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WOORD VOORAF

In Nederland is de ruimtelijke ordening de laatste
decennia sterk beïnvloed door het beleid ten aanzien
van bevolking en volkshuisvesting. Het ruimtelijk
beleid was erop gericht om de verwachte groei van
bevolking en ruimtegebruik in de hand te houden en om
beide enigszins gelijkmatig over het land te spreiden.
Op dit moment ligt de politieke prioriteit echter bij
het stimuleren van de economie en het bevorderen van de
werkgelegenheid. Maar ook dat streven heeft
ruimtelijke aspecten die niet verwaarloosd mogen
worden.
De verandering in politieke doeleinden betekent dat de
verhouding tussen ruimtelijk en economisch beleid moet
worden herzien. Aan de ene kant mogen vanuit
ruimtelijk oogpunt bepaalde eisen aan bedrijven en hun
vestigingsplaatsen worden gesteld. Economische groei
en werkgelegenheid zijn belangrijk, maar mogen niet ten
koste gaan van lange-termijnbelangen als milieu,
landschap en stedebouwkundige aspecten. Anderzijds
moeten door middel van ruimtelijk beleid voorwaarden
worden geschapen waardoor de bedrijven en
werkgelegenheid worden gestimuleerd. Om dat te
bevorderen is een voortdurende en intensieve
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven nodig.
Vanuit deze twee centrale motieven hebben de auteurs
van deze VRO-notitie de consequenties van een vernieuwd
ruimtelijk beleid op drie beleidsonderdelen
onderzocht:
- Met betrekking tot het spreidingsbeleid en de
regionale economie wordt aandacht gevraagd voor de
ontwikkeling van de kansrijke bedrijfssectoren en
het benutten van regionale mogelijkheden.
- In het verstedelijkingsbeleid valt het accent op de
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behoefte aan herstructurering van stedelijke gebieden
en doelmatig beheer van de ruimtevoorraad.
- Bij het beleid inzake de bedrijfsterreinen wordt niet
alleen ingegaan op de actuele problematiek van de
overbesteding, maar tevens op het probleem van het
tekort aan correcte en adequate informatie, waardoor
een effectieve planning op lokaal niveau niet goed
van de grond komt.
Tenslotte worden de consequenties voor de bestuurlijke
organisatie belicht, waarbij de noodzaak tot
decentralisatie van het nationale ruimtelijk-economisch
beleid wordt onderstreept.
De notitie is onder verantwoordelijkheid van de Sectie
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de Wiardi
Beekman Stichting geschreven. De auteurs zijn M. van
den Berg, L. Gorter, M. Epema-Brugman en H_^ Ottens.
De sectie borduurt hiermee voort op twee eerdere
notities over de vormgeving van de Randstad en de
inrichting van het landschap. Thans wordt overwogen
een vervolgstudie te wijden aan de mogelijkheden tot
industriële innovatie, waarbij het lokale ruimtelijk
beleid het gebruik van reststoffen tracht te
bevorderen.
De notitie beoogt nieuwe impulsen te geven aan de
ontwikkeling van het ruimtelijk economisch beleid, met
name op plaatselijk niveau. Wij hopen dat de notitie
in en buiten de eigen gelederen de benodigde aandacht
krijgt.
J.Th.J. van den Berg, directeur Wiardi Beekman
Stichting
W. Salet, voorzitter Sectie Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening
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1.

ECONOMIE EN RUIMTE

Sinds 1950 zijn zowel de economische als de ruimtelijke
ontwikkeling van Nederland turbulent geweest.
Het nationaal inkomen verdrievoudigde en het reëel
besteedbare inkomen van de burgers groeide navenant.
De inkomsten en de uitgaven van de overheid namen nog
sterker toe. De invloed van de overheid op het
maatschappelijk leven is daardoor verbreed en verdiept.
Ruimtelijk is Nederland ingrijpend veranderd. Het
aantal inwoners groeide met bijna vierenhalf miljoen,
het aantal woningen met drie miljoen en de bebouwde
oppervlakte verdubbelde tot ruim vierduizend vierkante
kilometer. Nog indrukwekkender was de groei van het
aantal personenauto's: van 140.000 in 1950 tot
4.700.000 in 1984.
In de afgelopen decennia is het ruimtelijk beleid meer
planmatig en politiek geworden. Steeds meer kregen de
stedelijke en de landelijke gebieden evenals het
nationale en regionale niveau (spreidings- resp.
inrichtingsbeleid) aparte aandacht. Overleg-,
inspraak- en besluitvormingsprocedures werden
ingewikkelder. Niet zelden werkten ze
contraproduktief.
Het spreidingsbeleid van de jaren vijftig en zestig was
aanvankelijk gericht op een gelijkmatiger verdeling van
bevolking en werkgelegenheid over het land. 'Zwakke'
landsdelen kregen een nieuwe infrastructuur, extra
voorzieningen en investeringspremies. Tevens vond
spreiding van onderdelen van de rijksdienst plaats.
Later kreeg het stimuleren en ontwikkelen van de
regionale economie meer accent en verviel het
spreidingsstreven. Bundeling van activiteiten in
'groeipolen' en streekcentra blijft de enige,
direct-ruimtelijke doelstelling van betekenis.
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Op regionaal niveau werd in het bijzonder in het westen
de 'gebundelde deconcentratie' het primaire
uitgangspunt van het ruimtelijk beleid. Groeikernen en
groeisteden zijn daarvan de duidelijkste exponenten.
Vanaf 1970 kreeg de stadsvernieuwing toenemende
aandacht, terwijl recentelijk de grote-stadproblematiek
en de ideeën over compacte verstedelijking de
ruimtelijke ordening zijn gaan domineren.
Het ruimtelijk beleid kan voor een redelijk deel
geslaagd worden genoemd. Het is echter nog steeds
voornamelijk gebaseerd op uitbreidingsplanning. De
zware economische recessie van de laatste jaren plaatst
ons voor de vraag hoe dit beleid kan worden aangepast.
Thans wordt onderkend dat stimulering en vernieuwing
van de economische produktie belangrijke ruimtelijke
consequenties heeft. Ruimtelijke voorwaarden moeten
worden geschapen en ruimtelijke belemmeringen moeten
worden opgeheven.
Het bedrijfsleven zal meer ruimte moeten krijgen en
nieuwe ontwikkelingen - zoals stijgende energieprijzen,
toenemende milieu-effecten, automatisering en
robotisering, nieuwe produkten en produktietechnieken stellen andere eisen aan de inrichting en het gebruik
van de ruimte. Maar er ontstaat ook een nieuw type
economische activiteit. De informele sector en de
buurtgebonden activiteiten beginnen de zwarte en grijze
circuits te ontgroeien en lijken belangrijk te worden
voor met name de inrichting van de steden. Flexibele
en alerte planning, ondersteund door nieuwe
informatietechnologie, en gemeenschappelijk initiatief
van overheid en bedrijfsleven zijn sleutelwoorden voor
de ruimtelijke ordening in de komende jaren.
Aan de arbeidskant leiden individualisering en
automatisering ertoe, dat steeds meer mensen steeds
minder betaald werk moeten verdelen. Voorlopig zullen
we nog met zeer grote groepen werklozen en
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arbeidsongeschikten te maken hebben, maar geleidelijk
aan zullen arbeidsduurverkorting en toenemende
beroepsdeelneming door vrouwen de belangrijkste nieuwe
ontwikkelingen worden. Ruimtelijk beleid en
ruimtelijke structuren, met name op buurt- en
wijkniveau, zullen zich daaraan moeten aanpassen.
Deze notitie is geschreven met als uitgangspunt, dat de
overheidsactiviteit ruimtelijke ordening enerzijds een
bijdrage zal moeten leveren aan het selectief
stimuleren van de economie en anderzijds moet zorgen
dat nieuwe sociaal-economische en technologische
ontwikkelingen ruimtelijk in goede banen worden geleid.
Benadrukt moet worden dat maatregelen op het gebied van
de ruimtelijke ordening vooral coördinerend en
voorwaardenscheppend van aard zijn. Het behoud,
ontstaan en verbeteren van produktie en werkgelegenheid
hangen primair samen met andere factoren, zoals
investeringen, kostenniveaus, afzetmogelijkheden,
nieuwe technologie, internationale concurrentie,
arbeidsverdeling, e.d.
Een tweede belangrijk gegeven is dat in tijden van
sterke economische groei de ruimtelijke ordening zich
vooral richt op uitbreidingen en gelijkmatige
verdelingen. Nu er sprake is van stagnatie en
vernieuwing, komt het doelmatig beheer van de bestaande
ruimte meer op de voorgrond. De noodzaak dringt zich
op om bestaande situaties en potenties optimaal te
benutten en regionale differentiaties uit te buiten.
In de Partij van de Arbeid staat de sociaal-economische
toekomst van Nederland volop in de belangstelling. In
de recente nota's van het partijbestuur
(Sociaal-economische dilemma's voor de Partij van de
Arbeid) en van de Tweede-Kamerfractie (Om een werkbare
toekomst, door J.A. van Kemenade, J. Ritzen en T.
Wöltgens) wordt uitgebreid ingegaan op het
noodzakelijke economische herstel en op de herverdeling
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van de arbeid. Deze notitie wil de aandacht vestigen
op de consequenties van het voorgestane
sociaal-economische beleid voor de ruimtelijke
ordening. Noch van een onbeperkte vrijheid voor het
bedrijfsleven, noch van een rigide sturing door de
overheid zijn maatschappelijk aanvaardbare ruimtelijke
resultaten te verwachten. Niet deregulering en
privatisering van overheidsactiviteiten, maar
herstructurering van de taken en de werkwijze van de
overheid dient voorop te staan.
De notitie is als volgt opgebouwd. De hoofdstukken 2
en 3 geven een globaal beeld van de recente
ontwikkelingen rondom respectievelijk produktie en
werkgelegenheid en regionaal en ruimtelijk beleid. In
hoofdstuk 4 wordt - vanuit het oogpunt van stimulering
van de economische ontwikkeling - een aantal knelpunten
gesignaleerd, waaarmee het bedrijfsleven en de overheid
worden geconfronteerd. In hoofdstuk 5 wordt kort
ingegaan op te verwachten nieuwe
eeonomisch-technologische en sociaal-economische
ontwikkelingen. De voor de ruimtelijke ordening
belangrijkste onderdelen van de economie worden apart
besproken en de uitgangspunten voor een (ver)nieuw(d)
inrichtings- en spreidingsbeleid worden geschetst. In
het laatste hoofdstuk wordt tenslotte een aantal
aanbevelingen gegeven voor het 'ruimtelijk' stimuleren
van de economie en het ruimtelijk 'inpassen' van nieuwe
economische ontwikkelingen.
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2.

ONTWIKKELING VAN PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID

2.1 Nationale tendensen
De periode 1970-1980 betekende voor Nederland de
overgang van een periode van sterke economische groei
naar een fase van stagnatie van produktie en
werkgelegenheid. In het jaar 1980 kwam de
produktiegroei tot stilstand en begon het opgenomen
arbeidsvolume te dalen (tabel 1 ) . Doordat de
arbeidsproduktiviteit zich stabiliseerde maar het
arbeidsaanbod bleef groeien, ontstond een zeer ernstig
v7erkloosheidsprobleem.
De eerste tekenen van de economische crisis werden bij
de eerste oliecrisis in 1973 manifest. De
bedrijfswinsten en de investeringen daalden aanzienlijk
en de werkloosheid begon te stijgen. Diverse
compensatiemechanismen zorgden er aanvankelijk voor dat
het welvaartsniveau nauwelijks werd aangetast.
1. De werkgelegenheid bij de overheid bleef toenemen
(567.000 arbeidsjaren in 1970 tot 727.000 in 1981).
2. Het aantal mensen dat een beroep deed op de
arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen nam fors toe
(van 215.000 in 1970 tot 688.000 in 1981).
3. Er kwam een einde aan de arbeidsimmigratie vanuit de
landen rond de Middellandse Zee.
4. De particuliere consumptie ging een groter deel van
het nationale inkomen uitmaken (70% in 1970 tot 76%
in 1981).
5. De overheid ging meer geld lenen en de aardgasbaten
groeiden aanzienlijk.
6. De grijze en zwarte sectoren binnen de economie
namen belangrijk in omvang toe.
Na een kortstondige opleving in de tweede helft van de
jaren zeventig bleek bij de tweede oliecrisis
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(1979/1980) de rek uit de economie te zijn en kwamen de
crisisverschijnselen duidelijk aan de oppervlakte:
bedrijfssluitingen, massa-ontslagen, massawerkloosheid,
inkomensdalingen en sterk toenemende tekorten op de
begrotingen van de overheid.
De structuur van zowel het produktie-apparaat als de
beroepsbevolking onderging gedurende de jaren zeventig
belangrijke wijzigingen. Naar bedrijfstakken
vertoonden de veranderingen in produktievolume en
arbeidsinzet belangrijke verschillen (tabel 2 ) . Deze
verschillen komen voort uit wijzigingen in de
afzetverhoudingen (dalende investeringen, veranderende
consumptiepatronen) en uit de zich wijzigende
internationale concurrentieverhoudingen. De
verschillen tussen voortgebracht produkt en ingezette
arbeid weerspiegelen de verschillen in technologische
ontwikkeling en arbeidsproduktiviteit tussen de takken.
Produktiviteitsstijgingen doen zich over de hele linie
voor, met uitzondering van de overige dienstverlening,
maar in de industriële sector is de toename van de
arbeidsproduktiviteit na 1975 duidelijk verminderd.
Het arbeidsaanbod in Nederland blijft voortdurend
stijgen. De demografische structuur van ons land (hoge
geboortecijfers)en de toenemende wens van (ook gehuwde)
vrouwen om te werken maken dat de Nederlandse
beroepsbevolking veel sneller groeit dan in de ons
omringende landen. Tabel 3 brengt een en ander in
beeld.
De teruglopende arbeidsdeelneming bij de mannen (in de
leeftijdscategorie 50-64 jaar daalde het percentage
tussen 1975 en 1982 van 79 naar 68) blijkt de
toenemende deelneming bij de vrouwen (vooral in de
leeftijdsgroep 25-49 jaar: 30% in 1975 tegen 41% in
1982) en de algemene groei van de potentiële
beroepsbevolking bij lange na niet te compenseren.
Bovendien verwachten Centraal Planbureau en CBS een
voortzetting van deze effecten, waardoor de
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beroepsbevolking van 5.4 miljoen in 1980 tot 6.5
miljoen in 1990 en 6.7 miljoen in 2000 zal toenemen.
De verwachte ontwikkeling van de produktie en de
arbeidsproduktiviteit leveren, in het gunstigste geval,
een stabilisatie van het opgenomen arbeidsvolume op.
Naast stimulering van de economie, waarbij meer aan
vernieuwing dan aan groei moet worden gedacht, zal
herverdeling van arbeid dan ook een groot aantal jaren
zeer nadrukkelijk de aandacht vragen. In 1982 werkte
reeds 32% van de vrouwen in deeltijd, maar nog slechts
27o van de mannen. Het weer in het arbeidsproces
opnemen van werklozen en arbeidsongeschikten en het
opvangen van de groei van de potentiële
beroepsbevolking zullen grotendeels via korter werken
tot stand moeten komen.

2.2 Regionale tendensen
De hiervoor geconstateerde landelijke ontwikkelingen
met betrekking tot produktie en werkgelegenheid zijn
regionaal gezien verschillend. De hoofdlijnen van de
regionale tendensen worden in het kort weergegeven.
Uit tabel 4 blijkt dat er sinds 1976 weer sprake is van
een verdere concentratie van de werkgelegenheid in het
westen. Met name voor het noorden en het oosten is de
ontwikkeling relatief ongunstig. Zeker als we deze
verschuivingen vergelijken met de
bevolkingsontwikkeling (tabel 5 ) , blijkt de situatie
voor de westelijke provincies relatief zeer gunstig te
zijn, met name de laatste jaren. Opvallend is ook de
blijvend sterke concentratie van werkgelegenheid voor
vrouwen in het westen.
Een beperkt aantal sectoren zorgt voor de sterke
positie van het westen: financiële en zakelijke
dienstverlening (met name in Amsterdam en Den Haag), de
transportsector (Rotterdam en Amsterdam) en de
9

overheidssector (Den Haag en Utrecht).
Regionale discrepanties op de arbeidsmarkt uiten zich
in Nederland vooral in verschillen in
arbeidsdeelneming, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid
en in pendelstromen. Aanpassing door middel van
arbeidsmigratie treedt maar in beperkte mate op. Uit
tabel 5 is al duidelijk geworden, dat het westen van
ons land een hoge arbeidsdeelneming kent (circa 38-417»
van de bevolking, tegen 33-357» in het noorden en
Zuid-Limburg). Dit geldt met name voor vrouwelijke
beroepspersonen. In tabel 6 zijn de werkloosheid en de
arbeidsongeschiktheid regionaal uitgesplitst.
Het zuiden en noorden zijn en blijven duidelijke
concentratiegebieden van werkloosheid. In het noorden
is er niet of nauwelijks sprake van een extra
gevoeligheid voor de huidige economische crisis. De
zuidelijke provincies hebben hun aandeel in de
werkloosheid echter vrij aanzienlijk zien toenemen.
Een aantal regio's in Nederland combineert een hoog
werkloosheidspercentage met een hoog aandeel aan
arbeidsongeschikten: Oost-Groningen en Zuid-Limburg.
Dit lijken dan ook, relatief gezien, sociaal-economisch
de meest ernstige probleemgebieden te zijn. De
westelijke provincies hebben echter kwantitatief de
meeste werklozen en arbeidsongeschikten. Bij
bovenstaande cijfers moet worden bedacht dat het westen
ook nog een positief pendelsaldo kent (+16.000 personen
in 1977).

2.3 Stadsgewestelijke tendensen
Ook binnen de stadsgewesten doen zich belangrijke
werkgelegenheidsverschuivingen voor. Vaak zijn de
veranderingen veel omvangrijker dan die op regionaal
niveau, met name in de grote stadsgewesten in het
westen.
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Een sterk in het oog springende ontwikkeling is de
verschuiving van de werkgelegenheid naar de
randgebieden van de grote steden (tabel 7 ) . Na de
(groot)handels- en distributiesector en de lichte
industrie zijn nu ook de kantorensector en de regionale
maatschappelijke voorzieningen (ziekenhuizen, hoger
onderwijs) met een belangrijke deconcentrering bezig.
Doordat de bevolkingsverschuivingen binnen de
stadsgewesten nog veel omvangrijker zijn dan de
veranderende vestigingspatronen van de bedrijven en
instellingen, nemen de forensenstromen belangrijk toe.
Zo steeg de inkomende pendel in Amsterdam van 1971 tot
1977 van 64.700 tot 108.200. Voor Rotterdam, Den Haag
en Utrecht waren deze cijfers resp. 67.600 en 97.000,
41.800 en 63.500 en 24.000 en 45.100.
De geconstateerde verschuivingen namen in de loop van
de jaren zeventig, waarschijnlijk vooral onder invloed
van de economische crisis, belangrijk in intensiteit
af. Door het selectieve karakter van de bevolkings- en
werkgelegenheidsverschuivingen concentreren de
economische problemen zich vooral in de steden zelf
(tabel 8 ) . Steeds meer ontstaan er, met name in
bepaalde (ver)oude(rde) stadsdelen, ernstige
achterstandssituaties te midden van welvarende gebieden
aan de stadsranden en in de voorsteden. De duale
economie en de dubbele arbeidsmarkt vinden ook
ruimtelijk hun vertaling en worden niet zelden juist
door de ruimtelijke segregatie versterkt.
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TABEL 1. Economische kerncijfers 1965-1983

Produktie
Arbeid
Werkloosheid
Investeringen
Arbeidsprod.

1965

1970

1975

1979

1980

1983

193.331
4.502
25
19.6
42.9

253.589
4.696
45
21.5
54.0

295.184
4.656
196
12.4
63.4

350.390
4.773
210
13.5
73.4

352.426
4.796
248
13.1
73.5

350.000
4.531
797
10.0
77.2

Produktie: Bruto nationaal produkt in min. gld. van 1981 en marktpr.
Arbeid: Werkgelegenheid in voltijdse eenheden (x 1000 arbeidsjaar)
Werkloosheid: Geregistreerde werklozen x 1000
Investeringen: Netto investeringen als percentage van het nationaal
inkomen.
Arbeidsproduktiviteit; produktie per arbeidsjaar x 1000 gld.
Bron: CBS.

TABEL 2.

Prod uktie- en arbei dsvolume 1965-1')öl

Landbouw
Delfst.,ind.
Nutsbedr.
Bouw
Handel,horeca
Transp.,comm.
Ov.diensten

1965-1970
Prod. Arbeid

1970--1975
Prod. Arbeid

+ 4.0 - 2.9
+ 7.0 - 2.3
+ 16.0 + 0.5
+ 5.0 + 1.8
+ 4.5 + 5.2
+ 5.5 + 0.1
+ 4.0 + 3.8

+
+
+
+
+
+

4.0
4.0
9.0
1.0
4.0
3.0
3.0

+
+
+

1.8
2.2
0.9
2.7
0.4
0.3
3.6

1975--1981
Prod. Arbeid
+
+
+
+
+
+

5.2
1.5
2.1
3.0
2.0
3.5
3.1

- 1.4
- 1.5
+ 0.7
- 1.1
+ 0.1
+ 0.5
+ 2.6

Gemiddelde jaarlijkse mutaties (voor de perioden)
- Arbeidsvolume in 1000 arbeidsjaren (voor 1981)
- Overige diensten: inclusief de overheidssector
Bron: CBS

Opm.

1981
Arb.volume
274
969
47
408
921
319
1071

•f>

TABEL 3. Beroepsbevolking 1971-1982
Aantal personen x 1000
1971
1975
1980
1982
Mannen
Vrouwen

3536
1240

3608
1383

3701
1648

3769
1800

Deelnemingspercentage
1971
1975
1980
1982
76
26

72
27

69
30

Opm.: Personen die 15 uur of meer per week werken worden tot de
beroepsbevolking gerekend.
Bron: CBS.

68
32

TABEL 4. Regionale ontwikkeling werkgelegenheid 1973-1980 (werknemers)
1973

Index (1973=100)
1976 1980 1982

Noorden
Oosten
Westen
Zuiden

412.000
420.000
395.000
376.000
766.000
778.000
753.000
719.000
1.982.000 2.017.000 2.054.000 2.032.000
951.000
971.000
973.000
932.000

102
102
102
102

96
98
104
102

91
94
103
98

Totaal

4.111.000 4.186.000 4.189.000 4.074.000

102

102

99

Bron: CBS.

Ln

Aantal werkzame personen
1976
1980
1982

ov

TABEL 5. Regionale bevolkings- en werkgelegenheidsverschuivingen
PERCENTAGES VAN NEDERLAND

Bevolking
Werkgel. tot.
Werkgel. vr.

Bevolking
Werkgel. tot.
Werkgel. vr.
Bron: CBS.

1973

Noor den
1982
1980

10.9
10.0
8.7

11.0
9.9
8.7

1973

Westen
1980
1982

45.8
48.2
50.8

44.5
47.7
50.5

11.0
9.2
8.7

44.5
49.9
51.4

Oosten
1973 1980

1982

19.1
18.6
17.5

19.8
18.8
17.5

19.3
17.6
17.2

Zuiden
1973 1980

1982

24.1
23.1
23.0

24.6
22.9
23.3

24.6
23.5
23.3

TABEL 6. Regionale verdeling werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
PERCENTAGES VAN NEDERLAND

Bevolking
Werkl. mannen
Werkl. vrouwen
AAW/WAO-uitk.

Bevolking
Werkl. mannen
Werkl. vrouwen
AAW/WAO-uitk.
Bron: CBS.

^j

1972

Noorden
1978
1980

10.8
13.0
10.5
-

11.0
13.2
11.8
11.8

1972

Westen
1978
1980

46.1 45.0
41.1 35.5
40.4 34.0
41.9

11.0
13.7
12.0
11.6

44.5
35.6
34.5
41.6

Oosten
1972 1978
18.9
17.8
19.1
-

1972
24.0
28.2
30.0
-

1980

19.2
17.3
19.3
19.4

19.8
18.0
19.6
19.4

Zuiden
1978

1980

24.6 24.6
34.0 32.7
34.8 33.9
26.6 26.9

00

TABEL 7. Stadsgewestelijke bevolkings- en werkgelegenheidsontwikkeling
Bevolking
1972-1977
1977-1982

Werkzame personen
1973-1978 1978-1982

Amsterdam
Randgem. Amsterdam

- 69.300
+ 29.700

— 37.700
+ 20.900

- 17.600
+ 22.700

—

Rotterdam
Randgem. Rotterdam

- 69.000
+ 33.000

_ 32.800
+ 42.000

_ 12.000
+ 1.200

_

Den Haag
Randgem. Den Haag

- 69.000
+ 29.700

^ 37.000
+ 20.900

_

Utrecht
Randgem. Utrecht

- 29.700
+ 33.500

__ 10.300
+ 37.000

Bron: CBS.

+

5.500
6.700

+

5.200
3.300

+

8.700 _
15.500 +

2.900
6.600

+
+

5.600 +
9.700 +

800
6.600

TABEL 8. Ontwikkeling bevolking, beroepsbevolking en werkgelegenheid
binnen het Westen
PERCENTAGES VAN NEDERLAND
Vier grote steden
1982
1973 1980
Bevolking
Werkgelegenheid

Bevolking
Werkloze mannen
Werkloze vrouwen
AAW/WAO-uitk.ger.
Bron: CBS.

vO

Over ige Westen
1973 1980 1982

16.6
22.6

13.9
20.6

13.7
21.9

29.2
25.6

30.6
27.1

30.8
28.0

1972

1978

1980

1972

1978

1980

17.2

14.7
20.0
16.6
17.9

13.9
20.9
18.5
17.1

28.9

30.3
15.5
17.4
24.0

30.6
14.7
16.0
24.5

3.

ONTWIKKELINGEN IN HET RUIMTELIJK EN REGIONAAL
BELEID

3.1 Spreidings- en inrichtingsbeleid
Op nationaal niveau was het beleid in de jaren zestig
en zeventig gericht op spreiding van bevolking en
werkgelegenheid. Het westen was 'vol' en welvarend; in
het noorden, oosten en zuid-oosten was nog ruimte, maar
ook economische achterstand. De spreiding van de
bevolking is inderdaad enigermate op gang gekomen,
echter niet altijd naar de regio's die het beleid voor
ogen had.
Bij de ruimtelijke inrichting van de stedelijke regio's
stond de gebundelde deconcentratie centraal. Om de
ongebreidelde bevolkingsgroei van kleine kernen tegen
te gaan en omdat de grote steden 'vol' waren moest de
expansie plaatsvinden in middelgrote 'opvang'-kernen
(overloopkernen, groeikernen) in de nabijheid van de
grote steden. Aldus zouden samenhangende gewesten
ontstaan met een overzichtelijk patroon van
nederzettingen met één woningmarkt, arbeidsmarkt en
voorzieningenstructuur. Door wonen en werken op elkaar
af te stemmen zou (de groei van) het autoverkeer kunnen
worden afgeremd. Buiten de grote stadsgewesten werden
groeisteden en streekcentra aangewezen om de
bevolkingsgroei te concentreren.
Ook dit beleid is, na een moeizame aanloopperiode, ten
dele geslaagd. Zo is de groeiende stedelijke
ruimteconsumptie de laatste tien jaar redelijk
gebundeld. De economische recessie heeft overigens de
ruimteconsumptie de laatste jaren beperkt.
Met het stedelijk inrichtingsbeleid is getracht de
ruimteconsumptie te beheersen. Toch waren de daling
van de gemiddelde woningbezetting en de afneming van de
intensiteit van het vloer- en grondgebruik voor wonen,
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werken en verplaatsen niet in te tomen. Veel oude,
bestaande, stedelijke gebieden werden gesaneerd en
gereconstrueerd, waarbij zowel de koude sanering van
winkelbedrijven als de dramatische actieve sanering van
produktie- en distributiebedrijven in
stadsvernieuwingsgebieden grote negatieve gevolgen had
voor bedrijven en werkgelegenheid. Ook de lokatiekeuze
van nieuwe bedrijfsvestigingen bleek moeilijk te
sturen. Het wonen werd lang niet altijd gevolgd,
waardoor de forensenstromen aanzwollen (zie hoofdstuk
2).
De laatste jaren zijn de opvattingen zodanig gewijzigd
dat het accent is verschoven naar behoud en herstel.
Er is meer waardering voor de stad gekomen. Over de
wijze waarop de dynamiek in de ruimteconsumptie kan
worden opgevangen, wordt echter nog verschillend
gedacht. Uitgangspunten als hogere dichtheden en
bouwen in en aan bestaande bebouwde kommen worden
echter steeds meer onderschreven (de 'compacte
stad'-filosofie). Ook lijkt een beleid, waarbij
woonlokaties meer op kansrijke werklokaties worden
afgestemd, steeds minder weerstand te ontmoeten.

3.2 Het ruimteli jk instrumentarium
Het institutionele planningskader vormt de basis voor
de instrumenten die de ruimtelijke ordening ter
beschikking staan. De hoofdlijnen voor het ruimtelijk
beleid komen tot stand op nationaal niveau middels
structuurschema's en structuurschetsen en op regionaal
niveau middels het streekplan, een integraal
beleidsplan. Het beleid wordt uitgevoerd door
gemeenten met bestemmingsplannen, soms gebaseerd op
structuurplannen. Bouw- en aanleginitiatieven komen
ten dele van de overheid: sociale woningbouw,
maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, en voor
een belangrijk deel uit de particuliere sector. Op
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mutaties binnen de bestaande gebouwde omgeving,
verhuizingen en gebruiksveranderingen, heeft de
overheid alleen wat de woningdistributiesector betreft
een min of meer directe greep.
Het feit dat het ruimtelijk beleid slechts ten dele
geslaagd kan worden genoemd, is mede een gevolg van de
overschatting van de gebruiksmogelijkheden van dit
instrumentarium. Anderzijds moet worden geconstateerd
dat ook de politieke wil niet altijd aanwezig was om de
beschikbare beleidsinstrumenten daadwerkelijk in te
zetten en dat het beleid diverse malen door de
culturele en economische ontwikkelingen werd ingehaald.
De samenvoeging van de beleidssectoren ruimtelijke
ordening en milieubeheer in één ministerie zal wellicht
op termijn kunnen leiden tot een betere afstemming van
ruimtelijk en milieubeleid. Dit zal een evenwichtiger
beleidsontwikkeling voor de totale leefomgeving kunnen
bevorderen.

3.3 Stimulerings- en ontwikkelingsbeleid
De introductie van opeenvolgende nota's regionaal
sociaal-economisch beleid geeft het blijvende belang
aan van een evenwichtige sociaal-economische
ontwikkeling van de regio's. In het begin lag in deze
nota's het accent op het streven naar rechtvaardigheid.
Dit kwam in de praktijk neer op een poging om de
regionale werkloosheidscomponent weg te werken.
Spreiding van bedrijven en werkgelegenheid naar zwakke
regio's is sterk gestimuleerd en in een aantal gevallen
ook geslaagd. Overheids- en semi-overheidsinstellingen
en delen van particuliere bedrijven zijn of worden
verplaatst (bijvoorbeeld het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds en de PTT). Diverse grote ondernemingen
stichtten filiaalbedrijven voor industriële
goederenproduktie in de noordelijke en zuidelijke
provincies.
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De succesvolle pogingen hadden een beperkte verlichting
van de grote werkloosheid in de genoemde perifere
regio's tot gevolg. De naar de perifere regio's
trekkende bedrijven betroffen meestal groeiende
bedrijven of instellingen, die geen specifieke eisen
stelden aan een plaats van vestiging. Daar waar dat
niet het geval was, bleek dat veel bedrijven na verloop
van tijd moesten sluiten. Geconcludeerd kan dan ook
worden dat in een periode van hoogconjunctuur en
economische groei de vestiging van filialen wel
degelijk leidt tot een spreiding van werkgelegenheid,
maar tijdens economische stagnatie zijn het veelal de
nevenvestigingen die het eerst inkrimpen of sluiten.
De perifere regio's blijken dan kwetsbaar te zijn.
Bovendien ligt het niveau van de in filialen geboden
arbeid vaak veel lager dan dat in hoofdvestigingen. De
directe invloed van de overheid op beslissingen van
bedrijven ten aanzien van de plaats waar zij zich
vestigen is echter gering. De beleidsmogelijkheden
liggen vooral in de voorwaardenscheppende sfeer, hoewel
ook acquisitie en subsidiëring niet onbelangrijk zijn.
Behalve de perifere regio's werden in de loop van de
jaren zeventig ook de (ver)oude(rde) delen van de grote
steden probleemgebieden. In de politiek is hier meer
belangstelling voor ontstaan en een speciaal
'grote-stedenbeleid' begint meer vorm en inhoud te
krijgen. In dit beleid is ook een plaats ingeruimd
voor een eigen economische politiek voor de vier
grootste steden.
In de laatste regionale nota is naast het
stimuleringsbeleid een ontwikkelingsbeleid ontstaan.
Bij dit beleid staat het streven naar doelmatigheid
voorop. Dit moet worden bereikt door de bijdrage van
de verschillende regio's aan het nationale inkomen te
maximaliseren. De economisch-geografische potenties
van alle regio's dienen daartoe te worden uitgebuit.
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3.4 Het regionale instrumentarium
Vestigingspremies en de aanleg van infrastructuur waren
aanvankelijk de belangrijkste instrumenten voor het
regionale beleid. Later zijn de spreiding van
rijksdiensten en de steunverlening aan individuele
bedrijven belangrijker geworden in hun regionale
uitwerking. Een regionaal arbeidsmarktbeleid is nooit
goed van de grond gekomen. Voor de regio's met de
grootste problemen (het noorden en Zuid-Limburg) werd
het sociaal-economisch beleid ingevlochten in een
integrale, regionale beleidsplanning (Integraal
Structuurplan Noorden des Lands, Perspectievennota
Limburg). In de tweede helft van de jaren zeventig is
het instrumentarium van het regionale
investeringsbeleid verder verfijnd: de Bijzondere
Regionale Toeslag (BRT), de Ruimtelijke Ordenings
Toeslag (ROT) en de Selectieve Investeringsregeling
(SIR) werden ingevoerd. Inmiddels is een uitkleding
van het rijksinstrumentarium gaande (opheffing van de
SIR en de BRT en de ROT in de WIR).
Naast een op rijksniveau gevoerd interregionaal
sociaal-economisch beleid worden de provinciale
beleidsinitiatieven van steeds groter belang.
Periodieke rapportages (het bewaken van de economische
ontwikkeling en een formulering van het economisch
beleid van de provincies) en regionale
ontwikkelingsmaatschappijen zijn uitingen van die
provinciale beleidsinitiatieven. Ook zijn in beperkte
mate rijksmiddelen gedecentraliseerd
(voorwaardenscheppend instrumentarium, IPR).
De belangrijkste bezwaren tegen het huidige regionale
sociaal-economisch beleid van het Rijk zijn: het sterk
centralistische karakter, de geringe slagvaardigheid en
de moeizame afstemming op het ruimtelijke beleid.
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4.

RUIMTELIJKE KNELPUNTEN VOOR ECONOMISCHE
ONTWIKKELING

Uit hoofdstuk 2 is duidelijk geworden, dat produktie en
werkgelegenheid de komende jaren vernieuwd, vergroot en
geherstructureerd moeten worden. Ook lijdt het geen
twijfel dat deze economische ontwikkelingen een
aangepaste ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. In
het verleden kon nogal eens de klacht worden vernomen
dat de ruimtelijke ordening de economische ontwikkeling
in de weg zou staan. Nu is regulering van door
particulieren gegenereerde ontwikkelingen - en daarmee
inperking van vrijheden - inherent aan elke ruimtelijke
ordening. Wensen en behoeften van particulieren en
bedrijven voor de korte termijn kunnen immers botsen
met lange-termijnbelangen van de samenleving als
geheel. Dit is vooral het geval als ruimte schaars is,
als het om ingrepen met een vrij permanent karakter
(zoals de meeste bouwwerken) gaat en als van externe
effecten sprake is. Niet voor niets heeft de overheid
dan ook de taak om op dit terrein coördinerend en
afwegend op te treden aan zich getrokken. Gelet op de
ernst van de economische situatie dient tenminste te
worden nagegaan waar de ruimtelijke ordening onnodig
belemmerend werkt. Bovendien is het zeer gewenst na te
gaan in hoeverre een stimulerende werking van de
ruimtelijke ordening kan uitgaan op economische
ontwikkelingen.
De knelpunten in de relatie economie en ruimte doen
zich op een viertal terreinen voor:
1. de relatie overheid-bedrijfsleven;
2. de inhoud van de ruimtelijke plannen;
3. de instrumenten en procedures van de ruimtelijke
ordening (en steeds meer ook het milieubeleid)
4. de organisatie en werkwijze van het openbaar
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bestuur.

4.1 De relatie overheid-bedrijfsleven
In Nederland worden op diverse geografische niveaus
ruimtelijke plannen gemaakt. Deze plannen hebben een
verschillende rechtskracht en bereik. Op nationaal en
provinciaal niveau zijn de plannen indicatief van aard
en kijken zij tien tot twintig jaar vooruit
(structuurschetsen en streekplannen), maar op
gemeentelijk niveau gaat het vooral om
korte-termijnplannen met min of meer de status van wet
(bestemmingsplannen).
Ruimtelijke facetplannen behoren gebaseerd te zijn op
een integrale afweging van belangen en behoeften door
middel van politieke besluitvorming. De daadwerkelijke
uitvoer van de plannen vindt echter maar gedeeltelijk
door de overheid plaats: alleen wat betreft
infrastructuur, onderdelen van de woningbouw,
overheidsdiensten en -bedrijven. Ook is het in de
plannen veronderstelde ruimtelijke gedrag van personen
en organisaties maar in beperkte mate van overheidswege
te beïnvloeden. Voor een belangrijk deel moeten de
plannen door de particuliere sector en bij een grote
mate van particuliere keuzevrijheid gerealiseerd
worden. Willen de economische aspecten van ruimtelijke
plannen dan ook werkelijkheidswaarde hebben, dan zijn
kennis van en overleg en samenwerking met het
bedrijfsleven bij planvorming, besluitvorming en
planuitvoering van groot belang.
Een noodzakelijke voorwaarde voor een doeltreffender
ruimtelijk-economische ordening is hiermee aangegeven:
een verbetering van de relatie overheid-bedrijfsleven.
Bij het bedrijfsleven is er vaak weinig begrip voor de
maatschappelijke belangenafweging door de overheid en
voor de politieke en ambtelijke cultuur. Dat komt
onder andere naar voren in het niet meedoen aan
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x

planprocedures in het kader van de ruimtelijke ordening
en in het zich onvoldoende verdiepen in recent
ontwikkelde milieuwetgeving alsmede gebrekkige naleving
daarvan. Bij de overheid en politici is onvoldoende
kennis over het bedrijfsleven aanwezig en is zelfs vaak
een 'anti-bedrijfshouding' ontwikkeld. Deze komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in het vaak bovenmatig
aandacht geven aan het wonen ten opzichte van het
werken. Ook worden organisaties die het bedrijfsleven
vertegenwoordigen (ETl's, Kamers van Koophandel,
vakcentrales, werkgeverscentrales) onvoldoende
betrokken bij de ruimtelijke planvorming en
-realisering. Het kader voor de stedelijke
ontwikkeling moet tot stand komen op basis van
politieke besluitvorming. De concretisering moet mede
geschieden door onderhandelingen met het
bedrijfsleven.

4.2 De ruimteli jke plannen
In het algemeen wordt in ruimtelijke plannen
onvoldoende rekening gehouden met de omvang en aard van
de toekomstige behoefte aan bedrijfsruimte en met de
onzekerheden die daarbij een rol spelen. Het
voortdurend beschikbaar hebben van voldoende en
acceptabele vestigingsplaatsen kan een groot deel van
de bedrijfsruimteproblematiek oplossen. Gezien de
snelle ontwikkelingen in het bedrijfsleven is een
actuele en flexibeler planning noodzakelijk.
Gedetailleerde bestemmingsplannen en langlopende
procedures blijken vaak in dit soort situaties een
handicap. Elk type bedrijf heeft behoefte aan
specifieke ruimtelijke omstandigheden om goed te kunnen
functioneren (het produktiemilieu). In de ruimtelijke
ordening wordt daar te weinig rekening mee gehouden.
Aan de ene kant is dat te wijten aan het feit dat
hieromtrent weinig inzicht aanwezig is bij de overheid.
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Dat betekent dat bouwrijp bedrijfsterrein nogal eens
langdurig braak blijft liggen - wat leidt tot
gemeentelijke exploitatietekorten - terwijl elders,
door expansiebehoeften waarmee van tevoren geen
rekening is gehouden, tekorten aan terreinen en
gebouwen gesignaleerd kunnen worden. Het gebrek aan
inzicht draagt derhalve bij aan het ontstaan van een
onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod voor
bedrijfsruimte (terreinen en gebouwen).
Aan de andere kant wordt er onvoldoende gebruik gemaakt
van bestaande gunstige produktiemilieus voor
verschillende soorten bedrijvigheid. Bestaande
potenties worden dan niet benut en de ontwikkeling en
stimulering van produktie en werkgelegenheid krijgen
niet de prioriteit die noodzakelijk is.
Ook het bedrijfsleven zelf werpt echter vaak onnodige
problemen op. Bedrijven zijn vaak halstarrig in het
vasthouden aan niet zelden op subjectieve en
persoonlijke voorkeuren gebaseerde wenslokaties.
Redelijke vestigingsalternatieven die gemeenten
aanbi den, worden van de hand gewezen, zonder dat
bedrijven openstaan voor de 'maatschappelijke
wenselijkheid' van die lokaties.

4.2.1 Stedelijke bedrijfslokaties
De binnenstad en de oude wijken blijken traditioneel
zeer aantrekkelijk te zijn voor het midden- en
kleinbedrijf, welke een belangrijke bron van
werkgelegenheid is. Dit vooral door de
afzetmogelijkheden (passanten) en de lage kosten voor
bedrijfsruimte. Het bewerkstelligen van een geringe
bereikbaarheid voor de gehele binnenstad - via een
restrictief parkeerbeleid, eenrichtingsverkeer en het
ontbreken van voldoende laad- en losmogelijkheden, e.d.
- werkt averechts in het kader van het scheppen van
gunstige voorwaarden voor bedrijfsontwikkeling.
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Hetzelfde geldt voor het weren van vrijwel alle vormen
van bedrijvigheid uit stadsvernieuwingsgebieden. Aan
de andere kant wordt in de nieuwe wijken te weinig
aandacht besteed aan het creëren van goedkope
bedrijfsruimte (gesubsidieerde bouw), met name om
lokale initiatieven uit te lokken.
Een andere vorm van stedelijke bedrijvigheid die
onvoldoende aandacht krijgt is de kantorensector. De
groei van het aantal arbeidsplaatsen in kantoren
(administratie, dienstverlening, bestuur, e.d.) is
voorbij, maar de huisvestingsdynamiek nog niet. Zowel
voor het eigen bedrijf als voor de markt worden nieuwe,
modern geoutilleerde gebouwen neergezet als
enkelvoudige vestigingen, maar ook als
verzamelgebouwen. De schaal van die kantoorgebouwen is
vaak groot en ze verrijzen veelal aan de stadsrand of
in sub-cities (vergelijk hoofdstuk 2 ) . Vooral
bereikbaarheid en beschikbaarheid van terreinen spelen
een rol bij de keuze voor een lokatie. Het gevaar is
groot dat daarmee de kleinschalige binnensteden
functioneel worden uitgehold, met grote gevolgen als:
wegvallend draagvlak voor de middenstand, leegstand en
verloedering. Met name in de grotere steden is dit
proces merkbaar. Het personeel van de uitgeplaatste
kantoren heeft vaak te maken met een steriele
vestigingsomgeving, vooral omdat functiescheiding en
extensief terreingebruik te veel kans hebben gekregen.
De sub-cities vormen geen ruimtelijk-functionele
eenheden en zijn vaak niet meer dan 'strips' met
'losse' vestigingen langs vervoersaders.
Voor bedrijven die waarde hechten aan prestige en
representatie kunnen ook een aantal lokaties in
bestaand stedelijk gebied goed voldoen, mits zorgvuldig
gepland en goed afgestemd op andere functies.
Bereikbaarheid voor het autoverkeer en
parkeervoorzieningen vormen belangrijke
vestigingsvoorwaarden.
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4.2.2 Nationale en regionale bedrijventerreinenplanning
Op nationaal niveau ontbreekt het aan een kader
(Meerjarenplan Bedrijventerreinen) waarin, afhankelijk
van de regionaal-economische potenties en de in
hoofdstuk 2 weergegeven tendenties van produktie en
werkgelegenheid, aangegeven wordt aan welke typen
bedrijventerreinen regionaal gedifferentieerd behoefte
is: groot/kleinschalig, milieuhinderlijk/vriendelijk,
ligging aan spoorweg/haven/autoweg,
grootstedelijk/landelijk milieu e.d. Alleen aan zeeën luchthaventerreinen wordt systematisch aandacht
besteed.
Gezien de huidige situatie van overcapaciteit aan
bedrijventerreinen zou een dergelijk kader zich vooral
moeten richten op de bestaande, nog niet uitgegeven
bedrijventerreinen. Vanuit het oogpunt van het
stimuleren van de economische ontwikkeling is het uit
milieu- en kostenoverwegingen wenselijk hierbij tevens
de mogelijkheid van warmtekrachtkoppeling te betrekken.
Door het ontbreken van een dergelijk kader neemt de
concurrentie tussen de regio's toe, hetgeen bijdraagt
aan het ontstaan van extra overcapaciteit
(planologische overbesteding). In situaties waar wonen
en werken gemengd zijn worden de hieruit voortvloeiende
renteverliezen met lokatiesubsidies weggewerkt. Ook
komen regionale tekorten aan (bepaalde typen)
bedrijfsterrein voor, zoals in de regio's Den Haag en
Amersfoort.
Op regionaal niveau zijn veelal soortgelijke problemen
te onderkennen. Er wordt te weinig uitgegaan van de
huidige situatie van overcapaciteit en bestaande en
vrijkomende terreinen worden te laat in de planning
opgenomen. Bovendien wordt bij gemeentelijke
beslissingen om nieuwe terreinen aan te leggen geen
rekening gehouden met het bestaande aanbod in de regio.
Binnen regio's ontstaan dan knelpunten in de verhouding
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tussen vraag en aanbod van terreinen en zo komt
concurrentie tussen gemeenten op gang. Zowel op het
punt van de grondeigendom (erfpacht/verkoop), de
grondprijs als het hanteren van milieubepalingen en het
afgeven van vergunningen vangen gemeenten elkaar
vliegen af.
Op operationeel gebied kunnen zich bij het bouwrijp
maken problemen voordoen in het op elkaar afstemmen van
terreinen. Deze problemen spelen vooral bij grotere
terreinen als de infrastructuur niet in een keer is
aangelegd. Het later aanleggen van infrastructuur
stuit dan als gevolg van onvoorziene kosten en lange
interne procedures op moeilijkheden. Hierdoor kan het
voorkomen, dat alsnog nieuw terrein wordt aangelegd.
De toenemende invloed van de milieuwetgeving op het
vestigingsgedrag van bedrijven wordt onvoldoende
opgenomen in de regionale planning van
bedrijventerreinen. Hierdoor is het bij potentiële
nieuw-vestiging of verplaatsing van bedrijven
onduidelijk of de aanwezige lokaties ook uit
milieu-overwegingen aanvaardbaar zijn. Voor het
bedrijfsleven ontstaat zo onduidelijkheid.

4.2.3 Bedrijvigheid in landelijke gebieden
In het nationale ruimtelijk beleid wordt weinig
rekening gehouden met de produktie en de
werkgelegenheid in landelijke gebieden. Ten onrechte,
want de delfstoffenwinning en de land- en tuinbouw
nemen binnen de Nederlandse economie een zeer
vooraanstaande plaats in (belangrijke exportsectoren)
en de bevordering van recreatie en toerisme in eigen
land kan een gunstige uitwerking op de betalingsbalans
en de binnenlandse bedrijvigheid hebben.
Op regionaal en plaatselijk niveau - en vooral bij de
streek- en besteramingsplanvoorbereidingen - kunnen
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sterke lobby's uit sectoren als de landbouw, de natuur
en de milieu- en delfstofwinning soms onevenredig grote
invloed en pressie uitoefenen, waardoor evenwichtige
besluitvorming wordt gefrustreerd.

4.3 Instrumenten en procedures
De lengte en ingewikkeldheid van de procedures in het
kader van de milieuwetgeving zijn de laatste jaren
verder toegenomen. Om lengte en ingewikkeldheid van
procedures in het kader van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) te beperken en te vereenvoudigen is
recentelijk een aantal voorstellen gedaan.
Naast het doorlopen van vergunningenprocedures in het
kader van de WRO krijgt het individuele bedrijf echter
nog eens te maken met een of meerdere
vergunningsprocedures, die in het kader van de
milieuwetgeving moeten worden doorlopen (zie het
overzicht in de bijlage).
In bestaand stedelijk gebied neemt de ingewikkeldheid
toe gezien de uitbreiding van het aantal
belanghebbenden. De partiële ontwikkeling van de
milieuwetgeving, de - in de praktijk gefaseerd
doorgevoerde - toepassing hiervan en de uitvoering, die
over meerdere overheden gespreid is, werken een
omslachtige en trage afhandeling van aanvragen in de
hand. Bovendien vindt het doorlopen van planologische
en milieuprocedures meestal ongecoördineerd plaats.
In dit verband is illustratief dat aanvragen voor bouwen milieuvergunningen voor dezelfde bedrijfsvestiging
of -uitbreiding vaak apart worden behandeld. Bij het
in gebruik nemen van het pand doen zich moeilijkheden
voor wanneer op dat moment de milieuvergunningen nog
niet zijn verleend. Zowel onwetendheid van
bijvoorbeeld de beginnende ondernemer als onwil van
sommige anderen spelen hierbij een rol. Noch het
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bevorderen van de economische ontwikkeling, noch de
bescherming van de leefomgeving is hiermee gediend. De
coördinatiemogelijkheid, zoals die in de Wet Algemene
Bepalingen Milieuhygiëne voor de milieuwetten is
voorzien, werkt redelijk maar is voor het totaal van de
procedures toch te beperkt. In de meeste gevallen
heeft het bedrijfsleven meer last van de lengte en
ondoorzichtigheid van de procedures dan van de gestelde
eisen. Indien deze eisen echter te sterk afwijken van
de eisen die aan concurrerende bedrijven worden
gesteld, kan dit leiden tot het afzien van de
investering, het verplaatsen van het bedrijf of het
niet vestigen van een nieuw bedrijf.
Het beoordelen of en onder welke voorwaarden een
bedrijf zich mag vestigen is voor de overheid een
kostbare aangelegenheid. Daarom wordt een deel van de
kosten verhaald op de aanvrager van de vergunning.
Voor niet al te draagkrachtige bedrijven is dit vaak
een zware financiële last.

4.4 De organisatie en werkwijze van het bestuur
Een aantal ruimtelijke knelpunten in de ontwikkeling
van de economie vindt zijn oorsprong in de organisatie
en de werkwijze van het openbaar bestuur. De door de
Commissie-Vonhoff aangetoonde verkokering van het
bestuur speelt het juist op integratie gerichte
ruimtelijk beleid voortdurend parten. Nog ernstiger is
de sterk verouderde territoriale indeling van ons land.
Vanuit de ruimtelijke ordening wordt al vele jaren
gehamerd op de haaks op de werkelijkheid staande
afbakening en bevoegdheden van de
bestuurlijk-territoriale eenheden. Met name het
stadsgewestelijke niveau komt bestuurlijk nauwelijks
tot zijn recht, terwijl het ruimtelijk gezien van zeer
grote betekenis is.
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Het gebrek aan snelheid en flexibiliteit van de
bestuurlijke werkzaamheden is al aan de orde geweest.
Moderne, op de nieuwste infomatietechnologie gebaseerde
managementtechnieken dringen maar langzaam in het
overheidsapparaat door (bijvoorbeeld computergestuurd
ruimtebeheer). Niet alleen onderzoek, organisatie en
besluitvorming, maar ook democratische controle kunnen
er kwalitatief door op een hoger niveau worden
gebracht. Procedures kunnen met behulp van computers
en datanetwerken weer beheersbaar worden en informatie
bereikbaar en doorzichtig. Een centraal punt waar
(aankomende) ondernemers snel en doeltreffend - en op
een wijze die in het bedrijfsleven gebruikelijk is met hun planologische vragen, problemen en verzoeken
kunnen worden geholpen, is een minimale eis
('balieplanologie').
Dit alles is geen pleidooi om geen rekening te houden
met de ruimtelijke ordening. Voorgesteld wordt om het
beleid zo in te richten dat geen onnodige knelpunten
optreden.
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5.

DE NIEUWE ECONOMISCHE WERKELIJKHEID EN HET
RUIMTELIJK BELEID

5.1 Nieuwe economie
De economie ontwikkelt zich thans volgens geheel andere
patronen dan tot voor enkele jaren gedacht werd en
gedacht kon worden. Nieuwe produkt- en
procestechnologieën, veranderende internationale
concurrentieverhoudingen, maar ook dalende inkomens,
massale werkloosheid en veranderende opvattingen over
arbeid missen hun uitwerking op produktie en
werkgelegenheid niet. Het vrijwel afwezig zijn van
economische groei betekent bepaald niet dat zich geen
veranderingen in het produktie-apparaat voordoen.
Integendeel, de economische dynamiek is aanzienlijk.
De scheidslijn tussen de traditionele, weinig
dynamische vormen van produktie en nieuwe, zich snel
ontwikkelende onderdelen loopt dwars door de gangbare
sectorindeling (landbouw, industrie, handel, enz.)
heen. Ook bij het bezien van toekomstige ruimtelijke
aanspraken en consequenties en van regionale potenties
en achterstanden is het niet mogelijk om zich tot de
traditonele produktiesectoren te beperken.
In dit hoofdstuk wordt een beperkt aantal onderdelen
van de Nederlandse economie beschouwd, die in de
komende jaren voor het ruimtelijk en regionaal beleid
van belang zijn. De ruimtelijke en regionale aspecten
van de huidige en de te verwachten ontwikkeling in elk
van die sectoren worden kort aangeduid. De volgende
onderdelen komen aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.

de
de
de
de
de

exportsector;
energiesector;
informatie- en communicatiesector;
informele sector;
beroepsbevolking.
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Binnen het nationale spreidings- en ontwikkelingsbeleid
krijgen doelmatigheid en het streven naar het benutten
van regionale economische potenties steeds meer
prioriteit. In de desbetreffende overheidsstukken
(Structuurschets Stedelijke Gebieden, Memorie van
toelichting) wordt de indruk gewekt, dat een te groot
accent wordt gelegd op alleen het benutten van de
potenties in het westen van het land.
Het is de vraag of de stedelijke concentraties in het
westen, in verhouding tot hun huidige bevolkings- en
produktie-omvang, grotere economische potenties
bezitten dan andere regio's. Het studierapport dat de
basis vormde voor de nieuwe Structuurschets, geeft
hierover geen uitsluitsel. Een gedifferentieerde
benadering, gericht op het onderkennen van potenties in
zowel Randstad, overgangszone als periferie, sluit
beter aan op de ontwikkelingen in de praktijk in de
diverse regio's. Hierbij zou tevens rekening kunnen
worden gehouden met regionale potenties in het direct
aan Nederland grenzende buitenland.
Prognoses en verwachtingen voor de economische
ontwikkeling op middellange termijn zijn uiterst
moeilijk te geven. Buitenlandse ontwikkelingen bepalen
bijvoorbeeld voor een belangrijk deel de richting die
de Nederlandse economie uitgaat. De
sturingsmogelijkheden ten aanzien van de exportsector
zijn, zeker op korte termijn, zeer beperkt. De wijze
waarop de binnenlandse sectoren (binnenlandse
consumptie, maatschappelijke dienstverlening, e.d.)
opereren laat zich veel beter door de overheid sturen.
De ondernemingsvrijheid en de handelingsvrijheid van
werkgevers en werknemers stellen echter ook voor deze
sectoren grenzen aan de mogelijkheden voor
overheidsbeïnvloeding. In de voorwaardenscheppende en
indicatieve sfeer, en met name wat de ruimtelijke
voorwaarden en voorstellen betreft, kan echter wel
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degelijk - zij het op indirecte wijze - sturend worden
opgetreden.

5.2 Nieuw ruimtelijk beleid
De beleidsvorming rond de ruimtelijke ordening is op
alle bestuursniveaus in beweging. Omdat de economische
groei vrijwel tot nul is gereduceerd, de inkomens- en
bestedingsgroei van particulieren stagneert of
achteruit gaat en er een grote werkloosheid heerst, is
een heroriëntatie noodzakelijk. De kosten van
verplaatsen en reizen zijn hoog. De opvattingen en
houding ten opzichte van bepaalde waarden zijn aan
herijking toe. Uitspraken als 'het overvolle westen',
de 'congestie van steden' en 'wonen waar nog ruimte is'
hebben aan betekenis verloren. Een kwalitatief gelijk
voorzieningenniveau in alle regio's en het voortdurend
uitbouwen van infrastructuur in dun bevolkte gebieden
van Nederland horen niet meer tot de doelstellingen.
'Geen spreiding van de bevolking in het westen van het
land naar andere landsdelen' staat in de nieuwe
Structuurschets voor de Stedelijke Gebieden en dat
beleidsvoornemen ondervindt weinig tegenstand. De
groei van de ruimteconsumptie neemt af. 'Aangemaakte'
ruimte wordt minder schaars, mede omdat nieuwe ruimte
duur is en besteedbare inkomens gelijk blijven of
teruglopen. De verwachting was echter dat de
ruimtebehoefte nog aanzienlijk zou toenemen. Diverse
gemeenten hebben dan ook veel buitengebieden tot
onderwerp van bestemmingsplannen gemaakt, grond gekocht
en terreinen bouwrijp gemaakt. Het brengt deze
gemeenten financieel in een lastig parket: de
rentelasten zijn hoog en drukken zwaar op de
gemeentelijke begrotingen. De druk om toch te gaan
bouwen is daardoor groot, de concurrentie tussen
gemeenten neemt toe en is niet bevorderlijk voor een
optimaal samenhangend regionaal-planologisch beleid.
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Bovendien veroorzaken de nieuwe woon- en werkgebieden
aan de buitenkant tamelijk ingewikkelde
verplaatsingsbewegingen, waarbij in bestaand stedelijk
gebied leegstand optreedt. Leegstand in en buiten de
stad is een nieuw verschijnsel. Een gelukkige
bijkomstigheid is dat de dominante aandacht voor het
wonen in de ruimtelijke ordening afneemt, wat
perspectief biedt voor het evenwichtiger wegen van de
diverse functies. (Slaat 'werken volgt wonen' nu om in
'wonen volgt werken'?)
In hoofdstuk 3 is reeds gememoreerd, dat het stedelijk
beleid zich meer richt op behoud en herstel dan op
sloop en nieuwbouw. In het algemeen wordt het beheer
van de bestaande ruimtevoorraad steeds belangrijker.
Het onderhoud, de kwaliteitsverbetering en de
aanpassing van de ruimte aan maatschappelijke
verandering krijgen meer en meer gewicht. Overal
proberen bestuurders het historische karakter met de
fijnmazige stratenpatronen en de kleine schaal van de
bebouwing zoveel mogelijk te bewaren. Fijnschalige
menging van functies in bestaande steden wordt hoog
gewaardeerd. Toch levert dat tegelijk spanningsvelden
op met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in
bedrijven. Gewezen is reeds op de onmogelijkheid de vaak grootschalige - kantorenontwikkeling in bestaand
stedelijk gebied onder te brengen. Zeer druk bezochte,
grootschalige winkels worden steeds meer op (perifere)
bedrijfsterreinen of zelfs buiten de steden
gelokaliseerd.
Het wegtrekken van dergelijke bedrijven uit de
binnenstad naar elders betekent grote leegstand, die
niet gemakkelijk is op te vullen, temeer omdat de
ingewikkelde samenhang van de binnenstadfuncties wordt
verstoord. Optimalisatie moet worden nagestreefd. Een
duidelijke voorwaarde daarvoor vormt het verbeteren van
de bereikbaarheid van bestaande stedelijke gebieden
voor alle middelen van vervoer. Beheer van de ruimte
kan dan betekenen: herstructureren van de bestaande
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verkeersruimte en toevoegen van ondergrondse
infrastructuur (leidingen, kabels,
glasfiberverbindingen, e.d.). Ook de bebouwing staat
onder druk van de stedelijke dynamiek. Enerzijds is
selectie van bestemmingen, functies en schaal van de
bedrijven nodig om de maat en het karakter van
bestaande stedelijke gebieden te bewaren. Anderzijds
betekent dat soms vernieuwen en vergroten van de ruimte
om nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsmaatschappelijk
leven de juiste plaats te kunnen geven. Een eng
behoud- en herstelbeleid is even vernielend voor steden
als de vroegere kaalslag en nieuwbouw, omdat het
bedrijven en functies verjaagt naar plekken waar ze
niet gedijen. Om ruimte te kunnen bieden aan
herstructureringsprocessen zullen volkshuisvestings- en
bedrijfsbelangen in een breder kader dan dat van de
stad tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Wat de inrichting van steden en gewesten betreft is
reeds een duidelijke beleidsombuiging ten gunste van de
steden geconstateerd: concentratie in plaats van
gebundelde deconcentratie. Het is duidelijk dat het
inwonertal van de grote en een aantal middelgrote
steden aanzienlijk is verminderd. Dit leidt tot een
uitholling van het draagvlak, terwijl tegelijkertijd
het oppervlak van het stedelijk gebied is vergroot en
de verkeers- en vervoersbewegingen aanzienlijk zijn
toegenomen. Draagvlakvergroting en concentratie zouden
gunstige voorwaarden zijn voor economische groei. Het
is echter de vraag hoe standplaatsgevoelig de sterke,
nationaal en internationaal georiënteerde,
goederenproducerende bedrijven zijn. De grote stad
biedt ontegenzeglijk voordelen (arbeidsmarkt,
agglomeratie-effecten, toelevering, afzetmarkt,
persoonlijke contacten e.d.), maar bedrijven die aan de
'high tech'-race meedoen, stoten eerder arbeidsplaatsen
uit, ook al dragen ze sterk bij tot economische groei.
Voor de dienstenproducerende bedrijven en instellingen
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blijft de grote stad aantrekkelijk. De stedelijke
randgebieden lijken echter een steeds meer in trek
komende vestigingsplaats voor dit type produktie te
worden en bij een opleving van de economie zetten deze
tendensen zich waarschijnlijk versterkt door. Gezien
de huidige en de te verwachten maatschappelijke
dynamiek is het streven naar een samenhangend
gewestelijk planologisch, economisch en verkeers- en
vervoersbeleid dan ook een absolute noodzaak. Het
huidige beleid, dat sterk gericht is op concentratie
van activiteiten in de stad, zou op dit punt
genuanceerd moeten worden.

5.3 Economische ontwikke1ingen en ruimtelijke gevolgen
In de eerste paragraaf is een aantal onderdelen van het
produktieproces onderscheiden, die van belang zijn voor
het ruimtelijk beleid in de komende jaren. Er volgt nu
een korte verkenning van die sectoren en een bespreking
van mogelijke of wenselijke consequenties voor het
ruimtelijk beleid.

5.3.1 De exportsector
De plaats van Nederland in de internationale
arbeidsdeling heeft historische wortels.
Verschuivingen in de positie van kleine landen in het
internationale krachtenveld doen zich eerder op
termijnen van decennia dan van jaren voor. Nederland
zal een verbetering van zijn internationale economische
positie in eerste instantie op bestaande specialisaties
moeten baseren. Het handhaven van exportposities
betekent dat moet worden meegegaan met organisatie-,
technologie- en kostenontwikkelingen, zoals die zich in
de grote economische blokken in de wereld voordoen.
Nederlands economische rol wordt in hoofdzaak bepaald
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door de gunstige geografische ligging en de
verbindingen met het achterland. Transport en handel
konden erdoor tot bloei komen, de verwerking van
invoerprodukten is er van afgeleid. Bodem en klimaat
zijn gunstig voor bepaalde vormen van landbouw. De
menselijke factor is ook van grote betekenis. Op
terreinen als transport, handel, grondstoffenverwerking
en landbouw werden kennis en kunde ontwikkeld, waardoor
de internationale positie verder kon worden versterkt.
Vier grote produktiecomplexen bepalen het beeld van de
exportsector: de zeehavens, de luchthavens, de
landbouwsector en het management. Daarnaast zijn er
nog vele andere exporterende bedrijven. De
aardgasproduktie is een zeer belangrijk voorbeeld, maar
ook diverse industriële bedrijven kennen een
belangrijke uitvoer. Wat omvang, uitstraling en
duurzame, structurele binding aan Nederland betreft
zijn ze echter van minder betekenis.
De zeehavenbedrijven (scheepvaart, sleepvaart, op- en
overslag, handel, transport, verzekering,
scheepsreparatie, aardolie-industrie, basischemie,
ijzer-, staal- en aluminiumfabricage e.d.) zijn, na
enige decennia van sterke expansie, in een proces van
herstructurering gewikkeld. De overgang van
conventioneel stukgoed naar containers en de ombouw van
veel raffinaderijen en chemische fabrieken voor
hoogwaardiger produktietechnieken zijn daar de
duidelijkste voorbeelden van. Het handhaven van de
gunstige concurrentiepositie van met name de
Rotterdamse haven, door goede voor- en
achterlandverbindingen, moderne infrastructuur,
voldoende terreinaanbod en adequaat havenmanagement, is
noodzakelijk om deze sector op peil te houden.
Ruimtelijke expansie zal de eerstkomende jaren niet of
nauwelijks aan de orde zijn. De terreinreserves zijn
in de meeste havengebieden nog zeer aanzienlijk. Het
beheer en de herstructurering van bestaande terreinen
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zal dan ook de meeste aandacht opeisen. Slechts bij
een opleving van de wereldhandel kan door een selectief
beleid opnieuw een beperkte regionale decentralisatie
v;orden bevorderd.
De luchthavengebonden bedrijven en werkgelegenheid die
in en om Schiphol is gevestigd hebben een economisch
coTiplex gevormd, dat in belang vergelijkbaar is
geworden met de zeehavensector. Bovendien groeit het
Schiphol-complex nog steeds en reikt zijn uitstraling
steeds verder, tot in Amsterdam-Zuidoost en Almere toe.
Een moderne, goed geleide luchthaven vormt de basis van
deze sector, maar de beschikbaarheid van aantrekkelijke
en goed bereikbare hotel-, congres-, opslag-,
distributie- en kantoorlokaties (o.a. bedrijfsparken,
subcentra, e.d.) is minstens even belangrijk. De
noordwestelijke Randstad-vleugel moet op dit terrein
mot andere Westeuropese distributie- en
managementcentra concurrerende mogelijkheden bieden.
Goede inpassing in bestaande stedelijke structuren is
een randvoorwaarde voor het stedelijke
inrichtingsbeleid. Ook een enkele regionale luchthaven
zal op beperkte schaal een dergelijk economisch complex
kvmnen vormen. De luchthaven Eindhoven lijkt de beste
perspectieven te bieden. Voor Beek is dit veel minder
zeker. De goede perspectieven voor een verdere
ontwikkeling van de luchthaven Eindhoven kunnen als
volgt worden gemotiveerd: een voldoende draagvlak,
aanwezigheid van grote, internationaal opererende
bedrijven, aanwezigheid van instellingen als het World
Trade Center for Electronics, het World Trade Center,
de Technische Hogeschool, en beschikbaarheid van
aantrekkelijke congres- en hotelaccommodatie.
De landbouw - met name de veeteelt en de tuinbouw vormt al vele jaren een van de voornaamste pijlers
onder de Nederlandse economie en heeft, direct of via
de verwerkende industrie, een belangrijk aandeel in de

42

uitvoer. Steeds meer raken veeteelt en tuinbouw los
van hun traditionele binding aan het land (opkomst
bio-industrie) en vormen de landbouw en de daarmee
samenhangende handels-, transport- en
distributie-activiteiten de zgn. 'agribusiness'. Bij
het landinrichtingsbeleid zal in de daarvoor het meest
in aanmerking komende regio's de moderne landbouw
ruimtelijke mogelijkheden moeten worden geboden.
Geleidelijke regionale verschuivingen lijken hier niet
onmogelijk, waardoor voor bepaalde perifere gebieden
nieuwe ontwikkelingspotenties kunnen ontstaan.
Landschappelijke aanpassingen aan de ontwikkelingen in
de landbouw in bepaalde regio's zullen gepaard moeten
gaan met landschapsbescherming en beheersovereenkomsten
in andere gebieden. Bovendien moeten oplossingen
worden gevonden voor de afvalproblematiek (met name de
drijfmest) van vormen van intensieve landbouw.
Nederland beschikt over relatief veel topmanagement van
internationaal opererende bedrijven. Hieraan zijn
veelal hoogwaardige onderzoeks- en ontwikkelingscentra
gekoppeld alsmede bedrijven op het gebied van de
zakelijke dienstverlening. Kantoorlokaties met
metropolitane allure en de beschikbaarheid van
'science-parks' oefenen een sterke aantrekkingskracht
uit op dit type bedrijvigheid. De Randstad en enkele
technische en wetenschapsclusters buiten het westen
(met name de regio's Eindhoven en Twente lijken goede
perspectieven te bieden) kunnen op dit terrein hun
positie behouden en versterken bij een toegesneden
ruimtelijk inrichtingsbeleid.

5.3.2 De energiesector
Belangrijke nieuwe ontwikkelingen op energiegebied die
ruimtelijke gevolgen hebben, zijn de ruimere toepassing
van windenergie en (mede daardoor) de behoefte aan een
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opslagsysteem voor elektriciteit. Voorts verdienen
mogelijke bedrij fslokaties in de nabijheid van
elektriciteitscentrales de aandacht. Door gebruik te
maken van het warme afvalwater kunnen deze
vestigingsmogelijkheden interessant zijn voor de
glastuinbouw, voor viskwekerijen, e.d. Ook toepassing
van warmtekrachtkoppeling zal toenemen. Deze
gedecentraliseerde vorm van elektriciteitsopwekking kan
plaatsvinden op de industrieterreinen en binnen de
(bestaande) bebouwing.
De gemeenten dienen zich in hun ruimtelijke plannen uit
te spreken over de mogelijkheden om windmolens te
bouwen. In overleg met de betrokken nutsbedrijven
kunnen de provincies vervolgens een 'windplan'
opstellen, met een fasering tot het jaar 2000. Op deze
manier is de windmolenindustrie verzekerd van een
regelmatige binnenlandse vraag, waarvan de omvang
redelijk is in te schatten. Bij de plaatsbepaling van
een of meerdere opslagsystemen voor elektriciteit
moeten regionaal-economische en ruimtelijke aspecten
een rol spelen. Indien dit economisch haalbaar is,
dient daarom uit regionaal-economische overwegingen te
worden gekozen voor een ondergrondse
pompaccumulatorcentrale in Zuid-Limburg,
Zeeuws-Vlaanderen of het noorden (voor de twee
laatstgenoemde gebieden op voorwaarde van technische
realiseerbaarheid). Een snelle beslissing kan
bijdragen aan een positieve impuls voor de
werkgelegenheid.

5.3.3 De informatie- en communicatiesector
De nieuwe informatie- en communicatietechnologie begint
tot in alle uithoeken van het maatschappelijk leven
door te dringen. Nederland is een bescheiden producent
van apparatuur en ook de vooruitzichten voor forse
industriële expansie op dit terrein lijken niet
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bijzonder rooskleurig. Haar bij het ontwikkelen van
programmatuur en informatiesystemen zijn er wel
degelijk kansen, evenals bij de distributie en
ondersteuning van hard- en software. Alleen al de
introductie van deze nieuwe technologie in Nederland
zorgt voor veel nieuwe bedrijvigheid. De grote steden
en de moderne bedrijfsterreinen bieden de beste
vestigingsmogelijkheden, maar een redelijke regionale
spreiding is te verwachten. De hoofdvestigingen van
internationale ondernemingen, het innovatieve
onderzoeks- en ontwikkelingswerk en de hoogwaardige
internationale dienstverlening vragen om
'technologie/wetenschapsparken', voorzien van goede
infrastructuur (glasvezelverbindingen,
satellietverbindingen) en nauwe verbindingen met
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen of grote
afnemers. Niet alleen de universiteitssteden en
communicatiecentra in de Randstad, maar ook de regio's
Eindhoven en Enschede zijn op dit gebied kansrijk.
Voor de biotechnologie, kwantitatief veel minder
omvangrijk dan de informatiesector, gelden soortgelijke
vestigingscondities.

5.3.4 De informele sector en buurtgebonden activiteiten
Er is steeds meer oog voor de dynamische ontwikkelingen
in de informele sector. Neemt de dynamiek toe, ons
waarnemingsvermogen, of zit er 'formele' arbeid in,
werkgelegenheid voor vele potentieel creatieve
werklozen? Het gaat daarbij niet alleen om het middenen kleinbedrijf. Ook om de 'beschutte' bedrijfjes en
zelfs de 'rommelzone'.
De dynamiek blijkt enorm, komende en gaande bedrijven
wisselen elkaar in snelle opeenvolging af. Arbeid,
know-how, nieuwe ontwikkelingen en oude ambachten
blijken alle van belang. De bedrijfjes zijn veelal
meer aan bepaalde bedrijfsruimte dan aan de buurt
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gebonden. Het stedelijke klimaat blijkt een goede
voedingsbodem door de aanwezigheid van een markt en een
netwerk van betrekkingen dat dicht en divers is. Bij
lage kosten voor bedrijfsruimte en arbeid krijgen ook
de buurtverzorgende bedrijfjes weer meer kans.
In een maatschappij waarin de vrije tijd toeneemt en de
activiteitenpatronen van mensen daardoor veranderen,
blijken nieuwe, gedifferentieerde, kleinschalige
bedrijfsactiviteiten te ontstaan. Dit vooral op
plaatsen waar diverse groepen dicht bij elkaar wonen en
leven. Dit is meer een zaak van economische
ontwikkeling dan van economische groei. Volgt hier het
wonen het werken, of vloeien wonen, werken en vrije
tijd meer in elkaar over, te vergelijken met de
huisarbeid uit de negentiende eeuw? De
microtechnologie en de nieuwe informatie- en
communicatietechnologie bieden potentiële mogelijkheden
voor een verdere expansie en 'formalisering' van de
economische schemerzone.
Het ruimtelijke-ordeningsbeleid dient hierop in te
spelen door op de juiste plaatsen (zowel in oude als
nieuwe woongebieden) vestigingsmogelijkheden aan huis
en, in de beschutte sfeer, in bedrijfspanden te bieden
en door het soepel hanteren van vergunningen. Ook bij
de 'begeleiding' van de informele en de beginnende
bedrijvigheid naar een formele status en een juiste,
meer permanente lokatie en bedrijfshuisvesting kunnen
ruimtebeheerders een belangrijke rol spelen.

5.3.5 De herverdeelde arbeid
Een van de maatschappelijk belangrijkste ontwikkelingen
in de jaren tachtig is de veranderende positie van de
factor arbeid. De culturele veranderingen leiden tot
een veel grotere groep potentiële deelnemers aan de
arbeid in loondienst, als zelfstandige of als
meewerkend gezinslid. Eeonomisch-technologische
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ontwikkelingen maken echter dat de totaal te verrichten
hoeveelheid arbeid niet of nauwelijks zal toenemen.
Meerdere werkers per huishouden en een sterk verkorte
arbeidstijd lijken het normale patroon te gaan worden.
De ruimtelijke consequenties liggen vooral op het vlak
van de woon-werkafstanden/reismogelijkheden, de
buurtwcrkgelegenheid en de vrijetijdsbesteding in de
eigen woonomgeving. Een verdere uitwerking van die
gevolgen valt echter buiten het thema van deze notitie.
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6.

AANBEVELINGEN

6.1 Spreidingsbeleid en regionaal-economisch beleid
" De ontwikkeling van het ruimtelijk spreidingsbeleic
en het regionaal sociaal-economisch beleid moet mede
geënt worden op het vestigingsprofiel van een aantal
voor Nederland kansrijke bedrijvigheidssectoren. Dit
betekent niet alleen aandacht voor het westen, maar
ook voor de in de overige regio's te onderkennen
economische potenties.
" Voor de verdere ontwikkeling van de exportsector
betekent dat onder meer:
- het handhaven van de gunstige concurrentiepositie
van met name de Rotterdamse haven door goede vooren achterlandverbindingen, moderne infrastructuur,
voldoende terreinaanbod en adequaat
havenmanagement;
- ter verdere ondersteuning van de luchthaven
Schiphol: in de noordwestelijke vleugel van de
Randstad zorgdragen voor de beschikbaarheid van
aantrekkelijke en goed bereikbare hotel-, congres-,
opslag-, distributie- en kantoorlokaties;
- ter versterking van de regionale economie de
luchthaven Eindhoven in haar verdere ontwikkeling
stimuleren;
- bij het landinrichtingsbeleid voor daarvoor in
aanmerking komende regio's ruimtelijke
mogelijkheden bieden voor verdere ontwikkeling van
de moderne (niet-grondgebonden) landbouw.
* Voor de verdere ontwikkeling van de energiesector
betekent dat onder meer:
- het inventariseren van mogelijkheden om op
industrieterreinen en binnen (bestaande) bebouwing
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warmtekrachtkoppeling toe te passen;
- het per provincie opstellen van een 'windplan';
- aandacht voor bedrijfslokaties in de nabijheid van
elektriciteitscentrales (stimulans voor
glastuinbouw, viskwekerij);
- ter versterking van de regionale economie kiezen
voor een ondergrondse pompaccumulatorcentrale in
Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen of het noorden
(voor de twee laatstgenoemde gebieden op voorwaarde
van technische realiseerbaarheid).
* Voor de verdere ontwikkeling van de informatie- en
communicatiesector betekent dit onder meer:
- in de Randstad en de regio's Eindhoven en Enschede
de positie van deze centra op het gebied van
hoogwaardige dienstverlening versterken door de
ontwikkeling van 'science-parks' en het zorgdragen
voor een goede infrastructuur
(glasvezelverbindingen, satellietverbindingen).
* Voor de verdere ontwikkeling van de informele sector
betekent dat onder meer:
- het creëren van vestigingsmogelijkheden aan huis en
in bedrijfspanden;
- het soepel omgaan met vergunningen;
- het 'begeleiden' van informele bedrijvigheid naar
een formele status en een meer permanente lokatie
en bedrijfshuisvesting.

6.2 Verstedelijkingsbeleid
* Om (delen van) binnensteden weer meer aantrekkelijk
te maken voor bepaalde vormen van bedrijvigheid (met
name midden- en kleinbedrijf) moet meer aandacht
worden besteed aan:
- de bereikbaarheid per auto;
- het voorzien in voldoende parkeer-, laad- en
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losgelegenheid;
- het voorzien in de aanwezigheid van flexibele
bedrijfsruimten.
"' In het verstedel i jkingsbeleid moet meer rekening
worden gehouden met herstructureringsprocessen.
Hieronder wordt begrepen het vernieuwen en vergroten
van de ruimte in de binnenstad om nieuwe
bedrijvigheid de juiste plaats te kunnen geven en het
creëren van vestigingsplaatsen in stedelijke
randgebieden voor dienstproducerende instellingen en
bedrijven.
Dit betekent dat volkshuisvestings- en
bedrijvigheidsbelangen niet meer tegen elkaar moeten
worden afgewogen op het niveau van de stad, maar op
dat van het stadsgewest.

6.3 De ontwikkeling van bedrijventerreinen
* In het algemeen is er bij de overheid (Rijk,
provincie, gemeente) meer aandacht nodig voor het op
elkaar afstemmen van planning, aanleg en bouwrijp
maken van verschillende typen bedrijventerreinen
(groot-/kleinschalig, milieuhinderlijk/-vriendelijk,
ligging aan spoorweg, haven, autoweg,
grootstedelijk/landelijk milieu, e.d.). Hiermee kan
de planologische overbesteding, het steeds duurder
worden van terreinen (bijschrijven van rente op
rente) en de concurrentie tussen gemeenten bij het
verkopen van grond worden beperkt.
* Bij de planning van bedrijventerreinen moet de
toenemende invloed van de milieuwetgeving op het
vestigingsgedrag van bedrijven worden meegenomen. Nu
is het bij nieuwvestiging of verplaatsing van
bedrijven onduidelijk of de aanwezige lokaties ook
uit milieu-overwegingen aanvaardbaar zijn.
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" Bij de ontwikkeling van plannen voor
bedrijventerreinen is een grotere inbreng vanuit het
bedrijfsleven zelf noodzakelijk. Immers, realisering
van plannen vindt mede plaats door de particuliere
sector en/of door instellingen die de particuliere
sector vertegenwoordigen
(ontwikkelingsmaatschappijen, regionale
werkgelegenheidsinstituten, Kamers van Koophandel).
Bij de plan- en besluitvorming moet de particuliere
sector dan ook in een vroeg stadium worden betrokken.
" In de huidige situatie van overschotten zal de
planvorming zoveel mogelijk moeten zijn gericht op
het gebruik maken van bestaande bedrijventerreinen.
" Bij de ontwikkeling en inrichting van nieuwe
bedrijventerreinen dient meer aandacht te worden
gegeven aan de vestiging van nieuwe vormen van
economische activiteit
(informatie-/communicatiebedrijven, biotechnologie,
kantoren, e.d.)
"" Het vestigingsbeleid van overheidsactiviteiten
(gezondheidszorg, rechterlijke macht, etc.) moet erop
gericht zijn gebruik te maken van bestaande
bedrijventerreinen of aan te sluiten op de
herstructurering van oude bedrijventerreinen c.q.
onderdelen van de stedelijke structuur.

6.4 Organisatie van bestuur en beleidsuitvoering
* Het vorm en inhoud geven aan regionale
bestuursstructuren (te beginnen als gemeentelijke
samenwerking en gewestwijze provinciale planning) is
van essentieel belang voor een effectieve ruimtelijke
ordening.

51

••' Het ondersteunen van de uitvoering van het ruimtelijk
beleid met moderne informatie- en
communicatiemiddelen kan de snelheid en de
doorzichtigheid van het beleid aanzienlijk vergroten.
De introductie in elke gemeente van één
loket/contactcentrum, waar informatie over en
afhandeling van vergunningsaanvragen (zowel bouw- als
milieuvergunningen) kunnen worden afgedaan, verdient
aanbeveling (computergestuurde balieplanologie). De
behandeling van alle vergunningsaanvragen voor één
project dienen in de tijd en wat de procedure betreft
op elkaar te worden afgestemd.
" Om het effect van de schaarse middelen zo groot
mogelijk te doen zijn moet in de uitvoering van het
ruimtelijk en regionaal-economisch beleid worden
gestreefd naar een gebundelde inzet van financiën van
overheid en particulieren. Recente ervaringen leren
dat met behulp van gezamenlijk ondernemen
(joint-ventures tussen overheid en bedrijfsleven)
uitvoering van beleid kan worden verzekerd.
* Om slagvaardig op te kunnen treden zou het mogelijk
gemaakt moeten worden dat gemeenten op basis van een
structuurplan bouwaanvragen afdoen. Achteraf (na
realisering) wordt een bestemmingsplan gemaakt.
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Bijlage

OVERZICHT MILIEUWETTEN

!•

Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne

Doel van de wet
Het stellen van algemene regels met betrekking tot
inspraak, bezwaar en beroep ten aanzien van
beschikkingen op grond van een aantal milieuwetten,
alsmede het bevorderen van onderlinge samenhang bij de
uitvoering van de verschillende milieuwetten. Deze
milieuwetten zijn:
1. Mijnwet.
2. Hinderwet.
3. Destructiewet.
4. Kernenergiewet.
5. Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
6. Wet inzake de luchtverontreiniging.
7. Wet verontreiniging zeewater.
8. Wet chemische afvalstoffen.
9. Afvalstoffenwet.
Uitvoerende instanties
De beslissing op vergunningaanvragen etc. wordt genomen
door het 'bevoegd' gezag. Wie als 'bevoegd' gezag moet
worden aangemerkt wordt bepaald in de wet, op basis
waarvan een aanvraag wordt ingediend.
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd en - desgevraagd verplicht een gecoördineerde behandeling van aanvragen
om vergunning die ten behoeve van eenzelfde inrichting
worden ingediend, te bevorderen.
Financiële consequenties
De financiële conseqenties komen tot uitdrukking in de
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leges, die voor het verkrijgen van de gevraagde
vergunning in rekening worden gebracht.

2.

Hinderwet

Doel van de wet
Het voorkomen van gevaar, schade of hinder voor de
omgeving door inrichtingen. Onder inrichtingen kunnen
in het algemeen worden verstaan: bedrijven of
bedrijfsactiviteiten die binnen een zekere begrenzing
worden verricht.
Uitvoerende instanties
1. Burgemeester en wethouders.
2. Gedeputeerde Staten.
3. Kroon.
In de regel zijn burgemeester en wethouders van de
gemeente waarin de inrichting is gelegen, het bevoegde
gezag dat de vergunning verleent. Gedeputeerde Staten
zijn echter bevoegd indien:
a. de inrichting in meer dan één gemeente is gelegen;
b. door de gemeentevergunning die binnen deze gemeente
is gelegen;
e. indien voor de inrichting tevens een vergunning is
vereist op grond van de Wet inzake de
luchtverontreiniging, de Afvalstoffenwet of de Wet
geluidhinder.
De Kroon is bevoegd in enkele bijzondere gevallen.
Beleidsinstrumenten
Vergunningen: Aan een vergunning kunnen voorschriften
worden verbonden. Indien een inrichting zonder of niet
overeenkomstig een vergunning in werking is, kan
sluiting plaatsvinden.

54

Financiële consequenties
Voor het verlenen van vergunningen worden leges in
rekening gebracht.

3'

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Doel van de wet
Het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van
oppervlaktewateren.
Uitvoerende instanties
1. De minister van Verkeer en Waterstaat.
2. Gedeputeerde Staten.
3. Waterschapsbesturen.
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de
bevoegdheid tot het verlenen van lozingsvergunningen en
het opleggen van heffingen opgedragen aan
waterschappen. Vergunningen voor het lozen op
rijkswater moeten worden aangevraagd bij de minister.
Beleidsinstrumenten
1. Indicatief meerjarenprogramma (Rijk).
2. Waterkwaliteitsplannen (provincie).
3. Vergunningen (waterschappen).
4. Heffingen (waterschappen).
Financiële consequenties
1. Heffingen voor het lozen, hetzij direct, hetzij
indirect van afvalwater op oppervlaktewater.
2. Voor het verlenen van vergunningen worden leges in
rekening gebracht.
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4.

Wet inzake de luchtverontreiniging

Doel van de wet
Het voorkomen en beperken van luchtverontreiniging.
Uitvoerende instanties
Gedeputeerde Staten.
Beleidsinstrumenten
1. Indicatief meerjarenprogramma (Rijk).
2. Vergunningen (provincie).
3. Heffingen (Rijk).
Financiële consequenties
1. Heffingen.
2. Voor het verlenen van vergunningen worden leges in
rekening gebracht.

5.

Wet chemische afvalstoffen

Doel van de wet
Het tegengaan van verontreiniging door chemische
afvalstoffen en afgewerkte olie, vooral door het
doelmatig verwijderen daarvan.
Uitvoerende instanties
De minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Beleidsinstrumenten
Vergunningen/ontheffingen (Rijk).
Voor de in de wet verboden handelingen kan een
vergunning c.q. ontheffing worden verleend. Voor de
overdracht aan derden van chemische afvalstoffen en
afgewerkte olie bestaat een meldingsplicht (bij de
minister).
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FinanciöIe consequenties
Ter bestrijding va i de kosten van uitvoering van de wet
kunnen ontheffingen worden ingesteld, niet alleen voor
houders van vergunningen of ontheffingen, maar ook voor
dc",enen die bedrijfsmatig bij bepaalde chemische
processen zijn betrokken of zich bezighouden met het
gebruiken of vervaardigen van of de handel in smeer- en
systeemolie.

6.

Afvalstoffenwet

Doel van de wet
Bescherming van het milieu door beporking van de
belasting van het milieu met huishoudelijke
afvalstoffen, autowrakken en andere afvalstoffen,
v7aarvoor nog geeu specifieke i/ettelijke regeling geldt.
Uitvoerende instanties
Provinciale Staten stellen plannen op voor de
verwijdering van de diverse categorieën afvalstoffen.
Gedeputeerde Staten zijn de vergunningverlenende
instantie voor het oprichten etc. van inrichtingen
bestemd tot:
a. het verbranden van afvalstoffen;
b. het op of in de bodem brengen van afvalstoffen;
c. het bewaren van afvalstoffen of het overladen
daarvan;
d. het bewerken, verwerken of vernietigen van
afvalstoffen.
De gemeenteraad stelt bij verordening regelen inzake
het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen.
Beleidsinstrumenten
1. Provinciale plannen tot verwijdering van de diverse
categorieën afvalstoffen.
2. Vergunningen/ontheffingen.
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3. Heffingen (Rijk).
Financiële consequenties
De wet voorziet in een heffingensysteem ter beperking
van het ontstaan van niet (her)verwerkbare afvalstoffen
en ter bestrijding van de kosten van de uitvoering van
de wet. Voor het verlenen van
vergunningen/ontheffingen worden leges in rekening
gebracht.
7. Wet geluidhinder
Doel van de wet
Het voorkomen of beperken van geluidhinder, in het
belang van de bescherming van het milieu en van de
volksgezondheid.
Uitvoerende instanties
Provinciale Staten - het instellen van stiltegebieden.
Gedeputeerde Staten - het verlenen van vergunningen
t.b.v. inrichtingen die in belangrijke mate
geluidhinder kunnen veroorzaken.
De gemeenteraad - het vaststellen van geluidzones.
Burgemeester en wethouders - het verlenen van
vergunningen t.b.v. recreatie-inrichtingen.
Beleidsinstrumenten
1. Indicatief meerjarenprogramma (Rijk).
2. Stiltegebieden (provincie).
3. Geluidzones (gemeente).
4. Vergunningen (provincie en gemeente).
Financiële consequenties
1. Heffingen.
2. Voor het verlenen van vergunningen zullen leges in
rekening worden gebracht.
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