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INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1 Tweeledige probleemstelling

In de publicatie 'Nederland 2030 - Discussienota' (RPD, 1997a) worden vier ruimtelijke perspectieven voor 2030 verkend, onder de aanduidingen Palet, Parklandschap,
Stromenland en Stedenland. Per ruimtelijk perspectief worden vier aspecten uitgewerkt: ruimtelijke principes, sturing en strategie, ruimtelijke opgaven en ruimtelijk
beleid.
In opdracht van de Rijksplanologische Dienst voerde het Onderzoeksinstituut OTB van
de Technische Universiteit Delft een onderzoek uit, waarover in dit rapport verslag
wordt uitgebracht en dat is gericht op het doordenken van een aantal belangrijke ontwikkelingsthema's uit Nederland 2030:
1. het primaat van de marktwerking, d.w.z. bestemming en inrichting van ruimte
worden bepaald door onderhandelingen (inclusief de overheid) op de markt;
2. de inzet van compensatie als onderdeel van een onderhandelingspakket;
3. het optreden van particuliere coalities bij de ruimtelijke inrichting;
4. de geïntensiveerde herstructurering als primaire inrichtingsoptiek.
De opties (1), (2) en (3) hangen nauw samen: zij weerspiegelen een marktgeoriënteerd, decentraal bottom up proces. Optie (4) weerspiegelt een zeer krachtige
overheidsinterventie.
In algemene zin gaat het om de volgende tweeledige probleemstelling:
a) Hoe ziet een situatie eruit waarbij de inrichting en het gebruik van het gemeentelijk grondgebied gestalte krijgt wanneer de bestemming van de grond wordt bepaald
door de grondeigenaar en de eigendom van de grond in onderlinge wedijver tussen
gebruikers kan worden verkregen? Voor belanghebbenden die zich verenigen om
invloed op het grondgebruik uit te oefenen dient plaats te zijn, evenals voor compensaties wanneer door het gebruik van de grond elders schade wordt ondervonden.
De gevraagde schets dient een goed zicht te geven op de gevolgen van het markten onderhandelingsproces, in het bijzonder bezien vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Aanknopingspunten daarvoor zijn bij-

voorbeeld de zorg voor publieke voorzieningen, uitwassen bij de grondprijsvorming en een zekere continuïteit van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.
Op deze wijze ontstaat zicht op de invulling van de in de perspectieven genoemde
algemene basiseisen en procesvereisten als een minimum model van regulering in
een marktomgeving.
b) Hoe zien de modaliteiten van efficiënte herstructureringsvoorzieningen eruit met
privaat- en publiekrechtelijke elementen vanuit een gedachte-experiment van projectmatige integrale herinrichting in het stedelijk en landelijk gebied , op basis van
publieke vaststelling van de bestemming van de grond? Het gaat om de grondslag
voor de gehele procesgang inclusief het regelen van de uitvoering , waaronder de
grondverwerving, de publiekrechtelijke vastlegging van bijzondere belangen (bijv.
herhuisvesting), de oprichting en het vastleggen van de verantwoordelijkheden van
een ontwikkelingsmaatschappij en het verlenen van alle noodzakelijke vergunningen.

1.2

Aanpak

Het onderzoek beoogt het verwerven van inzicht, mede op grond van relevante buitenlandse literatuur, in ordening en inrichting van de ruimte in een marktomgeving.
Een bijdrage zal worden geleverd aan de ontwikkeling van regelgeving in een situatie
met een vèrgaande marktwerking in combinatie met gemeentelijk beleid, respectievelijk in een situatie van geïntensiveerde herinrichting. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan de vorming van particuliere coalities en aan compensatie . Het onderzoek
is erop gericht onderdelen te expliciteren van de beleidsinspanning die elk van de vier
perspectieven van Nederland 2030 oproept. Gekeken wordt naar de te verwachten
veranderingen in ruimte- en grondgebruik. Voorts wordt de vraag gesteld, welke actoren hoe zullen handelen (en met welk instrumentarium) en welke effecten mogen worden verwacht.
Een expert opinion wordt gegeven inzake het succes dat van de inzet van instrumenten
mag worden verwacht, zodat een eventuele noodzakelijke aanscherping als beleid sinspanning in beeld komt.
De algemene aanpak kan in de volgende punten worden aangegeven.
1) Op basis van literatuurstudie, gezond verstand en de desbetreffende scenario' s van
Nederland 2030 wordt doordacht welke veranderingen in ruimtegebruikspatronen
er mogen worden verwacht.
2) De institutionalisering van sectoren en beleidsdomeinen wordt grotendeels constant verondersteld. In de verdeling van bevoegdheden over overheidslagen komt
geen grote verandering. Het maatschappelijk middenveld overleeft alle veranderingen. Het poldermodel blijft intact.
3) De optredende marktvormen bij veranderingen in bestemming, inrichting en beheer van ruimte worden geanalyseerd. In hoeverre is er sprake van een aanbod- of
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vraagoverschot: pressure/suction (Kornai, 1972), respectievelijk volledig vrije
mededinging, oligopolie, monopolie? Welke onvolkomenheden zijn aan de optredende marktmechanismen inherent? Onderscheid wordt gemaakt in grondmarkt,
primaire en secundaire bouwmarkt, vastgoedmarkt en het beheer en gebruik van
gronden en opstal.
4) Per thema worden een aantal cases geselecteerd van illustratieve initiatieven, gericht op een wijziging van bestemming, inrichting en/of beheer van een kavel of
een groter gebied, zoals woningbouw in (voormalig) agrarisch gebied, woningbouw in een natuurgebied, uitbreiding van een bedrijf in de stad ten koste van
woonruimte, vestiging van een kantoor of kantorenpark langs de snelweg, etc. De
cases worden uitgewerkt in de vorm van gedachte-experimenten.
5) Per case wordt nagegaan welke actoren hierbij betrokken zijn, welke coalities
denkbaar zijn, welke opties, inclusief de inzet van compensaties zich daarbij
(kunnen) voordoen, hoe de besluitvorming zou kunnen verlopen en welke
(ruimtelijke) uitkomsten denkbaar zijn. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van rationele en bonafide actoren, maar ook wordt aandacht besteed aan mogelijke actoren met minder goede bedoelingen (speculatie, witwassen van zwart geld, ruimte
realiseren voor criminele activiteiten en verwaarlozing van vastgoed om kortetermijnwinsten te realiseren). Ook in 2030 zal met afwentelingsprocessen en moral
hazard rekening moeten worden gehouden. Voor zover de uitkomsten per case
maatschappelijk ongewenst worden geacht, wordt nagegaan welke juridische instrumenten nodig zijn om dit te voorkomen. Het gaat daarbij in het algemeen om
door de gemeenten te hanteren instrumenten.
De analyse van de vrije grondmarkt (Palet) en die van de intensieve stedelijke herstructurering Stedenland doorlopen in beginsel de zelfde stappen. In het herstructureringsperspectief zal een krachtig, door het Rijk ondersteund, gemeentelijk beleid worden verondersteld, omdat een vrij spel van maatschappelijke krachten naar verwachting niet zal leiden tot de veronderstelde intensivering van de herstructurering.
Duidelijkheid zal via de gekozen aanpak moeten worden verschaft over de beleidsinstrumenten die nodig zijn om de herstructurering te intensiveren. Uit de casuïstiek zal
moeten blijken of er voldoende synergie mogelijk is tussen de inzet van deze instrumenten en de te verwachten marktactiviteiten van actoren. Dreigt een uittocht van
huishoudens en bedrijven naar België, respectievelijk een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid of een electorale afstraffing, of zijn beleidsinzet en inzet van marktpartijen in de cultuur van het Nederlandse poldermodel met elkaar te verzoenen?

1.3 Marktwerking, compensatie, coalitievorming en herstructurering
In deze studie staan vier thema's centraal: marktwerking, compensatie, coalitievorming en herstructurering. Achtereenvolgens gaan wij in op deze thema's.
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Marktwerking als bepalende factor voor bestemming en inrichting
De perspectieven van een vrije grondmarkt bepalen de effectieve vraag naar ruimte en
grond in Nederland in de komende decennia, puur vanuit de vraagzijde beschouwd.
Gedachte-experimenten laten zien welke initiatieven tot ruimtelijke transformaties op
grond van marktwerking mogen worden verwacht: uitbreiding van bedrijven, verplaatsing van bedrijven, locatie van woningen en recreatiewoningen, expansie van intensieve veeteelt, etc.
Als de onderhandelingen bij de bestemming en inrichting van de omgeving in beginsel
worden beslecht door de hoogste prijs die een kavel opbrengt (uitvloeisel van het primaat van de marktwerking) , kan de eerste onderzoeksvraag worden behandeld: hoe
krijgen de ontwikkelingsopties van Nederland 2030 gestalte als de marktwerking de
uitkomst van de onderhandelingen inzake bestemming en inrichting van de grond bepaalt? Wat zijn hierbij de te verwachten consequenties, en welk gemeentelijk beleid en
juridisch instrumentarium is noodzakelijk om ongewenste effecten te vermijden?
In hoofdstuk 3 komen de mogelijkheden van en grenzen aan een vrije grondmarkt aan
de orde.

Compensatie als instrument in onderhandelingen
Basis voor deze onderzoekscomponent is de studie van Stout en Hoekerna (1994)
'Onderhandelend bestuur' . Hierin worden bestuurskundige en juridische aspecten uitgewerkt van het onderhandelend bestuur, de onderhandelende ambtenaar en de ontwikkeling van convenanten. We nemen dus aan dat bestemmingscompensatie en
grondgebruikscompensatie als instrumenten worden ingezet door private actoren, maar
ook door het lokaal (of regionaal) bestuur.
Aan de hand van een serie case-studies die zich bij de concretisering van bestemmings- en inrichtingswijziging vaak zullen voordoen, zal worden nagegaan in hoeverre hierbij door marktpartijen, respectievelijk het lokaal bestuur compensaties kunnen
worden ingezet. Men denke aan een uitwisseling van projecten op uitleglocaties en in
herstructureringswijken, respectievelijk projecten in agrarische gebieden of natuurgebieden en op uitleglocaties . Deze case-studies zijn ontleend aan de actuele ruimtelijkeordeningspraktijk. De compensaties hoeven niet alleen de vorm van locaties te hebben, maar kunnen ook in geld worden uitgedrukt of concessies op geheel andere domeinen: bij ruiltransacties kan worden betaald en geïnd in geld, vastgoed en/of roerende zaken in natura; het repertoire is in beginsel zeer groot.

Paniculiere coalities bepalen bestemming en inrichting
Ontwikkeling van gebieden wordt (ook in de toekomst) ondernomen door ontwikkelingsmaatschappijen die veelal gelieerd zijn aan financiers (met name beleggingsmaatschappijen) en uitvoerende bouwbedrijven. Voorts is de positie van vastgoedeigenaren
en -gebruikers van belang. In de komende decennia mag een toenemende internationalisering van de ontwikkelings-, financiers- en realisatie functie worden verwacht. Ook
in de toekomst zijn particuliere coalities en publiek-private partnerships denkbaar om
de risico's van bestemmings- en inrichtingsverandering te beperken en de winstpoten-
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ties te verhogen. Uitgegaan wordt van relatief zelfstandig handelende marktpartijen en
(ondernemende) gemeentebesturen, die er vaak naar zullen streven hun marktpositie te
versterken, hun inkomsten te verhogen, hun risico's te beperken en hun uitgaven te
reduceren.
Het uitgangspunt van de eerste onderzoeksvraag (de marktwerking bepaalt de bestemming en inrichting) blijft overeind. De vraag zal worden gesteld welke coalities
(lokaal, nationaal en internationaal) aan de aanbodzijde van de bouwmarkt en de vastgoedmarkt kunnen optreden en welke effecten deze coalities zouden kunnen hebben op
de bestemming en inrichting van de ruimte. Voorts wordt aandacht besteed aan mogelijke coalities aan de gebruikerskant, zoals coöperaties.
De mogelijkheden die coalitievorming biedt, en de procesvereisten die daarbij kunnen
gelden, worden verkend in gedachte-experimenten.

Geihtensiveerde herstructurering als primaire inrichtingsoptiek
De vierde onderzoeksvraag veronderstelt een geïntensiveerde stedelijke herstructurering. Vertrekpunt in dit deel van de analyse zijn het alternatief 'Nederland-Stedenland'
en de nota Stedelijke Vernieuwing van staatssecretaris Tommel (Ministerie van
VROM, 1997a), die uitgaan van een sterk geïntensiveerde stedelijke herstructurering
die veel verder reikt dan alleen de woonfunctie. Hierbij veronderstellen we bij de aanpak van te herstructureren stadswijken een zeer sterke inzet van de vastgoedeigenaren,
ontwikkelaars, beleggers en vooral woningcorporaties die in deze wijken de belangrijkste huiseigenaar zijn. De uitgangspunten van het recent verschenen 'Nationaal
Programma Volkshuisvesting' van NWR en NCIV (1997) vormen hierbij een referentie. Verondersteld wordt dat gemeenten en woningcorporaties prestatie-afspraken maken over de herstructureringsaanpak. De OTB-studie over de investeringen in stadswijken (Wassenberg en Priemus, 1997), uitgevoerd als een van de studies ter onderbouwing van de Woonverkenningen 2030 (Ministerie van VROM, 1997b), vormt
hiervoor al een zeer bruikbare basis. De genoemde bronnen, aangevuld met relevante
buitenlandse literatuur, worden uitgewerkt tot een gedachte-experiment van de te verwachten besluitvormingsprocessen, inclusief een analyse van de ruimtelijke gevolgen
van een geïntensiveerde herstructurering.
Argumenten worden gegeven voor de wenselijkheid of noodzaak van de inzet van beleidsinstrumenten ter bevordering van de herstructurering. Hoofdstuk 4 gaat in op de
mogelijkheden van en grenzen aan een intensieve stedelijke herstructurering.

Samenhang
De hiervoor genoemde onderzoeksvragen staan niet op zichzelf, maar vertonen een
sterke samenhang. Dat geldt zeker voor de thema's (1), (2) en (3), maar - in een andere beleidscontext - ook voor (4), waarin de rol van woningcorporaties centraal staat.
De samenhang tussen de vier thema's, in relatie tot de vier ontwikkelingsopties van
Nederland 2030, wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt. Bijzondere aandacht in deze integratieve onderzoekscomponent zal worden gegeven aan inherente marktimperfecties
op de grondmarkt en de 'ruimtemarkt' , die de rechtvaardiging zouden kunnen vormen
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van kerntaken voor ruimtelijk beleid op gemeentelijk niveau in de toekomst: het zogeheten 'minimaal model van regulering'.

1.4

Opbouw van het rapport

Na het voorgaande is de opbouw van dit rapport geen verrassing meer. In het volgende hoofdstuk schetsen we kort elk van de vier ruimtelijke perspectieven in Nederland
2030: Palet, Parklandschap, Stromenland en Stedenland. De mogelijkheden van en
grenzen aan een vrije grondmarkt worden in hoofdstuk 3 verkend. We besteden daarbij afzonderlijk aandacht aan de marktwerking op een vrije grondmarkt, de toepassing
van het compensatiebeginsel en de mogelijkheden voor coalitievorming.
Hoofdstuk 4 bespreekt de mogelijkheden van en grenzen aan een intensieve stedelijke
herstructurering. De samenhang tussen de effecten van de werking van de vrije
grondmarkt, de compensatie, de coalitievorming en de intensieve herstructurering
wordt behandeld in hoofdstuk 5.
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2
NEDERLAND 2030: VIER RUIMTELIJKE
PERSPECTIEVEN

2.1

Inleiding

Het jaar 2010 is het vertrekpunt van 'Nederland 2030 - Discussienota' (RPD, 1997a).
De planningsperiode van de Actualisering van de Vierde Nota Extra loopt dan ten einde. Trendanalyses worden gepresenteerd die zijn toegespitst op de volgende zes opgaven voor de 21e eeuw.
Ruimteclaims: verscheidenheid stad - land. Achterliggend probleem is de voortgaande
verdunning en uitbreiding van de stad. Vooral in het Westen blijft er sprake van een
grote druk op de ruimte voor woningbouw door een blijvende woningvraag en de behoefte aan ruimere woningen als gevolg van groeiende welvaart. Er is vooral vraag
naar de uitersten in het aanbod van woonmilieus: in de stedelijke centra en het landelijk gebied. Geleidelijk ontwikkelen zich nieuwe verstedelijkingsprocessen en stedelijke netwerken, die de grenzen van het stadsgewest overstijgen, met name in het Westen van het land. De verdeling van de woningvoorraad over de landsdelen is de laatste
15 jaar nauwelijks veranderd. Er zijn geen aanwijzingen dat hierin de komende decennia veranderingen optreden.
Mobiliteit en infrastructuur. Het probleem is de groeiende congestie op de wegen en
de versnippering van de ruimte. De mobiliteit van personen en vooral goederen blijft
enorm toenemen. Behalve de grotere ruimtedruk die daarvan het gevolg is, leidt het
vastlopen van de automobiliteit ook tot spanningen met de economische ontwikkeling,
met name in het Westen.
Duurzame economische ontwikkeling. In de afgelopen jaren is (met uitzondering van
CO 2) een daling van de milieudruk bereikt die zich de komende jaren nog zal voortzetten. Een blijvende economische groei wordt verwacht, vooral in de kennis- en
dienstensector. De mainports Schiphol en Rotterdam blijven evenwel belangrijk voor
onze nationale economie. In de land- en tuinbouw zal de groei van de productie minder zijn, de ruimtevraag en de werkgelegenheid zullen afnemen. De thans vastgestelde
beleidsinspanningen zijn echter niet toereikend om de daling van de emissies in de decennia na 2000 vast te houden.
Sociale diversiteit. Er is een toenemende differentiatie in leefstijlen te verwachten met
een groeiende keuzevrijheid voor velen. Voor een slinkende, maar nog aanzienlijke
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groep, met name in de grote steden, neemt de keuzevrijheid juist af. Van een problematische ruimtelijke tweedeling is nu (nog) geen sprake, maar een voortgezette afname van laagwaardige arbeid in combinatie met blijvend lage opleidingsniveaus voor
grote groepen kan op termijn wel risico's met zich meebrengen.
Natuur, landschap en biodiversiteit. Natuur, landschap en biodiversiteit staan voortdurend onder druk van verstedelijking, infrastructuur, landbouw en intensieve recreatie.
De komende decennia zal het oppervlak natuurgebied flink toenemen. De kwaliteit van
natuur en landschap staan echter blijvend onder druk.
Sturing en strategie. Draagvlak en uitvoerbaarheid staan hierbij centraal. De positie
van de rijksoverheid als centrale bestuurder van ons land lijkt aan verandering onderhevig. Dat roept vragen op over de maakbaarheid van onze samenleving, de inzet van
(nieuwe) instrumenten en middelen en vragen over de rolverdeling tussen overheden
en andere partijen.
Deze zes opgaven voor de vernieuwing van het ruimtelijk beleid zijn in de vorm van
vier alternatieve perspectieven voor de inrichting van Nederland in 2030 met elkaar in
samenhang gebracht. Het betreft de perspectieven Palet, Parklandschap, Stromenland
en Stedenland.

2.2

Palet

Palet gaat over burgers en bedrijven die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de
inrichting van hun leefomgeving. Zij verlangen meer keuzemogelijkheden en vestigingsvrijheid om hun eigen wensen en behoeften te realiseren . Vele maatschappelijke
initiatieven leiden tot een ruimtelijke inrichting met een grote verscheidenheid aan
combinaties van stedelijke en landelijke functies. De initiatieven leiden tot onvermoede oplossingen. Er treedt spreiding van verstedelijking op en het gebruik van infrastructuur wordt in tijd en ruimte gespreid . Een vangnet van basiseisen op het gebied
van sociaal en milieubeleid moet voldoende bescherming bieden. Er is geen sprake
meer van een nationaal plan, de inrichting van de ruimte is het resultaat van een onderhandelingsproces.

2.3

Parklandschap

Parklandschap beschouwt Nederland als een gevarieerd cultuurlandschap, gemaakt
door en voor mensen die leven in steden, dorpen of op het platteland. Die mensen
hebben in Parklandschap ruimte voor hun diverse vestigingswensen en woonvoorkeuren. Verstedelijking wordt gezien als motor van positieve landschappelijke veranderingen. Het is een culturele opgave om eigentijdse (gebruiks)vormen aan het landschap
toe te voegen. Niet vanuit bedreigingen met als motto 'weren en keren', maar vanuit
kansen door te 'geven en nemen'. Kenmerkend is de afwisseling tussen drukke stedelijke gebieden en gebieden waar rust en stilte de toon zetten. Regionale overheden
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hebben een cruciale rol gespeeld in het sturen van ruimtelijke processen om de kwaliteiten van het cultuurlandschap te verbeteren.

2.4

Stromenland

Stromenland benut volop de ligging en de waterrijke potenties van het Nederlandse
deltalandschap: Nederland is een land van stromen. Stromen van mensen en goederen
en stromen van rivieren, zee, plassen en beken. De netwerken van verkeer en water
zijn de basis voor de ruimtelijke inrichting . Verstedelijking is gebundeld langs vervoersassen en de ontwikkeling van natuur wordt gevoed door schone waterstromen. In
Stromenland gaan economie en ecologie een partnerschap aan . Een investerende en faciliterende rijksoverheid schept maximale voorwaarden voor ruimtelijke ingrepen van
regionale overheden en marktpartijen.

2.5

Stedenland

Stedenland sluit aan op de traditie van Nederland als een land van steden en dorpen in
het vlakke laagland van Europa. In Stedenland staat het contrast tussen stad en land
centraal. Versterking van het contrast tussen bebouwing en open ruimte brengt de
kwaliteiten van stad en landelijk gebied op een hoger peil. Er wordt zuinig omgegaan
met ruimte voor stedelijke functies door herstructurering en intensivering in bestaande
stedelijke gebieden. Na 2010 vinden geen uitbreidingen meer plaats. De kwaliteit van
het landelijk gebied wordt versterkt door volop ruimte te geven aan water, natuur en
landbouw. Burgers hebben vertrouwen in een sterk sturende overheid die door de bestuurslagen als eenheid functioneert.

2.6

Positionering van de vier perspectieven

In tabel 2.1 worden de vier perspectieven in een schema gepositioneerd . Hierin worden de relaties aangegeven met de zes ruimtelijke opgaven die in de discussienota Nederland 2030 worden geformuleerd (zie paragraaf 2.1) . In de volgende paragraaf
lichten we tabel 2.1 toe, voor zover het de ruimtelijke perspectieven Palet en Stedenland betreft. Op deze perspectieven spitst deze studie zich immers toe.
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Tabel 2.1 Positionering van de vier perspectieven op de zes ruimtelijke opgaven

Palet

Parklandschap

Stromenland

Ruimteclaims

Mobiliteit en infrastructuur

Duurzame economie

Sociale diversiteit

Sturing

Natuur en Landschap

vestigingsvrijheid

accent op individueel

vestigingsvrijheid

onderhandeling
op lokaal niveau

natuur is overal

collectief in
binnensteden

internaliseren
externe effecten

meer keuzevrijheid
en kansen door
deregulering

verweving stad-land

individueel

omgevingskwaliteit

groen in de stad

cultuurlandschappen
ais drager

elektronische snelweg

foot-loose bedrijven

goedkope (bouw-)
grond daarbuiten

groei regionale
infrastructuur

verbrede landbouw

collectief

mainports, distributie

multimodaal

landbouw van de twee
snelheden

water- en verkeersnetwerken als
ordenend principe

gebruiksnatuur
nationale en EU
basiseisen op sociaal
en milieugebied
centraal op omgevingskwaliteit
en identiteit

'cultuur' natuur
coalitie landbouwschap

invulling regionaal
met marktwerking
werkgelegenheid
als panacee

centrale sturing op
verkeer en water
infrastructuur

natte natuur
hersteld watersysteem

invulling regionaal
met markt
Stedenland

concentratie
kernregio' s/steden
herstructurering
en intensivering

collectief vervoer
ruimtebeslag infrastructuur alle
modaliteiten beperken

grootstedelijk
vestigingsmilieu
kennis en cultuur
'rode' en ' groene'
landbouw sterk gemend

investeren in
vitale steden en
een leefbaar
platteland

centraal op scheiding
stad-land
EU afstemming
gebruik marktwerking

open ruimte
grootschalige,
zelfregulerende
natuur
verbrede landbouw

2.7

Toespitsing op Palet en Stedenland

Het perspectief 'Palet' vormt de achtergrond voor een nadere uitwerking van de volgende ontwikkelingsopties :
- het primaat van de marktwerking: bestemming en inrichting van de ruimte worden
bepaald door onderhandelingen (inclusief de overheid) op de markt;
- de inzet van compensatie als onderdeel van een onderhandelingspakket;
- het optreden van particuliere coalities bij de ruimtelijke inrichting.
Het perspectief 'Stedenland' vormt de achtergrond voor een nadere uitwerking van de
ontwikkelingsoptie van een geïntensiveerde herstructurering.
Palet

Dit perspectief gaat uit van een zo groot mogelijke vrijheid van vestiging van burgers
en bedrijven. Er is geen integraal nationaal plan waarmee de inrichting van de ruimte
wordt gestuurd. Door middel van een maximale deregulering, liberalisatie van het
grondbeleid en het leggen van de besluitvorming op het laagst mogelijke niveau worden voorwaarden voor creativiteit en vernieuwing gecreëerd. Mondige burgers en ondernemers nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun leefomgeving. De ruimtelijke inrichting is het resultaat van een proces van onderhandeling op
lokaal en regionaal niveau. Het Rijk faciliteert het onderhandelingsproces en heeft zelf
ook een agenda die door middel van onderhandeling moet worden gerealiseerd. Vele
maatschappelijke initiatieven leiden tot een veelkleurige inrichting met een grote verscheidenheid aan leefomgevingen. Verspreide woon- en werkmilieus, landbouw-, natuur-, en recreatiegebieden en vele mengvormen hiervan. En een gespreid gebruik van
infrastructuur in tijd en ruimte. De vestigingsvrijheid van burgers leidt tot nieuwe
evenwichten en onvermoede oplossingen. Een vangnet van basiseisen op het terrein
van het sociale en het milieubeleid, die door Rijk en Europese Unie zijn vastgesteld,
moet voldoende bescherming bieden.
Stedenland

Burgers en bedrijven hebben een groeiende waardering voor natuur en landschap. Zij
zien hun leefomgeving als een kwetsbare biotoop die steeds bedreigd wordt door
'oprukkende' verstedelijking. Er bestaat een breed gedeeld gevoel dat er genoeg is
bijgebouwd. Burgers roepen radicaal een halt toe aan de voortgaande aantasting van
natuur en landschap. Versnippering en 'verschimmeling' van het landschap en het
verdwijnen van stilte en duisternis worden niet langer geaccepteerd . Ook de kwaliteit
van de steden vervult burgers en bedrijven met zorg: vervuiling en onveiligheid van
de woonomgeving, verlies van sociale verbanden, het voorzieningenniveau, de instroom van migranten, groeiende congestie en de slechte kwaliteit van het openbaar
vervoer. Er groeit echter een collectief normbesef dat '15 miljoen mensen op dit kleine stukje aarde' wonen en er samen iets van moeten maken. De kwaliteiten van de
steden en het landelijk gebied worden gezien als een collectieve waarde van ons land.
Burgers en bedrijven zijn bereid zuiniger met de ruimte om te gaan. De steden her-
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stellen zich als concentratiegebieden van wonen, werken en recreëren. Bruisende en
leefbare steden die het brandpunt zijn van de dynamische multiculturele samenleving
met gemêleerde woon- en werkmilieus. Segregatie is en blijft niet passend bij de tolerantie en keuzevrijheid van burgers . De steden vormen een contrast met de openheid
van het landelijk gebied. Landelijk gebied is 'platteland' geworden, waarvan het maatschappelijk belang is erkend . Openheid, uitzicht, rust en ruimte zijn kwaliteiten die
gewaardeerd worden. Burgers hebben vertrouwen in een sterke overheid die als eenheid functioneert en draagvlak heeft vanwege het 'volte-gevoel' en de aantasting van
de natuur.
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3
MOGELIJKHEDEN VAN EN GRENZEN AAN EEN

VRIJE GRONDMARKT

3.1

Inleiding

Hoe wordt het meest doelmatige grondgebruik bereikt? De uitersten waarbinnen het
antwoord moet worden gevonden zijn enerzijds de vrije grondmarkt waarbij het
grondgebruik wordt bepaald in onderlinge wedijver tussen alle (potentiële) gebruikers
en anderzijds de regulering van het grondgebruik door de overheid.
Wanneer we de grondmarkt op de keeper beschouwen, is deze in Nederland al vrij.
Afgezien van het Voorkeursrecht gemeenten en onteigening zijn er geen beperkingen
die het verhandelen van grond in de weg staan. Wel kennen wij in Nederland een
overheid die actief participeert in de grondmarkt (bijvoorbeeld bij de realisatie van
nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen). Dit kan als een vorm van overheidsinterventie worden beschouwd. De beperkingen die het meest op de grondmarkt worden
gevoeld, zijn gelegen in de bestemming die door het ruimtelijke beleid aan locaties
zijn gegeven: het verhandelen van grond met als doel het aan te wenden voor een bestemming die niet is toegestaan, is in het algemeen nutteloos.
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we onder de vrije grondmarkt verstaan een
grondmarkt die niet wordt 'gehinderd' door ruimtelijkeordeningsbeleid en waarop de
overheid slechts als actor optreedt ter bevrediging van haar eigen behoeften.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst zal worden ingegaan op enkele theoretische grondslagen van de grondmarkt (paragraaf 3.2) . Omdat deze markt nauw
verwant is aan de vastgoedmarkt, zal ook hierop worden ingegaan. Vervolgens zal de
traditie van de sterk gereguleerde Nederlandse grondmarkt worden belicht (paragraaf
3.3). Daarbij zal kort worden ingegaan op de jongste ervaringen met het VINEXbeleid. De twee volgende paragrafen (3.4 en 3.5) zullen de situatie bij een vrije
grondmarkt belichten. Allereerst zal aan de hand van ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en de resultaten van de gedachte-experimenten worden ingegaan op de consequentie van een vrije grondmarkt. Daarna wordt een aanzet
gegeven voor de ontwikkeling van regelgeving in een situatie van vrije marktwerking
(paragraaf 3.6). Immers, ook bij een volledig vrije grondmarkt zal een zekere regelgeving gewenst zijn: bijvoorbeeld ter vermijding van ongewenste effecten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies (paragraaf 3.7).
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3.2

Enkele theoretische noties inzake de grond- en vastgoedmarkt

Over de grondslagen van de grondmarkt zijn verschillende theorieën in omloop. Een
belangrijk onderscheid is dat tussen klassieke en neoklassieke opvattingen (zie voor
een uitvoerige uiteenzetting Kruijt en Needham, 1980). Aan de basis van de klassieke
opvattingen staat Ricardo. Hij verklaart grondprijzen aan de hand van schaarste en ziet
de hoogte daarvan als zijnde het verschil tussen de waarde van het product dat op het
land wordt voortgebracht en de productiekosten daarvan. Deze benadering staat ook
wel bekend als de residuele grondprijstheorie en gaat ervan uit dat grond slechts voor
één doel kan worden gebruikt.
De neoklassieke opvatting kan als een reactie op de denkwijze van Ricardo worden
gezien en onderscheidt zich hiervan door het gebruik van de marginale analyse waarbij de aandacht zich meer richt op de alternatieve gebruiksmogelijkheden van grond.
Het specifieke karakter van grond (onvermeerderbaarheid, onverplaatsbaarheid, afnemende meeropbrengsten en geringe alternatieve aanwendbaarheid) werd gerelativeerd
door er op te wijzen dat deze eigenschappen veelal zijn verbonden met andere productiefactoren. De kern van het marginale gedachtegoed is dat, naarmate de grensproductiviteit van grond daalt, de kans groter wordt dat aan de grond een andere bestemming
wordt gegeven. Grond kan dus ook voor een ander doel worden gebruikt. De opbrengsten, verkregen uit één van de beste aanwendingen van grond, worden veelal
aangeduid als de alternatieve kosten.
Doorredenerend op de neoklassieke opvatting wordt duidelijk dat grond een productiefactor is en in combinatie met andere productiefactoren bijdraagt aan de productie van
goederen en diensten. De productiefactor grond wordt vaak gecombineerd met de productiefactor gebouwen. Het bijzondere van deze combinatie is dat deze zeer vast en
duurzaam is. De (stedelijke) grond kan daarom niet los worden gezien van de daarop
geplaatste gebouwen. Daarom wordt in de wetenschappelijke literatuur steeds meer
aandacht gevraagd voor het functioneren van de stedelijke vastgoedmarkt en de betekenis ervan voor de stedelijke economie of veranderingen in de gebouwde omgeving.
Healey (1992) stelt dat de bestaande theorieën onvoldoende inzicht verschaffen in de
fundamentele dimensies van het ontwikkelingsproces . In haar opinie gaat het daarbij
vooral om de relatie tussen het gedrag van actoren wanneer zij (financiële) middelen
inzetten bij investeringen in de gebouwde omgeving en de meer omvattende processen
die bepalend zijn voor de strategieën en belangen van deze actoren. Zij ziet daarom
veel heil in het verkennen en begrijpen van de beschikbare middelen (niet uitsluitend
financiële), de gehanteerde regels en de ideologie van deze actoren (Healey & Barrett,
1990).
Als Nederlandse pendant kan worden verwezen naar het artikel 'The theoretical Framework for the Functioning of the Dutch Property Marker van Van der Krabben en
Lambooy (1993). Deze auteurs wijzen erop dat de bestaande theorieën die stedelijke
ruimtelijke structuren verklaren, sterk vraaggericht zijn. Vrijwel uitsluitend de locationele preferenties van huishoudens en bedrijven (zoals die in de grondprijs tot uiting
zouden komen) zouden deze structuren verklaren. Dit veronderstelt een min of meer
directe (markt-)relatie tussen aanbieders (van grond) en gebruikers (van woon- of bedrijfsruimte), zodat de rol van actoren als projectontwikkelaars en beleggers moeilijk
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is in te schatten. Zij zien de gebouwde omgeving niet uitsluitend als een gebruiksgoed
maar ook als een investeringsgoed. De projecten waarbij deze actoren betrokken zijn,
dienen niet uitsluitend te voldoen aan preferenties van de eindgebruikers, maar ook
aan de eisen die aan gebouwen worden gesteld ten aanzien van de mogelijkheden tot
het behalen van ontwikkelingswinsten (projectontwikkelaars) en de ontwikkeling van
de beleggingswaarde (beleggers) . Dit impliceert niet alleen dat de grondprijs een afspiegeling is van de winstgevendheid van (project)ontwikkeling en de investeringswaarde van een voltooid project, maar ook dat projectontwikkelaars en beleggers vanuit andere perspectieven handelen. Projectontwikkelaars zullen als basis voor hun
handelen een kortetermijnperspectief hanteren: is het object verhuurbaar of verkoopbaar aan een gebruiker of kan het object worden verkocht aan een belegger? Een belegger zal zijn beslissingen vooral nemen met een langetermijnperspectief voor ogen:
hoe renderend is de belegging en welk risico wordt er mee gelopen?
Om deze reden en omdat de productiefactoren grond en gebouwen vaak hand in hand
gaan, is het weinig vruchtbaar om bij een beschrijving van de vrije grondmarkt uitsluitend op de grondmarkt sec in te gaan. Ook de vastgoedmarkt waarop het eigendom
en de gebruiksrechten (huren, leasen) van gebouwen worden verhandeld, dient in de
beschouwing te worden opgenomen. Doen we dit niet, dan richt de aandacht zich in
feite uitsluitend op de in omvang afnemende groep van eigenaar-bouwers die zelf
grond verwerven en daarop door een bouwonderneming hun huis of bedrijfsgebouw
laten realiseren.
In markttheorieën zijn de grond- en vastgoedmarkt een bijzonder geval. Doordat locaties uniek zijn, heeft een grond- of vastgoedeigenaar al gauw een monopolistische positie, vooral als de locatie aantrekkelijk is. Als er op een markt algemene tekorten
heersen (suction), is de positie van de aanbieder relatief sterk. In een gebied waar
ruimte schaars is, heerst een aanbiedersmarkt waarbij de vragers al gauw aan het kortste eind trekken (Kornai, 1972). Als er sprake is van een algemeen overschot
(pressure), heeft juist de vrager een sterke positie. Als er ruimte in overvloed is, heeft
de vrager de keuze uit opties die vastgoedaanbieders presenteren, die onderling concurreren. In het dichtbevolkte Nederland geldt op de grond- en vastgoedmarkt een
toenemende schaarste, zodat de invloed van aanbieders op deze markten steeds groter
zal worden.
Omdat grond en gebouwen aan plaats zijn gebonden, is de flexibiliteit op de grond- en
vastgoedmarkt gering. Transacties impliceren vaak verhuisstromen. Ook door institutionele factoren (overdrachtsbelasting, kosten notaris, kosten makelaar) zijn de transactiekosten hoog.
De bestaansduur van grond en vastgoed is in het algemeen zeer lang en zeker van opstallen inclusief grond zijn de stichtingskosten veelal hoog . Deze kosten hebben het
karakter van een investering. In veel gevallen moeten finale consumenten een beroep
doen op externe financiering ter bekostiging van de investering. De rentevoet van
langlopende rente heeft een grote invloed op de vraag naar vastgoed . Hierdoor zijn
vastgoedmarkt en kapitaalmarkt nauw met elkaar verbonden .
Zeer vitaal is de verwevenheid van vastgoedmarkt en bouwmarkt. Om een gebouw te
realiseren, is een opdrachtgever nodig (die bouwcapaciteit vraagt) en een uitvoerend
bouwbedrijf (dat bouwcapaciteit aanbiedt) . Een uitvoerend bouwbedrijf combineert de
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productiefactoren grond , arbeid, bouwmateriaal en bouwmaterieel om het gevraagde
gebouw tot stand te brengen. We spreken dan over een transactie op de primaire
bouwmarkt. Na verloop van tijd, tijdens het beheer en gebruik van het gebouw
(hierbij worden vastgoeddiensten gevraagd en aangeboden), kan de wens ontstaan om
het gebouw te verbouwen, te renoveren of uit te breiden. We spreken dan over transacties op de secundaire bouwmarkt. Het gebouw kan uiteindelijk worden gesloopt,
maar de grond blijft. Na sloop van het oude gebouw , kan de vrijkomende grond worden gecombineerd met een nieuw bouwwerk, waardoor een nieuw vastgoedproduct
ontstaat. Het nieuwe vastgoedproduct bepaalt de waarde van het grondperceel. Anderzijds kan de waarde van het grondperceel mede bepalen welk soort vastgoed er zal
worden gerealiseerd. Door de lange Nederlandse bestemmingsplantraditie, de fixatie
op kosten en de geringe kennis van marktwaarden, heeft men de relatie tussen de
waarde van het gebouwen de waarde van de grond lange tijd over het hoofd gezien.
Zodra er wordt gekoerst in de richting van een vrije grondmarkt en een vrije vastgoedmarkt, zal de relatie tussen de waarde van het gebouwen de waarde van de grond
inniger worden en zullen de locatie en aard van bouwactiviteiten steeds meer kunnen
worden verklaard uit het streven naar grondprijsmaximalisering .
Hierboven werd reeds gewezen op het specifieke karakter van grond
(onvermeerderbaarheid, onverplaatsbaarheid, afnemende meeropbrengsten en geringe
alternatieve aan wendbaarheid) . Deze eigenschappen hebben voor de marktvorm van
de grondmarkt grote gevolgen. Ook onroerend goed heeft een aantal specifieke kenmerken, waardoor de vastgoedmarkt afwijkt van de markt in roerende goederen. Deze
kenmerken zijn:
Elk object is bouwtechnisch en qua locatie uniek . Door de plaatsgebondenheid
manifesteren veranderingen op de vastgoedmarkt zich in verhuisstromen, waardoor geografisch te onderscheiden deelmarkten ontstaan.
Onroerend goed heeft een lange levensduur waardoor er een aanzienlijke tweedehandsmarkt is.
Het aanbod is inelastisch door de lange realisatietijd.
De prijs van onroerend goed is in het algemeen hoog (in relatie tot de budgetten
van finale gebruikers), waardoor een grote kapitaalvraag ontstaat en de vastgoedmarkt nauw verweven is met de dynamiek van de kapitaalmarkt.
Dit alles resulteert in een markt waar geen standaardeenheden aanwezig zijn en derhalve nauwelijks eenheids- of richtprijzen gelden. Daarnaast zijn er vele lokale markten te onderscheiden, die qua vraag- en aanbodverhoudingen sterk kunnen verschillen.
Deze kenmerken brengen met zich dat de grond- en vastgoedmarkten geen efficiënte
markten zijn. Een efficiënte markt wordt gekenmerkt door goede en algemeen beschikbare informatie (bijvoorbeeld over prijzen), deelbare producten, lage transactiekosten en de afwezigheid van marktpartijen die een belangrijke invloed op de prijs
kunnen uitoefenen. Volgens Jaffe en Sirmans (1989: 282) is het op een dergelijke efficiënte markt onmogelijk buitengewone rendementen te behalen, tenzij men beschikt
over 'particular or unusual skills, unusual investment requirements, an exceptional
quick response time, or a short string of luck' .
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De grond- en vastgoedmarkt hebben oligopolistische en monopolistische trekken. Oligopolistisch omdat een betrekkelijk klein aantal partijen centrale posities inneemt
(denk aan gemeenten op de grondmarkt) en monopolistisch vanwege de plaatsgebondenheid en heterogeniteit van objecten, waardoor individuele aanbieders, die ieder een
object met specifieke eigenschappen op de markt brengen, een unieke onderhandelingspositie bezitten.
Belangrijk voor het functioneren van de grond- en vastgoedmarkt is tenslotte de vaak
onvolledige en onbetrouwbare informatie over prijzen. De rol van tussen personen,
die vaak financiële belangen hebben bij het tot stand brengen van transacties, is hierbij
belangrijk. Gedeeltelijk zijn deze tussenpersonen verantwoordelijk voor de in verhouding hoge transactiekosten op de vastgoedmarkt. In vergelijking tot aandelen kunnen
de transactiekosten van onroerend goed wel een factor 10 hoger zijn (De Wit, 1992).
Door beleidsfactoren (zoals overdrachtsbelasting en notariskosten) worden deze transactiekosten in de actuele praktijk verder opgestuwd.
Afbeelding 3.1 toont ons een bedrijfskolom van vastgoedproductie. Bovenin zijn de
productiefactoren weergegeven: grond, arbeid, materiaal en materieel, aangeboden
door de grondverschaffer , de bouwarbeider , de bouwmateriaalproducent en de bouwmaterieelproducent. Het uitvoerend bouwbedrijf (al dan niet in combinatie met onderaannemers en toeleveranciers) combineert deze productiefactoren en vervaardigt een
bouwwerk voor een opdrachtgever die uiteenlopende gedaanten kan hebben: een ontwikkelingsmaatschappij, een bedrijf, de overheid, een woningcorporatie, een belegger
of een bewoner-eigenaar. In de afbeelding is verondersteld dat het om een ontwikkelingsmaatschappij gaat die het bouwwerk laat vervaardigen voor een vastgoedexploitant of een eigenaar/gebruiker. De vastgoedexploitant kan een belegger zijn, maar de
belegger (vastgoedbelegger, hypotheekbank) kan ook een zelfstandige actor zijn die
alleen voor de financiering zorgt. Uiteindelijk wordt het bouwwerk, met grond tot
vastgoed gecombineerd, gebruikt door een eigenaar/gebruiker of een huurder.
In deze termen beschreven vindt het produceren van vastgoed in een betrekkelijk
'normale' productiekolom plaats . Theoretisch zouden op de tussenliggende markten
competitieve relatie kunnen bestaan. In de praktijk ontstaan echter kortsluitingen die
de mededinging sterk reduceren. Een ontwikkelaar zal al gauw posities op een grondmarkt innemen, waardoor de rol van opdrachtgever en grondverschaffer samenvallen.
Veelal behoort een ontwikkelingsmaatschappij tot hetzelfde concern als het uitvoerend
bouwbedrijf enlof de belegger, of heeft de ontwikkelaar strategische afspraken gemaakt met het uitvoerend bouwbedrijf en/of de belegger. De competitie op de markten
tussen grondverschaffer, uitvoerend bouwbedrijf en ontwikkelingsmaatschappij valt
dan helemaal weg. De toekomstige vastgoedexploitant en/of huurder wordt dan in
feite met een monopolie geconfronteerd .
Als er zich op een bebouwd perceel grond andere, meer lucratieve aanwendingsmogelijkheden voordoen, kan de waarde van de grond (soms aanzienlijk) worden verhoogd
door sloop van het aanwezige opstal en realisering van een nieuw gebouw, dat een
veel hogere opbrengst heeft. Het oorspronkelijke gebouw zakt dan door zijn grondprijs heen, zo heet het. In deze situatie kan de rol van de ontwikkelingsmaatschappij
prominent zijn, maar ook de bestaande eigendomsverhoudingen met betrekking tot het
vastgoed zijn van belang, zolang de ontwikkelaar het vastgoed niet heeft kunnen ver-
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werven . Hier is een Voorkeursrecht Gemeenten van belang, waardoor een vastgoedeigenaar verplicht is zijn vastgoed eerst aan de gemeente aan te bieden, alvorens een
derde als aspirant-koper in aanmerking komt. Een Voorkeursrecht Gemeenten kan de
vestiging van monopolies door ontwikkelaars tegengaan. Daarvoor in de plaats komt
een monopolie van de gemeente op de grondmarkt, waaraan ook bezwaren kunnen
kleven.
De grondprijs kan volgens de residuele grondprijstheorie reageren op de waarde van
het op de grond gebouwde gebouw, maar kan ook anticiperen op een verwachte bestemming en/of bebouwing. We spreken dan van een verwachtingswaarde die aan de
basis kan staan van speculatie met grond. Op een aandelenmarkt mag niet met voorkennis worden gehandeld. Dankzij het in de kern van de zaak transparante ruimtelijke
beleid dat ons land kent, kan een ieder voorkennis hebben inzake toekomstige bestemmingen en bebouwingsopties. Van deze voorkennis blijken vooral ontwikkelingsmaatschappijen en beleggers gebruik te maken bij het verwerven van grondposities.

Afbeelding. 3.1

Bedrijfskolom van vastgoedproductie
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vla bouwarbeids·
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3.3

Nederlandse traditie: een sterk gereguleerde grondmarkt

De Nederlandse praktijk ten aanzien van het grondbeleid wijkt sterk af van die in het
buitenland waar het gebruikelijk is dat het ontwikkelen van bouw locaties en gebouwen
door dezelfde actor gebeurt. In Nederland is dit van oudsher niet het geval. Bouwlocaties worden veelal ontwikkeld door gemeenten l , terwijl gebouwen worden gerealiseerd door marktpartijen (projectontwikkelaars, corporaties, beleggers, private bedrijven en personen). Hiermee worden gemeenten aanbieder op de grondmarkt en bezitten
zij de mogelijkheid om op de bestaande bouw- en planningsregelgeving aanvullende
voorwaarden te stellen. Door deze zogenaamde actieve grondpolitiek heeft de overheid een grote mate van controle op de uiteindelijke stedelijke ontwikkeling (Badcock,
1994).
Andere kenmerken van de Nederlandse actieve grondpolitiek zijn:
Gemeenten verwerven grond meestal zonder gebruik te maken van onteigeningsbevoegdheden. Onteigening fungeert hooguit als een stok achter de deur.
Voor de realisatie van woningen in de sociale sector stelde de centrale overheid tot
1995 jaarlijkse subsidies beschikbaar.
Binnen en tussen bouwplannen vindt kruissubsidiëring plaats, doordat de verkoopprijs van bouwkavels gedifferentieerd is naar toekomstig gebruik.
Mede door de toepassing van de actieve grondpolitiek wordt het middel van baatbelasting weinig toegepast.
Deze actieve grondpolitiek brengt voor gemeenten grote financiële risico's met zich.
Met het aankopen, bouwrijp maken en in voorraad houden van (bouw)grond zijn aanzienlijke bedragen gemoeid. Doordat er bovendien vele jaren tussen aankoop en verkoop van grond kunnen liggen (5-10 jaar), wordt de onzekerheid alleen maar vergroot. Men denke bijvoorbeeld aan tussentijdse veranderingen op de vastgoedmarkt
door een sterke rentestijging. Een stagnatie in de afzet van bouwgrond, zoals die zich
in de jaren 1978-1992 voordeed, kan voor een gemeente aanzienlijke renteverliezen
opleveren. De tijd dat projectontwikkelaars de grond in eigendom hebben om hun
bouwactiviteiten te ontplooien is gemiddeld veel korter (1-3 jaar). Hun productietijd is
daardoor veel korter dan voor gemeenten, waardoor hun investeringsrisico gewoonlijk
ook kleiner is2.
Ontwikkeling van bouw locaties door andere publieke lichamen dan gemeenten, door
publiek-private samenwerkingsverbanden of private bedrijven vindt wel plaats, maar
in een tot voor kort bescheiden vorm (Needham & Verhage, 1998). Bij een dergelijk
passief grondbeleid hebben gemeenten vooral een voorwaardenscheppende en toezichthoudende rol. Volgens Needham (1997) hebben marktpartijen (vooral projectontwikkelaars) in Nederland niet de behoefte zelf bouw locaties te ontwikkelen. Dit
komt vooral omdat gemeenten er altijd voor hebben gezorgd dat er een ruim aanbod
1

Onder het ontwikkelen van een locatie wordt verstaan: het maken van een plan, het bouwrijp maken
van de grond en het aanleggen van wegen, publieke ruimten, riolering, voorziening voor gas, water
en elektriciteit.
Een zuiverdere vergelijking is die tussen een projectontwikkelaar die zowel de grond ontwikkelt als
de gebouwen daarop realiseert, en een projectontwikkelaar die alleen actief is in de bouw.

19

t i r

11 , .

1.1

ti ;

j

i

i

ii

Ij

i i ii

i

]di

I i I

was van bouwgrond. Het is daarom in Nederland nooit voorgekomen dat een beperkt
aanbod op de grondmarkt het nationale bouwvolume heeft beperkt. Hierdoor is er aan
bedrijfsruimte geen algemene schaarste en is de prijs van gebouwen, naar internationale maatstaven gemeten niet hoog (Needham, 1997: 293 ; Jones Lang Wootton,
1998). Uitgaande van de residuele grondprijstheorie betekent dit dat ook de prijs van
bouwgrond niet hoog is . Gevolg is dat projectontwikkelaars zich niet zullen inlaten
met de ontwikkeling van bouwgrond: zij vinden de opbrengst te gering in verhouding
tot het risico .
Deze situatie wordt mede veroorzaakt door de consistente en stabiele toepassing van
de actieve grondpolitiek en haar landelijke toepassing. Als het grondbeleid aan verandering onderhevig zou zijn op een onvoorspelbare manier , dan zouden projectontwikkelaars meer risico moeten nemen om een project te initiëren. Hiertegenover zal een
hogere ontwikkelingswinst moeten staan, anders zal het project geen doorgang vinden
(Needham & Verhage , 1998) .
Doordat gemeenten als marktpartij bij de uitgifte van grond betrokken zijn, kunnen zij
privaatrechtelijke afspraken met de afnemers van grond maken over het grondgebruik.
Ook kunnen contractueel andere onderwerpen worden geregeld zoals een bouwplicht,
het gebruik van duurzame bouwmaterialen, kettingbedingen bij verkoop , etc. Hierdoor
kan op termijn de gemeentelijke invloed worden gewaarborgd.
De grondmarkt binnen de bebouwde kom heeft een ander karakter. Veelal wordt daar
de grond inclusief de daarop aanwezige bouwwerken verkocht. Voor een deel zullen
deze transacties primair gericht zijn op het verkrijgen van de grond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij oudere niet meer rendabel te exploiteren gebouwen of op locaties waar door verandering van grondgebruik ontwikkelingswinsten kunnen worden
behaald . Gemeenten zijn op deze deelmarkt minder actief dan op die van de nieuwbouwlocaties. Uitsluitend in het geval van gebiedsgewijze herontwikkeling zullen gemeenten proberen alle grond in eigendom te krijgen .
Sinds de jaren negentig kan geconstateerd worden dat het voeren van een actief
grondbeleid voor gemeenten steeds moeilijker wordt. De vraag op de grondmarkt is
steeds groter geworden en de prijzen zijn navenant gestegen. Ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties heeft het VINEX-beleid verandering in de
ruim veertigjarige grondmarktpraktijk gebracht (Needham, 1997):
Doordat het beleid in alle openheid werd bediscussieerd (inclusief de nieuwe woningbouwlocaties), konden gemeenten niet van te voren in alle rust grond kopen
(er waren geen zekerheden met betrekking tot de financiële condities) .
Door restricties op het bouwen buiten de VINEX-locaties nam de druk op deze locaties toe en nam het ontwikkelingsrisico op VINEX-locaties navenant af.
Het grote aandeel van de woningbouw voor de markt (door het Rijk werd een minimum aandeel van 70 % voorgeschreven) betekende dat de gemiddelde prijs per
hectare steeg en de attractie voor projectontwikkelaars toenam.
Het voorgaande betekende dat projectontwikkelaars en beleggers , vaak voordat gemeenten daartoe in staat waren, grond kochten op deze VINEX-Iocaties om een gunstige positie te kunnen innemen bij de verdeling van de bouwvolumes en niet zozeer
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om grondontwikkelingswinsten te kunnen behalen . Zij waren in staat een hoger bedrag
aan boeren te bieden dan gemeenten en kochten uitsluitend die gronden waarop de
potentiële ontwikkelingswinsten hoog waren. Minder aantrekkelijke gedeelten van locaties, zoals vervuilde gronden en (commercieel) minder aantrekkelijke woningbouwlocaties, werden niet aangekocht. De aangekochte gronden werden gewoonlijk later
alsnog aan de gemeente overgedragen in ruil voor een bouwclaim (zogenaamde bouwclaimcontracten). Ook komt het voor dat gemeenten gezamenlijk met private partijen
verdergaan in de vorm van joint ventures of andere publiek-private-samenwerkingsvormen . Daarbij worden nieuwe rechtspersonen geschapen waarin de deelnemende partijen de risico's verdelen.
De situatie op VINEX-Iocaties laat zich vergelijken met het perspectief Stedenland. In
beide worden enerzijds restricties gesteld op het bouwen van woningen en andere gebouwen in de omgeving, terwijl anderzijds ontwikkelingen op aangewezen locaties
respectievelijk stedelijke gebieden worden aangemoedigd.
Deze ontwikkelingen doen zich niet voor bij de locaties voor bedrijven. Het ABClocatiebeleid heeft invloed op de locatievoorkeuren van de desbetreffende actoren; Blocaties die goed bereikbaar zijn zowel per auto als met het openbaar vervoer, staan
sterk in de belangstelling van projectontwikkelaars en beleggers (Spit, 1996).
Verwacht mag worden dat de invloed van projectontwikkelaars en beleggers op de
ruimtelijke spreiding van economisch activiteiten toeneemt . Dit geldt in het bijzonder
voor activiteiten die zich in kantoorgebouwen afspelen . Een duidelijke trend is dat bedrijven eerder kantoorruimte willen huren dan in eigendom hebben . Wanneer men
kantoorruimte huurt, kan men flexibeler (zowel financieel als qua omvang en uitrusting van de huisvesting) met de huisvesting omgaan dan wanneer men deze in eigendom heeft3. De flexibiliteit uit zich ook in kortlopende huurcontracten en de opkomst
van modulaire bouwsystemen (voor zowel kantoren als bedrijfshallen) waarmee huisvesting binnen korte tijd kan worden gerealiseerd.
De rol van projectontwikkelaars en beleggers bij de realisatie van opslag- en productiehallen is veel geringer dan bij kantoren. Tot de bouw van deze gebouwen nemen de
gebruikers nog steeds in meerderheid het initiatief. De gebouwen zijn veelal zo specifiek afgestemd op de wensen van de gebruikers , dat zij moeilijk voor andere gebruikers aangewend kunnen worden . Anders geformuleerd , de mogelijkheden om deze
objecten op de vastgoedmarkt te verhandelen zijn kleiner dan bij kantoren.

3.4

Een vrije grondmarkt in relatie tot de ruimtelijke inrichting

3.4.1 Ervaringen in het buitenland
Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten is ervaring opgedaan met
een vrijere grondmarkt dan in Nederland . De invloed van de overheid op de ruimtelijl

Het is illustratief dat makelaars onder de huidige financiële (lage rentestand) situatie hadden verwacht dat meer bedrijven hun huisvesting in eigendom zouden nemen. Dit gebeurde echter niet.
Daarentegen werd in het afgelopen jaar een record aantal verhuur- en leasecontracten op de vastgoedmarkt van kantoren overeengekomen (VastGoedMarkt, januari 1988:1 en 3).
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ke ordening is daar weliswaar niet zover gedecimeerd als in het Palet-perspectief
wordt verondersteld, maar er is in ieder geval wel ervaring opgedaan met een instrumentarium waarin voor de markt een grotere rol is weggelegd dan in de huidige Nederlandse situatie het geval is. De literatuur hierover gaat niet zozeer in op de
(ruimtelijke) effecten van de vrije markt, als wel op de manieren waarop overheden
proberen de negatieve effecten van de marktwerking te pareren. De ervaring in beide
landen bespreken we in deze paragraaf.
Kort zal ook worden ingegaan op de milieuzonering in beide landen. Dit als illustratie
van de verschillende wijze waarop een relatie kan worden gelegd tussen ruimtelijke
ordening en milieu.

Het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk is vanaf 1979 een beleid gevoerd waarbij ervan wordt uitgegaan dat de markt het best weet welk ruimtelijke ontwikkeling de samenleving verlangt. De rol van de publieke sector ligt primair bij het faciliteren van het marktproces. Waar de markt niet voor een sociaal aanvaardbare oplossing zorgt, is inschakeling van de publieke sector onvermijdelijk. Echter, ook dan moet via een
marktgeoriënteerde denkwijze naar oplossingen gezocht worden.
In het Verenigd Koninkrijk is hieruit de praktijk van zogenaamde 'planning
agreements' of 'development obligations' ontstaan. Dit zijn overeenkomsten tussen lokale overheden en ontwikkelaars waarbij de verlening van een zogenaamde 'planning
permission' door de lokale overheid, vergezeld gaat van een verplichting aan de zijde
van de ontwikkelaar van een project'. De bestanddelen van deze planning agreements
kunnen zijn (Healey et al., 1995b):
condities waaraan het desbetreffende project moet voldoen (bijvoorbeeld ten aanzien van het ontwerp of materiaalgebruik);
verplichtingen noodzakelijk om te voldoen aan de RO-doelstellingen enJof tegemoet te komen aan de externe kosten van een project5 ;
een ad hoc belasting.
Bunnell (1995) maakt een onderscheid tussen 'contributory and non-contributory
agreements' . Bij contributory agreements gaat het om fysieke onderwerpen (wegen,
rioolzuivering, scholen, parkeren, etc.), terwijl het bij non-contributory agreements
gaat om afspraken over bijvoorbeeld het toekomstig gebruik, fasering van de ontwikkeling, beperking van negatieve externe kosten, betalingen voor juridische kosten, etc.

4

Een planning permission gaat verder dan de Nederlandse bouwvergunning. Ook zaken waarvoor in
Nederland een aanlegvergunning is vereist, vallen in het Verenigd Koninkrijk onder de planning
permission. In zijn algemeenheid is een planning permission vereist bij alle soorten van bouwactiviteiten, mijnbouw en bij gebruiksveranderingen van grond en gebouwen. Tegen de weigering van een
planning permission op inhoudelijke gronden kan men bij de 'Secretary of State' bezwaar aantekenen. Voor procedurele bezwaren dient men zich te vervoegen bij de rechtbank (Rydin, 1993: 96 en
103).

5

Bij externe kosten gaat het om kosten die gemaakt moeten worden om gevolgen van het realiseren
van een project te neutraliseren of te compenseren (milieuschade, infrastructuur, gemeenschapsvoorzieningen, etc.).
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Het doel van deze overeenkomsten is het behalen van publieke (milieu) voordelen uit
ontwikkelingen in de private sector. Dit wordt 'planning gain' genoemd. Kuiper
(1995) gebruikt de Nederlandse term planbaat en stelt dat de kern daarvan is gelegen
in het reduceren van het surplus van de ontwikkelaar dat door vergunningverlening
verkregen wordt. Het afromen van ontwikkelingswinsten is echter binnen de context
van het Verenigd Koninkrijk niet een doel op zich. Veel meer gaat om het doelgericht
inzetten van middelen die aan de private sector kunnen worden onttrokken6 •
Deze praktijk heeft zich vanaf de jaren zestig op een pragmatische en ad hoc manier
ontwikkeld. Het werd niet expliciet door de centrale overheid aangemoedigd, maar
eerder door de vingers gezien. Het ontstaan van deze praktijk in de jaren tachtig ging
gelijk op met de reductie van de rol die ruimtelijke plannen speelden bij politiek afwegingen omtrent ruimtelijke investeringen. Dit betekende dat de planningspraktijk sterk
op concrete (bouw)projecten was gericht en een sterk ad hoc karakter had (Healey et
al., 1995b). Zo konden lokale overheden bijvoorbeeld voordelen verwerven die op
planninginhoudelijke gronden zouden zijn afgewezen. Algemeen (inclusief de marktpartijen op de vastgoedmarkt) werd echter gevoeld dat hierdoor de uitkomsten van het
planningsproces weinig voorspelbaar waren. De regering kwam daarom begin jaren
negentig met nieuwe richtlijnen welke ontwikkelaars aanmoedigden planning gain aan
de lokale overheden aan te bieden (Williams & Wood, 1994: 59) en tegelijk de rol van
ruimtelijke plannen herstelden. Het plan werd weer de 'primary source of principles
framing planning regulatory decisions' (Healey et al, 1995b: 8). Deze plannen zijn
richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling en behelzen de doelen die de lokale
overheden zichzelf stellen en de strategie die men hanteert om deze te bereiken7 •
Het proces van planning gain is er vooral een, waarbij ontwikkelingen in overeenstemming worden gebracht met deze plannen. Het verkrijgen van een planning permiss ion is dan ook geen toets of aan bepaalde welomschreven criteria is voldaan, zoals
in Nederland het geval is, maar een onderhandelingstraject waarin wordt nagegaan
onder welke voorwaarden een planning permission kan worden afgegeven zonder dat
het project in kwestie strijdig is met de ideeën vervat in het plan. Bij deze onderhandelingen kunnen we drie groepen van actoren onderscheiden:
Ontwikkelaars. Dit zijn alle bedrijven, instellingen of individuen die een bepaald
project willen realiseren en daarmee externe kosten creëren. Deze groep is dus
ruimer dan de subgroep van projectontwikkelaars en omvat ook grondeigenaren,
beleggers, toekomstige gebruikers, consultants die als vertegenwoordiger van een
ontwikkelaar optreden, etc ..
De partijen die betrokken zijn bij het 'ontvangen' van de planning gain. Dit kan de
lokale overheid zijn als representant van de bevolking, maar ook aanbieders van
nutsvoorziening, wegbeheerders en zelfs bewonersgroeperingen kunnen van plan6

Het behalen van planning gain kan niet worden vergeleken met de Nederlandse grondexploitatieheffmg. Weliswaar bevat deze heffing een kostenverhaal vergelijkbaar met de Britse parktijk (zie in het
vervolg van de tekst), maar er is geen sprake van verevening van grondkosten of een gedifferentieerde kostentoerekening omdat lokale overheden de grond niet in eigendom hebben.

7

Het Britse planningssysteem is daarmee minder directief (in de betekenis van het bestemmen voor
bepaalde doeleinden van concrete kavels grond) dan de systemen op het Europese continent of zelfs
de Amerikaanse 'zoning ordinances'.
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ning gain profiteren. Ook landelijk opererende belangenorganisaties kunnen in deze groep optreden.
De overheid die het onderhandelingsproces leidt en/of begeleidt (de lokale overheid) en daaraan condities stelt (de centrale overheid).
Het inzicht in de procesmatige kant van de onderhandelingstrajecten is beperkt. Door
het ad hoc karakter waarop de huidige praktijk nog steeds is gestoeld, zijn er grote
verschillen tussen lokale overheden in ervaring met het omgaan met planning gain.
Wel wordt er van verschillende kanten op gewezen dat lokale overheden nog niet altijd even bedreven zijn in de onderhandelingen (Claydon & Smith, 1997; Bunnell,
1995). Zo zo uden ontwikkelaars hun eisen regelmatig aanpassen aan de fase waarin
de onderhandelingen zich bevinden, terwijl de lokale overheid gefixeerd is op het gewenste eindproduct van de onderhandelingen en veel minder op de manier waarop dit
is na te streven.
De positie van de lokale overheid tijdens de onderhandelingen is bovendien sterk wisselend. Men kan zelf partij zijn maar ook fungeren als bemiddelaar. Dit hangt vaak
ook af van de aard van het project of de situatie op de vastgoedmarkt. Soms wordt
men voor situaties gesteld waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen aanbiedingen voor planning gain van verschillende ontwikkelaars, terwijl men in andere situaties probeert condities aan ontwikkelingen te stellen. Ook heeft men te maken met
wensen van belangengroeperingen waarop ontwikkelaars inspelen, maar die niet noodzakelijkerwijs door de lokale overheid worden onderschreven.
De onderhandelingspositie van de lokale overheid wordt bovendien in zekere mate gereguleerd door de centrale overheid . Deze bepaalt waarover onderhandeld mag worden. Dit gebeurt via de Britse RO-wetgeving en via het uitvaardigen van richtlijnen
waarin actuele planningsprincipes worden verwoord 8 • Healey et al. (1995b) wijzen er
op dat een en ander nog niet door voldoende jurisprudentie wordt ondersteund. Bovendien kan de onderhandelingspositie van de lokale overheid worden aangetast door
de mogelijkheid om bij een hogere overheid een planning permission aan te vragen9 •
Verschillende marktsituaties kunnen ook invloed hebben op de opstelling van projectontwikkelaars. Bunnell (1995) trekt een vergelijking tussen landelijke gebieden en
Londen. In Londen zijn de grondprijzen vele malen hoger dan in landelijke gebieden.
Ontwikkelaars zijn daar veel gevoeliger voor vertragingen in het onderhandelingstraject dan elders, omdat een groot deel van het benodigde kapitaal voor de ontwikkeling
in de grond is gestoken. De lokale overheid heeft hierdoor een relatief sterke positie.
Echter, in een situatie met dalende grondprijzen kan het voor een ontwikkelaar voordelig zijn om voorlopig geen planning agreement te verkrijgen (geldt vooral in de situatie waarbij het verkrijgen van een agreement is gekoppeld aan het koopcontract).

8

Bijvoorbeeld over het toestaan van perifere detailhandel of het toestaan om bepaling over 'affordable
housing' in planning agreements op te nemen.

9

Dit kan bijvoorbeeld in specifieke gebieden als new towns , nationale parken, natuurgebieden, urban
development corporations en bij projecten van nationaal belang.
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Opgemerkt dient nog te worden dat slechts een klein deel van de toegekende planning
permissions gepaard gaan met planning agreementsiD. Bunnell merkt verder op dat het
vooral bij kleine ontwikkelingen vaak handiger is om de doelen na te streven door het
stellen van condities aan de beoogde ontwikkeling dan door middel van het eisen van
een bijdrage aan de externe kosten. Hoewel dit ook wordt nagestreefd door de centrale
overheid, maken lokale overheden liever gebruik van planning agreements, omdat dit
de naleetbaarheid vergroot (Department of the Environment, 1992).
Met de rol die de marktsector kreeg toegewezen, werd volgens Healey et al. (1995b)
duidelijk dat men van doen heeft met een divers en gecompliceerd ontwikkelingsproces dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van de gebouwde omgeving. Hierdoor is
het moeilijk te generaliseren omtrent de mogelijkheden die projecten en ontwikkelaars
bieden om kosten te dekken van maatregelen die de ongewenste effecten van de
marktwerking tegengaan. Desondanks komen Healey et al. (l995b : 67-68) tot een lijst
van kenmerken van projecten waarvan het aannemelijk is dat zij deze kosten kunnen
opbrengen:
'buildings involving standardized products (e.g. number of similar houses);
on large sites, with few development problems;
schemes which substantially upgrade the land market status of the site;
projects within a buoyant market sector and segment;
in a healthy local economy;
the developer involved has project management capability and adequate financial
backing' .
Projecten die deze kosten daarentegen moeilijk kunnen opbrengen, hebben de volgende kenmerken:
'an unusual or complex project;
relatively high and unpredictable costs;
sites with difficult topographic or pollution and ground clearance problems;
small sites;
projects within a difficult market sector or segment;
in a relatively weak local economy;
inexperienced developers, with limited financial backing'.
Healey et al. (1995b: 68) trekken hieruit de conclusie dat vooral grotere projecten op
'greenfield sites' de externe kosten kunnen opbrengen. Bij complexe herontwikkelingsprojecten en inbreiding in het stedelijk gebied is dit minder waarschijnlijk. Daarom stellen Healey et al. (1995b) dat een planningsregime dat de nadruk legt op
'development obligations' zonder de mogelijkheid tot gesubsidieerde herontwikkeling,
eerder geneigd is de stedelijke uitbreiding te stimuleren dan de stedelijke herontwikkeling.
\0

In de periode 1985 - 1990 betrof het maar 2 % van alle in Cambridgeshire afgegeven permissions
(BunnelI, 1995). Uit onderzoek van het Department of the Environment (1992) blijkt dit percentage
zelfs 0,5% te bedragen. Wel werd een stijgende trend aangetroffen.
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De Verenigde Staten
Over het algemeen is de grondmarkt in de Verenigde Staten vrijer dan in Nederland.
De ruimtelijke effecten daarvan worden weergegeven in het boek The Edge City van
Garreau (1992). Toch is de Verenigde Staten niet een land waarin uitsluitend de vrije
markt hoogtij viert. De betrokkenheid van de overheid met de ruimtelijke ordening is
zeer heterogeen en verschilt van staat tot staat en binnen staten. Ruimtelijke ordening
is vooral een lokale aangelegenheid zonder veel centrale controle of interventie. Staten
als California en Oregon kennen voor Amerikaanse begrippen relatief veel/strikte
ruimtelijke regelgeving. In de stad Houston was daarentegen tot aan de jaren negentig
ruimtelijke ordening een vreemd fenomeen, terwijl in New York reeds aan het begin
van deze eeuw de noodzaak werd gevoeld om de ongebreidelde bouw van wolkenkrabbers aan te pakken. De Verenigde Staten kunnen daarom worden gezien als een
palet van gebieden waarin diverse gradaties van ruimtelijke ordening voorkomen. Elke
staat en daarbinnen elke lokale overheid kan binnen de grondwettelijke kaders zelf bepalen of en hoe zij aan ruimtelijke ordening wil doen.
Anders dan in het Verenigd Koninkrijk en Nederland staat in de Verenigde Staten de
vraag of aan ruimtelijke ordening gedaan moet worden, constant ter discussie. Deze
ideologische discussie gaat over de vraag in hoeverre ruimtelijke ordening de vrijheid
van vestiging (grondgebruik) aantast en appelleert direct aan de Amerikaanse ideeën
over vrijheid en afkeer van bureaucratie. Het is daarom een vruchtbaar onderwerp om
rechtszaken over te voeren (Dowling & Towson, 1993 : 186).
Een belangrijk punt van discussie in de Amerikaanse planningscontext is of en hoe aan
'growth contro!' of 'growth management' mag worden gedaan. Het gaat daarbij om
maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening die lokale overheden nemen om
lokale gemeenschappen te beschermen tegen de effecten van een ongecontroleerde
groei (veelal suburbanisatie) . De aanleiding is veelal gelegen in de kosten die gemaakt
moeten worden voor de aanleg van infrastructuur (wegen maar bijvoorbeeld ook watervoorziening en riolering) en de levering van publieke voorzieningen.
Ruim opgevat betreft growth control de introductie van ruimtelijke-ordeningsregelgeving in een gebied waar dit voorheen nog niet werd toegepast. Een engere interpretatie van growth control is die welke uitgaat van een strikte bestrijding van negatieve externe effecten. Growth control wordt soms ingevoerd op initiatief van de lokale bevolking na een referendum (Richardson & Gordon, 1993), terwijl in andere gevallen het de staten zelf zijn die het initiatief nemen. Bovendien heeft growth control
voornamelijk betrekking op stedelijke en suburbane gebieden en veel minder op rurale
gebieden (King & Harris, 1989).
Sinds ongeveer de jaren zestig heffen lokale overheden in VS zogenaamde
'development impact fees'lI . Nelson (1988: 3) definieert impact fees als: 'Single pay-

11

De mogelijkheid om dergelijke fees te heffen zijn in enkele staten bij wet geregeld (Nelson, 1988:
86-87) . In de meeste staten wordt de bevoegdheid echter ontleend aan zogenaamde 'police powers'
ten aanzien van diverse facetten van ruimtelijke regelgeving (zoning, splitsing van eigendommen) en
regelgeving ten aanzien van nutsvoorzieningen. Ten aanzien van de legitimiteit van deze fees hebben
state courts vaak een uitspraak moeten doen . In weer andere staten zijn wetten uitgevaardigd die het
heffen van fees beperken. Nelson (1988: 87) merkt op dat het aspect van de legitimiteit van de impact fees steeds minder als een twistpunt wordt beschouwd.
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ments required to be made by builders or developers at the time of development approval and caiculated to be the proportionate share of the capital cost of providing
major facilities (arterial roads, interceptor sewers, sewage treatment plants, regional
parks, etc.) to that development'. Zij kunnen vergeleken worden met de Nederlandse
baatbelasting, met dien verstande dat impact fees alle worden geheven bij nieuwbouw
en de opbrengst in belangrijke mate geoormerkt zijn. Naast de impact fees zijn er zogenaamde 'linkage fees' waarmee een brede variëteit van sociale belangen wordt bekostigd, zoals sociale-huurwoningen, kinderdagverblijven, en kunst. Zo kunnen er
bijvoorbeeld fees worden geheven bij binnenstedelijke kantoorontwikkeling om woningen voor lage-inkomensgroepen te kunnen bouwen.
De juridische haalbaarheid van dergelijke impact en Iinkage fees hangt vooral af van
de mate van redelijkheid . Dat wil zeggen: er moet een aantoonbaar verband zijn tussen de effecten van het te bouwen project en de omvang en besteding van de door
middel van de fee verkregen middelen (Purdue et al., 1992). Bekend is in dit verband
de zogenaamde Rational Nexus test die in veel staten wordt toegepast. Deze houdt in
dat de autoriteit die de fee oplegt, moet kunnen aantonen dat het project in kwestie een
behoefte voor publieke voorzieningen oproept, dat de gevraagde bijdrage proportioneel is met deze behoefte en dat de bijdrage daar ook voor zal worden gebruikt. Met
andere woorden, er moet een directe relatie zijn tussen de fee en het effect dat het
project oproept.
Een ontwikkeling die zich in de Verenigde Staten steeds vaker voordoet, is het ontstaan van gated communities. Dit zijn woonwijken waar publieke ruimten beperkt toegankelijk zijn. De angst voor criminaliteit is de voornaamste drijfveer achter deze
ontwikkeling (Blakely & Snyder, 1995). Veelal worden deze 'voorzieningen' geïnitieerd door projectontwikkelaars om een hoge aantrekkelijkheid te garanderen. Daartoe
worden op initiatief van projectontwikkelaars ook 'land-use convenants' afgesloten
met alle onroerend-goedeigenaren in door hen ontwikkelde wijken, waarin afspraken
worden gemaakt over wat wel en wat niet mag (bijvoorbeeld een verbod op antennes
op daken). Volgens Shoup (1996) zijn deze convenanten steeds ontwikkeld en geperfectioneerd en leeft nu 1 op de 8 Amerikanen in wijken met dergelijke regelingen.
Tezamen met de door de bevolking geïnitieerde 'growth control' lijkt de opkomst van
de gated communities en land-u se convenants er op te wijzen dat er in de Verenigde
Staten steeds vaker sprake is van 'private land use controls '.
Over het effect van 'development impact fees' en growth control is veel geschreven,
maar de meningen zijn verdeeld. Singell en Lillydahl (1990) stellen dat impact fees
een significant (verhogend) effect hebben op de prijzen van nieuwbouwhuizen en dat
de bewoners daarvan voornamelijk voor deze kosten opdraaien. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er effecten zijn op het aantal gerealiseerde huizen en dat de bouwkavels
kleiner worden. Richardson en Gordon (1993) stellen echter dat het doorsluizen van
de fees naar de kopers van de huizen niet bij voorbaat vaststaat. Dit hangt namelijk af
van de relatieve waarde van de elasticiteiten in vraag en aanbod: zijn consumenten
dermate prijsgevoelig dat een geringe prijsstijging direct leidt tot een kleinere vraag of
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zijn de marges van projectontwikkelaars zo groot dat de fees daarin kunnen worden
verdisconteerd, zodat zij nauwelijks invloed hebben op het aanbod van woningen.
Een veel gevoerde discussie omtrent growth control is het effect op huizenprijzen en
op de mate van suburbanisatie. Gesteld wordt bijvoorbeeld dat growth controls leiden
tot hogere huizenprijzen (doordat het aanbod kunstmatig wordt beperkt), een lagere
waarde van onbebouwde bouwgrond (door de beperkingen die daarop rusten) en uiteindelijk suburbanisatie eerder zullen bevorderen dan tegengaan. Growth control leidt
binnen deze zienswijze tot discontinue stedelijke ontwikkeling oftewel een 'leapfrog
pattern of development', terwijl een vrije grondmarkt tot een continue stedelijke ontwikkeling leidt via 'leapfrog-with-infill pattern' . De eerste suburbanisatiegolf van
welgestelden zal zich in lage dichtheden op verschillende locaties vestigen. Wanneer
de ontwikkeling van de grond tussen deze locaties wordt beperkt door growth control,
leidt dit tot een sprongsgewijze ruimtelijke ontwikkeling met lage dichtheden. Bij afwezigheid van growth control zullen uiteindelijk ook de tussenliggende gronden worden bebouwd (de 'infill') met een hogere dichtheid dan bij de eerste suburbanisatiegolf. De tweede golf zal bovendien voornamelijk uit bevolkingsgroepen uit de middenklasse bestaan (Fischel, 1991).
In hoeverre deze effecten werkelijk optreden is niet duidelijk. Diverse onderzoeken
geven geen eenduidig beeld en spreken elkaar soms tegen. Growth control leidt niet
per definitie tot hogere prijzen (zie bijvoorbeeld Landis, 1992), terwijl het ook de
groei zelf niet behoeft te beperken. Een en ander lijkt te verklaren door de heterogeniteit van het Amerikaanse ruimtelijke ordening: er zijn lokale verschillen in regelgeving die het mogelijk maken uit te wijken naar naburige (minder gereguleerde) communities.

Milieuzonering in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
Uit een vergelijking tussen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland blijkt dat in Nederland de milieuregelgeving het meest verweven is met de ruimtelijke ordening en in de Verenigde Staten het minst (Dowling & Towson, 1993). In
de Verenigde Staten lijken de beleidsvelden milieu en ruimtelijke ordening verder van
elkaar te staan dan in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Verplicht overleg bij het
vaststellen van ruimtelijke plannen tussen deze sectoren is bijvoorbeeld grotendeels
afwezig. Wel worden bij het maken van plannen milieukwaliteitsnormen getoetst
(vooral met betrekking tot luchtvervuiling), hetgeen in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk niet of veel minder het geval is . Milieueffectrapportages worden in de Verenigde Staten slechts op bescheiden schaal gehouden. Bovendien zijn er verschillen
per staat.
Illustratief voor de verschillen zijn ook de methoden die worden toegepast om bufferzones te creëren tussen industrie en woningen. In het onderzoek van Dowling en
Towson werden in totaal tien methoden onderscheiden in de twaalf door hen bestudeerde landen. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 3.1.
Uit tabel 3.1 blijkt dat milieuzonering en bufferzones in de Verenigde Staten niet worden toegepast. Ook dit illustreert de geringe samenwerking tussen de sectoren milieuen ruimtelijke ordening. Wel houdt de ruimtelijke ordening tot op zekere hoogte reke-
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Tabel3.1 Methoden voor bufferzones tussen industrie en woningen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
Nederland

Verenigd

Verenigde

Koninkrijk

Staten

Ruimtelijke ordening

..j

..j

Gebruik van topografische en infrastructurele kenmerken

..j

..j

Vrijwillige koop van aangrenzende
percelen door de industrie

..j

..j

Verplichte koop van aangrenzende
percelen door de industrie (I)
Terugsprong (2)
Enkelvoudige milieuzonering
Generieke bufferzones (3)
Verplaatsing van industrie
Beperkingen in eigendomsaktes
Integrale milieuzonering

..j

(1) Komt voor in Oostenrijk en Zweden
(2) Buffer afstand tussen het middelpunt van de installatie en de uiterste omheining.
(3) Komt voor in Singapore en Zweden
Bron: Dowling & Towson, 1993: 18.

ning met milieuoverlast. Het grote verschil tussen enerzijds de Verenigde Staten en
anderzijds Nederland en het Verenigd Koninkrijk, is dat in de VS veel is gebaseerd op
private initiatieven (bijvoorbeeld opkopen van omringende percelen) die vaak zijn ingegeven om klachten en rechtszaken te voorkomen, terwijl in Nederland en het Verenigd Koninkrijk de overheid met regelgeving overlast probeert te voorkomen.
Dat in de VS de milieubescherming meer het domein van private partijen is dan in
Nederland, wordt ook weerspiegeld in het feit dat beperkingen van het gebruik van
grond neergelegd kunnen worden in eigendomsaktes . Recent pleitte Brubaker (1995)
voor een algemenere inzet van dergelijke 'property rights' ten behoeve van de milieubescherming, en een meer terughoudende opstelling van de overheid in deze 12 • Juist
wanneer de verantwoordelijkheid voor de bescherming van natuurwaarden wordt gelegd bij de direct betrokkenen, zal dit volgens Brubaker het meeste effect sorteren.
Volgens haar kan dit worden bewerkstelligd door eigendomsrechten te versterken en
eigendomsrechten toe te wijzen aan 'resources' (bijvoorbeeld schoon water) die nu

12

In het verlengde van de property rights kennen we in Nederland de zogenaamde erfdienstbaarheden
waarmee het volle genot van grond voor de eigenaar kan worden beperkt (denk aan recht van overpad voor derden, riolering over het erf, hoge schutting, etc.).
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nog worden beschermd door de overheid. Concreet kan dit leiden tot versterking van
het gewoonterecht of de rechten van omwonenden '3 •

3.4.2 Bevindingen op grond van gedachte-experimenten
De gedachte-experimenten uitgevoerd vanuit het Palet-perspectief (zie bijlage I) hebben voornamelijk betrekking op bestemmingsveranderingen buiten de bebouwde kom.
Daarbij is uitgegaan van preferenties van gebruikers (huishoudens en bedrijven) zoals
deze grosso modo heden ten dage gelden. Voor bedrijven betekent dit dat vestiging
langs (stedelijke) uitvalswegen en langs verbindingen tussen de nationale centra favoriet zijn, terwijl huishoudens nog altijd dromen van een huis met een tuin.
De gedachte-experimenten vanuit het Palet-perspectief zijn te verdelen in twee groepen:
1. De experimenten waarbij een nieuwe vestiging in combinatie met bestemmingsverandering in het geding is (vestiging kantoren langs snelweg, vestiging kantoor
in natuurgebied, recreatiewoningen in ecologisch waardevol gebied, grootschalige
detailhandelsvestiging buiten de stad en transformatie dorpskern).
2. Experimenten waarbij een reactie op de vrije marktwerking centraal staat
(uitbreiding luchthaven door uitkoop van omwonenden en het ontstaan van een
gated community).
In de eerste groep experimenten liggen de ongewenste maatschappelijke effecten zowel binnen als buiten het domein van de ruimtelijke inrichting . Relevant voor de
ruimtelijke inrichting zijn de aantasting van natuurgebieden en de beperking van het
winkelaanbod in stadscentra. Op zich zouden deze effecten kunnen worden bestreden
door middel van verboden, maar dit type instrument past niet in het Palet-perspectief.
Redenerend vanuit dit perspectief is het zelfs dubieus of we kunnen spreken van ongewenste (Uimtelijke effecten. De effecten zijn immers de uitkomst van het maatschappelijke en economische spel.
Uit de experimenten waarbij natuurgebieden worden aangetast, blijkt dat de natuur beschermingsorganisaties niet in staat waren het gehele gebied door middel van
grondaankoop te beschermen, ondanks het feit dat hun uitgangspositie niet slecht
was l4 • Doordat de marktwerking zeer dynamisch is, wordt van de natuurbeschermingsorganisaties een zeer alerte houding verwacht. Anderzijds zou men ook tot een
meer coöperatieve houding kunnen overgaan, door bedrijven of projectontwikkelaars
te betrekken bij het beheer van het natuurgebied. Hiervoor dienen de natuurbeschermingsorganisaties wel over een sterkere onderhandelingspositie te beschikken dan in
de beschreven gedachte-experimenten (in de cases is hun onderhandelingspositie verwaarloosbaar klein).

13

Informatie ontleend aan boekbespreking door D. Gillies in Urban Studies, 1998, Volume 35, nr . 4:
784-785.

14

Bij het experiment over de vestiging van een kantoor in het natuurgebied was het grootste deel van
het gebied al in veilige handen, terwijl bij het experiment over de recreatiewoningen in het ecologisch waardevol gebied het onwaarschijnlijk was dat zich juist in het lagedrukgebied een dergelijke
ontwikkeling zou voordoen.
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Bij de gedachte-experimenten waar de ongewenste maatschappelijke effecten buiten
het domein van de ruimtelijke ordening liggen, zijn het vooral de sectorbelangen die
worden aangetast (milieubeheer, verkeer en volkshuisvesting). Bij de gedachteexperimenten 'vestiging kantoren langs snelweg' en 'grootschalige detailhandelsvestiging buiten de stad' zijn het vooral verkeerstechnische zaken die de aandacht trekken.
In beide gevallen is de uitkomst van de marktwerking dat de infrastructuur niet is aangepast aan het gebruik van de locatie. Hier zouden instrumenten die de projectontwikkelaar, eigenaar of gebruikers van de locatie verplichten bij te dragen aan de ontsluiting op hun plaats zijn. Ook moet niet worden uitgesloten dat vanuit het sectorbeleid
op deze situatie wordt ingespeeld. Hoe dit vorm krijgt is ongewis.
De reactie van het sectorbeleid is wel duidelijk aanwezig bij de transformatie van de
dorpskern. Een instrument dat kan worden ingezet is een vergunning- of heffingstelsel
voor het onttrekken van woningen aan de voorraad door sloop of functieverandering .
Denkbaar is verder dat vanuit het milieubeheer emissienormen worden aangescherpt
wanneer de ruimtelijke ordening niet meer zorgt voor bufferzones of een gecoördineerde afweging van belangen (zie gedachte-experiment 'uitbreiding bedrijf in bebouwde kom').
De twee gedachte-experimenten waarbij de reactie op de vrije-marktwerking centraal
staat, zijn voorbeelden van compensatie en coalitievorming. Uit het luchthavengedachte-experiment blijkt dat de regelgeving de werking van de vrije markt belemmert. De groep dorpsbewoners die het meest te lijden hebben van de luchthavenuitbreiding, hebben een relatief slechte positie om compensatie te eisen.
Het ontstaan van gated communities is een voorbeeld van (een zich ruimtelijk manifesterende) coalitievorming, als reactie op een meer algemeen maatschappelijk probleem, namelijk gevoelens van onveiligheid in verband met criminaliteit. De kans dat
deze coalitievorming in de bestaande woonwijken optreedt is klein, omdat daar veel
openbare ruimten zijn, waardoor het afsluiten van een (deel van een) wijk haast onmogelijk wordt gemaakt. In de Verenigde Staten waar gated commuties een hoge
vlucht hebben genomen, zijn zij vooral ontstaan uit initiatieven van projectontwikkelaars . Bij ontwikkeling van locaties door particulieren zou het ook in Nederland denkbaar zijn dat gated communities ontstaan.
De gedachte-experimenten laten een vrij rustig beeld zien, in die zin dat de processen
vrij harmonieus verlopen. Er wordt kennelijk uitgegaan van rationele en bonafide actoren. Slechts in het experiment over de uitbreiding van het kantoor in een woonwijk
is dit niet het geval. Daar wordt een stroman ingezet om de werkelijke identiteit van
de koper te verhullen. In een situatie van een vrije grondmarkt moet, meer dan in de
huidige gereguleerde markt, rekening worden gehouden met actoren met minder goede
bedoelingen (speculatie, witwassen van zwart geld, ruimte realiseren voor criminele
activiteiten en verwaarlozing van vastgoed om kortetermijnwinsten te realiseren). In
onderhandelingsprocessen hebben particuliere actoren met een grondpositie een sterke
hindermacht. Als zij zich laten uitkopen, kunnen zij - na eerst het proces vertraagd en
gefrustreerd te hebben - hoge kortetermijnwinsten maken, Een vrije grondmarkt is
moeilijk te vrijwaren van actoren met minder goede bedoelingen.
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3.5

Mogelijkheden van en grenzen aan een vrije grondmarkt in Nederland

3.5.1 Schets van de ruimtelijke structuur
Welke ruimtelijke effecten mogen we verwachten wanneer de grondmarkt vrij is? Bij
de navolgende schets moeten we in ogenschouw nemen dat de context waarin de effecten zich zullen manifesteren, verandert. Binnen een marktcontext betekent dit bijvoorbeeld een grotere ruimtelijke dynamiek dan nu het geval is. Het aanbod van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en huishoudens zal vermoedelijk sneller inspelen
op veranderende behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen, dan traag reagerende
overheden. Dit zal resulteren in grotere schommelingen in prijzen en omvang van het
aanbod dan nu het geval is. Dit verschijnsel verhoogt het risico van marktpartijen hetgeen hen er toe zal nopen hun marges te vergroten.
Doordat marktpartijen (projectontwikkelaars en beleggers) in sterke mate uit zullen
gaan van de individuele preferenties van woonconsumenten en bedrijven, zullen
woonkwaliteit en bereikbaarheid, nog meer dan thans het geval is, bepalend zijn bij
locatiekeuzen. De differentiatie in woonwensen zal zich vertalen in het aanbod dat
marktpartijen scheppen. Echter, aanbod van woningen zal alleen daar plaatsvinden
waar deze kwaliteiten efficiënt door marktpartijen kunnen worden verwezenlijkt. Dit
zullen vooral rurale en suburbane locaties zijn die snel en zonder complicaties zijn te
realiseren. Deze zogenaamde 'greenfield sites' zijn bovendien makkelijker dan stedelijke gebieden aan te passen aan wisselende preferenties. In steden zullen wel ontwikkelingen plaatsvinden maar de kosten daarvan zijn hoger, terwijl de vraag kleiner is in
vergelijking tot de vraag naar meer suburbane woningen.
Grosso modo gaan deze constateringen voor woningen ook op voor bedrijven. Met
dien verstande dat traditioneel meer bedrijven zelf in hun huisvesting zullen voorzien
dan gezinshuishoudens.
In het algemeen zal het grondgebruik steeds extensiever worden; de individuele consumptie van ruimte neemt toe. De minder dichte bebouwing draagt aantoonbaar bij
aan de woonkwaliteit en daarmee aan het woongenot van consumenten (CPB, 1997:
221). Omdat het aanbod van terreinen stijgt, zullen bedrijven met lagere grondkosten
te maken krijgen, waardoor een financiële stimulans om het grondgebruik te intensiveren ontbreekt. Het CPB (1997: 222) verwacht een dergelijk effect van een versoepeling van het compacte-stadbeleid. Een extensief grondgebruik wordt ook in de hand
gewerkt door de steeds meer versnipperde ontwikkeling van nieuwe locaties. Uitgaande van een grote diversiteit aan projectontwikkelaars zullen nieuw ontwikkelde locaties in het algemeen kleiner in omvang maar groter in aantal zijn dan de huidige uitleggebieden. Marktpartijen zullen ieder voor zich projecten initiëren, gekenmerkt door
een beheersbare omvang (een grote omvang verhoogt het risico) en verspreide ligging
(eigen karakter ten behoeve van de woonkwaliteit). Dit betekent dat de kans op de
ontwikkeling van grootschalige woningbouw en bedrijfslocaties vergelijkbaar met de
huidige VINEX-locaties daalt ten faveure van kleinere locaties. Alleen zeer grote
projectontwikkelaars zullen in staat zijn om grootschalige locaties te ontwikkelen,
maar de vraag is of zij dat ook doen. Hoe kleiner de locatie, des te gemakkelijker negatieve effecten kunnen worden afgewenteld. De per saldo kleinschaliger ontwikkeling
draagt weliswaar bij aan de kwaliteit van de directe leefomgeving, maar vergroot
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eveneens de kans op woonwijken die veel homogener van samenstelling zijn, dan
thans het geval is . Projectontwikkelaars zullen immers proberen de ontwikkelingswaarde van hun projecten te maximeren door het vermijden van conflicterende woningtypen of conflicterend grondgebruik.
Een vrije grondmarkt zal de bouwmogelijkheden van individuele huishoudens doen
toenemen. Het nu zeer beperkte aanbod van kavels voor particuliere vrijstaande woningen zal verruimen. Ontwikkeling van deze woningen zal vooral plaatsvinden langs
reeds bestaande wegen. Dit is het meest kosteneffectief, omdat daarmee direct kan
worden aangetakt op de bestaande infrastructuur (wegen, nutsvoorzieningen, telefoon,
etc.) Lintbebouwing is in eerste instantie het gevolg. Daarentegen zullen projectontwikkelaars steeds trachten tot een meer geconcentreerde ontwikkeling te komen om
zodoende schaalvoordelen te realiseren.
Dergelijke kleinschalige en diffuse ontwikkelingen hebben nog twee (mogelijke) consequenties.Ten eerste zullen schaalvoordelen die nu behaald worden bij grootschalige
ontwikkeling van bouw locaties verloren gaan. De grondkosten zullen hierdoor stijgen.
Ten tweede zullen de kosten voor voorzieningen stijgen (minder schaalvoordelen) en
zullen er discrepanties optreden voor het benodigde en aanwezige draagvlak van voorzieningen. Door schaalvergroting van veel voorzieningen (winkels, scholen, ziekenhuizen) neemt het benodigde draagvlak toe, terwijl het aanwezige lokale draagvlak
door de versnipperde ontwikkeling van nieuwe locaties steeds kleiner wordt. Deze
discrepantie zal leiden tot een toename van de mobiliteit.
Stedelijke herstructurering zal moeilijk van de grond komen, omdat de vraag naar stedelijke locaties beperkt is en de veelal complexe ontwikkelingstrajecten voor marktpartijen onaantrekkelijk zijn (duren lang en kosten meer) . Omdat de vraag naar grond
zich op locaties buiten de steden concentreert, zullen de grondkosten in delen van de
bestaande stedelijke locaties dalen, respectievelijk minder sterk stijgen. Deze relatief
lage prijs is echter niet voldoende om de stedelijke herontwikkeling voluit van de
grond te krijgen, omdat de voor een succesvolle ontwikkeling benodigde kritische
massa bijna niet door de marktvraag wordt gedragen. Historische binnensteden zullen,
doordat zij aantrekkelijk zijn voor een specifieke groep woonconsumenten, hiervan
minder te lijden hebben dan de 19de en 20de eeuwse gordels. Op vele plaatsen zullen
compact gebouwde stedelijke locaties te maken krijgen met afzetproblemen als gevolg
van de ruimere vestigingsmogelijkheden buiten de steden. Er is een dreigend gevaar
van desinvesteringen in stadsvernieuwing, stedelijke herstructurering en VINEXlocaties.
De kwaliteit van het niet-verstedelijkte gebied zal verslechteren. Vanwege de uitstralingseffecten van de versnipperde verstedelijking, zal het effect op de functies en de
waarden van de niet-verstedelijkte gebieden aanzienlijk groter zijn dan de effectieve
ruimte die wordt onttrokken, suggereert. Er zal in een wijdere omtrek sprake zijn van
extra geluidsoverlast, congestie en landschapsvervuiling . Grootschalige ecosystemen
en cultuurhistorisch waardevolle landschappen staan onder druk. Zij vragen een minimale schaal, maar daarop wordt inbreuk gemaakt (CPB, 1997: 222).
Resumerend kan worden gesteld dat de markt op microniveau heel wel in staat moet
worden geacht aan de vraag van consumenten (bedrijven en huishoudens) te voldoen.
Veel moeilijker heeft het marktmechanisme het om op macroniveau de door de con-
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sumenten ongewenste externe effecten terug te koppelen in het consumentengedrag op
microniveau. Hierdoor wordt de afstemming van verschillende typen grondgebruik op
elkaar bemoeilijkt. De ruimtelijke kwaliteit in de directe bedrijfs- of woonomgeving is
hierdoor wel hoog (consumenten hebben hierop invloed), maar de kwaliteit van het
hierboven gelegen niveau is veel moeilijker via de individuele voorkeuren op een hoog
peil te krijgen en te houden.
Ten slotte mag worden verwacht dat op een vrije grondmarkt ruimte vaker zal worden
geprivatiseerd en dat het publiek domein ook in ruimtelijke zin zal worden gereduceerd.
3.5.2 Resulterende besluitvormingsprocessen
Een overstap naar een vrije grondmarkt in Nederland moet gezien worden als een belangrijke trendbreuk met het verleden. De houding en het gedrag van overheid en
marktpartijen zullen drastisch (moeten) wijzigen, vele instituties en het juridisch kader
zullen moeten worden aangepast. Hoewel we veronderstellen dat het poldermodel gehandhaafd blijft, zal de praktijk moeten uitwijzen of een vrijere markt niet langzaam
gaat knagen aan onze consensusmaatschappij . Ervaringen in de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk wijzen namelijk uit dat de grondmarkt er een van extremen
is. De harde zakelijke realiteit waarin tijden van (financiële) overvloed worden afgewisseld door tijden van rampspoed, past niet goed bij een consensuscultuur. Echter,
ook moet worden opgemerkt dat de praktijk in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk uitwijst dat zich binnen het daar geldende planningssysteem een onderhandelingscultuur heeft ontwikkeld, die wellicht goed is in te passen in de Nederlandse
overlegcultuur. We doelen daarbij op de onderhandelingen die worden gevoerd tussen
de lokale overheid en bijvoorbeeld projectontwikkelaars ter compensatie van externe
effecten en waarbij het verkrijgen van een 'planning permission' de inzet is. Daarnaast
zien we dat marktpartijen in de Verenigde Staten zelf zijn overgegaan tot het instellen
van reglementen die het vrije gebruik van grond en opstallen beperken.
Een overgang naar een vrije grondmarkt betekent voor de gemeenten een wijziging in
hun publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden, om invloed uit te oefenen op de
ruimtelijke ordening. Wanneer de grondmarkt vrij wordt door het wegvallen van
ruimtelijke sturingsinstrumenten, vervallen de publiekrechtelijke mogelijkheden, maar
niet noodzakelijkerwijs de privaatrechtelijke mogelijkheden. Deze laatste mogelijkheden vervallen uitsluitend wanneer gemeenten afzien van het voeren van een actieve
grondpolitiek. Echter, dit is geen noodzakelijk uitvloeisel van het Palet-perspectief.
Wanneer gemeenten geen actor meer zijn op de grondmarkt, kunnen zij geen invloed
meer uitoefenen op de gebouwde omgeving met privaatrechtelijke middelen en staan
zij ook niet meer in een economische relatie tot andere marktpartijen. Dit ondermijnt
hun onderhandelingspositie. Volgens Verhage en Needham (1997) zullen de onderhandelingen bovendien verschuiven naar een eerder tijdstip in het ontwikkelingsproces
dan nu het geval is, omdat gemeenten bij uitvoering van bouwplannen afhankelijk zijn
van projectontwikkelaars die de grond in eigendom hebben. Het recht om op een bepaalde locatie te mogen bouwen zal op een veel eerder tijdstip een rol gaan spelen dan
bij het verkrijgen van een bouwvergunning nu het geval is. Dit impliceert echter wel
dat er iets is om over te onderhandelen. In het Britse voorbeeld is dat de planning
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permission. Dit veronderstelt echter een overheid die richtlijnen hanteert over de wijze
waarop zij de ruimte ingericht wil zien. Bij een volledig vrije grondmarkt is dit echter
niet het geval en heeft de gemeente geen publiekrechtelijke machtsbasis die zij in onderhandelingen kan aanwenden. Een bouwvergunning (die in het Palet-perspectief gehandhaafd blijft) kan namelijk niet meer op basis van ruimtelijke-ordeningscriteria
worden geweigerd en bovendien biedt de huidige bouwvergunning geen mogelijkheden om deze te weigeren op financiële gronden.
Een vrije grondmarkt betekent dus dat gemeenten hun publiek- en privaatrechtelijke
instrumenten verliezen om invloed op de ruimtelijke inrichting uit te oefenen. Hierdoor neemt het zogenaamde beleidsrisico toe . Men heeft minder middelen ter beschikking om een beoogde of gewenste ruimtelijke ordening na te streven. Tevens staan de
mogelijkheden om grondprijzen te verevenen en kostentoerekening naar uitgeefbare
grond te differentiëren op de tocht. Echter, hier staat ook iets tegenover: het economisch risico dat gemeenten nu nog via hun actieve participatie in de grondmarkt lopen, verdwijnt.
In het Verenigd Koninkrijk bezitten lokale overheden altijd nog het publiekrechtelijke
middel van de planning permission. Voor het overige is de markt vrijer dan in Nederland nu het geval is . Toepassing van het Britse planningssysteem leidt volgens Verhage en Needham (1997 : 2063) tot de bouw van minder woningen . Projectontwikkelaars
zien de planning gain als extra kosten. Wanneer deze niet in de prijs van de woningen
kan worden doorberekend 15 , zal de winstmarge van projectontwikkelaars dalen en
zullen zij minder woningen aanbieden. Dit heeft de volgende consequentie. Minder
woningbouw zal leiden tot hogere prijzen en hogere ontwikkelingswinsten van projectontwikkelaars en dus tot een potentieel grotere marge welke kan worden geïncasseerd of deels kan worden afgeroomd voor verbeteringen in de woonomgeving. Dit
stelt de lokale overheid voor het volgende dilemma: een groter aanbod van woningen
en een kwalitatief mindere woonomgeving of een geringer woningaanbod met een
woonomgeving op een kwalitatief hoger niveau. Ontwikkelaars zullen alleen bereid
zijn in de woonomgeving te investeren, wanneer dit een direct verhogend effect heeft
op de prijzen van de te realiseren woningen en daarmee op hun ontwikkelingswinst.
Ontwikkelaars zullen veel minder of helemaal niet bereid zijn te betalen voor voorzieningen die niet in directe zin te relateren zijn aan hun eigen producten, te weten het
aanbieden van huisvesting voor woonconsumenten en bedrijven. Dit zullen voornamelijk bovenwijkse voorzieningen zijn. Een behoefte zal ontstaan aan een mechanisme
waarmee allerlei voorzieningen waarin de markt niet voorziet, te bekostigen. Dit
opent echter nieuwe perspectieven om marges van projectontwikkelaars af te romen en
daardoor extra financiële middelen te genereren die kunnen worden aangewend voor
infrastructurele werken of sociaal-culturele voorzieningen.
Het hiaat dat ontstaat bij het aanbod aan voorzieningen is illustratief voor het verdwijnen (bij een vrije grondmarkt) van de coördinerende functie van de ruimtelijke ordening voor verschillende sectorbelangen. Ecologisch waardevolle gebieden zullen niet
meer vanuit ruimtelijk facetbeleid worden beschermd, maar het zal vooral aankomen
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Hiervan gaan Verhage en Needham ( 1997) uit, omdat zij veronderstellen dat de woningprijzen worden bepaald door het totale aanbod en de totale vraag naar woningen.
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op de kracht van de sector zelf. Hetzelfde geldt voor andere sectoren zoals landbouw,
milieuhygiëne, verkeer en externe veiligheid. Ook de beleidsmatige coördinatie tussen
deze sectoren ten aanzien van hun conflicterende ruimteciaims vervalt en wordt vervangen door marktregulatie. Echter, veel sectoren hebben geen ervaring met dit mechanisme. Theoretisch zijn er wel marktmechanismen voor bijvoorbeeld schadelijke
emissies, maar hiermee is nagenoeg geen ervaring opgedaan. Dit vergt een nog niet
bestaande institutionele context. Er zal ook voor deze sectoren een marktplaats moeten
worden gecreëerd met regels die een efficiënte marktwerking garanderen.
Gemeenten verliezen bij een vrije grondmarkt ook hun coördinerende functie binnen
de ruimtelijke ordening. Zolang er geen basiseisen op sociaal, veiligheid- en milieugebied worden geschonden, mág een ontwikkeling overal plaatsvinden. De gemeente
heeft geen zeggenschap over waar en wanneer gebouwd wordt, en waar en wanneer
bestemmingswijzigingen van grond plaatsvinden. Hierdoor wordt het moeilijk op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen, hetgeen eveneens de coördinatie met andere
sectoren bemoeilijkt. Coördinatie zal zich vooral richten op individuele projecten,
waarover met marktpartijen afspraken te maken zijn. Dit betekent echter wel dat op
een laag ruimtelijk schaalniveau meer mogelijkheden ontstaan om te komen tot maatoplossingen.
Voor het gemeentelijke apparaat betekent een overgang van sterk geformaliseerde regulering via ruimtelijke ordening naar een informele marktregulering veel voor de inzet en expertise van het personeel. Wil men nog enige invloed op de ruimtelijke ordening kunnen uitoefenen, dan moet men actief in een marktomgeving kunnen opereren.
Dit betekent dat men niet uitsluitend kan afwachten en reageren op ontwikkelingen,
maar dat men actief vanaf het begin bij mogelijke ontwikkelingen betrokken zal moeten zijn. Dit vraagt om een grondige kennis van de werking van de grond- en vastgoedmarkt. Gemeenten zullen zich ook in diverse rollen moeten kunnen schikken. De
ene keer is men bij een project betrokken als marktpartij (omdat men bijvoorbeeld
grond in eigendom heeft), een andere keer als onderhandelaar of bemiddelaar
(bijvoorbeeld bij NIMBY -ach ti ge conflicten). Afgaande op de Britse situatie zal ook
de behoefte aan juridische kennis toenemen, omdat afspraken in contracten zullen
worden vastgelegd. In het Verenigd Koninkrijk heeft dit er toe geleid dat advocaten
vaak al bij de voorafgaande besprekingen worden betrokken.
Ten slotte is van belang dat de democratische controle op het proces van de ruimtelijke ordening gaat veranderen en wordt bemoeilijkt. Wanneer allerlei democratisch
goedgekeurde planfiguren verdwijnen en plaats maken voor bilaterale contracten en
overeenkomsten, kan het publieke besluitvormingsproces in gedrang komen. Informatie waarop marktpartijen hun keuzen stoelen, bevat vaak vertrouwelijke (concurrentiegevoelige) gegevens die zij niet graag aan de openbaarheid willen prijsgeven. Hierdoor wordt de publieke besluitvorming op onvolledige informatie gebaseerd of vindt
de besluitvorming gedeeltelijk buiten het publieke domein plaats. Beide situaties staan
in schril contrast met de ontwikkeling in de richting van de steeds mondiger wordende
burger die nadrukkelijk zijn plaats in de besluitvormingsarena opeist.
De invoering van een vrije grondmarkt heeft niet uitsluitend gevolgen voor de overheid in het algemeen en gemeenten in het bijzonder. Ook voor marktpartijen zal er het
een en ander veranderen . Voor hen is belangrijk dat de huidige voorspelbaarheid van
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de toekomstige ruimtelijke ordening deels zal verdwijnen. Dit zal vooral de beleggers
aangaan, omdat zij investeren in onroerende goederen in de vorm van lange termijn
beleggingen. Onzekerheid over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen maken locatiekeuzen hachelijker. Het is immers moeilijker te bepalen waar ontwikkelingen zullen
plaatsvinden en of deze in de loop van de jaren hun (investerings)waarde zullen behouden. Er is sprake van een hoog risico.
Projectontwikkelaars daarentegen krijgen meer kansen. Hun mogelijkheden om aanbod op de woning- en (commerciële) gebouwenmarkt te creëren nemen toe. In hoeverre zij daartoe overgaan zal sterk afhangen van de actuele vraag naar woningen, winkelcentra, bedrijfsgebouwen en kantoren. Meer marktwerking op de grondmarkt impliceert in ieder geval dat de elasticiteit van het aanbod zal toenemen (uiteraard binnen
de eerder genoemde beperkingen van de vastgoedmarkt), temeer omdat instrumenten
zoals de voorverhuureis en bouwplicht l6 komen te vervallen. Het gevolg is dat op vele
plaatsen aanbod gerealiseerd zal worden, waardoor verschillende met elkaar concurrerende locaties zullen ontstaan. Verkorting van procedures, die als positieve spin-off
van een vrije grondmarkt kan worden gezien, zal hieraan tevens bijdragen.
Projectontwikkelaars en beleggers zijn hier als stereotypen neergezet. Bedacht moet
echter worden dat er vele tussenvormen bestaan. Zo zijn er beleggers die een eigen
ontwikkelingstak bezitten en projectontwikkelaars die ook zelf beleggen. Voor een
deel zal het daarbij gaan om methoden om de continuïteit in bouwactiviteiten veilig te
stellen.

3.6 Mogelijkheden van en grenzen aan regulering in een marktomgeving
3.6.1 Handhaving bouwvergunning in een vrije grondmarkt
In het Palet-perspectief blijft bij een vrije grondmarkt de bouwvergunning gehandhaafd. Deze vergunning blijft een instrument waarmee individuele bouwprojecten
kunnen worden beoordeeld. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar vijf beoordelingscriteria: bouwtechnisch, ruimtelijke ordening, milieu, esthetisch en financiële
mogelijkheden ter bekostiging van externe kosten. Een vergelijking met betrekking tot
de huidige Nederlandse situatie en een vrije grondmarkt is weergegeven in tabel 3.2.
Een beoordeling van bouwaanvragen op basis van bouwtechnische criteria blijft gehandhaafd, omdat deze gezien worden als basiseisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, indelingsvrijheid en duurzaamheid (milieu, inclusief energiebesparing). De
oordeelsvorming op grond van esthetische criteria zoals dat nu door een Welstandscommissie gebeurt, vervalt vermoedelijk, omdat hiermee de keuzevrijheid wordt aangetast en het realiseren van gebruikerspreferenties ten aanzien van gebouwontwerpen
kan worden belemmerd. Dit geldt ook voor het oordeel over de locatiekeuze. Deze
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Sommige gemeenten stellen bij de realisatie van kantoorgebouwen een zogenaamde voorverhuureis.
Dit betekent dat er pas gebouwd mag worden wanneer vaststaat dat een bepaald percentage van het
gebouw verhuurd is. Ook kennen veel gemeenten een zogenaamde bouwplicht. Dit betekent dat de
gemeente bij verkoop van grond (of uitgifte in erfpacht) de afnemer verplicht tot het realiseren van
een gebouw.
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Tabel 3.2

Beoordelingscriteria bij de aanvraag van een bouwvergunning in de
huidige situatie en in een situatie met een vrije grondmarkt
Huidige situatie

Situatie bij vrije grondmarkt

Bouwtechnisch

Aanwezig

Blijft gehandhaafd

Ruimtelijke ordening

Aanwezig

Vervalt

Coördinatie met milieuvergunning / milieuzonering

Vervalt grotendeels .
Deels geïntegreerd in
'bouwtechnisch'

Aanwezig

Vervalt waarschijnlijk

Niet aanwezig

Invoering gewenst

Beoordelingscriteria bij aanvraag
bouwvergunning

Milieu

Architectonisch, stedenbouwkundig
Financieel (bekostiging
externe kosten)

wordt geheel overgelaten aan individuele preferenties en de (financiële) mogelijkheden.
Doordat het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium vervalt, wordt de coördinatie tussen ruimtelijke ordening en milieubeleid automatisch beëindigd. Het sectorbeleid zal
zich hier sterker moeten manifesteren om de basiseisen te handhaven. Nationale en
EU basiseisen op sociaal, veiligheids- en milieugebied zullen op sectorniveau moeten
worden geregeld.
Doordat gemeenten geen actief grondbeleid meer voeren, vervalt hun basis om daarmee middelen te genereren voor de aanleg van infrastructuur en andere voorzieningen.
Ook andere instrumenten waarmee financiële dekking kan worden verkregen voor
ruimtelijke investeringen die gebaseerd zijn op de' huidige ruimtelijkeordeningswetgeving, vervallen (bijvoorbeeld de grondexploitatieheffing) . De financiering zal daarom verschuiven van locatiegewijs (woonwijk of bedrijventerrein) naar
projectsgewijs (individuele bouwprojecten). Bij handhaving van de bouwvergunning
kunnen in navolging van de Britse en Amerikaanse voorbeelden externe kosten worden verrekend door voorwaarden te stellen aan de verlening van een bouwvergunning.
In Nederland biedt de wetgeving daar momenteel geen mogelijkheden voor. Invoering
van regelgeving die dit wel toestaat, zal moeten ingaan op de reikwijdte van dit kostenverhaal en de mate van standaardisatie van een dergelijk verhaal. Op beide aspecten
zal nader worden ingegaan.
De reikwijdte van de mogelijkheden om externe kosten te verhalen op aanvragers van
een bouwvergunning kan op verschillende aspecten betrekking hebben:
de relatie tussen oorzaak en gevolg (causaal of niet);
de aard van de externe effecten waarover een vergoeding mag worden verrekend;
de waarschijnlijkheid van het ontstaan van conflicten;
de verdeling van de externe effecten over de ontvangers daarvan;
de omvang van de externe effecten;
de verdeling van de opbrengsten tussen belanghebbenden.
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De keuzen die hiermee gepaard gaan, zullen uiteindelijk bepalen in hoeverre bij de
praktische uitvoering van het instrument de uitkomsten bestand zijn tegen de politieke
praktijk en juridische uitdagingen (zie ook 3.6.2). Er mag van worden uitgegaan dat
belangengroepen (coalities) door middel van lobbyen, media-aandacht en formele procedures zullen proberen besluiten (verlening van bouwvergunningen) te beïnvloeden.
Geformaliseerde protestmogelijkheden kunnen uitlopen op rechtszaken, waar argumenten onderdeel zullen worden van juridische afwegingen. Het resulterende proces
kan veel tijd in beslag nemen en zeer complex zijn waardoor per saldo de totale transactiekosten hoger zullen zijn dan nu het geval is.
De meest vergaande manier van standaardisatie van het kostenverhaal is de gestandaardiseerde vergoeding die door de nationale overheid wordt opgesteld. Hierdoor
wordt vermeden dat er verschillen ontstaan in lokale interpretaties over de vraag welke effecten belangrijk zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan. Echter, het is juist
de lokale situatie waar de effecten het meest worden ondervonden.
Binnen het Palet-perspectief is het ontstaan van een ver doorgevoerde standaardisatie
van bovenaf niet aannemelijk. Er is dan geen sprake van marktwerking en het sluit
niet aan bij lokale omstandigheden. Eerder zal er sprake zijn van onderhandelingsplanologie op lokaal niveau, waarbij omvang en aard van het kosten verhaal onderdeel
zijn van het onderhandelingsproces tussen gemeente en de partij die een bouwvergunning aanvraagt. Bij een dergelijke onderhandelingsplanologie moet men beducht zijn
voor actoren met minder goede bedoelingen, die zich een positie hebben verworven
waardoor het onderhandelingsproces kan worden verstoord. Gedacht kan worden aan
grondeigendom vanwege speculatieve bedoelingen, waarbij kortetermijnwinsten worden nagestreefd, doordat men zich laat uitkopen door bonafide actoren die projecten
wensen te realiseren.

3.6.2 Compensatie van negatieve effecten
In de perspectieven komt het compensatiebeginsel in twee vormen voor. De eerste
vorm kunnen we bestemmingscompensatie noemen. Het is een voorwaarde voor de instemming met een bestemmingsverandering in die gevallen waarin een verdwijnende
bestemming zo waardevol wordt geacht dat ze elders moet terugkeren. Deze vorm
wordt toegepast bij het verlies van natuurwaarden. Het gaat daarbij om het goedmaken
van iets dat te kort schiet of uitgevallen is.
De tweede vorm van compensatie kan grondgebruikscompensatie worden genoemd.
Het gaat daarbij om een vergoeding in gevallen waarin door een bepaald grondgebruik
hinder, overlast of schade wordt veroorzaakt aan niet bij het grondgebruik betrokkenen. Hier is primair de vergoeding van de door een rechtspersoon geleden schade in
het geding.
Tussen beide vormen van compensatie bestaan verschillen, die zullen doorwerken in
de beoogde regelgeving. Een eerste verschil is dat het bij de grondgebruikscompensatie gaat om schade die aantoonbaar aan een rechtspersoon wordt toegebracht, terwijl
dat bij bestemmingscompensatie niet het geval is. Bij deze laatste vorm van compensatie gaat het om aantasting van waarden die maatschappelijk worden gekoesterd. Bestemmingscompensatie zal daarom vooral binnen de sferen van het publiekrecht moeten worden afgehandeld. Immers, het zal moeilijk zijn te bepalen of er daadwerkelijk
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schade wordt geleden. Bij grondgebruikscompensatie is dat wel het geval en ligt een
privaatrechtelijke atbandeling meer voor de hand.
Een tweede verschil is in hoeverre er sprake is van een aantasting van de basiseisen op
sociaal, veiligheids- en milieugebied. Het lijkt reëel te veronderstellen dat deze eisen
worden gehandhaafd vanuit het sectorbeleid. Pas wanneer aan de basiseisen is voldaan
en er toch nog hinder, overlast of schade optreedt, is er sprake van grondgebruikscompensatie. In hoeverre dan nog compensatie wordt gegeven, zal moeten worden bepaald door middel van onderhandelingen. Het behalen van een onderhandelingsresultaat kan gekoppeld worden aan de uitgifte van een bouwvergunning. Een standaard
voorwaarde daarbij is dan dat een bouwvergunning pas wordt verleend wanneer de
initiatiefnemer genoegzaam heeft aangetoond dat schade aan derden is gecompenseerd.
Ook bij bestemmingscompensatie kunnen onderhandelingen worden gevoerd. Echter,
deze zijn van een andere orde. Grondeigenaren kunnen bij onderhandelingen over de
verkoop van grond, andere grond als compensatie eisen. Overheid en coöperatieve
belangenbehartigingsorganisaties (coalities) kunnen daarbij een rol spelen. Bestemmingscompensatie is echter alleen gerechtvaardigd wanneer elders hetzelfde grondgebruik wordt gecontinueerd. Is de grondeigenaar daar niet toe genegen, dan zal deze
daartoe moeten worden gedwongen.
Bestemmingscompensatie wordt al toegepast in Noord-Brabant waar bij de aantasting
van de door de provincie geïntroduceerde ecologische hoofdstructuur het compensatiebeginsel wordt toegepast. Er is een regeling opgesteld waarin de aard en omvang
van de vereiste compensatie wordt bepaald, zodat deze resulteert in zoveel mogelijk
vergelijkbare natuurwaarden (Jeurink et al., 1998). Voorts zijn vele andere nietgeïnstitutionaliseerde vormen van bestemmingscompensatie bekend in de recreatieve
sector (verplaatsten van volkstuinen en sportparken) .
Het zullen vooral de economisch zwakke functies zijn, waarbij de grondgebruiker niet
tevens de grondeigenaar is, die bescherming behoeven in de vorm van een verplichte
bestemmingscompensatie. Deze kunnen worden vastgelegd in een ruimtelijk of sectoraal plan.
Welke voor- en nadelen kunnen aan het fenomeen van compensatie worden toegekend? Gerkes (1998: 245) noemt de volgende voordelen:
de mogelijkheid om milieuhinder te compenseren zodat de totale leefkwaliteit beter wordt (is bij het louter handhaven van normen niet mogelijk);
er zijn meer mogelijkheden om te komen tot consensus over oplossingen;
door de afweging van leefkwaliteit ontstaat er meer aandacht voor de kosten van
het gebruik van de openbare ruimte en milieugoederen en kunnen deze worden
doorberekend aan de veroorzaker;
door hinder te compenseren kan de aantrekkelijkheid van de buurt worden vergroot;
het ontstaan van een legale situatie.
Als nadelen noemt Gerkes:
compensatie neemt de hinder niet altijd weg;
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compensatie is een weinig creatieve oplossing waardoor niet alles wordt ondernomen om de norm te halen (hierdoor kunnen er lokale verschillen optreden);
er ontstaat een kans op concurrentievervalsing door verschillen in rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid tussen bedrijven;
compensatie kan vervallen tot een alibi voor milieuhinderlijke activiteiten;
er kunnen problemen ontstaan met individuele rechtsbescherming;
omdat compensatie berust op het afwegen van belangen op politiek-bestuurlijk niveau, kunnen rendementsoverwegingen de overhand krijgen, zodat afwenteling
(naar schaal, tijd en betrokkenen) mogelijk is.
Gerkes wijst er op dat planning gain en development fees als instrument kunnen worden gezien om compensatie te realiseren of af te dwingen. De ervaring in zowel het
Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten wijst erop dat zich daar nog een extra
probleem voordoet, namelijk de al dan niet causale relatie tussen de oorzaak van de
overlast en de aard van de compensatie (wat mag de overheid wel en niet van ontwikkelaars eisen). In beide landen is hierover in de loop van jaren een uitgebreide jurisprudentie opgebouwd. De Britse praktijk geeft bovendien aan dat het bij compensatie
om zeer subjectieve zaken kan gaan. In extreme situaties kunnen onderhandelingen
over compensatie dan ook het karakter krijgen van loven en bieden. Zolang de betrokken partijen het met de daaruit voortvloeiende uitkomst eens zijn, zal niemand naar de
rechter gaan en is toetsing op bijvoorbeeld rechtmatigheid niet aan de orde.
Een dergelijke toetsing vereist inzicht in de volgende vier onderwerpen:
aard en omvang van de effecten;
aard en omvang van de compensatie;
identificatie van de veroorzaker van de effecten;
identificatie van de ontvanger(s) van de compensatie.
Deze facetten zijn waarschijnlijk vooral van toepassing op bestemmingscompensatie
en minder op de grondgebruikscompensatie. Bij de grondgebruikscompensatie lijken
hiervoor de algemeen gehanteerde vereisten bij aansprakelijkheid relevant. Deze zijn
(Michiels & Hoekstra, 1991: 73):
omechtmatigheid;
schuld;
schade;
causaal verband;
relativiteit.
Bij de bestemmingscompensatie doet zich nog een additioneel probleem voor . Partijen
kunnen het eens worden over de aard en de omvang van de compensatie, maar dan
nog is medewerking vereist van derden in de vorm van het ter beschikking stellen van
grond. Wat te doen als de compensatie moeilijk is te vinden? Dit probleem doet zich
momenteel voor bij de compensatie van aangetaste delen van de ecologische hoofdstructuur. Minister Van Aartsen denkt er dan ook over compensatie in dergelijke gevallen bij wet te regelen (NRC Handelsblad, 19-2-1998). Het kan nodig zijn hiervoor
een onteigeningsprocedure in het leven te roepen .
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3.6.3 Optredende coalities
Marktpartijen aan zowel de vraag- als aanbodzijde kunnen hun positie op de markt
versterken door coalities aan te gaan. Dit verschijnsel treedt ook heden al in Nederland op. Bij de realisatie van projecten gaan ontwikkelaars onderling of met beleggers
en bouwbedrijven coalities aan. Belangenorganisaties proberen het sectorbelang bij
allerlei maatschappelijke processen te behartigen. Dit doen zij ook ten aanzien van
kwesties op het terrein van de ruimtelijke ordening. Dit zal in een landelijke context
gebeuren, maar ook regionaal en lokaal. Ook aan de 'vraagzijde' treffen we min of
meer geïnstitutionaliseerde coalities aan als de Vereniging Natuurmonumenten en de
vereniging eigen huis.
Deze goed georganiseerde en over kapitaal en kennis beschikkende belangengroepen
en maatschappelijke bewegingen zijn in het algemeen goed in staat adequaat tegenspel
te bieden bij gecompliceerde plannen en projecten. Zij zullen echter altijd redeneren
vanuit een krachtig deelbelang en zijn veelal landelijk en sectorgewijs georganiseerd.
Men denke bijvoorbeeld aan de rol van de Vereniging Natuurmonumenten in de besluitvorming over IJburg. De vraag is of zij kunnen worden beschouwd als zaakwaarnemer van de individuele burger of onderneming. Met andere woorden, er is onduidelijkheid over de representativiteit van deze organisaties . In hoeverre mogen zij optreden als zaakwaarnemers bij bijvoorbeeld compensatie van aangetaste belangen of
maatschappelijke waarden? Zeker wanneer coalities meer dan alleen een standpunt
vertegenwoordigen maar ook optreden namens een gevestigd belang is dit belangrijk.
In hoeverre is een coalitie daartoe gerechtigd, zonder dat men grondeigenaar of
grondgebruiker is? Mogen deze coalities mee onderhandelen over bijvoorbeeld een bestemmingscompensatie en tot hoever reikt hun invloed daarbij? Is in dit verband een
publieke besluitvorming niet superieur waarbij proceseisen kunnen worden gesteld en
met de belangen van derden rekening wordt gehouden?
In de praktijk zullen dit soort vragen zich vooral voordoen op het landelijke niveau,
waar het vaak om anonieme belangen gaat. Op lokaal niveau zullen coalities veel eerder ontstaan vanuit grondeigenaren of grondgebruikers, verenigd in bijvoorbeeld bedrijven- of buurtverenigingen, waardoor de legitimiteit van het zaakwaarnemerschap
minder snel in het geding is . Deze coalities zijn veel minder sectorgewijs georganiseerd, maar vinden hun basis juist in een bundeling van plaatselijke belangen. Verwacht mag worden dat hun kennis en organisatieniveau lager is dan dat van de landelijk opererende organisaties. Hun mogelijkheden om krachtig tegenspel te bieden tegen
ongewenste ontwikkelingen, gestuurd door marktpartijen, lijkt daardoor in vele gevallen gering 17 • Door de veelheid aan bouwinitiatieven die worden ontplooid, zullen zij
bovendien keuzen moeten maken waartegen zij wel en waartegen zij niet in het geweer
willen komen. Beïnvloeding van ruimtelijke ontwikkelingen gebeurt daarmee op een
ad hoc basis. Eerder zal sprake zijn van coalities die reageren op aangekondigde plannen, dan van coalities die anticiperen op mogelijke ontwikkelingen.

17
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Overigens behoeft daarbij niet alleen gedacht te worden aan burgers die tegen de vestiging zijn van
een bedrijf. Ook bedrijven kunnen de komst van een woonwijk zien als bedreiging voor toekomstige
uitbreidingsplannen.

3.6.4 Sturing door de gemeente?
Bij de voorgaande drie paragrafen (3 .6.1 tot en met 3.6.3) is er impliciet van uitgegaan dat gemeenten hun actieve grondpolitiek opgeven. Binnen een vrije grondmarkt
kunnen gemeenten er echter toe besluiten dit niet te doen en de actieve grondpolitiek
als instrument in te blijven zetten bij het realiseren van ruimtelijke doelstellingen.
Doordat het bestaande ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium wegvalt, vervalt ook een
deel van de basis onder deze politiek. Men kan daarbij denken aan grondslagen voor
onteigening of het voorkeursrecht bij grondtransacties . Een en ander betekent dat gemeenten steeds meer een normale marktpartij worden, zonder privileges . In hoeverre
dan nog sprake is van een min of meer succesvol beleid (zoals tot nu toe), valt te bezien. Bovendien kunnen gemeenten met een actief grondbeleid wel proberen op bepaalde locaties een ontwikkeling van de grond te krijgen, maar dit zal andere marktpartijen er niet van weerhouden elders concurrerende ontwikkelingen te creëren. Ten
opzichte van de huidige situatie zal het economische risico dat gemeenten lopen met
het voeren van een actief grondbeleid daardoor toenemen.
In de situatie waarin een gemeente (een provincie of een ministerie) tegelijk marktpartij is en publieke actor die de spelregels moet maken en naleven van de steeds vaker
optredende onderhandelingen, zullen bovendien problemen ontstaan met dit dubbele
sturingsperspectief (de overheid als opsteller van regelgeving en als marktpartij). Ten
Heuvelhof (1993) wijst er in dit verband op dat de normen en waarden en onderlinge
percepties van actoren in beide sturingsperspectieven moeilijk zijn te combineren. Van
een overheid die een belangrijke rol heeft in het opstellen en handhaven van regels die
het verkeer tussen private actoren regelt, wordt verwacht dat zij zorgvuldig en betrouwbaar is. Van marktpartijen bestaat een ander verwachtingsbeeld, namelijk opportunistisch en betrekkelijk normloos. Worden beide sturingsperspectieven gecombineerd binnen de overheid, dan ontstaat er volgens Ten Heuvelhof (1993: 49) een onvoldoende krachtig systeem om een geconsolideerde sfeer van vertrouwen en
samenwerking te scheppen.
Binnen een geheel vrije grondmarkt lijkt de gemeente op het eerste gezicht stuurloos
ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling. Uit ervaringen in de Verenigde Staten
blijkt echter dat na verloop van tijd er toch een maatschappelijke vraag naar ruimtelijke regelgeving ontstaat. Afgaand op de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk vragen
de bouwvergunning nieuwe stijl of rechtstreekse compensatie van externe kosten om
een zeker ruimtelijk afwegingskader . Een dergelijk kader behoeft niet zo rigide te zijn
als het huidige bestemmingsplan, maar dient wel voldoende robuustheid te bezitten om
plannen waartegen zwaarwegende ruimtelijke bezwaren bestaan, te kunnen weren.
Een basis daarvoor kunnen de huidige structuurplannen zijn, waarin de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingsrichting binnen de gemeente wordt aangegeven, zonder dat
daarmee voor elke locatie de bestemming wordt bepaald.
Bouwplannen zouden aan een dergelijk structuurplan kunnen worden getoetst en wel
aan de volgende criteria:
Bestemmingsverandering .
Optreden van externe effecten.
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Wanneer er geen bestemmingsveranderingen in het geding zijn en er geen noemenswaardige externe effecten optreden, is er geen reden om het desbetreffende bouwplan
tegen te houden. Zijn deze bezwaren er wel, dan dienen betrokken partijen eerst de
gelegenheid te krijgen onderling conflictpunten te regelen . Allerlei vormen van compensatie of schadeloosstelling kunnen daarbij worden gebruikt. Bij bestemmingsveranderingen kan ook gedacht worden aan een soort instemmingsrecht van omwonenden.
Aan dit instemmingsrecht kunnen verschillende compensatiemogelijkheden worden
gekoppeld. Basiseisen op sociaal en milieugebied worden sectorgewijs afgedaan . Komen de partijen tot een minnelijke schikking, dan zal deze getoetst moeten worden aan
het structuurplan. Alleen bij zwaarwegende ruimtelijke bezwaren kan een gemeente de
voorstellen dan afwijzen: de markt heeft immers zijn werk gedaan.
Komt er geen schikking, dan zal de gemeente de randvoorwaarden moeten aangeven
waarbinnen de plannen doorgang kunnen vinden of het gehele plan direct afwijzen. De
gemeente bezit dan veel verdergaande bevoegdheden om randvoorwaarden te regelen
dan wanneer betrokkenen onderling tot overeenstemming zijn gekomen.
Bij projecten die verschillende afzonderlijke bouwplannen bevatten of gebiedsgewijze
plannen, moet de mogelijkheid bestaan, de zojuist besproken onderwerpen in een keer
te regelen. De initiator van het project dient voor het totale project het zojuist besproken traject te doorlopen. Binnen de contouren van het project is de initiator verantwoordelijk voor de ruimtelijke afstemming van belangen (van toekomstige bewoners
of gebruikers). Binnen het project zijn namelijk geen gevestigde belangen, anders dan
die van de initiator zelf. Houdt de initiator onvoldoende rekening met de belangen van
de toekomstige bewoners of gebruikers van zijn project, dan wordt daarmee de waarde
van het project aangetast.

3.7

Bevindingen

Onder een vrije grondmarkt hebben wij verstaan een grondmarkt die niet wordt gehinderd door bestemmingen die door ruimtelijk beleid aan locaties zijn gegeven. Dit betekent dat bij een volledig vrije grondmarkt de bestemming van de ruimte wordt bepaald door vraag en aanbod.
Bij een vrije grondmarkt zal de ruimtelijke dynamiek toenemen. Buitenlandse ervaringen leren dat het samenstel van grondmarkt, markt voor projectontwikkeling en markt
voor onroerend goed zeer gevoelig is voor bewegingen in de conjunctuur en daardoor
aan grote schokken blootstaat. De fluctuaties in aanbod en prijzen zullen toenemen.
De dempende invloed die de bindende ruimtelijke plannen daarop nu hebben, valt
weg.
Een vrije grondmarkt brengt grote veranderingen in de bestuurlijke omgeving rondom
het ruimtegebruik. Gemeenten en alle andere publieke organen raken de bekende publiekrechtelijke middelen om de ruimtelijke orde te beïnvloeden kwijt. De democratische controle op het grondgebruik die verbonden is met de ruimtelijke besluitvorming
wordt drastisch gereduceerd. De planning van voorzieningen krijgt een ad-hoc en
sectoraal karakter wegens het ontbreken van een integraal afwegingskader . Belangenafweging zal sterker projectgeoriënteerd zijn en individuele preferenties op basis van
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verwachte financiële opbrengsten verdringen gemakkelijk collectieve voorkeuren voor
grondgebruik zonder zichtbare opbrengsten: sterke functies winnen van zwakke functies. Het is dan ook te verwachten dat het sectorbeleid zich zal versterken en eigen
wegen zal zoeken om zijn ruimtebehoeften veilig te stellen. Tegenkrachten tegen ongewenste ruimtelijke gevolgen van een vrije grondmarkt komen vooral van nationaal
en sectoraal georganiseerde coalities , hoewel hun legitimiteit telkens ter discussie zal
staan. Lokale coalities lijden minder onder een gebrek aan legitimiteit, maar hebben
een achterstand waar het gaat om kennis, middelen en continuïteit.
Bij het ontbreken van een actief grondbeleid lopen gemeenten minder economische en
financiële risico's, maar meer beleidsrisico's wegens onzekerheden over de ruimtelijke
inrichting en de daarop gerichte initiatieven tot verandering van het grondgebruik.
Wel kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor private financiering van infrastructuur en voorzieningen. De kansen voor oplossingen op maat nemen dan toe, omdat
ontwikkelaars belang hebben bij een adequate inrichting in de directe omgeving van
hun project.
De gemeentelijke organisatie zal moeten worden aangepast in de richting van meer
marktconform handelen en onderhandelen. Veel van wat nu publiekrechtelijk is geregeld, komt in de sfeer van privaatrechtelijke overeenkomsten. Het belang van juridische expertise neemt toe evenals het gevaar van oneigenlijke overwegingen bij transacties voor publieke voorzieningen en vergunningverlening .
Het ontstaan van een vrije grondmarkt betekent vanzelfsprekend dat veel regels en instrumenten verdwijnen. Zoals al gesignaleerd, zal echter de sectorale regelgeving
groeien: zowel om schades te beperken door verboden, vergunningen of besternrningscompensatie, als om voorzieningen tot stand te brengen. Dit laatste krijgt extra accent
bij bovenwijkse voorzieningen. De financiering daarvan zal (mede) uit de opbrengsten
van de projectontwikkeling moeten komen, zodat regelgeving nodig is om de onderhandelingspositie van de publieke partners veilig te stellen en mogelijk ook om af te
bakenen wat in bepaalde gevallen onder het publieke belang moet worden verstaan.
Aanknopen bij een bouwvergunning ligt voor de hand.
Omgevingseffecten van een project op andere particuliere belangen zullen, wanneer ze
positief zijn, onvergoed blijven, maar tot schadeclaims leiden ingeval ze negatief zijn.
In hoeverre regelgeving kan bijdragen aan het doelmatig onderhandelen over dergelijke grondgebruikscompensaties is niet op voorhand te zeggen. Er zal immers jurisprudentie ontstaan en er is dus een zekere trade-off tussen regels en jurisprudentie (met
als potentiële scheidsrechter de transactiekosten) .
Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling mag worden verwacht dat het grondgebruik
extensiever zal worden. Bouwlocaties zullen ook kleinschaliger zijn en zich meer diffuus spreiden. Onbebouwd landelijk gebied (greenfield sites) trekt ontwikkelaars aan
ten koste van de steden. Stedelijke vernieuwing (brownfield sites) zal bij uitzondering
aantrekkelijk zijn en komt in het gedrang. Zowel binnen als buiten de steden verslechtert de ruimtelijke kwaliteit, niet op het niveau van het afzonderlijke project,
maar op het niveau van ruimtelijk gebruik, van landschap en van milieu en ecologische waarden.
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MOGELIJKHEDEN VAN EN GRENZEN AAN EEN

INTENSIEVE STEDELIJKE HERSTRUCTURERING

4.1

Inleiding

Welke instrumenten kunnen door de overheid worden ingezet om voldoende invloed te
hebben op de stedelijke herstructureringsprocessen? Op welke wijze kan de publieke
sector de vrije uitoefening van eigendomsrechten op grond beperken in het algemeen
belang? Wat zijn de (on)mogelijkheden van een gemeente? Op welke punten zou de
wet gewijzigd moeten worden om de armslag van een gemeente te vergroten? Hoe kan
de private sector gestimuleerd worden te investeren in bestaand stedelijk gebied? Allemaal vragen die centraal staan in dit hoofdstuk dat ingaat op de mogelijkheden van
en grenzen aan een beleid waarin (bijna) alles op de kaart van de stedelijke herstructurering wordt gezet.
De achtergrond voor een nadere uitwerking van de ontwikkelingsoptie van een gel:ntensiveerd stedelijk ruimtegebruik wordt gevormd door enerzijds het actuele beleid
van stedelijke vernieuwing en herstructurering en anderzijds door het perspectief Stedenland, zoals beschreven in de discussienota Nederland 2030 (RPD, 1997a). Het
huidige beleid wordt gezien als 'opmaat' voor een intensieve vorm van stedelijke herstructurering. Deze interpretatie zal uitmonden in een aantal veronderstellingen en
aannames die ten grondslag liggen aan een verdere uitwerking van geïntensiveerd stedelij k grondgebruik (paragraaf 4.2).
Een intensieve stedelijke herstructurering stelt hoge eisen aan een tijdige samenwerking en afstemming tussen overheden op verschillende bestuursniveaus en private partijen. Op de resulterende besluitvormingsprocessen wordt in paragraaf 4.3 ingegaan.
Vervolgens komt een aantal publiekrechtelijke instrumenten aan bod waarmee het
ruimtegebruik gereguleerd kan worden, de fysieke grenzen gehandhaafd en private investeringen in de gewenste richting kunnen worden gestuurd. De instrumenten uit de
Nederlandse praktijk worden steeds vergeleken met buitenlandse equivalenten
(paragraaf 4.4).
In paragraaf 4.5 wordt - aan de hand van de resultaten van de gedachte-experimenten
uit bijlage I - een nadere uitwerking van de behandelde instrumenten gegeven. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies (paragraaf 4.6).
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4.2

Actueel rijksbeleid als kader voor een intensieve stedelijke herstructurering

De Vierde Nota Extra (VINEX) vormt het kader voor het ruimtelijk beleid in Nederland. Dit beleid is gericht op het bundelen van woningbouw en voorzieningen, zowel
binnen als buiten stadsgewesten Min of meer passend in het VIN EX-beleid zijn verschillende beleidsnota's uitgebracht die specifieker aandacht besteden aan afzonderlijke thema' s en sectoren. Hieronder vallen ondermeer het ruimtelijk-economisch beleid
(Ruimte voor Regio's respectievelijk Ruimte voor Economische Dynamiek), het beleid
ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur (Structuurschema Groene Ruimte) , het
verkeer- en vervoersbeleid (SVV IJ) en het milieubeleid (NMP).
De meest recente stedelijke nota is de VROM-nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie
van VROM , 1997a). Hierin wordt het regeringsstandpunt over de herijking van de
Nota BelStaTo (Beleid voor de stadsvernieuwing in de toekomst) uiteengezet. Als bijzondere vorm van stedelijke vernieuwing wordt de herstructurering van stadswijken
gezien: "Het is een opgave, gericht op de vergroting van de differentiatie van woonen werkmilieus, daar waar de woonkwaliteit en de leetbaarheid onder druk staan ( ... )"
(Ministerie van VROM, 1997a: 51) .
Nadat het SCP in diverse publicaties had gewaarschuwd voor het in verval raken van
buurten en wijken, mede als consequentie van het vigerende marktconforme volkshuisvestingsbeleid, nam de Tweede Kamer in november 1995 kamerbreed een motie
aan waarin staatssecretaris Tommel werd gevraagd om in overleg met de besturen van
de vier grote steden te komen met een samenhangend pakket maatregelen om ruimtelijke segregatie tegen te gaan (Priemus et al., 1997). Dit resulteerde in het rapport De
gedifferentieerde stad (Ministerie van VROM, 1996). Sinds deze publicatie wordt de
nadruk gelegd op de noodzaak om de stedelijke woningvoorraad te herdifferentiëren
op grond van drie overwegingen. De eerste is dat door de op handen zijnde VINEXproductie wordt verwacht dat er de komende jaren een selectieve doorstroming naar
VIN EX-locaties zal optreden. Als gevolg hiervan dreigen eenzijdig samengestelde
stadswijken - gedomineerd door goedkope, kleine, gestapelde huurwoningen - te worden getransformeerd tot (Iage-)inkomenswijken, terwijl een ongedeelde stad de ambitie
is van het beleid. De tweede overweging is het feit dat de stedelijke woningvoorraad
niet goed blijkt te passen bij de dynamiek op de stedelijke arbeidsmarkt, die verschuift
van industriële werkgelegenheid naar zakelijke en persoonlijke dienstverlening. Een
kwaliteitsverbetering van delen van de woningvoorraad is hiervoor noodzakelijk. In de
derde overweging staat de vraag van consumenten centraal. Die zou zich meer en
meer richten op koopwoningen in een sociaal veilige en groene omgeving. Om een
verdere uittocht te voorkomen van huishoudens met bovenmodaal inkomen dient de
stedelijke woningvoorraad aan deze vraag te worden aangepast.
Veel van de aandachtspunten uit de nota Stedelijke Vernieuwing zijn terug te vinden in
bestaand rijks- en lokaal beleid: er zijn dwarsverbanden met beleid van andere departementen. Samen vormen zij de uitgangspunten voor de stedelijke vernieuwing en stedelijke ontwikkeling in het algemeen. Door de beoogde integrale aanpak ligt bijvoorbeeld een vergaande synergie met het Grote-Stedenbeleid (GSB) voor de hand. Het
GSB bouwt voort op de sociale vernieuwing en richt zich met name op werkgelegenheid, onderwijs, zorg, leefbaarheid en sociale veiligheid. In 1995 is een convenant
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tussen het kabinet en de vier grote steden ondertekend (Ministerie van Binnenlandse
Zaken, 1995a), enige tijd later ook met vijftien middelgrote gemeenten (Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1995b), gevolgd door nog eens zes gemeenten. Het Rijk heeft in
het kader van het GSB aan 25 gemeenten voor de jaren 1997 en 1998 een bijdrage van
200 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de stadseconomie. Het GSB
is complementair aan het herstructureringsbeleid dat zich met name richt op fysieke
ingrepen in de gebouwde omgeving.
De Nota Stedelijke Vernieuwing onderstreept het beleid van de herstructurering van
stadswijken met een extra rijksbijdrage, de zogenaamde Tijdelijke stimuleringsregeling
herstructurering goedkope woningvoorraad (MG 96-29, MG 98-07) . Voor 1998 is evenals voor 1997 - 65 miljoen gulden beschikbaar gesteld om de herstructurering van
wijken met een overwegend goedkope woningvoorraad te bevorderen. De regeling
geeft de betrokken gemeenten een nieuw instrument in handen om projecten - gericht
op herstructurering - te initiëren samen met andere lokale actoren. Investeringen worden verwacht van marktpartijen, woningcorporaties en gemeenten. Er dient een divers
instrumentarium te worden ingezet, variërend van sloop, nieuwbouw, verbetering en
samenvoeging tot aan- en verkoop. Het ministerie van VROM pleit voor een integrale
aanpak op wijkniveau. Voor de uitvoering zijn lokale partijen verantwoordelijk. Gemeenten zullen als regisseurs het proces op gang moeten brengen en begeleiden en
daarnaast condities scheppen voor andere partijen zoals de woningcorporaties en de
marktsector. Het Rijk draagt bij door de middelen die ze - naast de tijdelijke regeling gemeenten in het vooruitzicht stelt (onder meer GSB, VINEX, milieubeleid en stedelijke infrastructuur).
De rolverdeling bij de herstructurering van stadswijken verschilt van die bij de klassieke stadsvernieuwing (alhoewel de gereedschapskist niet zo anders is). Het grootste
deel van de woningen is in het bezit van de corporaties. Herstructurering vraagt van
hen aanpassing van delen van hun bezit, medewerking bij de verandering van de samenstelling van de woningvoorraad en het anders inrichten van de openbare ruimte.
Corporaties hebben als primaire verantwoordelijkheid het 'zorgen voor de huisvesting
van de doelgroep van beleid' . Dat omvat ook de zorg voor de leefbaarheid van de
wijk. Vooral in naoorlogse wijken wonen velen van hen in door corporaties beheerde
huurwoningen. Er wordt door het Rijk op toegezien (kaderstelling) dat de corporaties
daadwerkelijk de benodigde volkshuisvestingsprestaties leveren (vastgelegd in prestatie-afspraken tussen gemeenten en corporaties, zie verder paragraaf 4.4.1). De differentiatie van de woningvoorraad zal voor een groot deel door het bouwen van koopwoningen bereikt moeten worden. Er valt te verwachten dat de corporaties zich ook
meer en meer over dit lucratieve deel van de woningvoorraad zullen ontfermen.

4.2.1 Het perspectief Stedenland: de stad op slot
In het perspectief Stedenland uit de discussienota Nederland 2030 (RPD, 1997a) staat
de scheiding tussen stad en land centraal. De contouren van bestaande stedelijke gebieden in 2010 (inclusief de Vinex-locaties) zijn het uitgangspunt. Deze contouren geven de ruimte aan waarbinnen tot 2030 verstedelijking kan en mag plaatsvinden. Vitale en leefbare steden vormen het hart van dit perspectief. Steden ontwikkelen een
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skyline met een aansprekende vormgeving. Een transformatie van bestaande steden is
hiervoor nodig. Grote, nieuwe uitleggebieden behoren in Stedenland tot de verleden
tijd. Het accent verschuift naar het sleutelen aan de bestaande stad. Herstructurering is
nodig om de stedelijke kwaliteit te verhogen en te komen tot een efficiënter ruimtegebruik. Een strategie van verdichten en verdunnen dient stedelijke centra met hoogwaardige voorzieningen op te leveren als ook groene, compacte woonmilieus met veel
openbare ruimte. In Stedenland wordt uitgegaan van een toenemende intensiteit van
stedelijke activiteiten. Dit zal leiden tot een beperking van de mobiliteitsgroei en tot
kortere verplaatsingsafstanden. In de steden en tussen steden ligt het accent dan ook
op collectief vervoer. Wat betreft het wonen vereisen de uiteenlopende woonwensen
van de consument een verregaande differentiatie van woningen en woonmilieus. De
behoefte aan werklocaties wordt eveneens gerealiseerd in het bestaand stedelijk gebied
anno 2010, onder meer door de herstructurering en intensivering van verouderde bedrijfsterreinen. Stedenland kent twee soorten natuur: recreatienatuur in de directe nabijheid van de stad en grote natuurgebieden waar de mens een beperkte rol speelt.
4.2.2 Intensieve stedelijke herstructurering: verwachtingen en uitgangspunten
Een geïntensiveerde stedelijke herstructurering lijkt voor een deel een continuering
van bestaand beleid te impliceren, alhoewel de beleidsinspanningen een krachtiger
greep vragen op het grondgebruik dan waarmee we vertrouwd zijn. Het huidige restrictieve beleid wordt aangescherpt: de contouren van het bestaand stedelijke gebied
zijn het uitgangspunt: de stad gaat op slot! Dit betekent dat het ruimtegebruik in de
toekomst intensiever wordt en de stedelijke dichtheid toeneemt. De woonvoorkeuren
van individuele consumenten en de locatievoorkeuren van bedrijven zullen echter de
komende decennia niet sterk veranderen, zo is de verwachting. Uit achtergrondstudies
in het kader van de VROM-Woonverkenningen 2030 (Ministerie van VROM, 1997b)
blijkt dat de vraag zeer divers is en varieert van centrumstedelijk tot landelijk wonen.
Veel mensen willen nog steeds een huis met tuin in een suburb. Wanneer we uitgaan
van een verdergaande bevolkingsgroei, zullen dergelijke woonmilieus bij een intensieve stedelijke herstructurering binnen de bestaande contouren van het stedelijk gebied
in de toekomst niet ruim voorhanden zijn. Er bestaat voor een (footloose) toplaag - die
niet gebonden is aan een locatie en voldoende financiële armslag heeft - het alternatief
zich elders te vestigen (over de grens) . Huishoudens die aan een bepaalde locatie zijn
gebonden - of anderszins zonder alternatieven -, zullen zich moeten schikken wanneer
de vraag groot is en het aanbod gering (Kornai, 1972). Dezelfde redenering kan men
volgen voor bedrijven. Naast het gegeven dat economische activiteiten vaak veel
ruimte en flexibiliteit vragen, gaat ook de voorkeur van veel bedrijven uit naar suburbane gebieden. Het ministerie van EZ (1997) pleit voor corridors als economische
ontwikkelingsas. In een intensieve stedelijke herstructurering is - in navolging van
Stedenland - als uitgangspunt echter gekozen voor het sluiten van de grenzen om het
bestaande stedelijke gebied. Verwacht wordt dat er een continu spanningsveld zal bestaan tussen collectieve (bouwen binnen de bestaande stedelijke contouren) en individuele preferenties (ruim wonen en ruimte voor economische activiteit) .
Het uitgangspunt van een intensieve stedelijke herstructurering impliceert prominente
veranderingen in het gebruik van ruimte en grond. Als het Rijk erin slaagt het restric-
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tieve beleid buiten de stad te handhaven, zullen alle bouwactiviteiten dus in de bebouwde kom plaatsvinden. Dat betekent een ontwikkeling in de richting van een intensief ruimtegebruik: hoogbouw, ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebruik.
De complexiteit van de bouwopgave neemt toe. Het zal steeds moeilijker worden om
in de bebouwde kom water- en groenstructuren te handhaven, laat staan uit te breiden.
De bouwprojecten zullen in het algemeen incrementeel en niet erg grootschalig zijn,
omdat particulieren er zelden in slagen om grootschalige kaalslag tot stand te brengen.
Het inpassen van projecten in bestaande structuren en infrastructuren zal steeds veel
inspanning vergen.
Voor het slagen van een intensieve stedelijke herstructurering is de inbreng van private investeerders I noodzakelijk. Wanneer er door het restrictieve beleid schaarste
optreedt in het aanbod, zal dit een stijging van de grondprijzen betekenen. De verwachting is dan dat door het ontstaan van schaarste van grond zwakke functies het
zullen verliezen van sterke functies . Hoe zal het gaan met sociale woningbouw en
groen in de wijk? Heeft de overheid voldoende middelen voorhanden (subsidies en fiscale instrumenten) om het ontwikkelen van bepaalde voorzieningen te stimuleren en
marktconforme voorkeuren te reguleren?
Als zou blijken dat er buiten de steden voldoende alternatieven voorhanden zijn - die
meer aansluiten bij de woonvoorkeuren van de consument - en wanneer de harde
grenzen niet gehandhaafd worden, dan zou voor een deel van de investeringen in het
stedelijk gebied de afzet wellicht niet gegarandeerd zijn. Er ontstaat een spanningsveld
tussen vraag en aanbod. De vraag rijst hoe investeringen in de gewenste richting kunnen worden gestuurd en hoe de grenzen van de stad worden gehandhaafd.
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de besluitvorming tussen publieke
en private actoren (paragraaf 4.3) en op de instrumenten die noodzakelijk zijn om de
randvoorwaarden en ruimtelijke contouren te handhaven (paragraaf 4.4) .

4.3

Resulterende besluitvormingsprocessen

Een intensieve stedelijke herstructurering stelt hoge eisen aan een tijdige samenwerking en afstemming tussen overheden en private partijen om de transformatie van steden en het openhouden van het landelijk gebied tot stand te brengen. Stedelijke herstructurering lijkt bij uitstek een opgave van publiek-private samenwerking te zijn, zoals ook het SER-advies 'Samen voor de stad' (SER, 1998) aangeeft . Een zo groot
mogelijke samenhang in rijkskaders en een zo groot mogelijke beleidsvrijheid van gemeenten - binnen de vastgestelde grenzen van het bestaand stedelijk gebied - zijn
randvoorwaarden. Alhoewel de huidige rolverdeling tussen de overheden het uit-

Er zijn verschillen te verwachten tussen de investeringen die private actoren plegen in het kader van
de stedelijke herstructurering. Met name waar het de korte- en lange-tennijn rendementen betreft
(bouwen versus beleggen; winstbejag versus maatschappelijke verantwoordelijkheid). Zo mag worden verondersteld dat investeringen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) zich richten op lange-termijn effecten terwijl andere private actoren meer gericht
zijn op het korte-termijn rendement. Dit betekent ook verschil tussen de locatie en het onroerend
goed waarin wordt geïnvesteerd (nieuwbouw en bestaande voorraad) .

51

- -=

-

gangspunt is, dienen zij meer te gaan samenwerken en dient hun handelen meer op elkaar te worden afgestemd. Meer dan nu (en zeker meer dan in het perspectief Palet)
moeten instrumenten en middelen van diverse departementen, provincies en gemeenten elkaar versterken en worden afgestemd op het stimuleren van zuinig ruimtegebruik. In dit kader pleit het ministerie van VROM momenteel voor een bundeling en
vereenvoudiging van geldstromen op het gebied van volkshuisvesting en stedelijke
vernieuwing: één Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Bij de invoering
van het ISV (verwacht per januari 2000) verandert de taakverdeling tussen het Rijk, de
provincies en de gemeenten. Er wordt een sturingswijze geïntroduceerd waarbij de definitieve toekenning van het ISV -budget plaatsvindt op basis van een door de gemeente
opgestelde ontwikkelingsvisie. Binnen de geïntensiveerde herstructurering zou een
vereiste zijn dat de voorgestane ontwikkelingen zich binnen de - door het Rijk - vastgestelde stedelijke contouren afspelen. De procedure zal zijn dat een gemeente haar
ambities weergeeft in een investeringsvisie en dat het Rijk deze visies toetst op inhoud
en proces. Over de wijze van beoordelen is de gedachtevorming nog gaande. Duidelijk is wel dat het rijkskader enerzijds moet bestaan uit een aantal procesvereisten en
anderzijds uit een aantal beleidsvelden waaraan het Rijk doelstellingen koppelt.

Complexe besluitvorming
Ervan uitgaande dat een aantal actoren een bijdrage levert aan de ruimtelijke ontwikkeling is - volgens de bestuurskundige Teisman (1992) - een drietal benaderingen te
onderscheiden. Ten eerste is er een top-down-benadering, die wordt aangeduid als de
unicentrische benadering. Er wordt van uitgegaan dat eenheden hiërarchisch geordend
zijn en dat de centrale actor zelfstandig besluiten neemt. Uitgangspunt is dat de centrale overheid de samenleving kan sturen in de door haar gewenste richting (Teisman,
1992). De lokale overheid wordt in deze visie primair gezien als uitvoerder van het
beleid. Daarnaast is er de bottom-up-benadering, ook wel aangeduid als multicentrische benadering. Deze benadering stelt niet de sturingsbehoefte maar het zelfsturend
vermogen van de samenleving centraal. Verondersteld wordt dat zelfsturing het beste
tot stand komt wanneer de betrokken partijen hun eigen belang nastreven en autonome
beslissingen nemen. De lokale autonomie vormt, met andere woorden, het uitgangspunt waarin stedelijk beleid kan worden opgevat als het resultaat van lokale handelingen. Terwijl de unicentrische benadering de autonomie van de centrale overheid als
uitgangspunt neemt en de multicentrische benadering de autonomie van lokale overheden, benadrukt de pluricentrische benadering de vervlechting tussen de centrale overheid en lokale eenheden. Er bestaat geen hiërarchie maar ook geen autonomie. In de
pluricentrische benadering komt beleid tot stand door interactie tussen diverse partijen
die geen van alle in staat zijn autonoom beslissingen te nemen . De wederzijds afhankelijke actoren kunnen weinig bereiken zonder gemeenschappelijke besluitvorming.
Zowel actoren die ambities en ideeën hebben (en dus steun moeten verwerven) als actoren die middelen hebben (en zodoende steun kunnen verlenen) ontwikkelen strategieën. Vervlechting staat in het pluricentrisch perspectief centraal: "verschillende actoren maken in onderlinge samenwerking en strijd beleid" (Teisman, 1992: 20). Dit
betekent dat er een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de centrale en de lokale overheid en dat noch centraal, noch decentraal alleenbeslissingsrecht leidt tot bevredigend
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beleid. Niet het algemeen belang, noch het eigen belang is doorslaggevend . Het gemeenschappelijk belang staat in deze visie centraal. In het perspectief van Teisman bestaat er een interactie tussen publieke en publieke partijen - binnen een bestuursniveau
of op verschillende bestuursniveaus - en tussen publieke en private partijen2 •
Dit beeld past goed bij het perspectief van intensieve stedelijke herstructurering,
waarbij het Rijk de stedelijke contouren vaststelt en de stad, binnen dit kader, de regie
probeert te voeren. En binnen de stad is dit beeld adequaat voor het typeren van samenwerkingsrelaties tussen de gemeente en private actoren.
Onderhandelend bestuur: een nieuwe vorm van sturing?
Een reeks sociaal-wetenschappelijke studies is inmiddels gewijd aan de toegenomen
inter-organisationele relaties, die de uitdrukking zijn van de sterke toename van formele organisaties die zich steeds meer tussen overheid en burger hebben genesteld
(onder meer Stout & Hoekema, 1994). Als een stad de ambitie heeft om ontwikkelingen te sturen en daarbij rekening te houden met zelfstandig handelende marktpartijen,
is het model van het onderhandelend bestuur goed toepasbaar .

De opkomst van de organisaties tussen overheid en burger is gepaard gegaan met een
toenemende onderlinge vervlechting tussen deze organisaties, die zich op meso-niveau
van de samenleving met regulering van sectorale problemen bezighouden. Verklaringen hiervoor zijn onder meer de toegenomen complexiteit van maatschappelijke problemen (beleidsproblemen) en de toegenomen interdependentie en afhankelijkheid van
actoren in een gegeven beleidsdomein. De ongestuurde opkomst van regulerende organisatienetwerken (naast en tegenover directe overheidssturing) is aanvankelijk beschreven onder de noemer neocorporatisme, meer recentelijk wordt het als beleidsnetwerk aan de orde gesteld. Netwerken worden in een aantal recente wetenschappelijke artikelen als hét voorbeeld van een onderhandelingssysteem gezien (Scharpf,
1993; Vroom, 1994). In onderhandelingsnetwerken wordt vooral de nadruk gelegd op
de mogelijkheden van horizontale coördinatie en op meer specifieke problemen. Gevestigde sectorale belangen schuiven wat meer naar de achtergrond . Er is vaak sprake
van een mix van particuliere en publieke organisaties die door de aard van het specifieke beleidsprobleem van elkaars inbreng afhankelijk zijn. Er wordt een initiërende
rol van de overheid verwacht. "In het onderhandelend bestuursconcept wordt zelfregulering vooral als een mix van publiek en private regulering voorgesteld, logisch
voortvloeiend uit de veronderstelde horizontale en interdependente relaties tus-

2

In de oratie van Teisman (1997) wordt gesproken over 'creatieve concurrentie' waarbij in de ontwerpfase verschillende consortia - bestaande uit overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties - alternatieve concurrerende ontwerpen maken met betrekking tot het plan in kwestie. Het bevoegd gezag kan dan uit deze handelingsopties een keuze maken waarbij ook combinaties van scenario's denkbaar zijn.
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Tabel 4.1 Dominante kenmerken van markt, staat en onderhandelend bestuur
Markt

Staat

Onderhandelend
bestuur

I. Centrale actoren

Zelfstandige ondernemingen

Bureaucratische overheidsinstellingen

Beleidsnetwerk van autonome en interdependente corporate actoren;
maatschappelijke organisaties; overheidsinstellingen

Overige (individuele)
actoren

Ondernemers, consumenten, werknemers

Ambtenaren, onderdanen, cliënten

Representanten van organisaties

2.Centraal principe
van coördinatie en
allocatie

Concurrentie

Hiërarchie
verticale coördinatie

Horizontale coördinatie
via interorganisationele
onderhandeling

3.Belangrijkste sociale mechanismen

Ruil: direct en tegen
marktprijzen (geld)

Dwang, gezag, macht

Compromis en ruil
(generalized political
exchange); ruil is multilateraal (geen marktprijs)

4.Intentie/ doel van
centrale actoren

Winst

Stabiliteit, voorspelbaarheid

Stabiliteit, voorspelbaarheid, voorkomen
van ongewenste effecten

5.Belangenoriëntatie

Individueel eigenbelang

Algemeen belang

Dubbele handelingsorientatie: organisatiebelang en 'systeembelang'

6. Veronderstelde maatschappelijke uitkomst

Materiële welvaart

Gelijke en voorspelbare
behandeling; efficiënte
aanwending van middelen

Integratieve probleemoplossing, grotere nalevingsbereidheid/mogelijkheid; communicatie

7.Juridische uitkomst

Bilaterale contracten,
overeenkomsten

Wetgeving, regeloriëntatie

Publiek-private zelfregulering; multilaterale
convenanten

8. Gedragsbeheersing

Rationele keuzen

Geëxternaliseerd
(afgedwongen verantwoordelijk gedrag)

Geïnternaliseerd:
(veranwoordelijkheidsethiek)

9.Aantal actoren

onbeperkt

onbeperkt

beperkt

Bron: Vroom (1994).

sen alle actoren, inclusief de overheid, binnen een beleidsdomein" (Vroom, 1994:
96) . Volgens Vroom (1994) is onderhandelend bestuur) niet louter een analytisch concept, maar tevens een afspiegeling van een feitelijke verandering in de maatschappij,

Complicerend is echter dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen 'onderhandelen' en openbare,
democratische besluitvorming (inspraak) (zie onder meer De Wolff, 1998; WRR, 1998).
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in de politieke besluitvormingsstructuren, in de bestuursrechtelijke structuren van het
proces van publiek-private samenwerking op uiteenlopende beleidsterreinen.
De centrale actoren binnen het onderhandelend bestuur zijn autonome en interdependente corporatieve actoren (publiek en privaat) binnen een beleidsnetwerk. Voor zover
er sprake is van individuen binnen dit concept, komen deze primair aan de orde in de
zin van representanten van organisaties. Een aantal auteurs (onder meer Scharpt) typeert de logica van netwerken als onderhandeling . Daarbij gaat het echter niet om de
gangbare processen van ruil en belangenbehartiging, maar met name om onderhandelingen gericht op collectieve probleemoplossing. In netwerken is het handelen tegelijkertijd zowel op een gemeenschappelijk doel als het individuele doel gericht, zonder
dat sprake is van een normatieve overheersing van de een door de ander. Er wordt
echter niet verondersteld dat onderhandelend bestuur de klassieke reguleringsvormen
hiërarchie of markt zal vervangen. Sommige auteurs gaan ervan uit dat er sprake is
van een functioneel equivalent; afhankelijk van een specifiek probleem of beleidsterrein kan de overheid een keuze maken tussen deze drie opties. Anderen zien het onderhandelend bestuur als een complementaire oplossingsstrategie.
Publiek-private samenwerking moet niet alleen vanuit het stadsbestuur worden beschouwd, maar ook vanuit de betrokken actoren, zoals het bedrijfsleven ter stede,
ontwikkelingsmaatschappijen, vastgoedbeleggers, makelaars, woningcorporaties en
stadsburgers/consumenten/bewoners. Vanuit private marktpartijen is het inzicht van
belang dat het stedelijk beleid het risicoprofiel van private en initiatieven beïnvloedt.
Hoe robuuster het beleidskader dat het stadsbestuur schept, des te groter het houvast
voor de private actoren en des te beperkter de risico 's.
Private actoren willen zich in het algemeen bezighouden met afgebakende projecten,
waarvoor tevoren rendementsberekeningen kunnen worden opgesteld. Marktpartijen
wensen een heldere verdeling van bevoegdheden en willen in het algemeen in een
vroegtijdig stadium bij het initiatief en de planvorming worden betrokken. Dan pas
kunnen zij hun inbreng volop leveren.
De relatie met de stedelijke overheid kan worden vastgelegd in contractuele afspraken,
maar ook joint ventures tussen publieke en private actoren zijn mogelijk. Voorts kunnen er redenen zijn dat de locatie-ontwikkelingsfunctie geheel door het stedelijk ontwikkelingsbedrijf wordt uitgevoerd en dat de risico's bij dit gemeentelijk bedrijf geconcentreerd blijven. Van geval tot geval zal de meest adequate verdeling van publieke en private verantwoordelijkheden moeten worden bepaald, waarbij van het
bedrijfsleven in het algemeen een inbreng mag worden verwacht op thema's als marketing, risicobepaling, financiering, ontwerp en bouwuitvoering. De gemeente zal zich
vooral moeten richten op de ruimtelijke integratie en sectorale coördinatie, het overleg
met buurgemeenten en met andere belanghebbende derden, zoals wijkbewoners en
winkeliers , het toetsen aan wet- en regelgeving, het regelen van herhuisvesting en de
bereikbaarheid, en het opheffen en voorkomen van milieuproblemen. In het procesmanagement zullen zowel gemeente als marktpartijen een eigen rol kunnen spelen.
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Stakeholderplanning
In de planvormingssystematiek van het onderhandelend bestuur, ook wel aangeduid als
stakeholderplanning, gaat degene die verantwoordelijk is voor de bindende besluitvorming actief op zoek naar potentiële stakeholders (WRR, 1998) . Door deze vroegtijdig bij de planvorming te betrekken wordt voorkomen dat bepaalde (deel)belangen
als vanzelfsprekend de doorslag geven bij de planuitwerking. Daarnaast is de kans
groter dat aan de diverse wensen van de verschillende actoren wordt tegemoet gekomen. De actoren behartigen ieder een ideëel of materieel belang en hoeven dit belang
niet af te wegen tegen andere (algemene) belangen en waarden. Op dat moment ontstaat een neiging tot maximalisatie. Stakeholders zijn degenen die door een bepaald
voornemen (positief of negatief) worden beïnvloed. Stakeholderplanning gaat ervan uit
dat een effectieve planvorming is gebaseerd op de actieve participatie van de desbetreffende stakeholders'. Cruciaal bij de planvorming zijn de te betrekken personen en
instellingen. Er bestaat anders het gevaar van onduidelijkheden rond representativiteit
en een invloed vanuit krachtige deelbelangen (WRR, 1998) .
Wie zijn de betrokkenen wanneer het gaat om de ruimtelijke planvorming bij een intensieve stedelijke herstructurering? Wanneer het gaat om de herontwikkeling van een
naoorlogse hoogbouwwijk, spelen verschillende actoren een belangrijke rol: de gemeente, de eigenaar van de bestaande woningen (corporatie, private actoren), de huidige bewoners (al dan niet verenigd in een bewonersorganisatie) en de potentiële investeerders (corporatie, private partijen) . Er kunnen voor- en tegenstanders van de
plannen zijn. Daarnaast kan worden gedacht aan ontwikkelingsmaatschappijen, beleggers en in de stad gevestigde bedrijven. Elke partij heeft zo zijn eigen opvattingen,
prioriteiten en belangen. Het is van belang al deze actoren vroegtijdig bij de pIanvorming te betrekken. Het 'aanvangs'plan dient als discussiestuk en het proces is gericht
op de bijstelling van de eerste voornemens. De zwakte van deze zogenaamde onderhandelingsplanologie is gelegen in het feit dat van een positieve inzet en betrokkenheid
van alle partijen wordt uitgegaan. Toch dient ook hier rekening te worden gehouden
met mogelijke actoren met minder goede bedoelingen (speculatie, witwassen van
zwart geld en verwaarlozing van onroerend-goed om kortetermijnwinsten te realiseren) .
Om te voorkomen dat de besluitvormingsprocessen in de stedelijke herstructurering
uitmonden in ongewenste maatschappelijke situaties wordt in de volgende paragraaf
nader ingegaan op de juridische instrumenten die nodig zijn/blijven om dit te voorkomen.

,

Stakeholders kunnen worden afgezet tegen shareholders, waar slechts een klein aantal machtige individuen toegang hebben tot de besluitvorming en waarin eenzijdige coalities domineren (WRR, 1998).
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4.4

Instrumenten voor de uitvoering en handhaving van intensieve stedelijke
herstructurering

Wat betreft toekomstige investeringen - binnen de bestaande grenzen van de stad wordt een beroep gedaan op de publieke sector (overheid), de private sector
(marktpartijen zoals projectontwikkelaars, beleggers, eigenaar-bewoners) en woningcorporaties. De - door de rijksoverheid - vastgestelde ruimtelijke contouren bepalen in
hoge mate de richting van de toekomstige investeringen. De vraag is hoe deze vastgestelde fysieke grenzen gehandhaafd kunnen worden en hoe private investeringen op
bepaalde locaties gestimuleerd kunnen worden. Voor de uitvoering van het beleid
heeft de overheid verschillende instrumenten tot haar beschikking. Volgens De Haan
et al. (1996) kunnen de volgende instrumenten op publiekrechtelijke grondslag worden
onderscheiden:
• participatie, overeenkomsten en convenanten;
• wetgeving, omvat het totaal van rechtsmiddelen zoals verwoord in wetten, besluiten, beschikkingen, verordeningen en vergunningen; te denken valt aan de Wet
Ruimtelijke Ordening, de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;
• financiering, omvat investeringen, leningen, subsidies en garantie.
In deze paragraaf worden deze instrumenten - uit de Nederlandse praktijk - vergeleken
met een aantal buitenlandse equivalenten en referenties . De analyse wordt aangevuld
met een aantal concrete voorbeelden uit steden die zich gedurende een lange tijd binnen gegeven contouren hebben ontwikkeld en dus een ontwikkeling hebben doorgemaakt die te vergelijken is met die van een intensieve stedelijke herstructurering.

4.4.1 Participatie als instrument: bestuur per overeenkomst
Er zijn drie typen van overeenkomsten te onderscheiden die ingezet worden als instrument voor de verwezenlijking van overheidsbeleid: de publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst tussen overheden, convenanten met maatschappelijke organisaties die een gemengd karakter hebben en privaatrechtelijke beleidsovereenkomsten
(De Haan et al., 1996: 444).
Aan het begin van de jaren tachtig werd de gedachte van complementair bestuur
(waarin verschillende overheden elkaar aanvullen, corrigeren en ondersteunen) nog als
weinig serieus terzijde geschoven (Thoonen & Ten Heuvelhof, 1994). Het eerste door
VNG en Kabinet ondertekende algemeen bestuursakkoord werd nog voornamelijk honend ontvangen (begin 1987). Daarna verschenen er steeds meer studies op het gebied
van het zogenaamde 'horizontale bestuur' (onder meer Kleijn, 1987; Bussink et al.,
1990) en de opleving van publiek-private samenwerking. Inmiddels wordt op een
aantal terreinen (zoals het cultuurbeleid) de gedachte onderschreven dat het werken
met doeluitkeringen in de context van een convenant tussen overheden een manier kan
zijn om op effectieve wijze met onderlinge afhankelijkheidsrelaties om te gaan. De
VINEX-uitvoeringsconvenanten (1995) zijn hiervan een actueel voorbeeld, evenals de
convenanten inzake het in gebruik geven van woonruimte. Deels zijn deze overeenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties privaatrechtelijk van aard, namelijk
voor zover zij betrekking hebben op de bevoegdheid van corporaties tot het in gebruik
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geven van woningen. Voor een ander deel kunnen zij betrekking hebben op publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente zoals de vergunningenverlening en de
daarbij behorende criteria voor woonruimteverdeling (De Haan et al., 1996: 459).
Ook de zogenaamde prestatie-afspraken binnen de volkshuisvesting kunnen worden
gezien als vorm van bestuur per overeenkomst. Gezien de grote investeringsopgaven
waar veel corporaties op middellange termijn voor staan, is het voor hen van belang
om met hun belangrijkste zakelijke partner, de gemeente, meerjarenafspraken te maken over zaken als de rol van de corporaties bij de nieuwbouw, de prijs van de grond
of van de erfpachtcanon, het erfpachtsysteem en de plannen voor leefbaarheid en herstructurering (Van Buuren et al., 1997: 10).

Wijkontwikkelingsmaatschappijen
Samenwerking tussen publieke en private actoren kan vorm krijgen in bestuursovereenkomsten of 'pacten'. Stedelijke projecten worden gerealiseerd door ontwikkelingsmaatschappijen, waarin gemeenten, provincie, beleggers, ontwikkelaars, bouwers
en corporaties participeren. Zo wordt bij de herstructurering van wijken een andere
organisatorische aanpak voorgestaan dan tot nu toe gebruikelijk was in de stadsvernieuwing. Er wordt gedacht over het instellen van Wijkontwikkelingsbedrijven
(WOB's) (Van Velzen, 1997). Naast corporaties zouden ook andere partijen5 - zoals
gemeenten en eigenaren van winkelcentra - moeten investeren in de stedelijke herstructureringsopgave. Samen met belangrijke investeerders kan een WOB worden opgericht en gefinancierd. De gemeente zou daarin - net als andere actoren - deelnemer
zijn en niet - zoals in de stadsvernieuwingsperiode - een dominante rol vervullen (Van
Velzen, 1997).
Een (mislukt) voorbeeld hiervan is de Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag- Zuidwest: destijds een publiek-privaat samenwerkingsverband van woningcorporaties, de
gemeente en projectontwikkelaars ten behoeve van herstructurering en differentiatie
van de wijk (Wassenberg, 1994). De ontwikkelingsmaatschappij beschikte over een
fonds dat werd gevuld met opbrengsten van hertaxatie van erfpachtrechten en grondopbrengsten van verdichtingslocaties. Deze middelen konden worden ingezet voor onrendabele investeringen in de herontwikkeling van de wijk. Deze ontwikkelingsmaatschappij is afgeblazen, toen de gemeente er de voorkeur aan gaf de eigen verantwoordelijkheid duidelijker te profileren.
De Nederlandse WOB's zijn enigszins te vergelijken met Community Development
Corporations (CDC's) in de Verenigde Staten waar CDC's vaak van onderaf (bottomup) werken. Het is een vorm van particulier initiatief uit de wijk zelf waarin niet de
traditie van de gemeente als initiatiefnemer en regisseur bestaat. In overleg met bewonersorganisaties maakt een aantal partijen plannen en zorgt voor de uitvoering ervan.
Daarnaast is het in de Verenigde Staten eveneens gebruikelijk om voor gebiedsgerichte stedelijke projecten een nieuw overheidsorgaan op te richten met verregaande

5

De meeste partijen zijn echter erg afwachtend en in het planstadium laten vooral beleggers het vaak
afweten Zij plegen pas investeringen wanneer een locatie daadwerkelijk in ontwikkeling is (Van Velzen, 1997).
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bevoegdheden. Zo werd bij de ontwikkeling van Battery Park City in Manhattan
(NYC) de grond - die eigendom was van de staat New York - in handen gegeven van
het speciaal opgerichte staats overheidsorgaan Battery Park City Authority (BPCA). Dit
orgaan schakelde een architectenbureau in voor het maken van een nieuw Masterplan.
De grond werd door de BPCA in erfpacht uitgegeven en de gebouwen werden door
ontwikkelaars verhuurd of met lease-contracten geëxploiteerd. Zo ontstond een vorm
van publiek-private samenwerking waarin de partners gelijkwaardig zijn. lruniddels
stelt de staat New York een groot deel van de winst beschikbaar voor sociale woningbouw elders in de stad.
In het Verenigd Koninkrijk wordt het oprichten van Urban Development Corporations
(UDC's) door de centrale overheid opgelegd. UDC's ontnemen de lokale overheden
hun taken op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke investeringen voor een
bepaald gebied in een bepaalde periode. UDC's moesten een belangrijke rol spelen in
de stedelijke revitalisering: het herontwikkelen van een gebied in of nabij het stadscentrum met een maximum aan private middelen. UDC's vorderen grond, helpen bij
de aanleg van infrastructuur, verbeteren de leefomgeving (inclusief sociale voorzieningen) en bieden financiële ondersteuning aan private projectontwikkeling
(voorfinanciering). Belangrijkste doel daarbij is het overbruggen van het gat tussen de
herontwikkelingskosten en de marktwaarde van voltooide projecten (zogenaamde 'gap
funding') .
De meest gebruikte vorm van publiek-private samenwerking is in Frankrijk de zogenaamde Société d'Economie Mixte (SEM), gebaseerd op een specifiek hiertoe ontwikkelde wetgeving (Lambregts & Spaans, 1997). Lokale overheden moeten hierin een
meerderheidsaandeel hebben. Een SEM heeft de vorm van een naamloze vennootschap
die onder het privaatrecht valt. Private financiering wordt gecombineerd met publieke
fondsen. De organisaties zijn op verschillende terreinen actief zoals de realisatie van
bouwprojecten, ruimtelijke ordening en het beheer van publieke diensten . Een SEM
kan worden ingesteld als een lokaal maatschappelijk nut ermee is gediend, waarbij
private investeringen gestimuleerd moeten worden. De SEM mag gebruik maken van
het onteigeningsinstrument en er bestaan korte lijnen tussen de lokale overheid en de
private partijen.
Stedelijke herverkaveling
Voor stedelijke herverkaveling· ontbreekt in Nederland een wettelijke basis . Toch is
herverkaveling als instrument een interessante optie wanneer het intensieve
(gebiedsgerichte) herstructurering en herinrichting betreft. Stedelijke herverkaveling is
te zien als een proces dat leidt tot een verandering van eigendoms- en gebruiksrechten.
De Haan (1978: 294) komt tot de volgende definitie: "Plarunatige verandering van de
juridische en feitelijke toestand (inrichting) van een stedelijk gebied in een zodanige
samenwerking tussen overheid en belanghebbende burgers dat over het plan gemeen-

6

In de wederopbouw van Rotterdam is vanaf 1945 stedelijke herverkaveling praktisch toegepast (zie
Van Schilfgaarde. 1987). Daarnaast is in Nederland met stedelijke herverkaveling ervaring opgedaan
bij de aanpak van winkelstraten.
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schappelijk wordt beslist en de uitvoering gemeenschappelijk ter hand wordt genomen,
onder erkenning van de rechten van eigenaren en gebruikers op vervangende eigendom en gebruik volgens bij het plan op te stellen regels of op schadeloosstelling volgens de Onteigeningswet".
Er zijn verschillende vormen van stedelijke herverkaveling te onderscheiden op grond
van de gehanteerde instrumenten (Apperloo et al., 1989):
• Stedelijke herverkaveling op grond van de wet;
• Stedelijke herverkaveling door onteigening of na aankoop;
• Stedelijke herverkaveling als begeleid proces;
• Stedelijke herverkaveling als overeenkomst;
• Stedelijke herverkaveling door publiek-private samenwerking.
Als instrument voor stedelijke herverkaveling kent Frankrijk de Association Foncière
Urbaine (AFU). Deze wettelijke regeling is een samenwerkingsvorm tussen eigenaren
van onroerend goed in een bepaald gebied met als doel gezamenlijk de realisatie van
een project ter hand te nemen. Hierdoor kan onteigening worden voorkomen en kunnen financiële voordelen worden behaald. De AFU begeeft zich op drie terreinen, te
weten verkaveling , renovatie en clustering van percelen. Wanneer de AFU door de
gemeente wordt ingeschakeld, heeft de gemeente de keuze uit een concessie (het
grondexploitatierisico is voor de gemeente) of een convenant (de AFU neemt het risico op zich) (Lambregts & Spaans , 1997). Door de juridische complexiteit wordt deze
constructie echter zelden gebruikt.

4.4.2 Wetgeving
Het wettelijk kader wordt in Nederland allereerst gevormd door de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Door middel van het bestemmingsplan kan het gebruik van de grond
worden gereguleerd door het geven van bestemmingen en het stellen van gebruiksvoorschriften. Het bestemmingsplan kent - naast een aantal zekerheden - ook een aantal bezwaren die het moeilijk maken flexibel op de markt in te spelen. Indien er aan
een bepaalde locatie een bepaalde bestemming is gegeven en de grond in handen is van
een particulier, k~ het duur zijn die bestemming te veranderen in verband met de zogenaamde planschade-vergoedingsregeling (De Wolff, 1993).
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (1996)
Een eerste publiekrechtelijke beschikkingsbevoegdheid over onroerende zaken betreft
het voorkeursrecht van gemeenten. Vanaf 1994 is er - in het kader van de uitvoering
van de VINEX - aangedrongen op een verbetering van het instrumentarium dat gemeenten ter beschikking staat om hun taken op het gebied van verstedelijking - vooral
grondverwerving - te vervullen. De VNG had uitdrukkelijk verzocht de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) niet langer te beperken tot stadsvernieuwingsgebieden
maar uit te breiden over het gehele gemeentelijke grondgebied (Van Wijmen, 1998).
Deze gedachte kreeg in feite pas goed de wind in de zeilen toen, in het kader van de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) op allerlei plaatsen in Nederland
grote stadsuitbreidingen werden geprojecteerd. Hoewel in het algemeen de vernieuwde
wet voor de desbetreffende locaties als mosterd na de maaltijd kwam, omdat de meeste
(agrarische) gronden al door ontwikkelingsmaatschappijen waren verworven, is de wet
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sedert juli 1996 van toepassing voor alle gemeenten met een nationale of provinciale
uitbreidingstaak7 • Uit onderzoek was gebleken dat de situatie op de grondmarkt sedert
het begin van de jaren tachtig aanmerkelijk was veranderd. Men signaleerde een inkrimping van de gemeentelijke voorraden bouwterrein, een verlaagd risico van aankoop van grond als gevolg van de lagere rentestand, een taakuitbreiding voor gemeenten in het kader van het verstedelijkingsbeleid (VINEX), een groter aandeel woningbouw - op locaties voor stadsuitbreiding - gerealiseerd door de marktsector en een
stijging van de grondprijs van woningbouwkavels (Van Wijmen, 1998). Met name op
de VINEX-locaties kwamen hoe langer hoe meer projectontwikkelaars en bouwondernemingen in beeld, soms met speculatieve oogmerken, maar meestal met het oog op
de veiligstelling van de eigen continuïteit in de vorm van toekomstige bouwproductie
(Van Wijmen, 1998)8.
De mogelijkheid tot het vestigen van een voorkeursrecht kan de positie van de gemeente aanzienlijk verbeteren. Maar ook de prijsontwikkeling van de grond is van
belang. Met betrekking tot de prijsvorming wordt van de invoering van de mogelijkheid om een voorkeursrecht te vestigen door onderzoekers een dempende werking
verwacht, omdat de verhandelbaarheid van de grond wordt ingeperkt en er bijgevolg
minder transacties worden verwacht. De gronden moeten immers, indien de eigenaar
wil verkopen, eerst aan de gemeente worden aangeboden, ook als ze al in handen zijn
van derden (projectontwikkelaar of speculant) (Van Wijmen, 1998). In de WVG gaat
het dus om het verlenen van voorrang aan gemeenten in het rechtsverkeer betreffende
onroerend goed - ter ondersteuning van hun aankoopbeleid - dat tot dusverre kan worden doorkruist, doordat zij veelal bij verrassing worden geconfronteerd met aankopen
door andere gegadigden.
De Wet Voorkeursrecht Gemeenten kent enkele buitenlandse equivalenten. In de Engelse Community Land Act (1975) is voorzien dat in bepaalde aangewezen gebieden
een voorgenomen vervreemding moet worden aangemeld. Vervolgens heeft de lokale
overheid dan het voorkeursrecht bij de koop . Bij de prijsbepaling wordt geen rekening
gehouden met de zogenaamde planning permission van de overheid. Ook Frankrijk
kent in bepaalde gevallen een zogenaamd Droit de Préemption Urbain.

7

De WVG is van kracht voor het gehele stedelijk grondgebied indien wordt voldaan aan twee essentiele voorwaarden: aan de betrokken gronden mag geen agrarische bestemming zijn toegedacht
(structuurplan) of gegeven (bestemmingsplan) en het gebruik van de gronden moet afwijken van het
bestemmingsplan (Van Wijmen, 1998).

8

Volgens Van Wijmen (1998) vormt het zogenaamd passief grondbeleid - waarbij de marktsector het
voortouw neemt bij de verwezenlijking van nieuwe bouw locaties en stadsuitbreidingen en de gemeenten de kosten voor de openbare voorzieningen (proberen te) verhalen via een grondexploitatieovereenkomst op basis van artikel 42 WRO dan wel via het opleggen van een baatbelasting - niet altijd een garantie voor kwalitatief hoogstaande woningbouw. Het is overigens de vraag of actief
grondbeleid zo ' n garantie wel biedt.
De Rijksbouwmeester Wytze Patijn stelde onlangs dat H( ... ) de kwaliteit in de VIN EX-locaties in
toenemende mate wordt bepaald door uitvoerende bouwbedrijven die als projectontwikkelaar optreden ( ... ); hun invloed op de planontwikkeling is zorgelijk omdat die vaak uitsluitend op bedrijfseconomische doelstellingen is gebaseerd" (HP 20 maart 1998: 8).
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Onteigening
Bij grondverwerving in Nederland onderscheidt de gemeente zich van een particulier,
doordat zij beschikt over een juridisch dwangmiddel , namelijk de onteigening . Onteigening is de ontneming van eigendom, indien het algemeen belang voorop staat. Het
vindt zijn grondslag in de Grondwet en is wettelijk geregeld in de Onteigeningswet.
De administratieve procedure bepaalt het algemeen belang van de betreffende onteigening, het rechterlijk vonnis stelt de schadeloosstelling vast. In verreweg de meeste gevallen wordt onteigend ter uitvoering van een bestemmingsplan en vanaf de jaren
tachtig ter uitvoering van een bouwplan (Adriaansens & Fortgens, 1996). De administratieve onteigeningsprocedure kan verkort worden door een zogenaamde urgentieverklaring.
Voordat de gemeente ertoe over kan gaan de tussenkomst van de burgerlijke rechter in
te roepen, moet zij trachten tot een minnelijke overeenkomst te komen . Het strijdpunt
is echter meestal de koopsom. Onteigening wordt als instrument in de Nederlandse
praktijk nauwelijks gebruikt ('als stok achter de deur') . Een onteigening tegen de actuele gebruikswaarde, zoals wordt geopperd, lijkt geen haalbare optie. De koopsom nu vaak het strijdpunt - zou veel lager worden dan nu het geval is . Uitgangspunt van
de wet is dat de betrokkene in dezelfde vermogenspositie blijft) .

Erfpacht
Zodra een gemeente de haar in eigendom verkregen gronden bouwrijp heeft gemaakt,
komt zij te staan voor de vraag op welke wijze zij het beschikkingsrecht over de
bouwterreinen zal overdragen. Het privaatrechtelijke beschikkingsrecht helemaal uit
handen geven door overdracht in eigendom (verkoop) of een uitgifte van de grond in
erfpacht. Erfpacht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De erfpachter heeft het volle
genot en de verplichting tot betaling van een jaarlijks canon. Uitgifte in eigendom is
thans echter de meest gebruikelijke uitgiftevorm. Voordeel van erfpacht is dat de
waardestijging de gemeente ten goede komt, en dat de gemeente eenvoudig de beschikking kan krijgen over de grond. Ze is daarbij niet afhankelijk van een onteigeningsprocedure. Ook kan het gebruik van grond en opstallen beïnvloed worden door
de gemeente. Het nadeel is dat er permanent grote kapitalen van de gemeente worden
vastgelegd in grond. De uitgifte van grond kan echter ook risicodragend worden ingezet, de zogenaamde flexibele erfpachtcanon9 •
In de Verenigde Staten wordt erfpacht (land lease) onder andere als instrument gebruikt om kwaliteit te garanderen. De grond wordt pas voor gebruik vrijgegeven,
wanneer de overheid - of de daartoe bevoegde instelling - tevreden is met de kwaliteit
van het te bouwen gebouw. Op deze wijze wordt de gronduitgifte gekoppeld aan de
architectonische kwaliteit van een plan (De Boer et al., 1990).
In het handels imperium Hong Kong, waar de ruimtelijke planning op Angelsaksische
leest is geschoeid, is alles behalve grond te koop. Er bestaat een uiterst lucratief erfpachtsysteem waaruit de overheid eenderde van haar inkomsten verkrijgt.

9
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In de gemeente Rotterdam is bijvoorbeeld de erfpachtcanon van het IMAX-theater afhankelijk gemaakt van de te bereiken omzet van het theater (De Wolff. 1993).

Vergunningen en concessies
Middelen die betrekking hebben op het toelaten van handelingen komen voor onder
een aantal benamingen zoals vergunningen, vrijstellingen, ontheffingen, toestemmingen en concessies (De Haan et al., 1996: 427).
De bouwvergunning vormt in Nederland het belangrijkste juridische instrument om
daadwerkelijk bouwwerkzaamheden te beïnvloeden. Voor iedere vorm van bouwen is
een vergunning nodig van Burgemeester & Wethouders. Als een gebouw aan de eisen
van het Bouwbesluit voldoet en er geen ruimtelijke en milieubelemmeringen zijn,
moeten zij de vergunning verlenen. Sinds de deregulering van de Woningwet zijn vrije
bouwwerken uitgezonderd.

In Engeland worden de gebruiksmogelijkheden niet in een algemeen plan vastgelegd men kent geen bindend bestemmingsplan - maar ze worden per concreet geval bepaald
door middel van een vergunningsaanvraag . De rechten om een bepaalde ontwikkeling
te realiseren ontstaan pas bij het verlenen van deze zogenaamde planning permission.
Het voordeel hiervan is dat snellere beleidswijzigingen kunnen worden doorgevoerd,
daar er pas rechten ontstaan wanneer er een vergunning is verstrekt. Een planning
permission is zowel vereist voor de bouw als voor een bestemmingsverandering en
gaat verder dan de Nederlandse bouwvergunning (zie hoofdstuk 3) .
In de Verenigde Staten bestaat de Zoning Law, vergelijkbaar met het Nederlandse bestemmingsplan. Een stad als New York toetst gebouwen in de particuliere sector aan
de Zoning Law en de bouwverordening (technische eisen). Voor publieke gebouwen is
er een art commission die advies geeft aan de burgemeester (De Boer et al., 1990).
Het overheidsingrijpen - in de vorm van beperkende wetten - kan in New York duidelijk aan de architectuur van een betreffende periode worden afgelezen. In eerste instantie werden de bouwhoogten beperkt om gezondheidsredenen. Er moest voldoende
licht en frisse lucht kunnen doordringen in de straten. Daartoe werden vanaf 1916 setbacks verplicht gesteld: boven een bepaald aantal verdiepingen moest elk nieuw gebouw uit de rooilijn terugspringen en mocht maar een deel van het oppervlak bebouwd
worden. Later werd het begrip Floor Area Ratio (F AR) ingevoerd waarmee het totale
bruto vloeroppervlak dat op een bepaald stuk grond mocht worden gebouwd werd
vastgelegd. Mies van der Rohe introduceerde toen met zijn Seagram Building het
'Tower in a Plaza' type: geen setbacks maar een rechte toren die niet het gehele
grondoppervlak in beslag neemt maar ruimte over laat voor een openbaar toegankelijk
plein. Vervolgens ontstond een situatie waarin met het realiseren van publieke voorzieningen of openbare ruimten (passages, atriums, plaza's en arcades) door ontwikkelaars een bonus (concessie) kon worden verdiend op de geldende FAR (De Boer et al.,
1990).
Welstand en Monumentenwet (1988). De zorg voor welstand is in Nederland ontstaan
uit particulier initiatief. Met de invoering van de Woningwet 1962 ontstond de verplichting voor alle gemeenten om in hun bouwverordening voorschriften op te nemen
omtrent het uiterlijk van nieuw te bouwen en bestaande gebouwen zowel op zichzelf
als in verband met de omgeving. Beschermde monumenten staan ingeschreven in het
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register wettelijke bescherming. De wettelijke bescherming houdt een stelsel in van
verboden en vergunningen. Zo is het verboden een monument te vernietigen of te beschadigen.
Wat de regelgeving en toetsing van bouwplannen betreft, ligt de verhouding in Europa
anders dan in de Verenigde Staten. In Europese steden wordt formeel gewicht toegekend aan de toetsing van 'schoonheid' van bouwwerken door middel van welstandachtige constructies (De Boer et al., 1990). In de wet is een effectief regulerend en
toetsend kader voor architectonische kwaliteit echter nauwelijks vast te leggen, anders
dan in de sfeer van welstandregels. Bijzondere, speciaal voor een grootschalig project
of gebied opgerichte instanties kunnen een oplossing zijn wanneer de overheid toch op
architectonisch verantwoorde en effectieve manier in de stad wil ingrijpen. Publiekprivate samenwerking is dan essentieel. In de Verenigde Staten wordt veel waarde gehecht aan het vastleggen van de kwaliteit in een alomvattend urban design plan. De
waarde van het openbare gebied wordt vooraf beschermd. Meestal poogt men de globale zoneringswetgeving uit te breiden met specifieke richtlijnen voor de vormgeving,
al dan niet ontleend aan een daarvoor opgesteld masterplan (zie bijvoorbeeld Battery
Park City in New York).
In de Verenigde Staten is een aantal andere bijzondere maatregelen mogelijk ter verhoging van onder meer de architectonische kwaliteit van de gebouwde omgeving (De
Boer et al., 1990). Zo kan de overheid een absolute bouwlimiet voor het centrum van
de stad afroepen (Growth Cap). Dit is onder andere gebeurd in San Francisco. Daarnaast kan een stelsel van kwalitatieve richtlijnen gelden voor een in ontwikkeling zijnd
gebied, een zogenaamde Beauty Contest. Alle bouwaanvragen (van ontwikkelaars, architecten) worden dan aan deze procedure onderworpen. Dit lijkt een zeer machtig
middel voor de overheid om topkwaliteit in huis te halen, maar het werkt alleen bij
druk (schaarste) op de markt. In San Francisco bijvoorbeeld is het (financieel) erg
aantrekkelijk om te bouwen. Projectontwikkelaars laten zich de zware procedures
welgevallen en zijn niet snel geneigd met hun activiteiten uit te wijken naar plaatsen
waar de regels soepeler zijn (maar de opbrengst geringer) (De Boer et al., 1990)10.
Tevens kunnen de zogenaamde Transferable Development Rights (Kreukels, 1985)
worden genoemd. De stedelijke overheid biedt op basis van het instrument van zonering compensaties of vervangende ontwikkelingsmogelijkheden aan. Ontwikkelingsrechten in 'beschermde' gebieden worden afgekocht door middel van ontwikkelingsrechten op andere locaties.

4.4.3 Fiscale en fmanciële instrumenten
Fiscale instrumenten kunnen een rol spelen als prikkel om bepaalde ontwikkelingen te
stimuleren of om voordeel af te romen en te gebruiken om de gewenste investeringen
financieel haalbaar te maken. In vergelijking met het buitenland wordt dit instrument
in het ruimtelijk beleid in Nederland zelden als sturingsinstrument gehanteerd (De
10
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In San Francisco zijn de gebruikte instrumenten voortgekomen uit kritische reacties van de bevolking
op het Downtown Plan . Bewoners vonden dat dit plan te veel groei toeliet en verenigden zich in een
krachtige anti-growth movement: doel was de beperking van een verdere groei en de stimulering van
het stedelijk schoon.

Wolff, 1993). Het huidige Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid is vooral gericht op
directe regelgeving en convenanten met lagere overheden, terwijl sturing ook op een
meer marktconforme wijze zou kunnen plaatsvinden door het gedrag via prijsprikkels
of ruimtegebruiksrechten te beïnvloeden (Van Bork, 1997). Externe effecten van het
ruimtegebruik komen dan in de prijzen tot uitdrukking.

Baatbelasting
Op grond van de Gemeentewet kan de gemeente via een baatbelasting de kosten van
de herinrichting van een gebied voor 100% verhalen op de eigenaren van (gebate) objecten. De belasting wordt geheven over voorzieningen die zijn aangebracht door - of
met medewerking van - de gemeenteil. Op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening
kunnen overeenkomsten l2 worden gesloten met eigenaren van gebate objecten. Het
voordeel hiervan is dat er meer mogelijkheden zijn om in te spelen op specifieke individuele omstandigheden en zodoende te komen tot een differentiatie van de bijdrage.
Nadeel is dat een dergelijke overeenkomst niet kan worden afgedwongen.
Er kan nog een aantal belastingen worden genoemd waarmee eveneens de herinrichting van een bestaand gebied gefinancierd kan worden. Het gebied kan worden aangewezen als afzonderlijke tariefzone waarin hogere tarieven gelden dan in het omliggende gebied (precario). Deze heffing wordt wel gebruikt bij de kwaliteitsverbetering
van winkelgebieden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld verkeerstechnische voorzieningen
worden verhaald door een verhoging van de parkeertarieven en de tarieven van parkeervergunningen.
In Frankrijk bestaat het Tax locale d'Equipement, dat als doel heeft bouwers een bijdrage te laten leveren aan openbare stedelijke voorzieningen. Het betreft een eenmalige heffing (baatbelasting) bij de (ver)bouw van panden op basis van de benaderde
waarde. In principe is deze belasting van kracht in alle gemeenten met meer dan
10.000 inwoners (De Wolff, 1993). De opbrengsten komen terecht bij de gemeente of
bij een gemeentelijk samenwerkingsverband. Frankrijk kent echter - evenals Engeland
(Enterprise zone)13 - een gebiedsgerichte fiscale differentiatie omdat de belasting in
bepaalde gebieden een negatief effect zou kunnen hebben op potentiële investeringen.
Een gebiedsaanwijzing - zoals de Franse Zone d'Aménagement Concené (ZAC) - heeft
als doel het realiseren van een bepaalde stedelijke ontwikkeling, zowel in binnenstedelijk gebied als in de uitbreidingsgebieden. Bekende voorbeelden hiervan zijn de
ontwikkelingen van Les Halles en La Défense in Parijs. Er bestaan zowel publieke als

II

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam is overwogen baatbelasting te heffen voor respectievelijk de
Lijnbaan en de Kalverstraat. Er is echter niet overgegaan tot heffing van deze belasting, omdat het
eigendom van objecten regelmatig wisselt (invorderingsproblematiek), er weinig draagvlak is onder
eigenaren en omdat de handhaving problemen oplevert (Gemeente Amersfoort, 1997).

12

De gemeente Breda heft baatbelasting ten behoeve van de herinrichting van de binnenstad. De gemeente en ondernemers hebben in gezamenlijk overleg een beleidsovereenkomst opgesteld waarin de
baatbelasting wordt gekoppeld aan wederzijdse verplichtingen (Gemeente Amersfoort, 1997).

13

De aanwijzing van Enterprise zones - met een verlicht planningssysteem en een speciaal fiscaal regime - had in Engeland vooral tot doel de herontwikkeling van verouderde industriegebieden te vergemakkelijken (De Wolff, 1993).
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private ZAC's. Bij de eerste is de lokale overheid of SEM financieel verantwoordelijk, bij de tweede ligt deze verantwoordelijkheid geheel in private handen en is de
publieke sector alleen verantwoordelijk voor de toekenning van een bouwvergunning
(Lambregts & Spaans, 1997).
Een tijdelijke vrijstelling van fiscale heffingen kan een belangrijke stimulans zijn bij
het geleiden van investeringen en het stimuleren van gewenst 'gedrag'14.

4.5

Bevindingen op grond van gedachte-experimenten

In de vorige paragraaf is ingegaan op enkele instrumenten die relevant kunnen zijn
voor de gewenste uitvoering van een intensieve herstructurering en het stimuleren van
de gewenste investeringen. In deze paragraaf wordt een aantal concrete gedachtenexperimenten - die voortvloeien uit de herstructureringsopgave - als invalshoek gekozen. Uitgangspunt is een vrije grondmarkt . Er is hier echter sprake van een paradoxale
situatie: enerzijds worden de contouren - waarbinnen bepaalde ontwikkelingen zich
kunnen en mogen afspelen - dwingend opgelegd door de rijksoverheid; anderzijds is er
sprake van een 'vrije' markt welke een sterke oriëntatie veronderstelt op de preferenties van de consument. Dit laatste wordt ondermijnd door het sterk restrictieve beleid
(de stad op slot) waarin zowel huishoudens als bedrijven weinig keuzemogelijkheden
ten aanzien van de gewenste locatie hebben. In de gedachte-experimenten is dan ook
uitgegaan van een ' relatief vrije grondmarkt.
In grote lijnen zijn de opgaven te verdelen in twee groepen (zie bijlage I, experimenten 11 tot en met 15). Drie experimenten hebben direct betrekking op een intensivering van het ruimtegebruik (het wonen), bij twee experimenten staan bestemmingsveranderingen centraal.
De eerste groep is gericht op een verdere verdichting van de woonfunctie als onderdeel van een intensieve stedelijke herstructurering. De bestaande eigendomsverhoudingen zijn hierbij van belang. Er wordt uitgegaan van het gegeven dat in het stadscentrum (en in vooroorlogse woonwijken) het eigendom is verdeeld over een aantal
verschillende actoren, terwijl in de naoorlogse wijk de woningen grotendeels in handen zijn van woningcorporaties . Deze eigendomsverhoudingen zijn van invloed op de
eventueel te hanteren instrumenten.
Uit de experimenten blijkt dat marktpartijen vooral geneigd zijn te investeren in rendabele projecten waarbij de afzet verzekerd lijkt (bijvoorbeeld het dure segment
koopwoningen). Van belang is echter om tevens private investeringen te stimuleren in
projecten waaraan grote risico's zijn verbonden of welke onrendabel zijn. Om evenwicht in de woningvoorraad te houden en verdringing van kansarme groepen op de
woningmarkt te voorkomen, zijn investeringen in bijvoorbeeld sociale woningen
noodzakelijk. Daarnaast dient er ruimte en interesse te zijn voor bijvoorbeeld de
vormgeving van de gebouwen. Om private investeringen in minder rendabele seg-

14 Bijvoorbeeld een tijdelijke vrijstelling van het huurwaardeforfait om het wonen in de stad te stimuleren.
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menten van de woningsector te stimuleren is een aantal (financiële en fiscale) instrumenten mogelijk, waaronder het instellen van een gebiedsgericht fiscaal regime met
een tijdelijke vrijstelling van bepaalde 'heffingen en een verlicht planningssysteem, een
integrale gebiedsgerichte aanpak door het oprichten van een wijkontwikkelingsmaatschappij en fonds of het verstrekken van subsidies voor het herontwikkelen van het
gebied. Daarnaast kan de vraag naar bepaalde woningen worden gestimuleerd. Door
bijvoorbeeld financiële prikkels - in de vorm van een (tijdelijke) vrijstelling van bepaalde belastingen - zou de doorstroming op gang kunnen worden gebracht. Het stimuleren van de woningvraag op bepaalde (minder populaire) locaties lijkt echter alleen noodzakelijk bij een ruime woningmarkt.
De tweede groep gedachte-experimenten heeft betrekking op bestemmingsveranderingen: de realisatie van een parkeergarage in het centrum van de stad en de versterking
van de groenstructuur. Ook uit deze cases blijkt dat (bij een vrije grondmarkt) de positie van zwakke functies (natuur, groen, speeltuin) verder verzwakt en de positie van
sterke functies wordt versterkt. De functie met de grootste opbrengst wint de strijd om
de ruimte.
Het ligt in de lijn der verwachting dat investeringen in onrendabele functies en voorzieningen op wijkniveau - via een integrale aanpak (coalitievorming) - voldoende gewaarborgd kunnen blijven bij een vrije grondmarkt. Wanneer het schaalniveau echter
hoger wordt (lokaal, regionaal), is het de vraag wie de verantwoordelijkheid neemt
voor dergelijke voorzieningen. Een collectieve actie zal waarschijnlijk nodig zijn.
Er zijn, kortom, instrumenten nodig die de zwakke functies beschermen tegen het geweld van de markt. Hierbij kan worden gedacht aan het afromen van de winst van
rendabele projecten (planbaat) . Een vastgesteld deel wordt in een fonds gestort ten behoeve van investeringen in (niet-rendabele) openbare functies, zoals groenvoorzieningen (eenmalige heffing zoals in Frankrijk de Tax locale d'Equipement) .
Een intensieve stedelijke herstructurering heeft als basisprincipe een verregaande concentratie (en een ruimtelijke begrenzing) van de verstedelijking. Dit betekent dat het
ruimtegebruik moet worden aangepast en dat actief ingrijpen gewenst is . Het nationale
niveau heeft momenteel voornamelijk een coördinerende rol en te weinig instrumenten
om dergelijke plannen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Het Nederlandse stelsel van ruimtelijke ordening is gebaseerd op het decentraliteitsprincipe waarin de gemeente over het enige juridisch bindende plan (bestemmingsplan) beschikt (WRR,
1998). Om harde grenzen tussen stad en platteland te bewaken, zal het Rijk daadkrachtig moeten optreden en moeten er specifieke juridische instrumenten komen, gericht op de begrenzing van stad en land. Om deze sterke centrale sturing aanvaardbaar
te maken voor andere bestuurslagen en actoren, dienen zij een grote beleidsvrijheid te
krijgen bij de ruimtelijke inrichting (uitruil van bevoegdheden). In aansluiting op het
rapport Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek (WRR, 1998) zou het Rijk verantwoordelijk
moeten zijn voor de inrichting van de ruimte en het waarborgen van open ruimtes op
nationaal niveau, terwijl de regionale en lokale overheid de vrijheid hebben een gedifferentieerde aanpak te realiseren met diverse actoren.
Om de gemeentelijk invloed wat betreft het reguleren van (en eisen stellen aan) het
ruimtegebruik te waarborgen, dient de overheid zich als marktpartij op te stellen door
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tijdig initiatieven te ontplooien (bijvoorbeeld het verwerven van grond via het voorkeursrecht of onteigening). Vervolgens kunnen privaatrechtelijke afspraken worden
gemaakt over het grondgebruik. Dit kan in de vorm van opname in erfpachtvoorwaarden of kettingbedingen bij verkoop (De Wolff, 1998). Wanneer de grond is verworven
door marktpartijen, zijn de mogelijkheden voor een gemeente om vanuit de eigendomspositie de ontwikkeling te beïnvloeden beperkt. Daarnaast wordt de mogelijkheid
om bepaalde doelstellingen te bereiken - zoals type woningen, groenvoorzieningen,
duurzaam bouwen - beperkter. Ook wat betreft de architectuur van de gebouwde omgeving kan de overheid meer invloed uitoefenen wanneer ze zelf de grond in handen
heeft (zie de gepresenteerde internationale voorbeelden").
In de meest consequente uitwerking van een intensieve stedelijke herstructurering is
uitbreiding van het stedelijk gebied niet mogelijk: vluchten kan niet meer. Er moet
worden gesleuteld aan de bestaande stad en de nadruk ligt op beheer en herontwikkeling. Steden worden getransformeerd en het ruimtegebruik wordt geïntensiveerd
(hoogbouw, ondergronds, meervoudig ruimtegebruik).
Een stad op slot creëert schaarste. Wanneer de contouren van de stad werkelijk gehandhaafd blijven, zullen de grondprijzen stijgen en kunstmatig hoog blijven. Voor
geen enkele private partij is er de mogelijkheid projecten te realiseren op goedkopere
grond buiten de stad en zodoende meer winst te genereren. Er moet worden geïnvesteerd in de stad bij gebrek aan alternatieven. In een situatie van schaarste kan de overheid hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de gebouwde en openbare omgeving door
richtlijnen op te stellen voor een ontwikkelings- of herstructureringsgebied. De kans
op desinvesteringen in de stad neemt af, naarmate de schaarste van grond groter
wordt. Er zullen, op den duur, nauwelijks stimulerende maatregelen nodig zijn om
private partijen te interesseren voor investeringen in het stedelijk gebied en in de herontwikkeling van de bestaande stad. Met name zijn instrumenten nodig die zwakke
functies beschermen tegen de gevolgen van marktgerichte uitvoering van een intensieve stedelijke herstructurering.

4.6

Conclusies

De volgende conclusies met betrekking tot de (bestuurlijke en inhoudelijke) gevolgen
van een intensieve stedelijke herstructurering kunnen worden geformuleerd:
Het is de vraag of een strikte marktgerichte uitvoering van een intensieve herstructurering behalve een economische versterking ook een sociale en culturele
versterking van de stad zal betekenen; collectieve acties blijven nodig voor het investeren in zwakke functies
De nadruk komt te liggen op het beheer en de herontwikkeling van de bestaande
voorraad. Van ontwikkelingsplanning naar herontwikkelingsplanning.

IS
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Uit deze internationale voorbeelden blijkt dat er in steden als New York, Berlijn en Singapore sprake
is van een relatief sterke overheidsbemoeienis. In de meeste gevallen is de grond in handen van de
(lokale) overheid wat de onderhandelingspositie van de gemeente versterkt.
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De eigendomsverhoudingen met betrekking tot grond en vastgoed in de uitgangspositie zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stad van cruciaal belang.
Een intensieve stedelijke herstructurering kan gepaard gaan met negatieve milieueffecten (bij voorbeeld: gebrek aan groen en stilte) en kan op gespannen voet staan
met preferenties van huishoudens en bedrijven.
Door intensivering van de stedelijke ruimte ontstaat schaarste; de gemeente kan
ten aanzien van de voorgenomen bebouwing hoge eisen stellen.
Sterke sturing vanaf het rijksniveau is noodzakelijk bij het bewaken en handhaven
van de stadsgrenzen.
Hoe robuuster het lokale beleidskader, hoe groter het houvast voor private partijen
en hoe geringer de risico's.
De lokale overheid dient zich vooral te richten op ruimtelijke integratie en sectorale coördinatie; in het procesmanagement zullen zowel gemeenten als marktpartijen een eigen rol kunnen spelen.
Conclusies met betrekking tot instrumenten om negatieve effecten te bestrijden:
Er zijn instrumenten nodig om zwakke functies te beschermen en om investeringen hierin te financieren. Hierbij gaat het om financiële instrumenten (afromen
van winst op rendabele projecten via planbaat) en een regulering van het grondgebruik.
Er is op den duur geen behoefte aan instrumenten om private investeringen te stimuleren. Door het beperkte aanbod van locaties nemen de prijzen toe en zullen
private partijen eerder geneigd zijn te investeren.
Bestemmingscompensatie (stedelijke herverkaveling) wordt als instrument belangrijk naast financiële compensatie.
Omdat bij een intensieve stedelijke herstructurering vaak verschillende actoren
betrokken zijn, kan stedelijke herverkaveling ('ruil') een belangrijk middel en een
aantrekkelijke aanpak zijn.
Om frustraties door speculatie tegen te gaan en patstellingen te doorbreken blijven de instrumenten 'onteigening', 'bouwvergunning' en 'voorkeursrecht' voor
gemeenten van eminent belang. Wil de gemeente de regie houden, dan is een actieve houding belangrijk. Tijdige initiatieven op het gebied van grondverwerving
zijn nodig. Daarbij kunnen onteigening en het voorkeursrecht worden ingezet.
Publiek-private samenwerking met bonafide partners kan bijdragen aan de kwaliteit en de voortgang van de stedelijke herstructurering. Door een vroegtijdige betrokkenheid van private actoren kan een beter op de marktvraag afgestemd project
ontstaan en kan het beslag op publieke middelen worden beperkt.
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5
NAAR EEN MINIMAAL MODEL VOOR

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEID

5.1

Inleiding

In de publicatie Nederland 2030; discussienota (RPD, 1997a) worden vier ruimtelijke
perspectieven voor 2030 verkend, te weten Palet, Parklandschap, Stromenland en
Stedenland. Het jaar 2010 is gekozen als het vertrekpunt van de studie, waarin trendanalyses worden gepresenteerd die zijn toegespitst op een aantal opgaven voor de 21"
eeuw. De opgaven voor de vernieuwing van het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke inrichting zijn in de vorm van vier alternatieve perspectieven met elkaar in verband gebracht.
Dit onderzoek is gericht op het doordenken van een aantal belangrijke ontwikkelingsthema's uit Nederland 2030. Het perspectief Palet vormt de achtergrond voor een nadere uitwerking van het primaat van de marktwerking en een vrije grondmarkt
(hoofdstuk 3). Het perspectief Stedenland vormt de achtergrond voor een nadere uitwerking van de geïntensiveerde herstructurering als primaire inrichtingsoptiek
(hoofdstuk 4). Wij geven in het nuvolgende een samenvattend overzicht van de mogelijkheden van en grenzen aan een vrije grondmarkt (paragraaf 5.2), respectievelijk die
van een intensieve stedelijke herstructurering (paragraaf 5.3). Voor beide perspectieven worden in paragraaf 5.4 de ruimtelijke ontwikkeling en sturingsperspectieven geschetst. De slotparagraaf (5.5) presenteert een minimaal model voor gemeentelijk
ruimtelijk beleid.

5.2

Mogelijkheden van en grenzen aan een vrije grondmarkt

Evenals in andere beleidssectoren wordt er in het volkshuisvestingsbeleid, het verkeeren vervoersbeleid en in het milieubeleid geprobeerd meer ruimte voor de markt te
scheppen. De grondmarkt is aan deze ontwikkeling aanvankelijk grotendeels ontsnapt,
totdat met de Nederlandse traditie van een sterk gereguleerde grondmarkt - waarin
gemeenten een actief grondbeleid voeren - voor een deel werd gebroken door de introductie van het VINEX-beleid.
Weliswaar bracht VINEX top-down bepaalde grootschalige ontwikkelingslocaties,
maar door het voorschrift dat op VINEX-uitleglocaties ten minste 70% van de wonin-
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gen in de marktsector moet worden gebouwd, en door een pro-actief beleid van ontwikkelaars en beleggers, visten hier vele gemeenten op de grondmarkt achter het net.
Toch kan hier niet zonder meer worden gesproken van een marktwerking, omdat op
VINEX-Iocaties monopoloïde situaties op de grondmarkt zijn ontstaan, waarbij de onderlinge concurrentie in vèrgaande mate is geëlimineerd.
In het recent geformuleerde herstructureringsbeleid (paragraaf 4.2) wordt weliswaar
een marktgeoriënteerde herdifferentiatie van de woningvoorraad in minder aantrekkelijke stadswijken voorgesteld, maar in deze wijken zwaaien woningcorporaties de
scepter op de vastgoedmarkt. Zij zijn daar veelaloligopolist en zijn, dankzij hun traditie en het BBSH , niet zonder meer als commerciële marktpartijen te beschouwen, al
bewegen zij zich wel in die richting. Het is interessant om de mogelijkheden en beperkingen van een vrije grondmarkt te doordenken in twee geheel verschillende beleidscontexten: het ruimtelijke perspectief 'Palet' waarin in feite een nationale ruimtelijke ordening ontbreekt, en het ruimtelijk perspectief 'Stedenland ' dat een ambitieus
nationaal beleid veronderstelt, waarin de herstructurering van steden centraal staat,
alsmede het behoud van waardevolle landschappen. Ervaringen in het buitenland
(vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waarin de marktoriëntatie
al langere tijd in het ruimtelijk beleid is geworteld) werden beknopt geïnventariseerd.
Daarbij is aandacht geschonken aan het ruimtelijke beleid in relatie tot een vrije(re)
grondmarkt. De procesgang in de diverse soorten sectorbeleid is niet systematisch
geïnventariseerd. Dit zou in mogelijk vervolgonderzoek verder kunnen worden geïnventariseerd en geanalyseerd.
Voorts werd een vijftiental gedachte-experimenten inzake ruimtelijke transformaties
uitgewerkt, die kunnen worden geplaatst in het kader van 'Palet' en 'Stedenland': een
vrije grondmarkt en een intensieve stedelijke herstructurering. Ook bij deze intensieve
stedelijke herstructurering wordt een relatief vrije grondmarkt verondersteld, binnen
het kader van een strikt gehandhaafd restrictief beleid dat het bouwen buiten de bebouwde kom tegengaat.
De Nederlandse praktijk ten aanzien van het grondbeleid - waarin bouwlocaties worden ontwikkeld door lokale overheden, terwijl de gebouwen worden gerealiseerd door
private partijen - wijkt sterk af van die in het buitenland waar het gebruikelijk is dat
dit door dezelfde actor gebeurt. Zo ligt de rol van de publieke sector in bijvoorbeeld
het Verenigd Koninkrijk primair bij het faciliteren van marktprocessen. Het Britse
planningsysteem is minder directief dan het Nederlandse: ruimtelijke ontwikkelingen
worden niet zozeer gestuurd door de bestemming van grond maar door het opstellen
van bepaalde doelstellingen. Ook de Amerikaanse grondmarkt is over het algemeen
vrijer dan in Nederland.
De Nederlandse actieve grondpolitiek geeft de overheid een grote mate van controle
op de ruimtelijke ontwikkeling in het algemeen en de stedelijke ontwikkeling in het
bijzonder. De lokale overheid is veelal als marktpartij betrokken bij de uitgifte van
grond waardoor zij in staat is privaatrechtelijke afspraken te maken over het grondgebruik.
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Wat leren nu de gedachte-experimenten en de buitenlandse ervaringen? Allereerst constateren we dat de uitkomsten in zeer sterke mate worden bepaald door sectorbeleid.
Alle nationale en EU basiseisen op sociaal en milieugebied zullen op sectorniveau
worden uitgewerkt. Als de grondmarkt en het ruimtelijk beleid vrijer worden en als in
het sectorbeleid de teugels worden aangehaald, kan het resultaat per saldo nog meer
gereguleerd zijn dan nu al het geval is . De coördinerende rol van ruimtelijke ordening
inzake de behartiging van sectorbelangen, vervalt in 'Palet'. De noodzaak voor een
dergelijke coördinatie is in 'Palet' ook minder groot dan thans het geval is. Omdat er
geen restrictief ruimtelijk beleid wordt gevoerd en er derhalve sprake is van een grote
mate van vestigingsvrijheid, is het vinden van een locatie waar geen sectorbelangen
worden geschaad, makkelijker.
Als we uitgaan van een vrije grondmarkt en een ontbrekend bovenlokaal ruimtelijk
beleid, mogen we een aantal gevolgen verwachten. De sterke functies zullen het per
definitie winnen van de zwakke functies: immers, de bestemming die de hoogste
grondprijs genereert, zal in het algemeen bestemmingen verdringen die met een minder hoge grondprijs gepaard gaan. De individuele preferenties van vragers op de
grondmarkt bepalen het ruimtelijk patroon. De dominantie van individuele preferenties leidt tot suburbanisatie: een uitwaaiering van woon- en werklocaties over een uitdijend oppervlak. In de steden vormen braakliggende terreinen ('brownfield sites') een
probleem zolang daar milieu-erfenissen zijn geconcentreerd en de kosten van bouwrijp
maken prohibitief zijn. Het bouwen in het weiland en langs de snelweg ('greenfield
sites') ontmoet minder problemen en zal zich verder verbreiden. Het grondgebruik
wordt veel extensiever dan nu het geval is, hoewel in de centra van sommige steden de
dichtheid van bebouwing ook stevig kan oplopen.
De ruimtelijke kwaliteit van stedelijke en niet-verstedelijkte gebieden loopt achteruit,
vooral als wat grotere schaalniveaus worden beschouwd. Theoretisch is het denkbaar
dat milieuorganisaties zo alert en machtig zijn, dat zij overal waar ecologisch waardevolle landschappen worden bedreigd, zelf gronden verwerven, zodat ontwikkelaars en
beleggers geen kans krijgen om dergelijke gebieden te bebouwen. Het is ook denkbaar
dat het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van (grote) bedrijven zo ver gaat,
dat zij het behoud van landschappen zelf ter hand nemen of sponsoren. Als we ons
echter realiseren hoeveel gebieden in ons land (gelukkig) landschappelijke waarde
hebben, en we realiseren ons de kortetermijnbelangen die in het geding zijn bij ontwikkelaars, beleggers en bedrijven, maar ook bij huishoudens die een aantrekkelijke
woonlocatie zoeken, dan moet worden verwacht dat op een vrije grondmarkt een groot
deel van het landschap zal worden aangetast.

Coalitievorming
Zowel aan de vraag- als de aanbodzijde mag coalitievorming worden verwacht om de
marktpositie van de desbetreffende actoren te versterken. Op VINEX-locaties zien we
welke coalities aan de aanbodzijde zich manifesteren: concerns waarin ontwikkelingsmaatschappijen strategische relaties hebben met beleggingsmaatschappijen en uitvoerende bouwbedrijven. In de toekomst kunnen ook woningcorporaties in dergelijke co-
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alities een rol van betekenis spelen. Individuele huishoudens en bedrijven die huisvesting zoeken, zullen vermoedelijk slechts in niches van de markt opereren, maar op het
gedifferentieerde grondgebied van Nederland treffen we vele niches aan.
Niet-bebouwde ruimte wordt grotendeels ingenomen door agrarische bestemmingen,
natuurgebieden en verkeersinfrastructuur . Binnen de agrarische sector kan een selectieve intensivering van het grondgebruik worden verwacht, voor zover het milieubeleid dit mogelijk maakt. Rendementsverhoging en biotechnologische innovaties zullen
een dergelijke intensivering in de hand werken. Waar agrariërs de sector verlaten
(bedrijfsbeëindiging), zal de grond aan de hoogst biedende worden verkocht: dat zal in
menig geval een bouwondernemer of ontwikkelaar zijn, of een particulier die een woning of tweede woning wil realiseren en tevens vaak beleggingsoverwegingen heeft.
Het is moeilijk voorstelbaar dat milieuorganisaties hier steeds met succes kunnen interveniëren, al wordt de aanhang nog zo groot en al zouden bedrijven verwervingsacties van milieuorganisaties kunnen sponsoren. In dezelfde tijd dat de milieuorganisaties met verwerving van ecologisch waardevolle gebieden succes boeken en hier en
daar zelfs nieuwe natuurgebieden zullen ontwikkelen, zullen zij elders achter het net
vissen. Het resultaat zal op de lange duur een Belgisch aandoend bebouwingspatroon
zijn waarin het contrast stad-land niet scherp zal zijn en waarin alleen de meest aansprekende landschappen zullen worden gered.

Compensatie
Waar bedrijven of complexen uitbreidingsplannen hebben (kantoren, industrieterreinen, haventerreinen, luchthavens) zal op een vrije grondmarkt toepassing van het
compensatiebeginsel mogen worden verwacht. Het bedrijf heeft een grote preferentie
voor bebouwing of gebruik van een belendend perceel. De eigenaar van dat perceel
kan aan zijn trekken komen als hem een perceel elders wordt aangeboden dat beter en
groter is. Dit biedt mogelijkheden voor creatieve oplossingen waarvoor het huidige
ruimtelijke beleid niet altijd de ruimte biedt. Net zoals woningruil op de woningmarkt
in het algemeen vóór gaat op andere toewijzingsmechanismen, kan worden overwogen
om voor ruil op de grondmarkt een aparte procedure te ontwikkelen waarbij slagvaardigheid kan worden verzekerd. Men kan denken aan een 'bestemmingsvergunning'
naar analogie van een bouwvergunning. Een bestemmingsvergunning wordt verstrekt
als er geen zwaarwegende ruimtelijke bezwaren zijn (wordt bijvoorbeeld getoetst aan
een gemeentelijk structuurplan) en als derden zich niet tegen de compensatie/ruil verzetten. De aanvraag voor een bestemmingsvergunning wordt gezamenlijk ingediend
door de direct betrokken partijen. Zij stemmen hun verlangens en eisen op elkaar af.
Ter versnelling van de procesgang kunnen zij daarbij derden betrekken die mogelijk
bezwaar kunnen maken. De grond waarop de bestemmingsvergunning rust, krijgt een
vergelijkbare status als onder het huidige bestemmingsplan. Deze status kan alleen
gewijzigd worden door verlening van een nieuwe bestemmingsvergunning.
Het instrument van de bestemmingsvergunning kan ook zonder het compensatiebeginsel worden toegepast. Het betreft dan een bestemmingsverandering zonder dat er sprake is van een ruimtelijke compensatie: ter plekke wordt de ene bestemming ingewis-
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seld voor een andere bestemming. Ook deze vergunning verlening zou getoetst moeten
worden aan ruimtelijke randvoorwaarden en belangen van derden. De condities dienen
binnen dit regime zo streng te zijn dat bij zware aantasting van de ruimtelijke randvoorwaarden of belangen van derden compensatie geëist kan worden.
In het ruimtelijk beleid en op de grondmarkt zou er meer ruimte kunnen worden gegeven aan het toepassen van het compensatiebeginsel. Dat geldt meer speciaal voor de
stedelijke herstructurering. Hier past het compensatiebeginsel heel goed bij de in de
praktijk beproefde aanpak van stedelijke herverkaveling.
De voornaamste conclusies zijn:
• in regelgeving zal moeten worden vastgesteld welke belangen beschermd moeten
worden en wat als extern effect kan worden beschouwd;
• er bestaan mogelijkheden om externe kosten van bouwprojecten indirect - bijvoorbeeld via een bouwvergunning - of direct tussen veroorzaker en getroffene te verrekenen;
• het is aannemelijk dat het sectorbeleid zich zal versterken door haar belangen voor zover die momenteel via het facetbeleid van de ruimtelijke ordening worden
afgewikkeld - zelf te behartigen;
• sectoraal georganiseerde coalities op nationaal niveau zullen het meest effectief optreden tegen ongewenste (ruimtelijke) gevolgen van een vrije grondmarkt. Lokaal
georganiseerde coalities zijn minder vaak via sectorbelangen georganiseerd (hun
positie zal zwakker worden);
• het compenseren van ongewenste effecten zal zich vooral afspelen op het lokale niveau. Private actoren die een bijdrage leveren aan externe kosten van eigen projecten zullen dat bij voorkeur doen in de directe omgeving van het desbetreffende
project.

5.3

Mogelijkheden van en grenzen aan een intensieve stedelijke herstructurering

In hoofdstuk 4 wordt uitgegaan van een sterke intensivering van het stedelijk ruimtegebruik. Hiervoor is een transformatie van bestaande steden nodig . In de meest consequente uitwerking van Stedenland is uitbreiding van het stedelijk gebied niet meer
mogelijk. Er moet worden gesleuteld aan de bestaande stad. De stad sluit zijn grenzen
en gaat 'op slot'.
Een tijdige beschikbaarheid van de grond zal in Stedenland van groot belang zijn. Het
is anders mogelijk dat de planuitvoering ernstig wordt vertraagd en gefrustreerd door
individuele acties van enkele eigenaren. Om het landelijk gebied open te houden en de
herstructurering van steden tot stand te brengen, worden er hoge eisen gesteld aan een
tijdige samenwerking en afstemming tussen overheden en private partijen. In Stedenland zullen de voorgestane ontwikkelingen zich binnen de - door het Rijk - vastgestelde stedelijke contouren afspelen. In die zin laat de huidige situatie op VINEX-Iocaties
zich vergelijken met het perspectief Stedenland. Van bovenaf (top-down) worden locaties aangewezen waarbinnen de nieuwe bebouwing dient plaats te vinden; daarnaast
worden restricties op het bouwen buiten de VINEX-Iocaties opgelegd.
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Om gemeentelijke invloed in het toekomstige Stedenland - wat betreft het reguleren
van (en eisen stellen aan) het (toekomstige) ruimtegebruik - te waarborgen, dient de
lokale overheid de grond in eigen bezit te krijgen of te houden. Uit internationale
voorbeelden blijkt dat in steden als New York, San Francisco, Singapore en Hong
Kong - waar de stedelijke ontwikkeling zich gedurende lange tijd heeft afgespeeld binnen gegeven contouren - er sprake is van een relatief sterke overheidsbemoeienis. Zo
is in Hong Kong alles - behalve grond - te koop.
Een stad op slot creëert schaarste. Wanneer de contouren van de stad werkelijk gehandhaafd blijven, zullen de grondprijzen stijgen en kunstmatig hoog blijven. Voor
geen enkele private partij is er de mogelijkheid om projecten te realiseren op goedkopere grond buiten de stad. In een situatie van schaarste kan de overheid hoge eisen
stellen aan de kwaliteit van de gebouwde en openbare omgeving door richtlijnen op te
stellen voor een ontwikkelings- of herstructureringsgebied (zie bijvoorbeeld San Francisco). Om verzekerd te zijn van de deelname van private partijen in herstructurerings- en ontwikkelingsgebieden kunnen - in navolging van een aantal buitenlandse
steden - ontwikkelingsmaatschappijen worden opgericht, bestaande uit private en publieke actoren.
Het Nederlandse stelsel van ruimtelijke ordening is gebaseerd op het decentraliteitsprincipe waarin de gemeente over het enige juridisch bindende plan (bestemmingsplan) beschikt. Om harde grenzen tussen stad en platteland te bewaken, zal het Rijk
daadkrachtig moeten optreden en moeten er specifieke juridische instrumenten komen,
gericht op de begrenzing van stad en land. Om deze sterke centrale sturing aanvaardbaar te maken voor andere bestuurslagen en actoren, dienen zij een grote beleidsvrijheid te krijgen bij de ruimtelijke inrichting (uitruil van bevoegdheden). In aansluiting
op het rapport Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek (WRR, 1998) zou het Rijk verantwoordelijk moeten zijn voor de inrichting van de ruimte en het waarborgen van open
ruimtes op nationaal niveau, terwijl de regionale en lokale overheid de vrijheid hebben
een gedifferentieerde aanpak te realiseren met diverse actoren. Het is echter de vraag
of binnen het generieke concept Stedenland er ruimte is voor lokale (en regionale) differentiatie en lokale keuzemogelijkheden. Waarschijnlijk leidt een betekenisvolle lokale differentiatie al gauw tot een situatie waarbij aan de randvoorwaarden en ruimtelijke grenzen van Stedenland wordt getornd.
Er zal in Stedenland een continu spanningsveld bestaan tussen collectieve en individuele preferenties. De collectieve preferenties (bouwen binnen de bestaande stedelijke
contouren) zijn in Stedenland dominant. Als gevolg daarvan kunnen de individuele
preferenties (ruim wonen en ruimte voor economische activiteiten) in het gedrang komen.
Bij de herstructurering van steden zijn de eigendomsverhoudingen van het stedelijk
vastgoed in de uitgangssituatie van groot belang. Ontwikkelaars die projecten willen
realiseren die leiden tot een grotere bebouwingsdichtheid en intensief ruimtegebruik,
kunnen de eigenaren van het huidige vastgoed benaderen met aanbiedingen voor lucratieve transactieprijzen. In een aantal gevallen is dit voldoende om de plannen te
kunnen uitvoeren. Lang niet altijd geeft geld de doorslag. Bewoner-eigenaren kunnen
een voorkeur hebben voor het blijven wonen in hun woning, ook al komen er ontwik-
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kelaars langs met een verleidelijke aanbieding. De vraag is of in zulke gevallen het
onteigeningsinstrument moet worden ingezet. Voorts kan de vraag worden gesteld in
hoeverre hier toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten soelaas kan bieden.
Als het uitgangspunt is dat het gemeentebestuur de regie moet kunnen voeren in het
stedelijk herstructureringsproces (mede omdat er deeltransformaties zijn met een onrendabele top waarvoor de gemeente opdraait), ligt toepassing van de onteigeningswetgeving en het voorkeursrecht voor de hand. Doordat alle ruimtelijke ontwikkelingen geconcentreerd in de steden plaatsvinden, is deze regiefunctie ook nodig ten aanzien van ruimtelijke coördinatie van sectorbelangen. De compacte ontwikkeling en het
in vergelijking tot de vrije grondmarkt beperkte aanbod van alternatieve vestigingsmogelijkheden maakt dit noodzakelijk.
Als men de maatschappelijke ontwikkelingen in de stad de vrije hand wil laten, zouden deze instrumenten niet nodig zijn. Men dient dan wel beducht te zijn voor afwentelingsprocessen, schade aan derden en voor patstellingen inzake ruimtelijke transformaties die maatschappelijk gewenst doch commercieel onrendabel zijn. Het verzekeren van de bereikbaarheid in de stad en het totstandbrengen van een duurzame stad
met groen- en waterstructuren is niet goed voorstelbaar zonder een regisserende stedelijke overheid, die bij het effectueren van beleidsdoelen overigens op grotere schaal
van marktwerking op de grond- en vastgoedmarkt gebruik kan maken dan thans het
geval is.

5.4

Ruimtelijke ontwikkeling en sturingsperspectieven

Tabel 5.2 en 5.3 geven een overzicht van ruimtelijke ontwikkeling en ruimtegebruik
in de toekomst, en de toekomstige sturing in een situatie van een vrije grondmarkt,
respectievelijk een intensieve stedelijke herstructurering.
De feitelijk optredende effecten hangen allereerst sterk af van de ontwikkeling van het
sectorbeleid. Als er in het sectorbeleid een sterkere regulering zou optreden, zou dat
een compensatie kunnen opleveren voor de deregulering op het terrein van de ruimtelijke ordening. Aangenomen is dat de deregulering van de ruimtelijke ordening niet
gepaard gaat met een evenredige regulering van het sectorbeleid, maar ook andere
perspectieven zijn mogelijk.
In het algemeen mag worden verwacht dat een vrije grondmarkt de positie van zwakke
functies verder verzwakt en de positie van sterke functies versterkt. De functie die de
hoogste grondprijs oplevert, zal in het algemeen de strijd om de ruimte winnen.
Zwakke functies zijn natuur en milieu (levert in monetaire termen weinig op), biologische landbouw, monumenten, verkeersinfrastructuur en sociale woningbouw. Relatief
sterk zijn dure koopwoningen, kantoorruimte, winkelcentra, glastuinbouw en intensieve veeteelt.
Als het bevorderen van de economische vitaliteit van de steden centraal staat, kan een
vrije grondmarkt in combinatie met een intensieve stedelijke herstructurering heilzaam
zijn. Maar het gevaar bestaat dat functies als sociale woningbouw, natuur- en recreatie-gebieden over de hele linie het loodje leggen, waardoor zwakke bewonersgroepen

77

Tabel 5.2 Toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en ruimtegebruik
Palet: vrije grondmarkt

Stedenland: intensieve stedelijke herstructurering

Het grondgebruik wordt extensiever

Het stedelijk grondgebruik wordt intensiever
(meervoudig grondgebruik) , het landelijk grondgebruik blijft onveranderd

Bouwlocaties worden kleinschaliger en hebben een diffuse spreiding: grote mate van
vestigingsvrijheid

Geen diffuse spreiding; sterke grenzen stad - platteland: intensief beheer bestaande voorraad

Individuele preferenties zijn dominant ten opzichte van collectieve preferenties. Sterke
functies winnen van zwakke functies

Individuele preferenties worden gedomineerd door
collectieve

De ruimtelijke kwaliteit in oudere stedelijke
gebieden verslechtert

Weinig lokale en regionale differentiatie

Het ruimtelijk afwegingskader voor het aan-

Draagvlak voor stedelijke voorzieningen neemt toe
door concentratie

bod van voorzieningen vervalt

Milieuwaarden komen in het gedrang

Landschappen worden gespaard. De milieukwaliteit
in de stad kan zorgen baren.
Problemen met handhaving bouwverbod buiten bebouwde kom

en marginale bedrijfjes worden verdreven en de kwaliteit van de openbare ruimte de
stedenbouwkundige attractiviteit worden benadeeld.
Als men de negatieve effecten van een vrije grondmarkt zou willen voorkomen, kan
men denken aan het stimuleren van coalities die voor een countervailing power kunnen
zorgen, aan een actief grondbeleid door gemeenten enlof aan de toepassing van planbaatconstructies waardoor winsten in relatie tot sterke functies kunnen worden ingezet
voor de financiering van zwakke functies.
In een vrije grondmarktsituatie kunnen grondeigenaren meer rechten ontlenen aan hun
eigendom, omdat de overheid niet zo snel bestaande functies kan 'wegbestemmen' .
Vooral de aard van een intensieve stedelijke herstructurering zal sterker worden bepaald door de bestaande eigendomsverhoudingen dan in de huidige, sterk gereguleerde
situatie het geval is. Een vrije grondmarkt, niet door erfpachtsvoorwaarden en bestemmingsplanvoorschriften geconditioneerd, versterkt bijvoorbeeld de positie van
woningcorporaties in vele naoorlogse stadswijken en de positie van ontwikkelaars die
op strategische plaatsen een grondpositie hebben verworven. Toepassing van compensatie van grond elders en grondruil zouden aan belang kunnen winnen. Stedelijke herverkaveling zou in de veronderstelde context een aantrekkelijke aanpak kunnen zijn.
De betrokkenen in een plangebied zullen het via een gestructureerd herverkavelingsproces eens moeten worden. Daarbij kan ook de lokale overheid als marktpartij grond
verwerven en als grondeigenaar bepaalde belangen beschermen. Via planbaat kan de
lokale overheid bovendien zwakke functies financieren. Het tweezijdig sturen (invloed
uitoefenen via publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten) blijkt in de praktijk geen sinecure te zijn. Veelal schept dit bij de betrokkenen verwarring. De democratische controle op een overheid met twee petten op is niet eenvoudig. Daar waar

78

Tabel 5.3

Toekomstig sturingsperspectief

Palet: vrije grondmarkt

Stedenland: intensieve stedelijke herstructurering

Gemeenten raken publiekrechtelijke middelen
om ruimtelijke ordening te beïnvloeden kwijt

Er ontstaat schaarste: er zijn private investeringen te
verwachten. De lokale overheid kan hoge eisen stellen aan de voorgenomen bouwinitiatieven
Sterkere sturing van rijksniveau ter bewaking van
stedelijke contouren

Gemeenten lopen minder economische risico' s en meer beleidsrisico 's

Overheidssubsidies ten behoeve van herontwikkeling
bestaand stedelijk gebied zullen na verloop van tijd
minder nodig zijn (private investeringen)

Reductie van de democratische controle op de
ruimtelijke ordening
Ontstaan van nieuwe mogelijkheden voor gemeenten om te profiteren van private investeringen

idem

Gemeentelijke overheid dient meer marktconform te (onder-)handelen

Lokale overheid krijgt een grote beleidsvrijheid binnen de gestelde Rijkskaders; gemeente stelt voorwaarden aan toekomstige stedelijke inrichting

Coördinerende rol van de ruimtelijke ordening verdwijnt: ruimtelijke belangenafwegingen zullen sterk projectgericht zijn

De ruimtelijke ordening als coördinerend instrument
voor diverse sectorale belangen, kan door een actief
stadsbestuur worden ingezet

Nieuwe regelgeving ontstaat door compensatie van externe effecten of bescherming van
gevestigde belangen

particulieren rechtstreeks onderhandelen en deals sluiten, is democratische controle
vaak zelfs geheel onmogelijk.
Compensatie en ruil kunnen in sommige gevallen een relatief snelle en adequate oplossing bieden, waar een publiekrechtelijke procedure volgens traditionele snit tot een
patstelling geleid zou hebben.
De intensieve stedelijke herstructurering in combinatie met een vrije grondmarkt levert overigens een paradoxaal vertrekpunt op. Een sterke marktoriëntatie, zoals deze
in een vrije grondmarkt ligt besloten, veronderstelt een krachtige oriëntatie op de
klant, de vraagzijde van de markt. Deze oriëntatie kan worden verzwakt door plaatselijke monopolieposities zoals de strategische samenwerkingsverbanden van een beperkt aantal ontwikkelaars en beleggers op VINEX-locaties illustreren. De oriëntatie
op de vraagzijde wordt verder ondermijnd door een sterk restrictief ruimtelijk beleid,
zoals dat wordt verondersteld en een geïntensiveerd stedelijk herstructureringsbeleid.
Vele bedrijven en huishoudens hebben een voorkeur voor de suburb. Als de overheid
de vervulling van deze wens wil blokkeren, is een zeer gedetailleerd handhavingsbeleid nodig, dat op gespannen voet staat met de grondslagen van een vrije grondmarkt.
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We kunnen concluderen dat een vrije grondmarkt een complete breuk zou betekenen
met het verleden. De ruimtelijke ordening zou haar coördinerende functie verliezen.
Vele zwakke functies zouden het onderspit delven, zoals natuur, milieu en sociale woningbouw . Van een efficiënt ruimtegebruik komt weinig terecht; een extensief ruimtegebruik zal overheersen.
Een geïntensiveerde stedelijke herstructurering staat zover af van de preferenties van
vele bedrijven en huishoudens, dat er een nauwelijks te overbruggen tegenstelling ontstaat tussen het vrije-marktdenken en de strakke randvoorwaarden die de overheid zou
moeten bewaken. Noch een algeheel vrije grondmarkt noch een geïntensiveerde stedelijke herstructurering beloven ons een beter ruimtegebruik of betere procedures dan
het huidige planningsstelsel. Wel bevatten de gedachte-exercities in deze studie aanknopingspunten voor verbeteringen die in het huidige ruimtelijke planningsstelsel zouden kunnen worden aangebracht.

5.5

Minimaal model voor gemeentelijk ruimtelijk beleid

Internationale ervaringen tonen aan dat ook bij een vrije grondmarkt er na verloop van
tijd bijna automatisch een roep om ruimtelijk beleid ontstaat. In dit onderzoek wordt
een dergelijke collectieve correctie op de (negatieve) effecten van private initiatieven
beschouwd als een minimum model voor gemeentelijk ruimtelijk beleid.
Aan het eind van paragraaf 1.3 stelden wij een 'minimaal model van regulering' in het
vooruitzicht, waarbij wordt uitgegaan van kerntaken van ruimtelijk beleid in handen
van de gemeente en een terughoudende rol van het Rijk . In dit model wordt rekening
gehouden met marktimperfecties op de grondmarkt en de 'ruimternarkt' . In deze paragraaf lossen we deze belofte in.
1. Allereerst is de bouwvergunning een beleidsinstrument van strategische betekenis. Niet alleen toetst de gemeente, alvorens de bouwvergunning toe te kennen, of
aan de bouwkundige en milieueisen is voldaan, maar ook zou kunnen worden getoetst of het uitvoerend bouwbedrijf en de toekomstige vastgoedeigenaar bonafide
zijn en voldoende competent. (Meijer, 1995). In een sterk op onderhandelingen
gerichte beleids- en marktcontext is het van zeer groot belang dat de lokale overheid verifieert of men met bonafide en competente private actoren van doen heeft.
Certificeringsprocedures kunnen binnen de diverse sectoren de actoren in staat
stellen om in eigen kring orde op zaken te stellen, zodat de bouw-, vastgoed- en
grondmarkt zoveel mogelijk verschoond blijven van actoren met minder goede bedoelingen en incompetente actoren (Meijer, 1995).
2. Als overwegingen van algemeen belang dat vergen, dient de lokale overheid gronden en vastgoed te kunnen onteigenen of een voorkeursrecht te kunnen instellen.
Dit is vooral van belang als voorzieningen in het algemeen belang of voorzieningen voor zwakkeren in het geding zijn: infrastructuur voor particulier of openbaar
vervoer, groen- en waterstructuren en sociale woningbouw . Zoals de overheid het
geweldsmonopolie behoort te hebben, zo dient de (lokale) overheid een grondmonopolie te kunnen vestigen, als daarvoor een wettelijke titel bestaat.

80

----- - - - ---

3. Daar waar geen onteigening wordt toegepast of een voorkeursrecht wordt gevestigd, kan het marktspel worden gespeeld , waarbij ook een actieve gemeentelijke
overheid zich niet onbetuigd hoeft te laten. Het gaat hier om een heel andere rol
dan de klassieke publieke rol die bij onteigening en voorkeursrecht in het geding
is . Dit vergt bekwaam tweezijdig sturen (Ten Heuvelhof, 1993), iets waarmee de
overheid in Nederland tot dusver nog te weinig ervaring heeft opgedaan. Binnen
de gemeentelijke organisatie liggen hier aanleidingen voor functiedifferentiatie: in
de twee sferen (publieke actor en ondernemende gemeente) worden verschillende
eisen gesteld aan de betrokkenen.
4. Binnen het domein van de vrije grondmarkt geldt niet alleen de bouwvergunning
als strategisch beleidsinstrument, maar ook de planbaat blijkt in deze context een
onmisbaar instrument te zijn. Een bouwvergunning wordt pas verleend als de vergunningaanvrager heeft aangetoond dat de eventuele schade aan derden is gecompenseerd. Men zou de planbaat rechtstreeks kunnen koppelen aan de bouwvergunning, zoals in paragraaf 3.6 .1 is gesuggereerd, maar ook kan de planbaat worden
geïntegreerd in een verplicht (her)ontwikkelingscontract dat tussen gemeente en
particuliere ontwikkelingsmaatschappij moet worden gesloten. Men name binnen
de bebouwde kom kan dit contract de gedaante krijgen van een herstructureringscontract en/of een herverkavelingscontract. Deze contracten zijn nodig om tal van
praktische punten te regelen tussen gemeente en particuliere ontwikkelaar: de verdeling van kosten, opbrengsten en risico's. Via planbaatconstructies kan worden
vermeden dat particuliere actoren kosten afwentelen, dat de belangen van derden
in het gedrang komen, respectievelijk alleen de krenten uit de pap halen en anderen met de krentloze pap laten zitten . Een punt van aandacht wordt gevormd door
de transactiekosten van planbaatconstructies.
5. Bij het sluiten van de onder 4 genoemde contracten zal de gemeente transparant
moeten opereren en vatbaar moeten blijven voor democratische controle en belangenbehartiging aan derden. Dat vergt kenbare en consistente ijkpunten van
beleid . Een gemeentelijk of regionaal structuurplan kan in ruimtelijke zin zo ' n
ijkpunt bieden. Ook als basis voor stedelijke ontwikkelings- en investeringsvisies
zou zo'n strategisch structuurplan een goede functie kunnen vervullen.
Als gemeenten en ontwikkelaar het inzake een ontwikkelingscontract of een
bouwvergunning niet eens kunnen worden, beslist de bestuursrechter voor zover
publieke belangen in het geding zijn . Geschillen over compensatie van schade en
de hoogte van de planbaat worden door de gewone rechter beslecht.
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BIJLAGE 1
GEDACHTE-EXPERIMENTEN: VRIJE GRONDMARKT EN STEDELIJKE HERSTRUCTURERING

De hieronder uitgewerkte gedachte-experimenten' zijn gebaseerd op opgaven uit het
perspectief Palet en Stedenland. De experimenten zijn als volgt opgebouwd. Na een
korte beschrijving van de bestaande (ruimtelijke) situatie wordt ingegaan op de nieuwe
situatie, waarbij het uitgangspunt een min of meer vrije grondmarkt is. Marktwerking
is immers in alle vier de perspectieven - zoals beschreven in Nederland 2030 - aan de
orde; als vrijwel exclusief regulerend beginsel in Palet tot het reguleren van marktconforme voorkeuren binnen de strakke voorwaarden van Stedenland.
Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijk gewenste en ongewenste maatschappelijke
en ruimtelijke gevolgen van de betreffende opgave, evenals op de (mogelijk) betrokken actoren. Afgesloten wordt met de inzet van (bestaande) instrumenten om minder
gewenste effecten en situaties te voorkomen.

1 Uitbreiding van een kantoor of bedrijfsgebouw in de bebouwde
kom (woonwijk)
la Kantoor
Oude situatie
Een middelgroot kantQQI_(lO .ooO m2) van een eigenaar-gebruiker bevindt zich in een
woonwijk. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen met elk 5.000 m2 • Er is behoefte
aan nog eens 5.000 m2 . Het bedrijf wil op de bestaande locatie blijven.
Het kantoor is gelegen aan een doorgaande weg midden in een woonwijk met uitsluitend laagbouw (twee onder een kap woningen) . Al deze huizen staan op eigen grond
en hebben voldoende eigen parkeerruimte.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
De onderneming staat voor twee opties: ter plaatse uitbreiden of een nieuw gebouw
betrekken op een kantorenpark aan de rand van de stad. De eerste optie heeft de voorkeur omdat verhuizing gepaard zou gaan met kapitaalvernietiging (verwacht wordt dat

I

De opgaven uit Palet betreffen de experimenten 1 tot en met 10; de overige, 11 tot en met 15, zijn
opgaven zoals ze kunnen voorkomen in Stedenland.
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het kantoor minder dan de boekwaarde zal opbrengen) en het feit dat de werknemers
de huidige locatie zeer waarderen en niet graag worden verbannen naar een kil kantorenpark. Voordeel van een kantorenpark is echter dat daar eenvoudig een geschikt
kantoor kan worden betrokken van een ontwikkelaar die verder alle medewerking wil
verlenen.
De onderneming heeft nog gepoogd een deal met een ontwikkelaar te sluiten waarbij
de ontwikkelaar het huidige kantoor zou kopen. Hierop ging de ontwikkelaar niet in
omdat de locatie niet voldoende potentie had (geen locatie voor een kantoor en te klein
om er met winst woningen op te realiseren).
Om de uitbreiding te realiseren wil de onderneming het eigen parkeerterrein bebouwen. Om echter aan voldoende parkeerplaatsen te komen voor de medewerkers is dit
niet voldoende (bouwvoorschriften en vorm van de kavel maken het niet mogelijk een
parkeerkelder met twee verdiepingen te maken). Daarop gaat de onderneming proberen een van de aangrenzende woningen te kopen, zodat er wel ruimte komt voor voldoende parkeerplaatsen. Dit gebeurt via een stroman, zodat de buurt niet wordt gealarmeerd. Uiteindelijk gebeurt dit toch en de buurt komt in opstand. De bewoners
vrezen extra verkeersdruk, overlast van parkerende werknemers en extra schaduw in
tuinen achter de nieuwbouw. De bewoner van het gekochte huis weigert vervolgens
alle medewerking.
Er dreigt een patstelling te ontstaan. Door middel van juridische procedures kan en
wil de huidige bewoner van het huis de nieuwbouw zeker enige jaren ophouden. De
onderneming kiest nu voor een andere strategie. Men treedt openlijk in contact met de
buurt en wordt daarbij gesteund door de gemeente (wil het bedrijf graag op de huidige
locatie behouden). De discussies concentreren zich op het parkeren, omdat inmiddels
gebleken is dat ook met de kavel van het gekochte huis er nog te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. Het bedrijf doet een voorstel om het parkeren in het gebied rondom de
vestiging exclusief te bestemmen voor bewoners en werknemers. Hiervoor is de medewerking nodig van de gemeente. Deze ziet daar wel iets in en werkt het voorstel uit,
mits het bedrijf deelt in de kosten. Er komt een systeem van belanghebbenden parkeren. De opzet is dat 's avonds en 's nachts de bewoners op de openbare weg kunnen
parkeren en overdag de werknemers van het bedrijf. Voor de overlast die toch zal ontstaan, zal het bedrijf elke bewoner jaarlijks voor een bedrag van f 1.000,- schadeloosstellen. De bewoner van de gekochte woning wil deze uiteindelijk vrijwillig verlaten,
na toezegging van een zeer ruime 'verhuisvergoeding' .

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
De nieuwe huisvesting voor het bedrijf voldoet. Dit is onder andere merkbaar aan de
bedrijfsresultaten. Ook past het gebouw beter bij de zakelijke uitstraling die het bedrijf
nastreeft. Aan de preferenties van het bedrijf ten aanzien van locatie en gebouwontwerp is voldaan. Echter, doordat de huisvesting minder snel tot stand is gekomen dan
gewenst, zijn de kosten hoger uitgekomen. Achteraf gezien was verhuizing naar het
kantorenpark goedkoper geweest.
De relatie tussen de buurt en het bedrijf kan beter. Het optreden van het bedrijf bij de
koop van de woning heeft veel kwaad bloed gezet. Bovendien blijft het parkeren een
sluimerend probleem. Ook heeft de gemeente zich met het probleem moeten bemoei-
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en. In een buurt waar dit normaal niet het geval is , moest een parkeerregime worden
ingesteld.

Actoren
Er is uitgegaan van een eigenaar-gebruiker. Wanneer een belegger eigenaar was van
het complex is het minder waarschijnlijk dat de geschetste gang van zaken zich zal
voordoen. Een belegger zal wel geïnteresseerd zijn in een upgrading van zijn bezit,
maar uitsluitend wanneer daar voldoende zekerheden tegenover staan. Bij een kantoor
in een woonomgeving zijn deze zekerheden niet voldoende aanwezig: het is immers
geen typische vestigingslocatie voor andere kantoorondernemers . Het risico dat gelopen wordt met de investering ten behoeve van de uitbreiding is te hoog, tenzij de
huurder bereid is een langdurig huurcontract te tekenen . Te denken is aan een periode
van 15 jaar of meer. In de huidige marktsituatie komen deze lange huurperioden niet
veel voor. Veelal worden kantoorruimten voor rond de vijf jaar verhuurd.
De woningen waren in particulier bezit. Dit betekende dat het bedrijf alleen met de eigenaren van de grond die zij wilde verwerven onderhandelingen moest openen. Bewoners van de andere naburige percelen kon het bedrijf negeren .
De gemeente is actor, omdat zij door het bedrijf bij het proces betrokken werd en
werkte mee, omdat men het bedrijf op de huidige locatie wilde behouden.

Instrumenten
Uiteindelijk is een situatie ontstaan, waarbij geen van de partijen geheel tevreden is.
Echter, dit is wel de uitkomst van de procesgang. Achteraf gezien heeft de inzet van
een stroman bij de bewoners kwaad bloed gezet en is de problematiek ten aanzien van
het parkeren onderschat. De inzet van een stroman kan gezien worden als een neveneffect van een vrije markt. De negatieve reactie van de buurt daarop was voorspelbaar. Hetzelfde geldt voor de parkeerproblematiek. Deze blijft in een woonwijk problematisch. Hierop kan worden ingespeeld door binnen woonwijken parkeernormen te
hanteren voor een minimum aantal parkeerplaatsen op eigen grond.

lb Bedrijfsgebouw
Oude situatie
Een productiebedrijf is gelegen in een woonwijk en aan een doorgaande weg . Het gebouw heeft een oppervlakte van 1000 m2 • Het bedrijf geeft overlast aan de wijk in de
vorm/combinatie van stoomproductie. Er worden geen schadelijke gassen uitgestoten.
Ook ondervindt de buurt hinder van de zware vrachtauto's die het bedrijf dagelijks
aandoen.
Het bedrijf wil uitbreiden. Er is een tekort aan bedrijfsruimte (productie en opslag) en
het is dringend gewenst om meer ruimte op het bedrijfsterrein te verkrijgen om
vrachtauto's te laden, lossen en parkeren.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
Het bedrijfsgebouw is uitgebreid met 1000 m2 • Tevens is er een parkeerterrein voor 5
vrachtauto's aangelegd. Voor deze uitbreidingen heeft het bedrijf tien woningen moeten kopen van een woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging wilde deze wo-
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ningen alleen verkopen wanneer het haar genoeg financiële middelen opleverde om elders in de stad tien woningen te laten bouwen voor lage-inkomensgroepen. Dit betekende dat het bedrijf de woningen moest kopen voor een prijs die ver boven de
marktwaarde lag.
De gemeente moest de straat bij het bedrijf aanpassen om het inrijden van vrachtauto's
mogelijk te maken.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
De nieuwe huisvesting voor het bedrijf voldoet. Dit is onder andere merkbaar aan de
bedrijfsresultaten. Aan de preferenties van het bedrijf ten aanzien van locatie en gebouwontwerp is voldaan.
De buurt ondervindt hinder van het bedrijf in de vorm van extra stoomproductie (die
nog binnen de normen blijft) en enige overlast van vrachtauto's (draaien van motoren,
trillingen) .
De bewoners van de woningen gingen niet zonder protest weg. Hun positie was echter
zwak, omdat de woningbouwvereniging hun gelijkwaardige of betere woningen kon
aanbieden.

Actoren
Er is uitgegaan van een eigenaar-gebruiker. Deze categorie gebruikers komt in de industrie veel vaker voor dan bij in kantoorruimten uitgeoefende economische activiteiten. Ten dele komt dit doordat industriële bedrijven meer moeten investeren in vaste
activa (productiemiddelen), waardoor verhuizingen een zeer kostbare aangelegenheid
zijn.
De woningen waren in bezit van een woningbouwvereniging. Dit betekende dat het
bedrijf alleen met de eigenaren van de grond die zij wilde verwerven, onderhandelingen moest openen. Bewoners van de andere naburige percelen kon het bedrijf negeren; men onderhandelde immers alleen met de woningbouwvereniging.

Instrumenten
De bewoners staan in deze case feitelijk buiten spel. De bewoners die moesten verhuizen hebben daarmee ingestemd, omdat zij een betere huisvesting kregen, maar de andere bewoners zijn er duidelijk op achteruit gegaan. Zij worden niet gecompenseerd
voor de overlast, doordat zij zich niet tijdig hebben geweerd. Instrumenten die deze
ongewenste gevolgen kunnen voorkomen zijn:
Een aangescherpte milieuwetgeving. Daarbij kan gedacht worden aan scherpere
normen ten aanzien van de stroomproductie en normen ten aanzien van verkeersIawaai op private terreinen. Ook kan worden gedacht aan de verplichting (voor de
veroorzaker van de overlast/emissies) tot het instellen van buffers of overgangszones.
Zeggenschap van huurders bij veranderingen in de wijk. Hierbij kan gedacht worden aan een soort instemmingsrecht. Pas wanneer de bewoners het met het bedrijf
eens zijn geworden over de voorwaarden waaronder het bedrijf er zich mag vestigen, mag een gemeente een bouwvergunning afgeven. Onder deze voorwaarden
kan ook een schadeloosstelling vallen.
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Het betrekken van verkeerstechnische gevolgen bij het verlenen van een bouwvergunning .

2 Vestiging kantoren langs snelweg
Oude situatie
De snelweg vormt de verbinding tussen twee belangrijke steden. In de buurt van deze
snelweg liggen diverse kleinere plaatsen. Er zijn diverse afslagen die vanaf de snelweg
toegang geven tot deze plaatsen.
De omgeving van de afslag is landschappelijk gezien niet bijzonder en heeft geen
ecologische waarde. Het is agrarische productiegrond.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
De afslagen van de snelweg zijn als vestigingslocatie bijzonder in trek bij kantoren.
Door zich daar te vestigen kunnen zij hun cliënten die zich in beide steden bevinden
gemakkelijk bereiken. Een projectontwikkelaar wil daarom bij zo'n afslag een kantorenpark realiseren. Daarvoor wordt grond van boeren gekocht.
De projectontwikkelaar maakt een plan voor het totale gebied en biedt enkele gebouwen in de voorverhuur aan op de vastgoedmarkt. Wanneer zich enkele gegadigden
hebben gemeld en de eerste verhuurcontracten zijn afgesloten, besluit de projectontwikkelaar ook op risico te gaan bouwen. De fasering in de bouwstroom is dusdanig
dat op de locatie altijd rond de 2000 m 2 kantoorruimte direct opneembaar is.
Na een aantal jaren is er rond de 30.000 m 2 kantoorruimte verrezen, verdeeld over
verschillende gebouwen.
Omdat de bouwlocatie niet grenst aan een bebouwde kom en het gebied in de nabijheid van de snelweg niet als aantrekkelijk of ecologisch waardevol werd beschouwd,
heeft de ontwikkeling van het totale project geen protesten opgeleverd. Ook heeft de
gemeente geen aanleiding gezien om zich er actief mee te bemoeien.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
De projectontwikkelaar heeft zorggedragen voor de inrichting van het gehele kantorenpark (inclusief wegen en andere publieksruimten) . Naarmate zich op het park meer
bedrijven vestigden, deden zich echter steeds meer verkeerstechnische problemen
voor. De toch al drukke afslag van de snelweg en de toegangsweg naar het park raakten door het extra verkeer naar en van het kantorenpark vooral tijdens de spitsuren
verstopt (toename woon-werkverkeer) . Dit betekende tevens dat de bewoners van de
nabij gelegen plaatsen de snelweg moeilijker op konden en daarom meer gebruik van
het onderliggende wegennet gingen maken. Een toename van het verkeer in de bebouwde kom van deze plaatsen was het gevolg.
Voor de projectontwikkelaar is de ontwikkeling van het park gunstig verlopen. Door
een vrij constante vraag naar kantoorruimte kon een continue bouwstroom worden gehandhaafd en de renteverliezen op de grond tot een minimum worden beperkt. Ook de
afzet van de gebouwen aan beleggers leverde geen problemen op.
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De gebruikers van de kantoorruimte zijn tevreden. Men heeft efficiënte huisvesting en
een goede bereikbaarheid kunnen combineren. Ook parkeergelegenheid is volop aanwezig. Wel krijgt men steeds meer moeite met de moeilijke verkeerstechnische ontsluiting van de locatie. Omdat het kantorenpark niet is aangesloten op het openbaarvervoernetwerk zijn de werknemers gedwongen de auto te gebruiken bij het woonwerkverkeer. Dit strookt niet met de milieudoelstellingen van het Rijk.

Actoren
Uitgegaan is van een situatie die geschikt is voor projectontwikkelaars . Zij hebben de
kennis en de middelen om agrarische grond te kopen met het doel deze een commerciele bestemming te geven. Voor een bedrijf dat zijn huisvesting in eigen regie wil realiseren is deze situatie niet reëel: men heeft niet de benodigde kennis en het gehele ontwikkelingstraject kost meer tijd dan het bouwen op een reeds bestaande locatie.
Agrariërs zijn bereid om grond aan een projectontwikkelaar te kopen, omdat deze een
prijs biedt die boven de agrarische marktprijs ligt.

Instrumenten
De instrumenten waarmee de ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden, zijn:
Bijdrage van de ontwikkelaar aan een betere ontsluiting van de locatie.
Het kantorenpark tijdig een OV -ontsluiting geven. Dit wordt moeilijk in een gedereguleerde en verzelfstandigde OV-markt. OV-bedrijven zullen deze ontsluiting
pas bieden wanneer er een batig saldo is te verwachten, hetgeen pas in het verschiet komt wanneer de locatie een bepaalde minimale omvang heeft.
Vervoersmanagement van de gezamenlijke bedrijven. De afgifte van bouwvergunningen hiervan afhankelijk stellen (wordt in het Verenigd Koninkrijk wel toegepast). Mogelijk zou de ontwikkelaar van de locatie verplicht moeten worden dit
vervoersmanagement te organiseren.
Concessieverlening bij gebiedsgewijze ontwikkeling. Wanneer een projectontwikkelaar overgaat tot het ontwikkelen van een gehele locatie, zou hieraan een concessieverlening vooraf kunnen gaan. Aan deze concessie kunnen bepaalde voorwaarden worden gekoppeld ten aanzien van de inrichting van de locatie, nutsvoorzieningen en de ontsluiting (over de weg en per openbaar vervoer).

3 Vestiging kantoor in natuurgebied
Oude situatie
Een rijk bebost gebied met diverse waterpartijen midden in een hogedrukgebied2 • Het
gebied is altijd van bebouwing verschoond gebleven, omdat de (adellijke) bewoners
van het naburige landgoed het bosgebied als jachtterrein hebben gebruikt. Dwars door
2

96

Palet gaat uit van toepassing van onderhandelingsplanologie. In zogenaamde hogedrukgebieden is de
onderhandelingsdruk hoog: veel marktpartijen strijden om de ruimte . In lagedrukgebieden sluimert
het onderhandelingsproces of is het nauwelijks aan de orde. Hier vestigen zich actoren met een
zwakke maatschappelijke positie en grote ruimtevragers die weinig waarde toevoegen aan het ruimtegebruik (RPD, 1997a: 48-89).

het gebied loopt één ontsluitingsweg die door de gemeente verkeersluw is gemaakt. Er
is daarom geen doorgaand verkeer.
Het grootste deel van het gebied is in handen van een stichting die het gebied als natuurreservaat beheert. Dit betekent dat het gebied slechts beperkt toegankelijk is. Enkele kavels grenzend aan de ontsluitingsweg zijn in particulier bezit.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
Enkele van de particuliere kavels zijn gekocht door een projectontwikkelaar. Hoewel
de locatie in een hogedrukgebied is gelegen en de vastgoedmarkt gunstig is, wordt er
niet op risico gebouwd . De locatie is te exotisch en niet goed over de weg ontsloten.
De projectontwikkelaar verwacht er echter enkele gebouwen op maat voor gebruikers
te kunnen ontwikkelen. Dit gebeurde toen een bedrijf zich meldde dat prijs stelt op
een rustige omgeving.
De stichting die het natuurgebied beheert had de particuliere kavels liever zelf gekocht
maar kon niet opbieden tegen de projectontwikkelaar.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Door de vestiging van het bedrijf in het natuurgebied wordt de rust in het gebied verder aangetast. Het verkeer op de ontsluitingsweg is toegenomen en de werknemers van
het bedrijf gebruiken de lunchpauze om de omgeving te verkennen. Dit leidt vaak tot
het illegaal betreden van het natuurgebied dat alleen in het weekend voor bezoek is
opengesteld. Bovendien vreest de stichting dat andere bedrijven of projectontwikkelaars uit de regio het voorbeeld van de kantooronderneming zullen volgen en de resterende particuliere kavels zullen opkopen. De prijs van de resterende kavels is hierdoor
gestegen.

Actoren
Doordat de gemeente de locatie qua bereikbaarheid onaantrekkelijk had gemaakt, had
de natuurorganisatie niet verwacht dat commerciële partijen er interesse voor zouden
hebben. De projectontwikkelaar zag in de locatie echter een 'niche' en kon zich door
de gunstige markt en de relatief lage prijs van de grond veroorloven de grond eventueel lange tijd in bezit te houden.
Door passief optreden van de stichting had zij niet eerder de restkavels van het oude
jachtterrein gekocht. De particuliere eigenaren weten nu dat zij een hogere prijs kunnen bedingen en vragen deze nu ook aan de stichting.

Instrumenten
De instrumenten waarmee ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden, zijn:
Coalitievorming aan de zijde van de natuurbeweging. Toen bleek dat de stichting
alleen niet genoeg financiële middelen kon mobiliseren om de particuliere kavels
te kopen, had de natuurbeweging via een gezamenlijke actie dit kunnen proberen.
Nu kan alleen erger voorkomen worden door koste wat het kost de resterende
particuliere (nu duurdere) kavels te kopen.
Als het gebied ecologisch zeer waardevol is, dient een bouwverbod (door Rijk of
provincie) te worden overwogen.
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4 Stichten recreatiewoningen in een ecologisch waardevol gebied
Oude situatie
Het ecologisch waardevolle gebied is gelegen in een lagedrukgebied. Doordat natuurbeschermingsorganisaties bij hun grondaankopen zich vooral geconcentreerd hebben
op de hogedrukgebieden (daar is immers de druk op natuurgebieden groot en de noodzaak om tot aankoop over te gaan het meest urgent), is het gebied in kwestie slechts
voor een klein deel in hun bezit.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
Een projectontwikkelaar heeft een flink aantal kavels gekocht met het doel daarop luxe
recreatiewoningen te bouwen. Omdat de grondprijs niet hoog was, kunnen deze woningen goedkoop op de markt worden aangeboden. Ze vinden dan ook gretig aftrek bij
mensen uit het meest nabijgelegen hogedrukgebied.
De projectontwikkelaar blijft het park met recreatiewoningen beheren en zorgt ervoor
dat, als de eigenaren van woningen geen gebruik maken van de woning, deze zoveel
mogelijke aan derden worden verhuurd .

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Door de komst van het park met recreatiewoningen en de hoge bezettingsgraad van de
woningen wordt de recreatiedruk op het gebied vergroot. Omdat er nog geen beheersmaatregelen zijn getroffen, kan het gebied worden aangetast.

Actoren
De aanbieder van de grond is een gemeente die door middel van de ontwikkeling van
het park met recreatiewoningen kans ziet haar positie als recreatiegebied te verbeteren.
De kopers van de woningen zijn hoofdzakelijke bewoners van hogedrukgebieden. Hun
spreekt de zorg die de projectontwikkelaar steekt in het beheer van het park zeer aan.

Instrumenten
De instrumenten waarmee ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden, zijn:
- Het gebied een beschermde status geven (inclusief vestigingsverbod, door Rijk of
provincie).
- Projectontwikkelaar enJof bewoners betrekken bij beheer van het gebied.
- Actiever en meer anticiperend beleid van natuurbeschermingsorganisaties .

5 Grootschalige detailhandelsvestiging buiten de stad
Oude situatie
Winkels zijn geconcentreerd in de binnenstad en in wijkwinkelcentra. Op perifere locaties hebben zich uitsluitend enkele volumineuze detailhandelsbedrijven gevestigd
(meubelboulevards, witgoed, e.d.) .
De binnensteden worden steeds moeilijker bereikbaar per auto (autoluw), terwijl daar
ook niet veel mogelijkheden zijn om nieuwe winkelpanden te realiseren. Hierdoor
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wordt de positie van de binnensteden als hoofdwinkelgebied niet bedreigd. Door versnipperd grondeigendom, belangen van buurtbewoners en bouwregulering (gebouwen
moeten in het oude stadsbeeld passen) is het moeilijk en duur in de binnenstad te bouwen. Grootschalige winkels kunnen daarom moeilijk aan geschikte winkelruimte komen.
Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
Aan de rand van de stad bij een uitvalsweg heeft een projectontwikkelaar een zogenaamde mali naar Amerikaans voorbeeld ontwikkeld: de verdeling tussen verschillende branches lijkt op die van de binnenstad; er is een trekker aanwezig en er zijn genoeg parkeerplaatsen. Door de branchesamenstelling en de parkeerplaatsen beconcurreert de mall het winkelcentrum in de binnenstad. Het blijkt dat de binnenstad vooral
minder bezoekers uit de omgeving van de stad trekt. Zij geven de voorkeur aan winkelen in de mali.
Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
De mali blijkt vooral aantrekkelijk voor huishoudens met kinderen uit de voorsteden
van de stad. Men kan hier alle boodschappen doen (van voedingsmiddelen tot kleding). Bovendien zijn in de mall verschillende extra faciliteiten aanwezig
(kinderopvang, kleine autoreparatie, etc.). Doordat het winkelcentrum makkelijk bereikbaar is per auto, is het ideaal voor 'one stop shopping' .
De binnenstad wordt steeds meer het domein voor 'fun shopping' . Hier vinden we nog
winkels die niet tot landelijke ketens behoren. Deze kleine middenstanders zijn in de
mall niet aanwezig, omdat zij de daar gevraagde huurprijzen niet kunnen opbrengen
(te lage omzet per m 2). Door de komst van de mali ondervinden zij echter wel omzetverlies. In de binnenstad neemt de leegstand in winkelpanden toe: een aantal ketens
geeft er de voorkeur aan gevestigd te zijn in de malI. Hierdoor dreigt het middensegment van de winkels in de binnenstad weg te vallen. Uitsluitend marginale winkels en
winkels in het bovenste segment blijven over. Een gewone supermarkt is in de binnenstad niet meer aanwezig.
De verkeersdruk in de binnenstad neemt iets af en in de omgeving van de mali juist
sterk toe . Vooral het winkelend publiek dat staat op een goede bereikbaarheid per auto
gaat nu naar de malI. De gemeente ondervindt hiervan de gevolgen doordat de inkomsten uit parkeergelden afnemen.
Actoren
De projectontwikkelaar moet ruime ervaring in de winkelbranche bezitten. Bovendien
zal deze voor de realisatie van het project zekerheid willen hebben over de afname
door een belegger. Waarschijnlijk zullen slechts enkele projectontwikkelaars tot een
dergelijke inspanning in staat zijn. Het is daarom waarschijnlijker dat grootschalige
perifere detailhandelsvestigingen zullen ontstaan door branchevervaging van de volumineuze detailhandel. Doordat zich bij de woonboulevard steeds meer verwante winkels vestigen (tuincentrum, doe het zelf zaken, etc.) neemt de passantenstroom een
dermate grote omvang aan, dat vestiging ook interessant wordt voor andere winkels.
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Instrumenten
De instrumenten waarmee ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden, zijn:
De eigenaar van de mall laten bijdragen aan de verkeerstechnische ontsluiting van
de locatie.
De eigenaar van de mall verplichten een vorm van openbaar vervoer aan te bieden.
Restrictief beleid ten aanzien van perifere detailhandelsvestiging.
Financiële ondersteuning aan herstructurering van winkelcentra in de binnenstad.

6 Uitbreiding luchthaven door uitkoop van omwonenden
Oude situatie
De luchthaven nadert zijn grenzen van de groei. Een nieuwe landingsbaan kan de capaciteit vergroten en bovendien de geluidhinder van het totale vliegveld verminderen.
Net aan het einde van de geprojecteerde landingsbaan ligt een dorp met 500 woningen.
Het dorp ligt nu buiten de veiligheidszones, maar komt bij de aanleg van de nieuwe
landingsbaan rechtstreeks in het verlengde daarvan te liggen en daarmee binnen de
veiligheidszone. Ongeveer de helft van de woningen in het dorp komt te liggen in een
zone (zogenaamde I" zone) waarvoor een bouwverbod voor nieuwe woningen geldt en
bestaande woningen aan de woonbestemming dienen te worden onttrokken
(Luchtvaartwet). De overige woningen staan in de zogenaamde 2" zone waarin een
'stand-still' situatie geldt (alleen een bouwverbod op nieuwe woningen).

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
De exploitant van de luchthaven heeft alle bewoners van het dorp uitgekocht. Het uitkopen van alleen de 250 bewoners van woningen die aan de woonbestemming moesten
worden onttrokken, leverde veel protest op van de overige bewoners. Zij dreigden het
waardeverlies van hun woning te verhalen op de exploitant. Om een lang slepende juridische procedure (niet wenselijk in verband met concurrentiepositie) te vermijden
heeft de exploitant daarom besloten alle woningen te kopen. Uiteindelijk moest daar
een bedrag voor worden neergeteld die ver boven de marktwaarde lag. Hierdoor konden de bewoners elders een goede woning kopen.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Er lijkt sprake van een win-win situatie. De hinder van vliegtuiglawaai is afgenomen;
de bewoners hebben nieuwe woningen gevonden en de luchthaven is binnen de gestelde termijn uitgebreid, zodat men aan de vraag naar slots kan blijven voldoen. Wel
heeft er zich een verschuiving in de hinder voorgedaan. Bewoners in de buurt van de
oude landingsbanen hebben per saldo minder hinder, echter een aantal bewoners in de
buurt van de nieuwe landingsbaan ondervinden nu hinder die zij eerst niet hadden.
Hun leefomgeving is gedegradeerd.
De bewoners van de 250 woningen die aan de woonbestemming moesten worden onttrokken, kregen uiteindelijk een kleiner bedrag voor hun woning dan de bewoners van
de overige 250 woningen.
100

~--~----

- -

Actoren
Het krachtenveld van actoren is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. De exploitant van de luchthaven heeft de woningen gekocht, terwijl de bewoners hun woning hebben verkocht. De bewoners in de 2e zone hebben zich door hun opstelling in
de positie van marktpartij gemanoeuvreerd. Hun positie is sterker dan die van de bewoners in de Ie zone, wier woningen in ieder geval aan de woonbestemming moesten
worden onttrokken. De woningen buiten deze zone behoeven niet aan de woonbestemming te worden onttrokken, maar deze bewoners bezitten wel een sterke positie
om compensatie te eisen voor de waardevermindering van hun woning.

Instrumenten
De instrumenten waarmee ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden, zijn:
Verevening van uitkoopbedragen voor de verschillende veiligheidszones.
Aanwijzingen van het Rijk ten aanzien van de locatie van luchthavens, alsmede
overlastnormering, geluidscontouren, zones voor externe veiligheid, etc ..

7 Transformatie dorpskern: van woning naar tweede woning
Oude situatie
Dorp in een lagedrukgebied met een vergrijzende bevolking en gelegen in een landelijk aantrekkelijk gebied. Het voorzieningenniveau in het dorp is zeer laag en leegstand van woningen dreigt.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
Woningen worden gekocht door bewoners van hogedrukgebieden die deze als tweede
woningen voor de weekenden gaan gebruiken.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Doordat vrijkomende woningen onmiddellijk worden opgekocht, wordt fysiek verval
van het dorp tegengegaan. Op doordeweekse dagen wordt het echter steeds stiller in
het dorp. De enige overgebleven winkel krijgt het steeds moeilijker. De bewoners van
de tweede woningen doen daar geen boodschappen. Zij voeren hun levensmiddelen
goeddeels vanuit de stad aan. In het dorp ontstaat een sociale en temporele tweedeling.
Door de week hebben de autochtonen het voor het zeggen, maar in het weekend voeren de stadsmensen de boventoon. De jongeren uit de stad veroorzaken enige overlast.
Tussen beide bevolkingsgroepen is weinig contact. Met lede ogen zien de autochtonen
dat een deel van de tweede woningen steeds vaker permanent bewoond gaan worden
en dat de stadsmensen zich steeds vaker met de dorpspolitiek gaan bemoeien. De gemoedelijke sfeer maakt plaats voor een zakelijker manier van met elkaar omgaan.

Actoren
De transformatie wordt voornamelijk in gang gezet door individuele actoren. Een lokale makelaar die de markt in het dorp goed kent, heeft van de transformatie zijn
voornaamste broodwinning gemaakt.
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Instrumenten
De instrumenten waarmee ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden, zijn:
Woningonttrekkingsvergunning.
Huisvestingswet.
Een heffing op bestemmingsverandering (onttrekking aan de woningvoorraad).

8 Ontstaan van een 'gated community' in een attractief tuindorp
Oude situatie
In een tuindorp aan de rand van de stad staan veel vrijstaande en twee onder een kap
woningen. In het deel van de wijk dat grenst aan de oudere stadsdelen neemt de overlast van jongeren en criminaliteit (inbraken, berovingen) toe.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
In het deel van de wijk met de meeste overlast stellen de bewoners een 'gated community' in. Er wordt een hoog hek om de woningen geplaatst en bij het toegangshek
vindt ingangscontrole plaats door een beveiligingsbedrijf. Gezamenlijk hebben de
buurtbewoners een vereniging in het leven geroepen die de voorzieningen beheert.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
In de buurt verdwijnen de overlast en de criminaliteit. Additioneel voordeel voor de
buurt is dat nu alleen bestemmingsverkeer de buurt kan inrijden. De kinderen kunnen
weer op straat spelen.
De overlast en criminaliteit verplaatsen zich naar andere buurten van het tuindorp.
Een deel van de publieke ruimte is verdwenen. De politie is daar niet rouwig om (al
zijn er wel ethische bezwaren), zij kan haar beperkte middelen nu elders inzetten.
In Nederland lijkt het ontstaan van gated communities minder voor de hand te liggen
dan in de Verenigde Staten, omdat hier de publieke ruimten (wegen, groen) eigendom
zijn van lokale overheden. Als deze communities ontstaan, zal dat eerder gebeuren in
nieuwbouwwijken die geheel worden ontwikkeld door projectontwikkelaars dan in bestaande wijken.

Actoren
De gated community is het resultaat van gezamenlijke actie van de buurtbewoners. Dit
zijn uitsluitend eigenaar-bewoners. Bij een meer gemengde eigendomstructuur
(eigenaar-bewoners, beleggers, corporaties) is het ontstaan van gated communities
minder voor de hand liggend (afstemmingsproblemen en belangenverschillen tussen
actoren).

Instrumenten
Het ontstaan van een gated community in een bestaande wijk is in Nederland onwaarschijnlijk, omdat een groot deel van de openbare ruimte publiek domein is. Gated
communities zijn alleen mogelijk wanneer woonwijken als zodanig worden ontworpen. Instrumenten om het ontstaan van gated communities in bestaande wijken te
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voorkomen zijn dus minder relevant. In het geval van nieuwbouw kunnen gated communities worden voorkomen door daarover tussen gemeente en ontwikkelaar afspraken te maken.
De nu volgende voorbeelden - de nummers 9 en JO - zijn vrij moeilijk uit te werken
omdat zij niet noodzakelijkerwijs in verband behoeven te staan met een vrije grondmarkt. De cases gaan uit van beleidsveranderingen op andere terreinen dan de ruimtelijke ordening.

9 Opheffing onrendabele OV-lijn
Palet gaat uit van de opheffing van onrendabele OV -lijnen. De vraag is wat er dan gebeurt. Twee mogelijkheden:
Vervoer op maat. Er zullen flexibele en vraagafhankelijke vervoerssystemen ontstaan. Daar waar bepaalde groepen van de samenleving onevenredig worden getroffen (bejaarden, mindervaliden, jongeren) zullen deze initiatieven worden ondersteund vanuit het sectorbeleid.
Er gebeurt niets . OV -halteplaatsen structureren de ruimtelijke inrichting niet.
Als men de opheffing van onrendabele OV -lijnen wil voorkomen, is dat een kwestie
van sectorbeleid. Ruimtelijke eisen (verstedelijkingspatronen, minimum dichtheden)
worden in Palet niet verondersteld .

10 Verbreding hoofdinfrastructuur op initiatief van belanghebben-

den
Oude situatie
Op de snelweg in een corridor tussen de steden A en B doet zich in toenemende mate
congestie voor. Er doen zich zelfs buiten de traditionele spitsuren problemen met de
doorstroming voor . Langs de snelweg hebben zich vele handels- en distributiebedrijven gevestigd. Daardoor is het aandeel vrachtverkeer op de snelweg in verhouding tot
andere wegen hoog . Bovendien betreft het hier vooral zware vrachtwagens die verbindingen met het buitenland onderhouden.
De branche-organisatie voor het wegvervoer heeft er bij de rijksoverheid op aangedrongen de capaciteit van de snelweg te verhogen. Deze ziet de noodzaak daarvan in,
maar wil daartoe pas overgaan wanneer het bedrijfsleven substantieel daaraan bijdraagt.
Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
De branche-organisatie vindt dat, wanneer de desbetreffende bedrijven financieel bijdragen aan verhoging van de capaciteit van de snelweg, het profijtbeginsel moet wor-
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den toegepast. Men eist een exclusieve rijstrook voor vrachtwagens. De rijksoverheid
stemt hiermee in.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
De doorstroming van vrachtwagens op de snelweg verbetert. Echter, door de constante toename van het verkeer is dit van korte duur.
De hinder van verkeer neemt toe, door het toegenomen gebruik. Door de verbreding
van de weg schuiven ook de geluidscontouren op in de richting van de bestaande bebouwing.

Actoren
De bedrijven gevestigd langs de snelweg, vertegenwoordigd door hun branche-organisatie. Verder is de rijksoverheid als wegbeheerder actor.

Instrumenten
De instrumenten waarmee ongewenste gevolgen voorkomen kunnen worden, zijn:
Compensatie voor overlast (geluid): geluidwerende middelen aan gebouwen, bouw
geluidsschermen of uitkopen van bewoners. Moeilijkheid is hierbij , hoe de verantwoordelijkheden tussen de overheid (als wegbeheerder) en de brancheorganisatie lopen. Wie betaalt de compensatie (afbakening) en wie beslist over zaken betreffende het beheer van de weg?
Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de uitbreiding en verbreding van het hoofdwegennet. Als dat budgettair bezwaarlijk wordt, zal een deel van de opbrengsten uit road
pricing worden ingezet bij de financiering van infrastructurele oorzieningen.

11 Intensivering woningbouw in monumentaal stadscentrum
Oude situatie
Na een grootscheepse verhuizing van de universiteit naar de rand van de stad komen
op een voormalig universiteitsterrein enkele gebouwen leeg te staan. In het monumentale centrum van deze centraal gelegen stad, is de vraag naar woonruimte zeer
groot. Het gebied geldt als aantrekkelijk: vooral tweeverdieners zonder kinderen willen zich hier graag vestigen. Het woningaanbod in de marktsector is hier echter zeer
gering, de grond is schaars en veel panden hebben de status van gemeentelijk of
rijksmonument.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
De universiteit verkoopt het terrein - drie leegstaande gebouwen in Amsterdamse
School stijl en een klein park - aan een projectontwikkelaar. Na een eerste verkenning
van de markt besluit de ontwikkelaar er appartementen en stadsvilla's te bouwen.
Twee gebouwen verkeren echter in zeer slechte staat. Uit kostenoverwegingen wordt
besloten deze panden te slopen. Om de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken wordt er hoogbouw gepleegd. In totaal worden er drie nieuwe gebouwen ontwikkeld, waarvan er één 32 verdiepingen gaat tellen en twee 23. Er worden 378 ap104
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partementen gerealiseerd waarvoor een deel van het parkachtige terrein bouwrijp gemaakt wordt. Het enige overgebleven 'oude' universiteitsgebouw wordt gerenoveerd.
Hierin worden ruime stadsvilla's ontwikkeld met grote buitenruimten. Onder de
nieuwbouw komen parkeergarages, in eerste instantie bestemd voor de verkoop aan de
potentiële kopers en vervolgens beschikbaar voor andere belangstellenden. Ondanks
de hoge verkoopprijzen van de appartementen (alles vrije sector) loopt het storm.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
De nieuwe woningen voorzien in een grote behoefte; de bewoners zijn zeer tevreden
over de kwaliteit van de appartementen en de ligging ervan. Vanuit de woningen hebben de meeste bewoners een prachtig uitzicht over het oude stadscentrum. Aan hun
preferenties is ruimschoots voldaan. Ook bij de middenstand zijn de nieuwkomers
welkom: het draagvlak voor horecagelegenheden en buurtwinkels neemt toe . De naburige bewoners (rondom de hoogbouw) zien de waarde van hun woningen (veelal monumenten) dalen door de bouw van de in hun ogen buiten proportie hoge flats . De allure en de waarde van het monumentale stadscentrum worden in hun ogen aangetast,
temeer daar de nieuwe bebouwing in schril contrast is met de rest van de omgeving.
Daarnaast is een aantal 'buren' het uitzicht op de singels ontnomen en wonen ze minder vrij dan voorheen . Ook is een deel van het publieke universiteitspark - dat overdag
voor iedereen toegankelijk was - verloren gegaan door de nieuwbouw. Het overgebleven deel is geprivatiseerd en alleen voor de bewoners toegankelijk.

Actoren
Een projectontwikkelaar koopt voor een redelijke prijs de panden van de universiteit
en houdt bij de bouwen verbouw van de panden zeer goed rekening met de woonwensen van de potentiële doelgroep . Door de grote vraag naar binnenstedelijke koopwoningen is afzet op voorhand verzekerd.

Instrumenten
Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De verkoper - in dit geval de universiteit - had
de onroerende zaak eerst aan de gemeente ter verkoop aan moeten bieden.
Afromen van de winst. Een bepaald gedeelte van de winst van het project wordt
afgedragen aan de gemeente ten behoeve van investeringen in (niet-rendabele)
openbare functies, zoals groenvoorzieningen (eenmalige heffing zoals in Frankrijk
de Tax locale d'Equipement).
Welstandstoezicht. Beoordeling van het uiterlijk van het nieuwe gebouw (zowel op
zichzelf als passend in de omgeving) op basis van aantal voorschriften. De bouwaanvragen toetsen aan kwalitatieve richtlijnen (Beauty Contest). Werkt alleen bij
schaarste.
Bouwvergunning als juridisch instrument om de bouwwerkzaamheden te beïnvloeden (bijvoorbeeld een maximale hoogte van de gebouwen). Instellen van de
Engelse planning permission (vergunningsaanvraag). In dit gev,al zowel noodzakelijk voor een bestemmingsverandering als voor de (ver)bouw.
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12 Verdichting in naoorlogse etagebouwwijk
Oude situatie
In een groene naoorlogse etagewijk - centraal gelegen ten opzichte van het stadscentrum - is sprake van een eenzijdig opgebouwde woningvoorraad met overwegend kleine, goedkope huurwoningen. De (sociale) huurwoningen zijn in handen van één woningcorporatie. De grond is in handen van de gemeente. De stedenbouwkundige
structuur van de wijk is aantrekkelijk: de wijk is zeer ruim opgezet. Er zijn dan ook
mogelijkheden genoeg om nieuwe woningen (in de marktsector) aan het bestaande bestand toe te voegen en zodoende enige differentiatie in de wijk aan te brengen. Daarnaast lijkt het probleem van 'scheef wonen op deze manier aangepakt te kunnen worden.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
Marktpartijen zien grote risico's bij het toevoegen van koopwoningen aan het bestaande bestand. De meeste consumenten hebben een voorkeur voor 'ruim wonen'. Hierdoor is afzet niet verzekerd. Potentiële marktpartijen haken dan ook af.
De initiatieven voor een verdere verdichting van de wijk komen van de woningcorporatie die het grootste deel van de voorraad in haar bezit heeft. De corporatie heeft er
alle belang bij haar woningen te beschermen tegen een mogelijke waardedaling door
de verdichting van de woonwijk. Daarnaast kan zij de huidige bewoners die scheef
wonen, wellicht stimuleren te verhuizen naar de nieuwbouw .

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Door gebrek aan financiële middelen bij de corporatie en het afhaken van marktpartijen worden uiteindelijk slechts 150 eengezinswoningen in de koopsector - de helft van
het gewenste aantal - toegevoegd.

Actoren
Eén woningcorporatie en de lokale overheid. En voordat deze afhaakten: marktpartijen.

Instrumenten
Het aanbod. Door middel van het instellen van een gebiedsgericht fiscaal regime
kunnen potentiële investeringen worden gestimuleerd (tijdelijke vrijstelling van
bepaalde heffingen en! of een verlicht planningsysteem). Zo kent men in Frankrijk
de Zone d'Aménagement Concerté en in Engeland de Enterprise Zone.
De vraag. In de huidige regelgeving is het lastig om doorstroming te stimuleren
(en scheefheid tegen te gaan). Door passendheidscriteria in het aanbodmodel
(Huisvestingswet) zou de doorstroming kunnen worden bevorderd.
Prestatie-afspraken (tussen corporatie en de gemeente). De corporatie wil naast het
beheer van de sociale woningen ook nieuwbouw realiseren in de vrije sector. Er
zouden meerjarenafspraken gemaakt kunnen worden over de prijs van de grond,
de hoogte van het erfpachtcanon en de risicospreiding van investeringen.
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Coalitievorming. Het oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij. Publieke en
private partijen spreiden de risico's van de investeringen. Er kan een fonds worden opgericht om onrendabele investeringen te financieren .
Subsidie voor investeringen in verdichting op wijkniveau.

13 Versterken groenstructuur in de stad
Oude situatie
Verspreid door de stad - vooral in de vooroorlogse wijken - bestaat behoefte aan
groenvoorzieningen in de vorm van kleine parkjes, plantsoenen en speelruimte voor
kinderen. Een steeds groter deel van de groenvoorzieningen in de stad is geprivatiseerd - bij stedelijke woningbouwprojecten - en niet langer openbaar toegankelijk.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
Er gebeurt niets .

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Er is een gebrek aan openbare groenvoorzieningen. De gemeente besluit tot het versterken van deze voorzieningen.

Actoren
Lokale overheid.

Instrumenten
Heffing op het bouwen. Een collectieve actie door de lokale overheid is noodzakelijk, omdat niemand zich verantwoordelijk blijkt te voelen voor de aanleg en het
onderhoud van een dergelijke onrendabele publieke voorziening. Een verplichte
belasting bij de (ver)bouw van panden met als doel een bijdrage te leveren aan
openbare stedelijke voorzieningen kan daar verandering in brengen. De opbrengsten komen terecht in een gemeentelijk fonds . Deze heffing kan echter ook remmend werken op potentiële investeringen maar bij geringe uitwijkmogelijkheden
(stad op slot) en schaarste zal dit niet snel het geval zijn. Daarnaast is het mogelijk
een gebiedsgerichte fiscale differentiatie aan te brengen (zoals in Frankrijk en Engeland het geval is) .
Inzet van algemene publieke middelen (Gemeentefonds, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) om de onrendabele investering te bekostigen.

14 Bouw parkeergarage in stadscentrum (na sloop woningen)
Oude situatie
In het centrum van een stad bestaat - volgens de lokale middenstand en een aantal bewoners - een groot tekort aan parkeergelegenheid.
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Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
De plaatselijke middenstand verenigt zich en zoekt een goede locatie voor de bouw
van een parkeergarage in de nabijheid van de winkels . Om de parkeergarage te realiseren zullen er 15 woningen gesloopt moeten worden. De bewoners van deze woningen willen echter niet vertrekken. Ook niet wanneer er hoge prijzen worden geboden
voor het onroerende goed. Ze eisen een vergelijkbare woning in of rondom het centrum van de stad en een schadevergoeding. Uiteindelijk lukt het de initiators met behulp van een bevriende projectontwikkelaar aan deze eisen te voldoen.
De woningen worden gesloopt en een parkeergarage met een capaciteit van 350 plaatsen wordt gerealiseerd. Alhoewel de tarieven per uur zeer hoog zijn, wordt de parkeergarage druk bezocht.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Er is een aantal woningen onttrokken aan het woningbestand. Achtergebleven buurtbewoners ondervinden veel overlast (geluid, stank, trillingen) van de aanwezigheid
van de parkeergarage. De bewoners van de naastgelegen woningen zien hun bezit in
waarde dalen. Ook is hun 'woongenot' flink afgenomen. Daarnaast contrasteert het
gebouw met de omgeving. De middenstand is tevreden met de ontstane situatie. Volgens hen is het stadscentrum weer aantrekkelijk geworden voor het winkelende publiek met auto. De gemeente is verdeeld: enerzijds wil ze het parkeren op straat beperken (en concentreren in een garage), anderzijds wil ze de auto's zoveel mogelijk
weren uit het centrum.

Actoren
Particulieren nemen zelf het initiatief om hun belangen te behartigen (coöperatieve
belangenbehartiging) .

Instrumenten
Milieuwetgeving/ hinderwetgeving.
Bouwvergunning als juridisch instrument om de bouwwerkzaamheden te beïnvloeden (bijvoorbeeld het uiterlijk van het gebouw). Instellen van de Engelse
planning permission (vergunningsaanvraag). In dit geval zowel noodzakelijk voor
een bestemrningsverandering als voor de bouw.
Woningonttrekkingsvergunning/ sloopvergunning.
Welstandstoezicht. Beoordeling van het uiterlijk van het nieuwe gebouw (zowel op
zichzelf als passend in de omgeving) op basis van aantal voorschriften.
Verplicht stellen van ondergronds bouwen van dergelijke voorzieningen.
Schadevergoeding- voor de overlast en de waardedaling van de huizen - aan omwonenden.
Bestemrningscompensatie. Financiële middelen garanderen de bewoners nog geen
nieuwe locatie (plek om te wonen).
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15 Herontwikkeling van woningen in minder populaire naoorlogse
hoogbouwwijk
Oude situatie
Een hoogbouwwijk - gebouwd in de vroege jaren zeventig - bestaat grotendeels uit
ruime huurwoningen. De woningen zijn in het bezit van twee woningcorporaties. Een
groot gedeelte van de woningen staat leeg, of is tijdelijk bewoond. Maar weinig mensen lijken zich op meer permanente basis in deze wijk gevestigd te hebben; er is sprake van een 'doorstroomwijk' . De grond wordt door de gemeente in erfpacht uitgegeven.

Nieuwe situatie bij vrije grondmarkt
De corporaties gaan samenwerken om te komen tot een aanpassing van de bestaande
woningvoorraad. Een deel van hun bezit zal worden gesloopt, een ander deel wordt
verbeterd en er zullen 350 nieuwe woningen in de marktsector worden gebouwd. Ook
over dit meer lucratieve deel van de voorraad willen de corporaties zich ontfermen.
Daarnaast zal de openbare ruimte een metamorfose ondergaan. In de bestaande flats
wordt ruimte gecreëerd voor winkels en bedrijven.

Gewenste en ongewenste maatschappelijke situatie
Een groot deel van de huurwoningen verdwijnt of wordt verbeterd. Huidige bewoners
- met lage inkomens - zijn gedwongen te verhuizen. Zij kunnen niet terugkeren in hun
ruime woningen in de wijk. De nieuwe en verbeterde woningen zijn voor een andere
doelgroep gerealiseerd. Er is sprake van meer differentiatie in de wijk: zowel bewoners als voorzieningen.

Actoren
Corporaties, gemeente en bewoners.

Instrumenten
Verhuiskostenpremie.
Vervangende woonruimte.
Prestatie-afspraken tussen woningcorporaties en gemeenten.
Subsidies op aantal hectare te herstructureren gebied .
Oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij.
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Oe toekomstige inrichting van Nederland 'staat volop in de belangstellIng. In de
discussienota Nèderlànd ~030 warde,! vier ruimte~ijkeperspe~ieven voor het laar
2030 verkend: Palet, Stedenlaod; 'Parkfándschap en Stromenland. Uit dezeperspec- ;
, tieven komen verschillende ontwikkelingsoptiès naar 'Voren, waaronder een geIntensiveerde (stedefijke)herstrocturering en een vrije marktwerking; .

d~'

In dell:l pUblicatie stellen de auteurs
mogeliJkhec;ten van ende grl:lnlen aan eèn
vrije (grond),m arkt'en eén intensieve stedenjke herstructurering aan de orde. Zij ,
conCtudenm dat eenrigideJ~epas~ing van beide principes niet leidt tot een peter
ruimtègebruikof betere procedures dan het huidige planningstelsef;'WèlbiedEm 'de
gedachte-exer9ities in deze stu(iie aanknopingspunten voor het aanbrengen van .
verbeteringen. Besproken worden ondeT andere de mógl:llijke inzet van het compensatiebeginsel als onderdeel van hetonderhandelingspakket bij een vrije markt*
werking en hetoptr.edert van PCHticuliere coalities bij de ruimtelijke inrichting. De
studie sluit af met een aanzet tot regelgeving op gemeentelijke niVeau, waarbij
onder het regime van de vrije markt toch collectieve waarden kunnen ;worden
,. beschermd.
'
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