieoverwegingen
ingegeven lokale beleidsvorming evenzeer leidt tot beleidsuniformiteit en het veronachtzamen van relevante lokale omstandigheden. Ter beantwoording van deze vraag gaan we
eerst in op het begrip beleidsconcurrentie en de achtergronden van dit verschijnsel.
20

Dit is geenszins een uniek Nederlands verschijnsel. Zie bijvoorbeeld Anton 1989: 107-109.
In dit kader beperk ik me tot de concurrentie tussen gemeenten. Concurrentie tussen bestuurslagen
(verticale beleidsconcurrentie) blijft buiten beschouwing.
21

Beleidsconcurrentie: empirisch-theoretisch
Van concurrentie kunnen we in algemene zin spreken als een actor tracht door
doelbewust handelen zijn situatie ten opzichte van andere actoren te verbeteren (Gerken
1995: 4). Onder intergemeentelijke beleidsconcurrentie verstaan we vervolgens het
streven van gemeentebesturen om door doelbewust handelen (i.e. beleid) de positie van
hun gemeente ten opzichte van andere gemeenten te verbeteren. Beleidsconcurrentie
vindt zijn oorsprong in de omstandigheid dat het ene gemeentebestuur voor de realisatie
van zijn doelen afhankelijk is van het gedrag van andere gemeentebesturen.
Beleidsconcurrentie is dus inter-jurisdictioneel, hier intergemeentelijk. Deze intergemeentelijke concurrentie wordt gevoerd omdat de welvaartsontwikkeling in de ene
gemeente afhangt van het beleid dat andere gemeentebesturen voeren. In de verhouding
tussen gemeenten is de mobiliteit van personen, bedrijfshuishoudingen en kapitaal een
factor die kan zorgen voor de wederzijdse afhankelijkheid die leidt tot beleidsconcurrentie.22 Vestiging en vertrek van welvarende bevolkingsgroepen, bedrijven en nieuwe investeringen zijn zonder twijfel van belang voor een welvarende lokale economie. Door hun
beleid inzake lokale belastingen en voorzieningen kunnen stadsbesturen trachten deze
vestiging te stimuleren en dergelijk vertrek te voorkomen om daarmee de economische
welvaart te bevorderen. Als stadsbestuurders electoraal worden afgerekend (electorale
concurrentie)23 op het floreren van de stadseconomie, dan noopt dat – aldus de redenering – de intergemeentelijke mobiliteit gekozen lokale politici tot beleidsconcurrentie.24
In deze redenering vormt dus de combinatie van intergemeentelijke mobiliteit en electorale concurrentie het mechanisme dat leidt tot beleidsconcurrentie (Gerken 1995: 12).
Een dergelijke redenering is de grondslag van de invloedrijke ‘City Limits’ theorie van de
Amerikaanse politicoloog P.E. Peterson (1981).
Beleidsconcurrentie kan worden gevoerd met verschillende middelen (vergelijk
Watson 1995 en Shannon 1991). Allereerst kan dit door het voeren van een gemeentelijk
inkomstenbeleid. In de Nederlandse verhoudingen zijn de mogelijkheden in de fiscale
sfeer vanwege het kleine gemeentelijke belastinggebied beperkt. In het grondbeleid (prijzen gronduitgifte, doorberekening kosten bouwrijp maken et cetera) en het gemeentelijk
vestigingsbeleid zijn er waarschijnlijk meer mogelijkheden. Niettemin lijkt het dat de uitgavenkant meer mogelijkheden biedt tot beleidsconcurrentie. Goede overheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld adequate politiezorg, onderwijs, kinderopvang, infrastructurele
22 Salmon (1987a en 1987b) heeft erop gewezen dat intergemeentelijke beleidsconcurrentie ook optreedt
als kiezers bij lokale verkiezingen hun oordeel over de zittende bestuurders vellen op basis van een vergelijking van overheidsvoorzieningen en lokale belastingen in de eigen gemeente en in andere gemeenten. In deze optiek is inter-jurisdictionele mobiliteit dus geen reden tot beleidsconcurrentie.
23 Anders dan de beleidsconcurrentie is de electorale concurrentie intra-jurisdictioneel: het betreft de
relatie tussen kiezers en gekozenen binnen één gemeente.
24 Deze beleidsconcurrentie is ook noodzakelijk als gemeentebestuurders op basis van de eigen
beleidspreferenties een florerende lokale economie wensen.



voorzieningen, sportaccommodaties, cultuurvoorzieningen, monumentenzorg) kunnen
zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving en een dito vestigingsklimaat.
Naar de vraag in hoeverre tussen Nederlandse gemeenten beleidsconcurrentie
plaatsvindt is in de beleidswetenschap, de bestuurskunde en de politieke wetenschap niet
of nauwelijks onderzoek verricht. Illustratief is dat men in het register van het recente
lijvige handboek Lokaal bestuur in Nederland (Korsten en Tops 1998) vergeefs zal zoeken
naar de term beleidsconcurrentie. Niettemin is op basis van buitenlands onderzoek (bijvoorbeeld Watson 1995 en Boyne 1998) aannemelijk dat tussen gemeenten in elk geval
tot op zekere hoogte sprake is van beleidsconcurrentie. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in ons land om een aantal redenen deze beleidsconcurrentie waarschijnlijk
slechts een bescheiden rol speelt in de gemeentelijke beleidsvoering. Dat heeft te maken
met de begrensde mogelijkheden: in de gedecentraliseerde eenheidsstaat stellen hogere
overheden de kaders waarbinnen de lokale besturen desgewenst hun concurrentieslag
kunnen voeren. Men hoeft hier maar te denken aan het reeds genoemde beperkte
gemeentelijke belastinggebied, het provinciaal toezicht en de rol van het provinciaal
ruimtelijk beleid. Maar niet alleen de mogelijkheden tot beleidsconcurrentie zijn
beperkt, ook de noodzaak ertoe is beperkt. Om te beginnen wordt de intergemeentelijke



mobiliteit beperkt door substantiële mobiliteitskosten: verhuizen kost bedstro! Verder is
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de electorale concurrentie op lokaal niveau tamelijk zwak. Onderzoek naar het stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen maakt duidelijk dat plaatselijke factoren, waarvan
tevredenheid met het plaatselijk gevoerde beleid er slechts één is, nauwelijks een rol
speelt in de keuze van het electoraat. Lokale beleidsvoerders worden dus niet werkelijk
afgerekend op het door hen gevoerde beleid en de consequenties daarvan voor de lokale
economie (Van Tilburg 1993; Van der Kolk 1997; Tops en Depla 1998). Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat gemeentebestuurders het effect van hun eigen bestuurlijk handelen op de stembusuitslag waarschijnlijk wat overschatten. Niettemin lijkt het merendeel
van de raadsleden in grote steden ervan overtuigd dat de lokale stembusuitslag overwegend door niet-lokale factoren wordt bepaald (Denters 1993b: 82-85).25 Daarmee lijkt
een belangrijke stimulans voor beleidsconcurrentie tussen gemeentebesturen hoogstens
tamelijk zwak aanwezig. In de nadere beschouwing over de te verwachten effecten van
beleidsconcurrentie moet deze conclusie nadrukkelijk worden verdisconteerd.

25 De successen van lokale partijen kan men wellicht beschouwen als een indicatie voor een toenemende
lokale electorale concurrentie. De vraag is evenwel gerechtvaardigd of de opkomst van deze lijsten leidt
tot een sterkere beleidsconcurrentie. Het succes van deze lijsten, voorzover lokale factoren daarbij een rol
spelen, lijkt vooral af te hangen van een op het individu gerichte manier van politiek bedrijven
(als tegenhanger van het denken in termen van beleid bij de traditionele partijen). Er zijn geen aanwijzingen dat oordelen over de economisch effectiviteit van het gemeentelijk beleid een rol speelt bij de
opkomst van de lokale lijsten (Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 2000: 93-95).

Beleidsconcurrentie: waardering van de effecten
Vervolgens rijst de vraag hoe we deze beperkte beleidsconcurrentie tussen stadsbesturen moeten waarderen. Over de effecten van deze concurrentie wordt verschillend
gedacht. Zo heet het in Stad en wijk (1999: 9):
“Niet het wegwerken van de verschillen tussen de steden staat centraal, maar het
benutten ervan. De raad pleit daarom voor synergie in plaats van concurrentie tussen
steden. Bij competitie en concurrentie wordt vaak hetzelfde nagestreefd. Door middel van
samenwerking kunnen de steden hun verschillen ‘uitbaten’.”
In deze optiek wordt concurrentie, vanwege de uniformerende werking, negatief
gewaardeerd. Anderzijds bepleitte de WRR in Van de stad en de rand met het oog op een
effectief grotestedenbeleid juist een versterking van de lokale weerbaarheid en in het verlengde daarvan een, overigens begrensde, “beleidsconcurrentie, niet alleen tussen de
grote steden onderling en met andere gemeenten in het land, maar ook binnen het
grootstedelijk gebied” (1990: 217). Onlangs heeft ook minister Van Boxtel voor de introductie van beleidsconcurrentie gepleit in het kader van een poging om de beleidsuniformiteit in het grotestedenbeleid te reduceren (Memorie van Toelichting Ministerie BZK
2000: 18).


De uiteindelijke beoordeling hangt af van twee zaken: van de bij de waardering te
hanteren normen en van de te verwachten effecten van beleidsconcurrentie. In het eerder
geschetste normatief-theoretische kader is aangegeven dat drie effecten van belang
kunnen zijn voor de oordeelsvorming:
a. effecten op de lokale identiteit
b. rechtstreekse effecten op de effectiviteit
c. effecten op het innovatie- en leervermogen
Voor een evenwichtige oordeelsvorming moet echter ook stil worden gestaan bij
mogelijke neveneffecten van beleidsconcurrentie (d). We bespreken deze vier typen effecten achtereenvolgens en formuleren daarna onze conclusie.
Effecten op de lokale identiteit (a)
In zijn advies toont de VROM-raad zich bevreesd voor de negatieve effecten van
concurrentie op het behoud van stedelijke identiteiten. Concurrentie impliceert, aldus de
raad, dat gemeentebesturen streven naar hetzelfde (1999: 9). Tot op zekere hoogte is dat
zeker het geval: in termen van de uiteindelijke beleidseffecten impliceert beleidsconcurrentie dat gemeentebesturen streven naar economische welvaart. De vraag is evenwel
gewettigd of deze identieke aspiratie zonder meer een gevaar inhoudt voor beleidsuniformiteit en mogelijk daaruit volgend verlies aan stedelijke identiteit.
In de eerste plaats is niet op voorhand duidelijk of beleidsconcurrentie leidt tot
beleidsuniformiteit of tot -pluriformiteit. Concurrentie kan leiden tot imitatie (beleids-

uniformiteit) maar evenzeer tot beleidsinnovaties (beleidspluriformiteit; zie onder c).
In de tweede plaats wijs ik er nogmaals op dat beleidsuniformiteit niet noodzakelijk leidt
tot een teloorgang van stedelijke identiteit. In de derde plaats moet worden verdisconteerd dat beleidsconcurrentie tussen gemeenten niet steeds plaatsvindt in een slag van elk
tegen allen. Bij de concurrentie binnen een regio tussen de centrum- en de randgemeenten wordt de wedijver getemperd doordat bijvoorbeeld bepaalde soorten van bedrijvigheid gebonden zijn aan identiteitsbepalende kenmerken van de centrumgemeente,
bijvoorbeeld aan toeristische trekpleisters (musea, historische binnenstad) gebonden
vormen van bedrijvigheid.26 Daarmee is overigens niet gezegd dat er op een ander vlak
binnen regio’s geen beleidsconcurrentie meer plaats vindt.27 Daarnaast concurreert een
stedelijke regio (en met name de centrumgemeente) in menig geval op basis van zijn
specifieke identiteit (bijvoorbeeld Rotterdam/Rijnmond als havengebied) met slechts een
beperkt aantal regio’s in binnen- en buitenland met een min of meer vergelijkbaar vestigingsprofiel (bijvoorbeeld Antwerpen en Hamburg; zie ook WRR 1990: 30 en 73).
Zoals we nog zullen zien (zie b en c), impliceren competitieve verhoudingen de aanwezigheid van prikkels om met dergelijke specifieke lokale omstandigheden, voor zover
relevant, rekening te houden.
Om al deze redenen behoeft beleidsconcurrentie niet per definitie een bedreiging



in te houden voor de pluriformiteit van stedelijke milieus.
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Rechtstreekse effecten op de effectiviteit (b)
Een tweede mogelijk effect van beleidsconcurrentie betreft de effectiviteit van het
grotestedenbeleid. Een belangrijke doelstelling van dat beleid is de versterking van de
stedelijke economie. Het is met het oog op deze doelstelling dat de WRR een vergroting
van het lokale belastinggebied en daarmee een uitbreiding van de mogelijkheden tot
beleidsconcurrentie tussen gemeenten heeft bepleit: “Door de gemeenten [...] een direct
belang te geven bij economische ontwikkeling, ontstaat een goede stimulans voor de
activering van de economie in [grootstedelijke] gebieden” (WRR 1990: 228). In principe
kan men beleidsconcurrentie inderdaad, zoals de WRR het stelt, beschouwen als een
mechanisme dat “lokale partijen wakker [houdt] als zij dreigen in te slapen” (WRR 1990:
216) en een stimulans voor “public entrepreneurship” (WRR 1990: 37).28 Meer algemeen
kan men stellen dat concurrentie prikkels inhoudt voor gemeentelijk maatwerk. Onder
het vorige punt is gesteld dat concurrentie zowel tot innovatie als tot imitatie kan leiden.
Belangrijk is echter wel dat er onder competitieve verhoudingen voor actoren een prikkel
26 Het omgekeerde geldt ook: denk aan natuurwaarden en bepaalde vormen van sportieve recreatie
(wandelen, fietsen watersport) die niet zelden aan de randgemeenten zijn gebonden. Verder zijn er ook
politiek-bestuurlijke randvoorwaarden gesteld in de sfeer van nationale en provinciale ruimtelijke
plannen die implicaties hebben voor de verzekering van urbane, suburbane en rurale identiteiten binnen
een regio.
27 Deze intra-regionale concurrentie heeft ook niet alleen positieve effecten; zie onder d.
28 Zie ook onder ad c.

is om zich, op straffe van een gebrek aan succes – in termen van lokale economische welvaart en/of electoraal gewin, serieus te bezinnen op de vraag welke beleidsstrategie (imitatie of innovatie) gegeven de lokale omstandigheden perspectiefrijk is. Voor zover verhoudingen competitief zijn kan een actor zich geen risicomijdend gedrag en klakkeloze
imitatie permitteren en stimuleert concurrentie maatwerk en daarmee effectief beleid
(zie ook onder c).
Effecten op het innovatie- en leervermogen (c)
Een laatste effect van concurrentie betreft het innovatief en leervermogen van het
stedelijk bestuur. De grootstedelijke problematiek kenmerkt zich door onzekerheid over
perspectiefrijke oplossingsrichtingen. Kerber en Vanberg karakteriseren beleidsconcurrentie tussen overheden als een proces waarbij bestuurders een keuze moeten maken uit
alternatieve beleidstheorieën (‘conjectures’).29 Doorgaans is op voorhand niet duidelijk
welke beleidstheorie geldig is. Het proces van beleidsconcurrentie zorgt dat bestuurders
stimulansen krijgen om nieuwe oplossingen te beproeven en levert ook informatie op
over succesvolle en minder succesvolle strategieën (Kerber & Vanberg 1995: 45):
“in analogy to market competition, jurisdictions which introduce new superior
institutions or abolish old ones, which outlived their usefulness, can – by winning a
competitive edge – advance in their respective competition among cities, regions, or nations.”
Aldus: “the process of competition among governments/jurisdictions can be seen, in analogy
to market competition, as a process of experimenting, exploration and discovery, a process in
which alternative institutional arrangements or social technologies are tried out, in an arena
in which new arrangements and institutional inventions can constantly appear on stage,
challenging established solutions.”
Uiteraard leidt een succesvolle innovatie in een aantal gevallen tot imitatie (en
beleidsuniformiteit): maar klakkeloze imitatie kan niet straffeloos geschieden. Daarvoor
zorgen ten minste twee mechanismen:
¬ Navolging hoeft niet altijd tot succes te leiden. Wat in de ene jurisdictie werkt,
kan elders geen adequate oplossing zijn (Kerber & Vanberg 1995: 47). Bij de
analyse van de effecten van innovaties is daarom niet alleen van belang of er
sprake is van positieve of negatieve effecten op de doelstellingsvariabelen, maar
tevens onder welke condities deze effecten optreden. In dat opzicht hebben we al
eerder gewezen op het gevaar van ‘best practices’ ( Denters 2000b).
¬ Door nieuwe innovaties kan de innovator belangrijke concurrentievoordelen
behalen .
29 Een

beleidstheorie is het geheel van veronderstellingen (bijvoorbeeld over de oorzaken van het
probleem en de manier waarop die oorzaken kunnen worden weggenomen) dat aan een beleid ten
grondslag.



Negatieve neveneffecten van beleidsconcurrentie (d)
Naast bepaalde voordelen heeft beleidsconcurrentie ook nadelen. Bij beleidsconcurrentie treden als vanzelf zogenaamde externe begrotingseffecten op. In aansluiting
bij Groenendijk (1998: 195) definieer ik deze effecten als de gevolgen van de beslissingen
over de uitgaven of ontvangsten door de overheid (A) in een bepaalde jurisdictie op de
welvaart van burgers in andere gebieden of de uitgaven en ontvangsten van andere overheden. In beginsel zijn dergelijke effecten ongewenst. Bij zijn beslissingen houdt overheid
A namelijk uitsluitend rekening met de effecten voor de eigen jurisdictie. Dat kan leiden
tot een onder- of overvoorziening in een bepaalde regio. Van overvoorziening is bijvoorbeeld sprake als verschillende overheden in één regio onafhankelijk van elkaar besluiten
om een aantrekkelijke publieke voorziening met een groot voorzieningsgebied (bijvoorbeeld een overdekte kunstijsbaan) te realiseren. Van een ondervoorziening is bijvoorbeeld sprake als gemeenten met het oog op negatieve effecten voor het vestigingsklimaat
in de gemeente weigeren bepaalde ‘public bads’ (bijvoorbeeld vuilnisstort of HSL) op
hun grondgebied te accepteren. Deze intra-regionale beleidsconcurrentie van gemeenten
kan er ook toe leiden dat de regio als geheel in de interregionale concurrentie belangrijke
concurrentienadelen ondervindt. Bovendien kan beleidsconcurrentie leiden tot perverse
budgettaire consequenties (‘race naar de bodem van de schatkist’) als gemeenten elkaar



trachten af te troeven bij het bieden van gunstige fiscale faciliteiten aan bijvoorbeeld
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bedrijven die overwegen zich ergens te vestigen.
Conclusie
Al met al is de waardering van de effecten van beleidsconcurrentie moeilijk.
Enerzijds lijkt een gematigd positieve waardering van beleidsconcurrentie gerechtvaardigd. Deze concurrentie behoeft geen bedreiging te vormen voor de stedelijke identiteit.
Bovendien kan competitie leiden tot een effectiever stedelijk economisch beleid en kan
het gemeenten stimuleren tot beleidsinnovaties (hetgeen indirect wederom bijdraagt aan
een effectiever grotestedenbeleid). Vanuit dit perspectief lijkt vergroting van de effectiviteit van het grotestedenbeleid aanbevelenswaardig (vergelijk WRR 1990).
Anderzijds heeft beleidsconcurrentie ook belangrijke, negatief te waarderen,
externe begrotingseffecten. Door onder meer een beperkt belastinggebied van gemeenten
en het toezicht van hogere overheden kunnen deze externe begrotingseffecten worden
beperkt. In Nederland is men met deze beperkingen tamelijk ver gegaan. Daarmee heeft
echter men de beleidsvrijheid van gemeenten en hun vermogen tot beleidsconcurrentie
sterk gereduceerd. Het in deze zin verruimen van de gemeentelijke beleidsvrijheid kan de
beleidsconcurrentie versterken, maar herbergt het risico van het optreden van externe
begrotingseffecten.
Bepleit men, zoals de WRR doet, een vergroting van de mogelijkheden voor
intergemeentelijke beleidsconcurrentie dan roept dat onmiddellijk de vraag op hoe deze

eventuele negatieve gevolgen (in de vorm van externe begrotingseffecten) vermeden of
ten minste gereduceerd kunnen worden. In feite is daarmee de vraag naar de intergemeentelijke coördinatie aan de orde.30 Daarbij kan het in de huidige Nederlandse constitutionele verhoudingen gaan om verticale coördinatie (door Rijk of provincie) of om
horizontale coördinatie via overleg en samenwerking tussen betrokken gemeenten.
Vrij algemeen bestaat de indruk dat zuiver vrijwillige samenwerking tussen gemeenten
onvoldoende garanties biedt voor het vermijden van belangrijke externe begrotingseffecten. Dit betekent dat bij een uitbreiding van de mogelijkheden voor gemeenten tot
beleidsconcurrentie (waar op zich wel iets voor te zeggen is) een zware wissel zal worden
getrokken in het vermogen van met name de provinciale besturen om de negatieve
effecten van beleidsconcurrentie zoveel mogelijk te vermijden.31
Kenmerken van het lokaal politiek-bestuurlijk systeem
De invloedsverhoudingen: enige impressies
De functie van het lokaal politiek-bestuurlijk systeem is het om in de vorm van
beleid een antwoord te geven op de problemen, eisen en verlangens die hun oorsprong
vinden in de lokale samenleving. Eerder wezen we er al op dat de lokale beslissers zouden beschikken over wat men wel aanduidt als ‘the genius of place’: “[z]ij zijn geen
‘vreemden’ maar mensen afkomstig uit de gemeenschap zelf, die de ‘couleur locale’ van
nabij kennen. Voorts beschikken de lokale bestuurders in vergelijking tot nationale politici over meer tijd en mogelijkheden om zich open te stellen voor eisen vanuit de plaatselijke bevolking.” (Denters 1989: 325). Burgers van grote steden onderschrijven dit beeld
geenszins: ingezetenen van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben relatief
vaak weinig vertrouwen in de responsiviteit van hun gemeentebestuur en zijn in dit
opzicht bijna even negatief over het gemeentebestuur als over het landsbestuur. Inwoners
van kleinere gemeenten zijn duidelijk positiever in hun oordeel over de responsiviteit
van hun gemeentebestuur, terwijl ze in hun oordeel over dit aspect van het nationaal
bestuur evenmin te spreken zijn als de grootstedelingen (Denters en Geurts 1998: 96-98).
De vraag is of dit beeld bijstelling behoeft als we spreken over het grotestedenbeleid.
Deze vraag is ook gezien de eis van lokaal draagvlak voor het grotestedenbeleid niet
zonder belang.
Naar de totstandkoming van dit beleid is nog betrekkelijk weinig onderzoek verricht. Niettemin lijkt op grond van beperkte beschikbare gegevens een beeld te rijzen
30

Overigens: de WRR is hiervoor geenszins blind.
Het lijkt er op dat in elk geval een aantal provinciebesturen deze regionale regierol serieus ter hand
neemt. Zo speelt de provincie Noord-Brabant een belangrijke rol in de afstemming van beleid tussen de
grootse Brabantse gemeenten (Brabant-stad) en heeft de provincie Overijssel overleg geëntameerd tussen
de Twentse gemeenten bij hun meningsverschillen over de realisatie van een overdekte kunstijsbaan.
31



waarin duidelijk is dat het zwaartepunt in de beleidsvorming berust bij een relatief kleine
kring betrokkenen.32
Zo blijkt in twee gemeenten waar ik (samen met anderen) onderzoek heb verricht naar de totstandkoming van stedelijke visies en ontwikkelingsprogramma’s dat de beleidsvorming hoofdzakelijk geschiedt in de
kring van een beperkt aantal gemeentelijke (top)ambtenaren en bepaalde
leden van B&W (de portefeuillehouders). Vertegenwoordigers van de
doelgroepen van het beleid, of het nu gaat om wijkbewoners, ouders van
schoolkinderen, organisaties van jongeren, of allochtonen lijken echter
niet of nauwelijks een stem te hebben gehad.
Verder blijkt dat bij de formulering van de stedelijke visies pas
relatief laat externe beleidpartners worden geraadpleegd. Bij deze externe
betrokkenen gaat het in de regel om professionele organisaties (welzijnsinstellingen; politie; arbeidsvoorziening) die als medeproducent van het
beleid opereren. Er zijn aanwijzingen dat bij de projectmatige uitvoering
van de stedelijke plannen deze professionele organisaties samen met de
relevante sectoren van het gemeentelijk ambtelijk apparaat een meer



centrale rol vervullen. In elk geval bij het jeugd- en veiligheidsbeleid lijkt
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dit het geval (Van der Laan e.a. 1998).
Uit het onderzoek blijkt tevens dat de gemeenteraad pas in een
relatief laat stadium met de plannen wordt geconfronteerd. Gegeven de
tijdsdruk bij de planvorming is er dan nauwelijks meer ruimte voor
inhoudelijke bijsturing van de plannen.33
Al met al geven deze beperkte resultaten geen reden om aan te nemen dat althans
op het niveau van de formulering van de stadsvisies in de onderzochte gemeenten sprake
is van een solide lokaal draagvlak voor de plannen. In de rest van deze paragraaf gaan we

32 Deze bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek is verricht in het kader van een opdracht van de
Staatscommissie Dualisme en lokale democratie. Voor dit onderzoek is in 18 gemeenten voor in beginsel
telkens twee belangrijke raadsbesluiten de totstandkoming van het besluit geanalyseerd. In twee gevallen
betrof het hier de besluitvorming over gemeentelijke plannen in het kader van het grotestedenbeleid. Voor
een verantwoording van de gevolgde werkwijze verwijs ik kortheidshalve naar Denters e.a. 2000 of naar
Denters en Van der Kolk 2000. Uiteraard is de vraag naar de generaliseerbaarheid van deze bevindingen
gerechtvaardigd. Het enige dat hierover kan worden gezegd is dat de bevindingen van deze twee gevalstudies niet wezenlijk afwijken van de bevindingen van het onderzoek naar de gemeentelijke besluitvorming bij het grotestedenbeleid (zie Denters, Van Heffen en De Jong 1999b) en de uitkomsten van de
gemeentelijke visitaties (Visitatiecommissie Grotestedenbeleid 1998 en 1999). Overigens sporen de bevindingen ook met de algemene bevindingen van het onderzoek naar het verloop van gemeentelijke besluitvorming ten behoeve van de staatscommissie (Denters e.a. 2000 en Denters en Van der Kolk 2000).
33 Ook is ons bekend dat in ten minste een gemeente (die niet in detail is onderzocht) de stedelijke visie is
vastgesteld en naar Den Haag is gestuurd, hoewel de visie nog niet in de raad was behandeld.

nu in op de vraag wat een dergelijk verloop van de besluitvorming kan betekenen voor
de verklaring van de uniformiteit van beleid.
Vierde en vijfde macht: professionele waardenoriëntaties
In de beleidsvorming van het grotestedenbeleid lijken gemeenteambtenaren en
professionele organisaties dus een centrale rol te vervullen. Vanuit deze positie beschikken zij over mogelijkheden vanuit een eigen professionele waardenoriëntatie en met
behulp van bij de professie behorende standaardoplossingen mede inhoud te geven aan
het beleid (zie bijvoorbeeld Peper 1976: 315-316). Zoals we eerder hebben gesteld
(Denters, Van Heffen en De Jong 1999a: 113):
Professionals beschikken per definitie over een gemeenschappelijk
fonds aan professionele kennis en vaardigheden op basis van een veelal langdurige specialistische opleiding en intensieve training. Vaak is er ook sprake
van een gedeelde beroepsethiek (Rosenthal e.a., 1996: 170-171). Deze
gemeenschappelijke oriëntaties worden bovendien niet zelden instandgehouden door min of meer gestructureerde professionele netwerken, die de uitwisseling van ideeën en ervaringen mogelijk maken tussen beroepsgenoten die
werkzaam zijn in verschillende gemeenten en typen organisaties. Via deze
mechanismen kan de professionele dominantie in de lokale beleidsnetwerken
bijdragen aan een zekere eenvormigheid in de lokale beleidsplannen
(zie ook: Walker, 1969 en Tops en Korsten, 1986).
Voor de gemeenteambtenaren speelt mogelijk ook de inhoud van hun ambtelijk
ethos een belangrijke rol. In het Verenigd Koninkrijk heeft Hambleton (2000) gewezen
op de mogelijke uniformerende en verstarrende werking van ambtelijke waardenoriëntaties en rolopvattingen. Hij spreekt van een ‘public service ethos’ waarin conformisme
en uniformiteit een belangrijke plaats innemen (zie tabel 1). Onduidelijk is in hoeverre
dit ‘public service ethos’ ook onder Nederlandse gemeenteambtenaren opgeld doet.
Voor zover dat zo zou zijn, kan dit een additionele factor zijn die bijdraagt tot beleidsuniformiteit.34 35

34 Deels is deze conclusie het spiegelbeeld van een eerdere gevolgtrekking: het ontbreken van bewoners
en doelgroepen van beleid kan bijdragen tot beleidsuniformiteit.
35 Voor andere professies lijkt overigens ook te gelden dat geldende rolopvattingen en beroepsopleidingen
niet bijdragen tot originaliteit. Zo verzucht de ontwerper Soeters: “Op de opleidingen is een grote mate
van gedachteloosheid die gepredikt wordt, een grote mate van imitatiezucht aan de grote helden van het
moment. Dat is vreselijk.” (Van Tilborg, z.j.: 101).



Tabel 1 Public service ethos’ versus ‘public innovation ethos’
(Bron: Hambleton 2000: 24)

The public service ethos

The public innovation ethos

1. Procedures

1. Results

¬ Fairness

¬

quality of service

¬ Propriety

¬

efficiency and impact

¬ Accountability
2. Controlling
¬ centralised accountability

¬

clear guidance

¬ seeks to avoid mistakes

¬

local autonomy

¬

valuing staff

3. Conformance

3. Performance

¬ Obedience

¬

creativity and inventiveness

¬ Reliability

¬

risk taking

4. Consistency
¬ Uniformity



2. Steering

¬ Equity
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5. Working for the public

4. Diversity
¬

responsive to differences

¬

customised

¬

flexible

5. Working with the public

¬ caring

¬

listening

¬ professional

¬

listening

De diverse elementen van dit ethos zijn belangrijk met het oog op democratische
en rechtsstatelijke beginselen. Niettemin, zo betoogt Hambleton (2000: 25) is met het
oog op een modern responsief en innovatief bestuur (‘New City Management’) een
nieuwe bezinning nodig op deze traditionele rolopvattingen:
“Those committed to the new city management may not wish to question the core
beliefs of the public service ethos outlined above. But they will want to challenge practices,
habits and routines which discourage learning and innovation. In many local authorities
there is still a ‘watch your back’ attitude in the officer corps which works against creative
problem solving. The new city management fosters a culture which values informed risk
taking, celebrates successful innovations – small and large – and reaches out to the local
community.”
Tweede en eerste macht: de rol van politieke prioriteiten
Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet zou men mogen verwachten dat
in de lokale representatieve democratie de politieke prioriteiten van de rechtstreeks
gekozen volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad) en het deels door en uit deze raad

gekozen dagelijks bestuur een belangrijke rol spelen bij de vorming van het grotestedenbeleid. Uit empirisch onderzoek naar gemeentelijke beleidsvorming blijkt dat de rol van
B&W en raad in de beleidsvorming tamelijk beperkt is.36 Van het wettelijk verankerde
primaat van de gemeenteraad komt betrekkelijk weinig terecht. In het grotestedenbeleid
heeft de commissie Brinkman ook gewezen op de noodzaak van een versterking van de
greep van de raad op de beleidsvorming (Visitatiecommissie Grotestedenbeleid 1998 en
1999). Om de rol van de gemeenteraad te versterken heeft de Staatscommissie Dualisme
en lokale democratie (2000) een meer dualistisch gemeentelijk bestel aanbevolen, waarbij
de raad meer nadruk zou moeten leggen op zijn kaderstellende en controlerende rol.
Dit zou ook de greep van de raad op processen van interactief bestuur moeten versterken
(Denters e.a. 1999).
De constatering van een betrekkelijk geringe rol van raad en college op de
beleidsvorming betekent nog niet onmiddellijk dat specifieke lokale politieke prioriteiten
geen rol spelen in het grotestedenbeleid. Uit het reeds aangehaalde onderzoek blijkt
namelijk ook dat in de beleidsvorming individuele collegeleden (de portefeuillehouders)
in de regel wel een rol spelen. Via hen zouden politieke prioriteiten vanuit raad en
college kunnen doorwerken in het beleid. Bovendien is het denkbaar dat de betrokken
collegeleden en de hen terzijde staande ambtenaren anticiperen op de politieke wensen
en verlangens vanuit het college en de gemeenteraad.
Niettemin mag worden betwijfeld of intergemeentelijke verschillen in de politieke signatuur een bijdrage leveren tot een pluriform grotestedenbeleid. Hiervoor is een
aantal redenen.37 In de eerste plaats leent de lokale politiek zich waarschijnlijk, minder
dan de nationale politiek, tot politisering. Het potentieel voor politisering van de lokale
politiek, binnen de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat, lijkt beperkt. Andeweg
en Irwin (1993: 163) hebben in dat verband opgemerkt dat:
“Centralisation [...] contributes to the relatively depoliticised atmosphere which is
characteristics of local politics: most of the ideological issues that divide the population are
taken out of the realm of local politics by the central government, the governing coalitions
[in gemeenten; BD] take in nearly all parties; the mayors are appointed and play a
managerial rather than a political role; and the bulk of local government consists of
implementing central guidelines.”
Andeweg en Irwin zijn in dit citaat naar mijn smaak wel erg pessimistisch over
de gemeentelijke beleidsruimte en over de daarmee gegeven mogelijkheden voor het
politiseren van lokale politieke keuzen. Uit onderzoek van Derksen ( 1998: 34-35) blijkt
dat meningen van raadsleden van diverse politieke stromingen over lokale politieke
36 Voor

een algemeen beeld, zie Denters et al 2000 en Denters en van der Kolk 2000. Voor een
bespreking van enig onderzoek naar het grotestedenbeleid: zie Van der Laan et al 1998 en Denters 2000b.
37 Deze alinea’s zijn voor een deel gebaseerd op Denters 1999, Denters 2000a en Denters 2001.



kwesties “nogal uiteenlopen” en dat dit in deze meningsverschillen “de bekende ideologische scheidslijnen zijn [...] te herkennen”. Dat neemt echter niet weg dat, ook in het
beeld van raadsleden zelf, de mogelijkheden tot politisering beperkt zijn. Zo onderschrijft bijna tweederde van de raadsleden van zeven grote gemeenten de stelling dat de
gemeentelijke politiek zich, door de kwesties die er daarin aan de orde zijn, meer dan de
landelijke politiek kenmerkt door eensgezindheid tussen politieke partijen (Denters
1993b:77).
Naast de mogelijke effecten van centralisatie is een tweede factor van belang voor
de doorwerking van politieke verschillen in beleid: het politieke landschap in de
Nederlandse grote steden is steeds gelijkvormiger geworden. In het verleden kende men
in gemeenteland nog uitgesproken rode (bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam) en
paapse bolwerken (de grote steden in Brabant en Limburg). In de loop der jaren zijn die
burchten echter overal gesloopt. Elders heb ik daarover geconcludeerd:
“Over the years, the urban municipalities have become more alike […] These
similarities in part reflect the increasing homogeneity of the urban electorates across the
country. Because of the combined effects of secularization, the reduction of the traditional
working class and the declining electoral salience of traditional religious and class iden-



tifications, traditional differences between e.g. Southern cities and the rest of the country,
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have become gradually less pronounced.” (Denters 2000a: 107).
Ten slotte: de gememoreerde dominantie van individuele wethouders (in plaats
van het gemeentewettelijke beginsel van collegialiteit) kan duiden op een sterke verkokering van de beleidsvorming. De overheersende rol van individuele collegeleden bij de
besluitvorming over onderwerpen uit hun portefeuille kan er op wijzen dat de verkokerde door professionals gedomineerde beleidsvoorbereiding ook in collegeverband niet
wordt doorbroken. Voor zover dit het geval domineert de professionele invalshoek waarschijnlijk het partijpolitieke perspectief.
Op basis van deze drie factoren lijkt aannemelijk dat intergemeentelijke verschillen in politieke signatuur van raad en college en daarmee samenhangende prioriteiten
hoogstens beperkt zijn. Naast deze factoren zijn er echter nog andere mechanismen die
er voor zorgen dat de beperkt aanwezige verschillen in politieke accenten zich hoogstens
in beperkte mate ‘vertalen’ in beleidspluriformiteit.
Een eerste mechanisme dat hier relevant is betreft de versplintering van de stadspolitiek. Bezien we de situatie in de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners dan
blijkt een spectaculaire fragmentatie van het partijensysteem. Dat blijkt bijvoorbeeld als
we kijken naar het gemiddelde zetelaandeel van de grootste partij in de raad. In 1946 was
dat in deze groep van gemeenten nog 46 procent. In 1994 was dat ruimschoots
gehalveerd: 22 procent (Denters 2000a). Ook het aantal effectieve partijen (Laakso &

Taagepera 1979) is sterk gestegen van 3,58 in 1946 tot 6,66 in 1994 (Denters 1999).38
Door deze ontwikkeling is de vorming van breed samengestelde coalities van drie of
meer partijen onvermijdelijk. In zo’n politieke context is een strategie van polarisatie
riskant. Bovendien wordt een duidelijke ideologische profilering in de gemeentepolitiek
bemoeilijkt doordat monistische verhoudingen “de politieke herkenbaarheid van de
besluitvorming niet ten goede kom[en]” (Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 200: 119).
Een tweede mechanisme versterkt dit effect: het al eerder geconstateerde gebrek
aan lokale electorale concurrentie. Door het ontbreken van electorale concurrentie lijkt
er voor lokale politici geen electoraal garen te spinnen bij het politiseren van partijpolitieke stellingnamen.39
Concluderend: Al met al lijkt niet aannemelijk dat verschillen in de partijpolitieke verhoudingen in gemeenten leiden tot systematische en aanzienlijke intergemeentelijke beleidsverschillen. In de eerste plaats is het politieke landschap in de
steden in de afgelopen decennia steeds eenvormiger geworden. In de tweede plaats is er
een aantal mechanismen dat het maken van duidelijk herkenbare partijpolitieke keuzen
voor lokale partijen onaantrekkelijk maakt. De effecten van de politieke signatuur van
gemeentelijke bestuurslichamen op verschillen in gemeentelijk beleid is dan ook hoogstens zwak (Denters 1987; Korsten, Schalken en Tops 1998).40

Tot besluit
Een steeds terugkerend thema in recente evaluaties van het grotestedenbeleid is
de geconstateerde uniformiteit van het lokale beleid. Voor zover deze constatering juist
is, kan uniformiteit vanuit twee gezichtspunten als problematisch worden beschouwd.
Allereerst is de vraag of dit uniforme beleid voldoende is afgestemd op verschillen in
relevante plaatselijke omstandigheden (maatwerk). Een eventueel gebrek aan maatwerk
gaat rechtstreeks ten koste van de effectiviteit van het beleid. In de tweede plaats reduceert beleidsuniformiteit het leervermogen van overheden. Voor veel vraagstukken in
het grotestedenbeleid geldt dat we alleen via ‘trial and error’ zicht kunnen krijgen op
perspectiefrijke oplossingen. Als gemeenten geen nieuwe initiatieven nemen en zich
38 Het aantal effectieve partijen is maat van het aantal aan een verkiezing deelnemende partijen, waarbij
rekening is gehouden met hun relatieve stemaandeel. Als er in een verkiezing 4 partijen meedoen die elk
25 procent van de stemmen halen, dan is het aantal effectieve partijen 4.00. Heeft één partij echter een
overweldigende meerderheid en halen de drie overige partijen bijna geen stemmen, dan is het aantal
effectieve partijen vrijwel gelijk aan 1.00 (het minimum).
39 Men kan zich overigens zelfs de vraag stellen in een competitief versplinterd politiek bestel polarisatie
electoraal verstandig is: scherpe stellingnamen vergroten namelijk de kloof tussen beloften en later in
coalitieverband te voeren beleid. Hoe groter die kloof, hoe kleiner naar verwachting de electorale
geloofwaardigheid van een partij.
40 Dit is niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland het geval. Voor een overzicht zie Denters
1981.



conformeren aan centraal beleid of elkaar’s beleid imiteren, dan reduceert dat het leervermogen van het lokaal bestuur. Aldus kan (klakkeloze) uniformiteit ook indirect ten
koste gaan van de effectiviteit van het grotestedenbeleid. In deze beschouwing is daarom
getracht een antwoord te geven op de vraag: “welke factoren kunnen hebben bijgedragen
tot de eenvormigheid in het lokale grotestedenbeleid? ”
In deze beschouwing is vastgesteld dat de eenvormigheid van lokaal beleid zijn
oorsprong kan vinden in een complex van factoren. Achtereenvolgens is gewezen op:
¬ Een beperkt inzicht van het lokaal bestuur in de aard en achtergrond van lokale
problemen.
¬ Een te grote rol van landelijk geformuleerde inhoudelijke toetsingskaders en
prestatieindicatoren.
¬ Onvoldoende prikkels voor maatwerk en innovatief beleid (geringe mate van
beleidsconcurrentie).
¬ Beperkte betrokkenheid lokale samenleving bij totstandkoming beleid
¬ Professionele dominantie in lokale beleidsnetwerken.
¬ Geringe politieke sturing door raad en college van het lokale beleid.



In volgend overzicht heb ik voor elk van deze factoren enige denkbare oplossin-
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gen gesuggereerd. Van aanbevelingen wil ik in dit verband niet spreken. In de eerste
plaats omdat de genoemde factoren verwijzen naar min of meer plausibele verklaringsgronden, waarvan evenwel niet vaststaat of en in welke mate zij ook daadwerkelijk effect
hebben op de inhoud van lokaal beleid. Voor de vraag of en in welke mate zij daadwerkelijk het verwachte effect hebben is nader empirisch onderzoek nodig. Hetzelfde
geldt voor de effecten van de gesuggereerde beleidsmaatregelen. Zo lijkt het, alvorens
wordt overgegaan tot een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied, zinvol eerst
meer zicht te hebben op de daadwerkelijke positieve en negatieve effecten van zo’n maatregel.

Mogelijke oorzaak

Mogelijke maatregelen

Beperkt inzicht in
aard en achtergrond
van lokale problemen

Verbetering lokale kennisinfrastructuur (niet alleen in zin van kwantitatieve
informatie ook meer kwalitatief).
Bijzondere verantwoordelijkheid kenniscentra: evalueer aanpak in verschillende gemeenten, let evenwel op lokale verschillen alvorens ‘best practices’ te
propageren (dit is ook van belang bij hanteren prestatieindicatoren en benchmarks).
Toetsing van lokale programma’s en projecten aan eis van kwaliteit
afstemming beleid op plaatselijke omstandigheden (probleemgerichtheid)
Minder nadruk op resultaatafspraken en benchmarks
Beperking landelijk eisen aan gemeenten tot het eisen GSB toetsingskader, en
meer nadruk op de eisen van integraliteit en lokale betrokkenheid.
Meer nadruk op brede doeluitkering
Meer nadruk op visitaties en andere sturingsfilosofie (VROM-raad 1999)
Stimuleren lokale experimenten (experimentenfonds)
Gemeenten minder afrekenen op inhoudelijke resultaten en meer op
procedurele criteria (lokaal en regionaal draagvlak; probleemgerichtheid
van beleid en integraliteit)
Stimuleren lokale experimenten (experimentenfonds)
Vergroten belang gemeente bij economische ontwikkeling (bijvoorbeeld
groter eigen belastinggebied; conform WRR 1990)
Vergroten locale electorale controle (aanpassing kiesstelsel; verkiezing
burgemeester; invoering lokale referenda; vergelijk Staatscommissie
Dualisme en lokale democratie 2000)
Scheppen adequate regionale coördinatiemechanismen ter voorkoming van
disfunctionele concurrentie (conform WRR 1990)
Meer nadruk in toetsing lokale plannen op procedurele eis van voldoende
lokaal draagvlak
Meer invloed van burgers en doelgroepen op grotestedenbeleid via interactief
bestuur (conform VROM-raad 1999)
Ondersteunen burgergroepen en doelgroepen beleid (faciliteren zelforganisatie; budget ‘second opinion’ als tegenwicht tegen deskundigheidsmacht professionals).
Duidelijker kaderstellende rol van de raad bij interactieve beleidsvorming
(controle op democratische kwaliteit interactieve processen; conform Denters
e.a. 1999).
Versterken betrokkenheid lokale samenleving (zie rij hierboven)
Versterken politieke sturing (zie rij hieronder)
Veranderingen in cultuur en opleiding
Stimuleren innovaties door honoreren innovaties en openheid naar burgers:
gemeentelijke innovatieprijs met burgerjury
Meer nadruk op collegiaal bestuur, bijvoorbeeld door overlappende
portefeuilles (bijvoorbeeld: naast functionele ook territoriale portefeuilles)
ter doorbreking van professionele dominantie en verkokering
Versterking kaderstellende en controlerende rol van de raad (conform
Staatscommissie Dualisme en lokale democratie 2000)
Duidelijker kaderstellende rol van de raad bij interactieve beleidsvorming
(conform Denters e.a. 1999)

Een te grote rol voor
landelijk geformuleerde
toetsingskaders en
prestatieindictoren

Onvoldoende prikkels
voor maatwerk en
innovatief beleid (te
weinig beleidsconcurrentie)
Voorbehoud: de negatieve
effecten van beleidsconcurrentie worden via
regelgeving en intergemeentelijke en provinciale
coördinatie beperkt.
Beperkte betrokkenheid
lokale samenleving bij
totstandkoming beleid

Professionele dominantie

Geringe politieke sturing
door B&W en raad



Bovendien betreft de vraag of deze maatregelen wenselijk zijn of niet, vanzelfsprekend een politieke keuze. Bij deze keuze hoeven niet alleen de verwachte effecten op
de waarden uit het geformuleerde normatief kader een rol te spelen. Ook de effecten op
andere waarden bijvoorbeeld de democratische kwaliteit of de rechtsgelijkheid kunnen,
afhankelijk van politieke voorkeuren, een rol spelen bij de waardering van de maatregelen. Zo spelen bij de vraag naar de wenselijkheid van bijvoorbeeld een verruiming
van het gemeentelijk belastinggebied naast mogelijke (?) effecten op de effectiviteit
(maatwerk, innovatievermogen en externe begrotingseffecten) ook overwegingen van
rechtvaardigheid (in verband met lokale verschillen in belastingcapaciteit) een rol.
Evenzo is evident dat als het bijvoorbeeld over een gekozen burgemeester gaat, ook
andere overwegingen dan eventuele (?) effecten op en sterkere politieke sturing van de
lokale beleidsvoering een rol zullen spelen.
Niettegenstaande deze relativeringen biedt het bovenstaande overzicht, naar ik
hoop en verwacht, enige houvast bij de reflectie van de verschillende bij het grotestedenbeleid betrokken partijen over de totstandbrenging van een meer pluriform grotestedenbeleid.
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