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SAMENVATTING
Het concept van de compacte stad is een constante factor in het ruimtelijke beleid. Concentratie
van verstedelijking vormt ook in Gelderland de kern van het ruimtelijk beleid en is uitgewerkt in
het „bundelingsbeleid‟. De hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt:
1. In hoeverre is het huidige (generieke) bundelingsbeleid als planconcept in Gelderland
doeltreffend?
2. In hoeverre dient het bundelingsbeleid als planconcept in het toekomstige Gelderse
verstedelijkingsbeleid te worden voortgezet en wat is daarin de rol van de provincie
Gelderland?
Het bundelen (of concentreren) van verstedelijking is een centraal thema in de ruimtelijke
planning. Uitgangspunt van het beleid is om stedelijke functies zoveel mogelijk in of bij bestaand
stedelijk gebied te concentreren en het ruimtegebruik binnen de stad te intensiveren.
Bundelingsbeleid is “ruimtelijk beleid dat is gebaseerd op een functionele hiërarchie van kernen
en bundeling en concentratie van de rode functies in het hoogste niveau van die hiërarchie”
(OTB, 2003). De oorspronkelijke doelstelling van het bundelingsbeleid was vooral gericht op het
tegengaan van de achteruitgang van de steden in de Randstad door het constant houden van het
inwonersaantal en de suburbanisatietrend te beperken. Later zijn daar nieuwe doelstellingen en
belangen bij gekomen gericht op het beschermen van de open ruimte en het openhouden van het
landschap, het versterken van het economisch draagvlak van de steden van de steden en het
beperken van automobiliteit. Het accent van het bundelingsbeleid verandert dus door de tijd.
Puur beleidsmatig bestaat het (Gelderse) bundelingsbeleid uit een tweetal uitgangspunten:
1. het „bundelen en verdichten‟ van bestaand stedelijk gebied door verstedelijking zoveel
mogelijk in of bij steden te concentreren;
2. het instandhouden van een voorzieningenhiërarchie, waarbij stedelijke netwerken en
regionale stedelijke centra de belangrijkste voorzieningencentra vormen en daarmee het
draagvlak voor voorzieningen in de stad in stand te houden.
In dit onderzoek wordt de planconceptentheorie (Zonneveld, 1991) als theoretisch kader
toegepast. De planconceptentheorie is gebaseerd op de theorie van communicatief handelen.
Ruimtelijke planning is geen eenzijdige activiteit van de overheid maar een grote groep aan
diverse

actoren

beïnvloedt

de

ruimtelijke

ontwikkeling.

Daarnaast

kennen

ruimtelijke

ontwikkelingen een sterk indirect karakter: vrijwel altijd is het handelen van derden noodzakelijk
om gewenste ruimtelijke interventies tot stand te laten komen. Daarom speelt communicatie een
grote rol binnen de ruimtelijke planning. Een planconcept is één van de communicatieve
instrumenten die ingezet kunnen worden om ruimtelijke ontwikkelingen te coördineren. Met een
planconcept kan overeenstemming over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een
gemeenschappelijke probleemdefinitie worden bereikt en de uitvoering worden gecoördineerd. In

5

de planconceptentheorie worden vijf functies van een planconcept onderscheiden, te weten de
cognitieve, intentionele, institutionele, communicatieve en handelingsfunctie. Zonneveld (1991)
definieert een ruimtelijk planconcept als: “een ruimtelijk planconcept geeft in kernachtige vorm, via
woord en ook via beeld, uitdrukking aan de wijze waarop een planactor aankijkt tegen de
gewenste ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting alsmede de aard van de interventies die
noodzakelijk worden geacht”.
Het empirische deel van dit onderzoek is uitgevoerd als kwalitatief onderzoek en als casestudie
binnen de provincie Gelderland. Er zijn semigestructureerde interviews uitgevoerd onder
provinciale, regionale en lokale beleidsmakers en private en maatschappelijke actoren naar de
percepties op de doeltreffendheid van het bundelingsbeleid als planconcept. Narratieve
thematische analyse is als analysemethodiek toegepast.
De onderzoeksresultaten laten zien dat het Gelderse bundelingsbeleid als planconcept in zekere
mate doeltreffend is. Er is sprake van draagvlak voor de doelstellingen van het bundelingsbeleid
en het bundelingsprincipe geldt nog steeds als gemeenschappelijke visie op verstedelijking. De
doelstellingen en veronderstellingen van het bundelingsbeleid worden breed gedragen.
De uitwerking van het bundelingsprincipe in het formele beleid voldoet echter niet langer. De
doelstellingen van het bundelingsbeleid zijn niet helder geoperationaliseerd waardoor sturing en
toetsing van het bundelingsprincipe vrijwel afwezig is. Ook loopt de visie op de sturingsfilosofie
uiteen. Enerzijds wordt aangestuurd op meer coördinatie en sturing op verstedelijking vanuit de
provinciale overheid. Daar tegenover staat een visie waarin de (binnenregionale) coördinatie van
verstedelijking moet worden overgelaten aan de regionale en lokale overheden.
Kortom, er is sprake van gedeelde idealen over de bundeling van verstedelijking maar geen
sprake van een gedeelde visie op de uitwerking en uitvoering van het bundelingsbeleid.
In de onderzoeksresultaten wordt sterk aangestuurd op het aanpassen en veranderen van het
toekomstige bundelingsbeleid. De uitwerking van het huidige beleid zorgt voor discussie die
vooral cijfermatig is en gebaseerd op aantallen in plaats van de gewenste verstedelijkingsvorm.
Daarnaast zorgen recente ruimtelijke, economische, maatschappelijke en demografische
ontwikkelingen ervoor dat het nut en de noodzaak van bundelen kleiner wordt: het instrument is
voornamelijk gericht op het begrenzen en beperken van een aanbodgerichte markt. De
toekomstige toevoeging van verstedelijking wordt echter steeds kleiner. Daarom wordt een drietal
aanpassingen van het bundelingsbeleid voorgesteld. Het gaat dan om meer flexibel en
vraaggericht beleid dat past bij een meer vraaggerichte en dynamische markt. Daarnaast is
regionaal maatwerk noodzakelijk omdat de verschillen tussen regio‟s toenemen. Generiek
bundelingsbeleid voldoet niet langer. Tot slot zal het verstedelijkingsbeleid meer gericht moeten
zijn op sturen en stimuleren van stedelijke kwaliteit en de vraag wat het beste
verstedelijkingsmodel voor een regio is.
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VOORWOORD
“Conceptually, a city is just a dense agglomeration of people and firms” aldus Edward Glaeser
(1998). In essentie geeft dit citaat de meest simpele en toch volledige beschrijving van „de stad‟.
Deze masterthesis heeft het concept van de compacte stad (in Gelderland uitgewerkt in het
bundelingsbeleid) als onderwerp. Daarmee gaat deze thesis ook over het fundament van de
ruimtelijke planning. Immers, het contrast tussen stad en land is de best zichtbare vorm van
ordening in ons landschap. Nadenken over het nut en de noodzaak van concentratie van
verstedelijking impliceert dus ook „zagen aan de poten‟ van de ruimtelijke planning. Dat geeft stof
tot nadenken. Zoveel stof zelfs dat deze masterthesis geen definitief antwoord geeft en zelfs geen
volledig antwoord.
Dit onderzoek beperkt zich dan ook tot de vraag of het bundelingsbeleid als planconcept in
Gelderland doeltreffend is. Die vraag had nooit beantwoord kunnen worden zonder de
medewerking van een groot aantal personen die ik allen zeer dankbaar ben. Speciale dank gaat
uit naar André Teunissen (provincie Gelderland) voor de zeer inspirerende en enthousiaste
begeleiding, leuke samenwerking en kritische blik bij de totstandkoming van deze thesis. Speciale
dank gaat ook uit naar Stan Geertman (Universiteit Utrecht) voor de begeleiding en prettige
samenwerking in het proces.
De bijdrage van een groot aantal respondenten heeft het empirisch onderzoek mogelijk gemaakt.
Het gaat dan om Rick van Baren (provincie Gelderland), Lucas van Eijsden (provincie
Gelderland), Tjerk Elzinga (LTO Noord), Ben Hiddinga (gemeente Montferland), Frans Holleman
(Bouwfonds), Huub Hooiveld (gemeente Apeldoorn), Arjan Kisjes (gemeente Epe), Paul Matthieu
(gemeente Nijmegen), Gerda Niemeijer (Regio Rivierenland), Roeland Sluiskes (MKB Reva),
Sonja Sprokkereef (provincie Gelderland), Henri Stakenburg (provincie Gelderland), Theo
Streppel (provincie Gelderland), Marian Teer (Woonstede) en Fré Vorselman (Regio
Rivierenland). Alle respondenten dank ik hartelijk voor een gastvrije en waardevolle medewerking
aan dit onderzoek.
In het bijzonder een vermelding voor Michael, Robbin en Jory: naast een erg leuke en gezellige
tijd aan de Universiteit van Utrecht hebben we ook inhoudelijk elkaar kunnen steunen met leuke
discussies en brainstormsessies.
Tot slot een woord van dank voor mijn ouders en zusje. Dank voor de mogelijkheid om te
studeren en het vertrouwen in een succesvolle afronding van mijn opleiding.
Martijn Tabak
Heerde, januari 2012

9

10

1

INLEIDING

Steden vormen de leefomgeving voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Bijna de
helft van de bevolking woont in sterk verstedelijkt gebied. Daarnaast woont zo‟n 12,5% van de
Nederlandse bevolking in één van de vier grootste steden, namelijk Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag of Utrecht. De stad heeft dus een bepaalde aantrekkingskracht. Volgens Jane Jacobs is de
stad een ontmoetingsplaats waar interactie tussen mensen en ondernemingen plaatsvindt. Door
die interactie wordt er kennis uitgewisseld. Ook stelt zij dat hoge dichtheden in steden bijdraagt
aan de sociale en culturele diversiteit van een stad en dat die diversiteit bijdraagt aan “the
richness of urban life”. Daarnaast biedt de stad werk, woonruimte en stedelijke voorzieningen.
Maar wat is dan de stad? De stad onderscheidt zich van de „niet-stad‟ door de hogere dichtheden
van bevolking en bedrijven. Juist de drastische daling van het inwoneraantal was voor de grote
steden aanleiding om in de jaren ‟70 van de vorige eeuw de compacte stad centraal te stellen.
Sindsdien is het ruimtelijk beleid gericht op het „bundelen en verdichten‟ van verstedelijking via
het bundelingsbeleid. Later zijn ook andere meekoppelende belangen, zoals het openhouden van
het landelijk gebied en het beperken van automobiliteit gekoppeld aan het bundelingsbeleid.
Deze masterthesis gaat in op de vraag in hoeverre het bundelingsbeleid nog doeltreffend is in
een veranderende ruimtelijke en institutionele context.

1.1

AANLEIDING

Met het bestuursakkoord 2011-2015 van Rijk, provincies en gemeenten wordt gekozen voor een
verdere decentralisatie van overheidstaken. Uitgangspunt is om de overheidstaak zo dicht
mogelijk bij de burger te leggen. Bij de uitvoering van de overheidstaken krijgt de
verantwoordelijke overheidslaag maximale beleidsvrijheid. Op het gebied van de ruimtelijke
ordening kiest het Rijk ervoor om in te zetten op de internationale concurrentiepositie van
Nederland en focust daarbij sterk op de main- en brainports en bereikbaarheid en infrastructuur.
Daarnaast neemt het Rijk verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving
zoals de kustbewaking en externe veiligheid. Ook cultureel erfgoed en in beperkte mate de
natuurbescherming vormen het domein van het Rijk.
Overige taken worden gedecentraliseerd naar de onderliggende overheidslagen. Daarmee komt
ook het bundelingsbeleid op Rijksniveau, het concept van de „stedelijke netwerken‟ en de
bepaling van het regime van rijksbufferzones en nationale landschappen te vervallen. Het Rijk
stuurt dus buiten de main- en brainports en de stedelijke regio‟s met concentraties van
topsectoren niet meer op de stedelijke ontwikkeling, anders dan via het principe van de SERladder (zie 3.1 voor een nadere verklaring van de SER-ladder). Ruimte, economie en (wanneer
dit het lokale belang overstijgt) cultuur worden als kerntaken van de provincie benoemd. De taken
binnen de ruimtelijke ordening worden dan ook verder gedecentraliseerd om de positie van de
provincies te versterken (Rijksoverheid, 2011).
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In dit decentralisatieproces rijst de vraag wat de rol van de provinciale overheid wordt in het
ruimtelijk beleid en meer specifiek het bundelingsbeleid. Op welke wijze de provinciale overheid
haar verantwoordelijkheid in het verstedelijkingsbeleid kan oppakken. En meer specifiek op welke
wijze het bundelingsbeleid moet worden ingevuld, in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen
en ruimtelijke vraagstukken.
Naast bestuurlijke veranderingen vindt er ook een zekere transformatie plaats door
maatschappelijke trends en ruimtelijke veranderingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals
bevolkingskrimp hebben grote ruimtelijke impact. De afvlakking van de bevolkingsgroei zorgt voor
een grotere concurrentie tussen lokale overheden op het gebied van woningbouw en
bedrijventerreinen, geeft druk op het voorzieningniveau en de leefbaarheid en zorgt voor een
veranderende woningmarkt. Ruimtelijk gezien verandert de configuratie van de stad. Stad & land
raken meer met elkaar verweven waardoor het klassieke onderscheid tussen „rood‟ en „groen‟ en
centrum en periferie verdwijnt. In plaats daarvan kan de stad beter gekenmerkt worden als een
mozaïek: in plaats van één centrum is de stad een aaneenschakeling van diverse functies en
concentraties. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de economische uitsortering en
specialisatie van functies als gevolg van de verdergaande globalisering. Ook de individualisering
van de maatschappij draagt bij aan de versnippering van sociale leefmilieus over de stad. Al deze
ontwikkelingen passen binnen de transformatie naar een netwerksamenleving waarin netwerken
en interactie belangrijker zijn dan de fysieke locatie. In deze relationele benadering van de ruimte
vormt de stad een knooppunt van diverse netwerken. Afhankelijk van de relaties en interactie
binnen zo‟n netwerk worden betekenissen toegekend aan de ruimte en de plek. Die relaties
veranderen echter constant, wanneer de samenstelling van het netwerk wisselt. De stad vormt
het brandpunt waarin al die meerlagige netwerken samenkomen (Boelens et al, 2011).
De bundeling van verstedelijking is een centraal beleidsparadigma in het ruimtelijke beleid. Het
bundelingsbeleid heeft als uitgangspunt om verstedelijking zo veel mogelijk bij bestaand stedelijk
gebied te concentreren en het ruimtegebruik binnen de stad te intensiveren. De oorspronkelijke
doelstelling van het bundelingsbeleid was vooral gericht op het tegengaan van de achteruitgang
van de steden in de Randstad door het constant houden van het inwonersaantal en de
suburbanisatietrend te beperken. Later zijn daar nieuwe doelstellingen en belangen bij gekomen
gericht op het beschermen van de open ruimte en het openhouden van het landschap, het
versterken van het economisch draagvlak van de steden van de steden en het beperken van
automobiliteit. Het accent van het bundelingsbeleid verandert dus door de tijd, waarbij er telkens
andere betekenissen worden toegekend aan de bundelingsmetafoor.
Puur beleidsmatig bestaat het (Gelderse) bundelingsbeleid uit twee uitgangspunten:
1. het „bundelen en verdichten‟ van bestaand stedelijk gebied door verstedelijking zoveel
mogelijk in of bij steden te concentreren;
2. het instandhouden van een voorzieningenhiërarchie, waarbij stedelijke netwerken en
regionale stedelijke centra de belangrijkste voorzieningencentra vormen. Doel is dan ook
om het draagvlak in die steden op peil te houden (Boelens et al, 2011).
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De veranderende ruimtelijke en institutionele context maakt het noodzakelijk om na te denken
over de vormgeving van het bundelingsbeleid. Enerzijds wordt het bundelingsbeleid als
overheidstaak naar de provincie gedecentraliseerd en duidelijker als verantwoordelijkheid van de
provincie neergezet. Anderzijds is het de vraag in hoeverre het bundelingsbeleid nog effectief is in
de postmoderne maatschappij. Het bundelingsbeleid heeft een sterk kwantitatief karakter: het
beleidsconcept „leunt‟ op de harde scheiding tussen stad en land als metafoor. Daarnaast is de
operationalisatie van het bundelingsbeleid gericht op harde contouren en inwonersaantallen voor
het begeleiden van de verstedelijking. Hiermee tekent zich een tweetal vraagstukken af. Ten
eerste een tegenstelling tussen de „postmodern space‟ -waarin het contrast tussen stad en land
verdwijnt en netwerken en interactie het gebruik van de ruimte bepalen- en het objectgerichte,
kwantitatieve bundelingsbeleid. Ten tweede de vraag welke positie wordt toegekend aan het
bundelingsbeleid in de veranderende rol van de provinciale overheid.

1.2

DOEL- EN PROBLEEMSTELLING

Het streven naar een nieuwe structuurvisie voor het Gelderse omgevingsbeleid door
Gedeputeerde Staten van Gelderland maakt het nodig om na te denken over het
verstedelijkingsbeleid en –meer specifiek- het bundelingsbeleid. Het onderzoek wordt begeleid
door de Provincie Gelderland, afdeling Beleid & Strategie: Mobiliteit, Economie en Ruimtelijke
Ordening.
Doelstelling
Doel is het doen van onderzoek naar de doeltreffendheid van het bundelingsbeleid in de provincie
Gelderland tegen de achtergrond van ruimtelijke en maatschappelijke trends en ontwikkelingen.
Het eindproduct wordt gevormd door deze masterthesis, met daarbij aanbevelingen over de
vormgeving van het bundelingsbeleid en de rol van de provincie.
Hoofdonderzoeksvraag
De hoofdonderzoeksvraag is tweeledig:
1. In hoeverre is het huidige (generieke) bundelingsbeleid als planconcept in Gelderland
doeltreffend?
2. In hoeverre dient het bundelingsbeleid als planconcept in het toekomstige Gelderse
verstedelijkingsbeleid te worden voortgezet en wat is daarin de rol van de provincie
Gelderland?
Definities


planconcept: Zonneveld (1991) definieert een ruimtelijk planconcept als: “een ruimtelijk
planconcept geeft in kernachtige vorm, via woord en ook via beeld, uitdrukking aan de
wijze waarop een planactor aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling van de ruimtelijke
inrichting alsmede de aard van de interventies die noodzakelijk worden geacht”. Een
planconcept kan worden uitgesplitst naar een cognitieve (kennis), intentionele
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(streefbeeld), institutionele (doorwerking & verantwoordelijkheid), communicatieve
(draagvlak) en handelingsfunctie (uitvoering & instrumenten) (zie ook nadere uitwerking
in theoretisch kader);


bundelingsbeleid: het Gelderse bundelingsbeleid is gebaseerd op de uitgangspunten van
“bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur” en “het organiseren in stedelijke
netwerken”. Om dit te bereiken dient het percentage inwonersaantal van de Gelderse
steden ten minste gelijk te blijven aan dat van de omliggende regio. Daarnaast streeft het
bundelingsbeleid naar inbreiding en verdichting van het bestaand bebouwd gebied om de
groei op te vangen en in beperkte mate naar uitbreiding van het stedelijk gebied
(Gelderland, 2005).



generieke: algemeen geldend beleid voor de gehele provincie Gelderland;



doeltreffendheid: de mate waarin het beleid of beleidsmiddel bijdraagt aan het realiseren
van de gestelde doelen of gewenst maatschappelijk effect van het beleidsconcept
(Bressers & Hoogerwerf, 1995);



rol provincie Gelderland: de verantwoordelijkheid en rol van de provincie Gelderland in
het verstedelijkingsbeleid en de uitvoering en instrumenten daarbij;



verstedelijkingsbeleid: het beleid dat de provincie Gelderland voert om de stedelijke
ontwikkeling te sturen, op dit moment uitgewerkt in het bundelingsbeleid.

Onderzoeksvragen
Bovenstaande probleemstelling wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende deelvragen:
1. Wat is het bundelingsbeleid en welke doelstellingen (op welk schaalniveau) en effecten
worden ermee nagestreefd?
2. Welke ruimtelijke en maatschappelijke trends zijn van invloed op het bundelingsbeleid?
3. Wat zijn de perspectieven van relevante actoren op de doelstellingen, empirische
veronderstellingen en streefbeeld van het Gelderse bundelingsbeleid?
4. Wat zijn de perspectieven van relevante actoren op de uitvoering en instrumenten van
het bundelingsbeleid?
5. In welke mate is er sprake van draagvlak voor het bundelingsbeleid door relevante
actoren?
6. In hoeverre is er sprake van doorwerking en toepassing van het bundelingsbeleid in het
beleid van regio‟s en gemeenten en overig omgevingsbeleid?
7. In hoeverre bestaan er overeenkomsten en verschillen in de perspectieven op het
bundelingsbeleid tussen relevante actoren?
8. Op welke wijze dient het bundelingsprincipe te worden vormgegeven in het toekomstige
provinciale verstedelijkingsbeleid?
9. Op welke wijze dient de rol van de provincie Gelderland in het toekomstige
verstedelijkingsbeleid te worden vormgegeven?

14

Afbakening
In het onderzoek ligt de focus vooral op het bundelingsbeleid als planconcept. Het gaat niet om
het evalueren van het bundelingsbeleid. Het onderzoek richt zich op de vraag of het
bundelingsbeleid als planconcept bijdraagt aan het realiseren van het gewenste maatschappelijke
effect vanuit een actorperspectief. Anders gezegd: is het planconcept „bundeling‟ vanuit een
intersubjectief en multi-actor dimensie nog een doeltreffend ruimtelijk instrument. Het gaat dan
om de actualiteit van de doelstellingen en empirische basis en de wijze waarop het planconcept
doorwerkt. Het is geen evaluatie of herijking van het bundelingsbeleid maar het opnieuw
nadenken over het bundelingsbeleid in een veranderende ruimtelijke context en veranderend
bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld.
Het onderzoek is daarbij afgebakend als casestudie binnen de provincie Gelderland.
Onderzoeksmodel
In figuur 1.2.1 wordt het onderzoeksmodel gepresenteerd. Centraal in het onderzoek staat het
opnieuw bekijken van de doeltreffendheid van het Gelderse bundelingsbeleid als een
planconcept. Dit wordt onderzocht door het bundelingsbeleid (benaderd als een planconcept
binnen de planconceptentheorie – Zonneveld, 1991) te confronteren met het begrip
„doeltreffendheid‟, oftewel de mate waarin het planconcept bijdraagt aan het bewerkstelligen van
de gewenste maatschappelijke (of ruimtelijke) effecten. Het bundelingsbeleid wordt daarbij
geanalyseerd volgens de vijf functies van een planconcept (cognitief, intentioneel, institutioneel,
communicatief en de handelingsfunctie).
Figuur 1.2.1: Onderzoeksmodel
Functies:
 empirisch (cognitief)

Object:

 streefbeeld (intentioneel)

Bundelingsbeleid

 institutioneel

planconcept

Herbekijken van
bundelingsbeleid als

 communicatief
 handeling

als

Optiek:

planconcept

Doeltreffendheid

Maatschappelijke relevantie
Het thema verstedelijking is actueel. Het versterken van de Gelderse steden als motor van de
economie is benoemd als één van de speerpunten in het coalitieakkoord 2011-2015. Daarin
worden steden neergezet als de aanjager van maatschappelijke en economische dynamiek. De
Gelderse coalitie wil dan ook investeren in de (fysieke) structuur van de stad, waarbij aandacht
moet zijn voor de positie van de centrumstad t.o.v. de omliggende gemeenten. Het
grotestedenbeleid wordt gecontinueerd. Daarnaast onderkent de coalitie dat op de woningmarkt
vraag en aanbod niet aansluiten. Regionale afstemming is daarvoor noodzakelijk. Ook een
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duurzame inrichting van natuur en landschap is één van de voornemens uit het coalitieakkoord
(Gelderland, 2011). In al deze onderwerpen kan verstedelijking (en meer specifiek het
bundelingsbeleid) een instrument zijn om bij te dragen aan het realiseren van die voornemens of
vorm te geven aan de ontwikkeling van genoemde thema‟s.
Ook neemt de economische rol van steden toe. In steden kunnen mensen van elkaar profiteren.
Steden zijn de plek waar technologische innovatie plaatsvindt. Volgens het CPB (2010) zijn
steden ook de plek waar de productiviteit toeneemt. Steden zullen in toenemende mate de plek
zijn waar economische activiteiten clusteren en waar „human capital‟ en kennis bijeenkomen.
Steden zijn dus een belangrijke motor van de economie. Dat maakt het noodzakelijk om na te
denken over het vormgeven van verstedelijking.
Het voornemen van de Gelderse coalitie om een nieuwe structuurvisie op te stellen maakt het
nodig om opnieuw te kijken naar het bestaande beleid. Is het bundelingsbeleid nog effectief en
moet het in de huidige vorm worden doorgezet of is aanpassing noodzakelijk? Uitgangspunt is om
de nieuwe structuurvisie op te stellen in samenspraak met de samenleving. Dat maakt het
maatschappelijk relevant om te kijken naar de effectiviteit van het bundelingsbeleid.
Wetenschappelijke relevantie
In de bestaande wetenschappelijke literatuur wordt vooral geschreven over de „compact city‟
ofwel compacte stad. Zo wordt de link gelegd tussen duurzaamheid en de compacte stad door
bijv. Jenks et al. (1996), De Roo en Miller (1995) en Neumann (2005) en afgeleide
verstedelijkingsconcepten als „smart growth‟ en „green urbanism‟. Ook wordt de koppeling gelegd
tussen mobiliteit en de compacte stad. Het gaat dan om het verbinden van knooppunten en
corridors met verstedelijking, in bijvoorbeeld „Transit Oriented Development‟. Al deze
onderzoeken kennen voornamelijk óf een sectorale danwel thematisch insteek, óf zijn puur
gefocust op de stad en missen een regionale focus. Een minder sectorale benadering is die van
Geurs en van Wee (2006). In een evaluatie wordt 30 jaar bundelingsbeleid in Nederland
vergeleken met een simulatie van ruimtelijke gevolgen wanneer er niet gebundeld zou zijn.
Voorliggend onderzoek kent een andere aanpak. De focus ligt op de benadering van het
bundelingsbeleid als planconcept. Het onderzoek is daarbij wetenschappelijk relevant om een
drietal redenen:
1. Ten eerste is gekozen voor een integrale benadering op een regionaal schaalniveau. Dit
onderzoek wijkt daarbij af van de genoemde onderzoeken in het theoretisch kader (zie
hoofdstuk 2) die voornamelijk een thematische insteek kennen.
2. Ten tweede biedt dit onderzoek inzicht in de toepasbaarheid en de betekenis van de
planconceptentheorie van Zonneveld (1991) in de praktijk;
3. Ten derde onderscheid dit onderzoek zich van bestaande onderzoeken door het
uitvoeren van een casestudie op provinciaal niveau. Daarmee bevindt dit onderzoek zich
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in de context van het institutionele spanningsveld van de verdeling taken en
verantwoordelijkheden tussen de drie overheidslagen van gemeente, regio en provincie.
Relatie met vergelijkbare studies
Dit onderzoek moet naast bestaande kwantitatieve studies naar verstedelijking in de provincie
Gelderland worden geplaatst. Samen met de “Monitor structuurvisie” (Gelderland, 2011c) en het
rapport “De verstedelijking van Gelderland: trends en ontwikkelingen” (OTB, 2003) wordt een
totaalbeeld geboden van de ontwikkeling van verstedelijking in Gelderland en de doeltreffendheid
van het verstedelijkingsbeleid. Voorliggend rapport geeft daarbij een kwalitatieve beschouwing op
het bundelingsbeleid en de uitvoering van dit beleid. Daarnaast wordt het verstedelijkingsproces
en het bundelingsbeleid in relatie tot actuele ruimtelijke ontwikkelingen geplaatst.

1.3

SITUATIESCHETS GELDERLAND

De provincie Gelderland omvat 56 gemeenten. In het provinciale ruimtelijk beleid zijn de
Stadsregio Arnhem Nijmegen (hierna „Stadsregio‟), de regio Stedendriehoek (met Apeldoorn,
Zutphen en in de provincie Overijssel: Deventer), het stedelijk netwerk Wageningen, Ede,
Rhenen,

Veenendaal

(WERV),

Harderwijk,

Doetinchem

en

Tiel

aangewezen

als

bundelingsgebieden. Daarnaast kent Gelderland zes regio‟s: Achterhoek, Stadsregio, NoordVeluwe, Rivierenland, Stedendriehoek en De Vallei (of „Food Valley‟). Voor kerncijfers zie tabel
1.3.1 en tabel 1.3.2 hieronder.
Tabel 1.3.1: Kerncijfers (Bron: Gelderland, 2012)
Aantal inwoners per 1 januari 2010
2

Bevolkingsdichtheid (per km )

1.998.936
402

Tabel 1.3.2: Bevolkingsomvang steden in aantal personen 2011 (Bron: Gelderland, 2012)
(n.b.: cursief gedrukte steden vallen zijn aangewezen als bundelingsgebied)
1

Nijmegen

164.223

2

Apeldoorn

156.199

3

Arnhem

148.070

3

Ede

108.285

4

Doetinchem

56.037

5

Barneveld

53.026

7

Zutphen

47.084

8

Overbetuwe

45.953

9

Lingewaard

45.589

10

Harderwijk

44.932

13

Tiel

41.181
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1.4

LEESWIJZER

In hoofdstuk 1 worden de aanleiding en achtergronden bij het onderzoek beschreven en de doelen probleemstelling van het onderzoek geïntroduceerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 het
theoretisch kader beschreven bestaande uit de planconceptentheorie (Zonneveld, 1991) en
wetenschappelijke achtergronden bij de compacte stad in het algemeen. Hoofdstuk 3 geeft het
beleidskader. Hoofdstuk 4 beschrijft de gehanteerde methodologie bij het empirisch onderzoek. In
hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Vervolgens geeft hoofdstuk 6 de
conclusies waarna in hoofdstuk 7 de aanbevelingen volgen. De termen „bundelingsbeleid‟,
„bundelingsprincipe‟, „concentratie‟ en „compacte stad‟ worden in dit onderzoek naast elkaar en
als synoniemen gebruikt (met de aanbevelingen in hoofdstuk 7 als uitzondering). In figuur 1.4.1
wordt de opbouw van het rapport schematisch weergegeven.
Figuur 1.4.1: Structuur rapport
Aanleiding
&
probleemstelling
(H1)

Beleidskader
(H3)

Theoretisch
kader (H2)

Methodologie
(H4)
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Analyse
(H5)

Conclusies
(H6)

Aanbevelingen
(H7)

2

THEORETISCH KADER

Dit hoofdstuk geeft de wetenschappelijke achtergronden bij het bundelingsprincipe. Allereerst
wordt de planconceptentheorie (Zonneveld, 1991) beschreven. De planconceptentheorie wordt
toegepast om het onderzoek te structureren en als analysekader (2.1 & 2.2). Daarna wordt
ingegaan op de discours van „stad en land als tegenpolen‟ waarop het concept van de compacte
stad gebaseerd is (2.3), waarna het concept van de „compacte stad‟ wordt beschreven
(wetenschappelijk synoniem aan het bundelingsprincipe) (2.4). Vervolgens wordt ingegaan op het
fenomeen „suburbanisatie‟ (2.5), oftewel verspreide verstedelijking, als tegenhanger van de
compacte stad. In dit hoofdstuk worden de termen „compacte stad‟ en „bundelingsbeleid‟ naast
elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor de termen „suburbanisatie‟ en „urban sprawl‟.

2.1

COMMUNICATIEF HANDELEN

In de praktijk van de ruimtelijke planning is er een groeiende rol voor communicatie en interactie.
Door de toegenomen complexiteit van de maatschappij, onder andere door toenemende
individualisering, fragmentatie en meer toegang tot informatie, heeft een groeiende groep
heterogene actoren invloed op de ruimtelijke planning. Ruimtelijke planning is niet het exclusieve
domein van de overheid. Daarmee wordt planologie steeds meer een communicatief proces
waarin de belangen en meningen van verschillende actoren met elkaar geconfronteerd worden.
Ruimtelijke planconcepten spelen hierin een belangrijke rol (Spit & Zoete, 2009, Zonneveld,
1991).
Ruimtelijke ontwikkelingen en interventies in de ruimtelijke orde zijn enkel mogelijk met
medewerking van en door het handelen van andere actoren. Er is dus communicatie noodzakelijk
tussen de initiator (bijvoorbeeld de overheid) en derden. In de planconceptentheorie van
Zonneveld (1991) wordt hiervoor de theorie van communicatief handelen van Habermas
toegepast. Hierbij worden twee vormen onderscheiden, namelijk strategisch handelen en
communicatief handelen. Bij strategisch handelen is er sprake van tegenspelers en de noodzaak
tot onderhandelen om tot resultaten te komen. Bij communicatief handelen is er geen noodzaak
tot onderhandelen, maar is er sprake van twee niveaus van communicatie. Op het eerste niveau
is

er

sprake

van

overleg,

(„verständigungsniveau‟).

om

Daarnaast

tot
staat

een
het

gemeenschappelijke
uitvoeringsniveau,

definitie
waarbij

te

komen

communicatie

plaatsvindt om de handelingen te coördineren die tot de uiteindelijke oplossing leiden. Interactie
en taal spelen bij communicatief handelen een essentiële rol (Zonneveld, 1991).
Ruimtelijke planning is geen enkel- of eenzijdige activiteit van de overheid. Een verscheidenheid
aan actoren is betrokken bij ruimtelijke interventies. Daarnaast heeft ruimtelijke planning een sterk
indirect karakter: bij de meeste ontwikkelingen wordt de uitvoering door een andere actor gedaan
dan de initiator. Er is dus noodzaak tot afstemmen en coördinatie tussen verschillende actoren
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(danwel verschillende bestuurslagen). Hiertoe worden twee verschillende objecten onderscheiden
binnen de ruimtelijke planning. Enerzijds is er sprake van het materiële (of functionele) object van
de ruimtelijke planning, namelijk de fysieke ruimtelijke inrichting (oftewel geografie). Anderzijds is
er sprake van het formele object van ruimtelijke planning. Hiermee wordt gerefereerd aan het
“doelbewust handelend ingrijpen”. Het gaat dan om de bevoegdheden en mogelijkheden van een
actor om te handelen. Met deze handelingsdimensie wordt niet het daadwerkelijk interveniëren in
de ruimtelijke inrichting bedoeld, maar de mogelijkheden die een actor heeft om het eigen
handelen te sturen en te plannen (ook wel te benoemen als operationele beslissingen). Tussen
intentie en daadwerkelijke veranderingen in de ruimtelijke inrichting zit een keten aan
operationele beslissingen van verschillende actoren. Een planconcept is een instrument om die
keten te sturen, waarbij overeenstemming op eerder genoemde niveaus noodzakelijk is (zowel
een gezamenlijke visie en probleemdefinitie – „verständigungsniveau‟- als overeenstemming over
de te nemen operationele beslissingen – uitvoeringsniveau). In figuur 2.1.1 is dit schematisch
weergegeven. Via het planconcept word getracht om opvattingen, houdingen en gedragingen te
sturen (Zonneveld, 1991).
Figuur 2.1.1: Schematische weergave planconcept en communicatief handelen

Actoren
Planconcept

Handelingsdimensie

Ruimtelijke
ontwikkeling

Instituties

- cognitieve functie
- intentionele functie
- institutionele functie
- communicatieve functie
- handelingsfunctie

2.2

Functionele object van
ruimtelijke planning: inzet
van middelen &
bevoegdheden voor
gewenste interventies

PLANCONCEPTENTHEORIE

Planconcepten hebben meerdere rollen in het planvormingsproces. Ze kunnen bijdragen aan
probleemreductie, als procesgeleider (in langdurige processen) en als stabilisator in zeer
dynamische processen, of als combinatie van genoemde rollen.
Spit en Zoete (2009) geven vier doelen van planconcepten. Planconcepten moeten draagvlak
kunnen creëren, richting kunnen geven, samenhang bevorderen en tot een versnelling van de
ruimtelijke ontwikkeling leiden.
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Zonneveld (1991) definieert een ruimtelijk planconcept als: “een ruimtelijk planconcept geeft in
kernachtige vorm, via woord en ook via beeld, uitdrukking aan de wijze waarop een planactor
aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting alsmede de aard van de
interventies die noodzakelijk worden geacht”. Door van Duinen (2004) wordt de volgende
omschrijving van planningconcepten gegeven: “Planning concepts are representations in word
and image that (based on a selection of features of an area) indicate the way in which the spatial
structure and/or land use of this area should develop, which boundaries are used by an individual
or group to affect, influence or control people, phenomena and relationships by delimiting and
asserting control over a geographic area” (in Lagendijk, 2005).
Uit beide citaten blijkt een sterke focus van het planconcept op het geven van een toekomstbeeld
op de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Het planconcept is geen analytisch concept maar
een normatief concept aldus Zonneveld en Verwest (2005). Het geeft geen analyse van de
huidige situatie maar een gewenste ontwikkelingsrichting. Een planconcept is dus vooral een visie
of streefbeeld. Daarbij geeft het concept ook een afbakening. De communicatieve functie van het
planconcept is belangrijk in het vinden van draagvlak en vormen van coalities.
Zonneveld

onderscheidt

vijf

verschillende

functies

van

een

planconcept

in

de

planconceptentheorie (1991):
1. cognitieve functie: de cognitieve functie van het planconcept gaat over de empirische
veronderstellingen waaruit het concept voortkomt. Een concept geeft kennis over de
ruimtelijke organisatie. Het concept bevat dus empirische kennis en normen en waarden.
Daarmee heeft het planconcept een normatieve functie (in het geval van de compacte
stad gaat het dan om de scheiding tussen stad en land) en stuurt het concept
beleidshandelingen vanuit een achterliggend kenniskader. Er bestaat een spanningsveld
tussen de cognitieve functie enerzijds en streefbeeldfunctie (intentionele functie) van het
planconcept anderzijds;
2. intentionele functie: het planconcept geeft de intentie of verwachtingen t.a.v. de
toekomstige ruimtelijke organisatie. Het concept geeft dus doelstellingen en de gewenste
ontwikkeling of gewenste effecten voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een
gebied. Zonneveld en Tjallingii geven aan dat het belangrijk is dat een planconcept een
eenduidige en heldere doelstelling heeft en niet bestaat uit een serie van intenties;
3. institutionele functie: het planconcept geeft aan bij welke overheidslaag (of particuliere of
maatschappelijke actor) de verantwoordelijkheid ligt voor het handelen en in welke mate
de bevoegdheden verdeeld zijn over de verschillende instituties. Hiermee heeft het
concept als het ware een taakverdelende functie. Essentieel in deze institutionele
taakverdeling is de doorwerking en acceptatie van doelstellingen door overige
overheidslagen en andere private en maatschappelijke actoren. Het planconcept is
immers gebaseerd op acceptatie en draagvlak en in principe geen bindend of dwingend
instrument;
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4. communicatieve functie: planconcepten hebben ook een communicatieve functie, waarbij
in beeld- en verbale taal de gewenste ontwikkeling of ruimtelijke interventie wordt
weergegeven. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van metaforen, waarmee een
bekende situatie als voorbeeld wordt gesteld voor de gewenste ontwikkeling (bijvoorbeeld
compactheid als alternatief voor spreiding). Binnen de communicatieve functie van een
concept moet een balans gevonden worden tussen concreetheid en vaagheid: enerzijds
is een concept met meer interpretatieruimte handig om draagvlak te creëren bij meerdere
partijen, anderzijds moet het concept wel bij alle actoren dezelfde verwachtingen
oproepen;
5. handelingsfunctie: het ruimtelijk concept geeft aan hoe gehandeld moet worden en op
welke wijze en met welke instrumenten welke maatregelen genomen moeten worden om
de gewenste situatie (de intentionele functie) te bereiken. Een planconcept probeert dus
anderen tot handelen aan te zetten. De handelingsfunctie is de operationalisatie van de
intentie van het concept.
Het ruimtelijk planconcept heeft dus een belangrijke functie tussen enerzijds de huidige situatie
met geconstateerde tekortkomingen of andere doelstellingen en anderzijds de gewenste situatie.
Het planconcept geeft aan wat het streefbeeld is, op welke wijze dit bereikt dient te worden en
welke actor daartoe verantwoordelijk wordt geacht. Zonneveld en Tjallingii wijzen daarbij op het
belang van eenduidigheid: het concept moet niet aan verschillende schaalniveaus gekoppeld
worden en niet teveel doelstellingen bevatten (Zonneveld, 1991; Zonneveld en Tjallingii, 1992).
Zonneveld en Verwest (2005) maken onderscheid tussen drie typen concepten:


structuur- of relationele concepten die vooral draaien om samenhang of relaties tussen
ruimtelijke objecten (bijv. „stedelijke netwerken‟ of de Ecologische Hoofdstructuur);



inrichtingsconcepten waarbij de ruimtelijke inrichting en vorm centraal staan (bijv. Groene
Hart);



positioneringsconcepten waarbij een regio (functioneel) wordt gepositioneerd in een
groter geografisch gebied (bijv. „Nederland Distributieland‟).

Het bundelingsbeleid kan zowel als structuur- als inrichtingsconcept gekenmerkt worden. Gaat
het om het concentreren van verstedelijking en het streven naar de compacte stad dan is
voornamelijk

de

ruimtelijke

verschijningsvorm

van

belang

en

dus

sprake

van

een

inrichtingsconcept. Gaat het om de scheiding tussen stad en land en de hiërarchie van
voorzieningen en de spreiding van verstedelijking dan kan het bundelingsbeleid beter gezien
worden als structuurconcept.
Door de tijd heen zijn de doelstellingen en uitgangspunten van het bundelingsbeleid gewijzigd,
door het toekennen van betekenissen vanuit verschillende sectoren en achtergronden. Zo is het
bundelingsbeleid oorspronkelijk ingezet om de verloedering van (binnen)steden tegen te gaan.
Later zijn daar vanuit agrarische- en natuurbelangen doelstellingen aan toegevoegd voor het
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openhouden en beschermen van het open landschap. De symbolische betekenis van de
compacte stad is mee veranderd met deze wijzigingen, waardoor het beleid telkens nieuwe
accenten heeft gekregen. De verschillende symbolische betekenissen die toegekend kunnen
worden geven het beleidsconcept een breed draagvlak. Daarbij blijkt het planconcept van de
compacte stad moeiteloos mee te bewegen met wisselende sociale, economische of ecologische
betekenissen (Salet in Boelens et al, 2011).

2.3

STAD EN LAND ALS TEGENPOLEN

De stad ontleend zijn bestaansrecht aan het feit dat er ook iets is dat geen stad is. De stad
onderscheidt zich als eenheid van het omliggende, voornamelijk agrarisch georiënteerde,
platteland. In die klassieke benadering worden stad en land als tegenpolen gezien. Centrum
versus periferie, „rood‟ versus „groen‟ of stad versus land: de stad is het tegenovergestelde van
het omliggende platteland (of „ommeland‟). Een centrumstad met centrale functie voor het
omliggende platteland. Beide eenheden worden in de tegenpolenbenadering dan ook als twee
strikt gescheiden eenheden beschouwd. Ook het bundelingsbeleid is als planconcept gebaseerd
op het paradigma van stad en land als tegenpolen. “De concentratie van bebouwing kan [..] voor
de inrichting van Nederland één van de meest bepalende denkbeelden worden genoemd”. Het
concentreren van bebouwing en kernen in plaats van het verstrooien en verspreiden van
bebouwing wordt door Zonneveld één van de conceptuele basisprincipes genoemd van de
ruimtelijke planconcepten door de tijd heen. Het bundelings- of concentratieprincipe kan worden
gekenmerkt als een planologische normstelling, oftewel het nauwkeurig begrenzen van de stad
(Zonneveld en Verwest, 2005; Zonneveld, 1991; Marlet, 2009).
In het (klassieke) debat over wat de juiste wijze is waarop steden moeten worden vormgegeven
zijn grofweg twee visies te onderscheiden: de „centrists‟ en „decentrists‟. Het bundelingsbeleid
past binnen de eerste visie: het streven naar hoge dichtheden en tegengaan van „urban sprawl‟.
De decentralistische visie gaat uit van het streven naar verspreide urbanisatie, oftewel
suburbanisatie. Voorstanders van de centralistische visie zijn bijvoorbeeld Le Corbusier met zijn
„La Ville Radieuse‟ uit 1935 en Jane Jacobs. Jacobs stelde in 1960 dat steden met hoge
dichtheden bijdragen aan een stad met diversiteit en dat diversiteit bijdraagt aan “the richness of
urban life”. Een bekende vorm van de decentralistische visie zijn de tuinsteden, onder andere
uitgewerkt door Howard, als reactie op de sociale en maatschappelijke misstanden uit de ‟80 en
‟90 van de 19e eeuw. “Radical hopes for a cooperative civilization could be fulfilled only in small
communities embedded in a decentralized society” aldus Howard. Omdat de stad toch ook
voordelen had bleek de „garden city‟ of tuinstad de ideale mengvorm tussen stad en platteland
(Breheny, 1996).
Met de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening en het daarin opgenomen beleid van
„gebundelde deconcentratie‟ is de planningmetafoor van gebundelde verstedelijking ingevoerd.
Door de tijd heen zijn de doelstellingen en uitgangspunten van het bundelingsbeleid gewijzigd. De
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symbolische betekenis van de compacte stad als beleidsmetafoor is mee veranderd met deze
wijzigingen, waardoor het beleid telkens nieuwe accenten heeft gekregen. Als planningmetafoor
heeft de compacte stad een sterk normatief en onderscheidend karakter: het streeft naar een
contrast tussen stad en land en centrum en periferie (Salet in Boelens et al, 2011).

2.4

DE COMPACTE STAD

De concentratie van verstedelijking is sinds de jaren ‟60 een leidend motief in de ruimtelijke
planning. In 1976 wordt in een nota voor de „kwaliteit van de gebouwde omgeving‟ verstedelijking
als ruimtelijke ontwikkeling geconstateerd: „verstedelijking is een plotselinge ontwikkeling binnen
een historisch proces dat zich versneld‟. Daarbij wordt gesignaleerd dat de stad sterk gegroeid is
sinds de industriële revolutie. Die groei is op een kritiek punt gekomen en omgeslagen in een
suburbanisatiegolf waarbij grote uitleggebieden worden gerealiseerd en kleine kernen in de
nabijheid van de stad sterk groeien, waardoor de stad „uit elkaar spat‟. Omdat de suburbanisatie
negatieve

effecten

heeft

voor

de

stad

(leegloop,

minder

draagvlak,

eenzijdige

bevolkingssamenstelling) en de kleine kernen de groei nauwelijks kunnen opvangen wordt al in
1976 (in een Gelderse beleidsnota) gepleit voor het tegengaan van de „nivellerende tendens
tussen stad en de kleinere kern‟ en de suburbanisatie te keren (Bureau Zandvoort, 1976). De
compacte stad, ofwel de centralistische visie, als verstedelijkingsmodel wordt op verschillende
manieren beschreven. Vaak wordt de compacte stad geassocieerd met de middeleeuwse stad. In
deze romantische beschrijving wordt de compacte stad vergeleken met de dichtbebouwde
historische binnenstad van middeleeuwse steden. Deze binnensteden worden gezien als de plek
waar het stedelijke leven plaatsvindt en kennen een grote aantrekkingskracht. Bartelds en De
Roo definiëren de compacte stad als “intensive use of existing urban areas, concentration of
functions instead of dispersion, mixing functions instead of separating them and building in high
densities” (in De Roo en Miller, 2000). Kenmerkende beschrijvingen van de compacte stad zijn in
ieder geval een hoge dichtheid, een hoge mate van populatie, intensivering van het ruimtegebruik
in de stad, functiemenging en stedelijke ontwikkeling binnen de contouren van de bestaande stad
(Jenks et al, 1996).
Het concept van de compacte stad en verstedelijking in hoge dichtheden wordt in de
wetenschappelijke

literatuur

vaak

gekoppeld

aan

het

streven

naar

duurzaamheid.

Geconcentreerde verstedelijking zou bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Daartoe worden
een aantal theoretische voor- en nadelen benoemd. Positieve effecten van de compacte stad zijn
het beperken van het autogebruik, minder uitstoot, minder energiegebruik, beter openbaar
vervoer, betere bereikbaarheid, beter en hergebruik van infrastructuur, een „high quality of life‟,
bescherming van de groene ruimte en een economisch sterke omgeving. De compacte stad heeft
echter ook negatieve effecten. Een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verminderde privacy,
weinig groen, en verkeersproblemen worden genoemd als negatieve effecten van verstedelijking
in hoge dichtheden. Niet alleen hoge dichtheden op zich zorgen voor negatieve effecten voor de
leefomgeving, ook het streven naar verdichting van het bestaande stedelijke gebied brengt
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problemen met zich mee. Verontreinigde grond en herstructurering van oude industriële terreinen
en de noodzaak tot sloop bemoeilijken de binnenstedelijke verdichting (in Jenks et al. 1996; Roo
en Miller, 2000).
Door het concentreren van verstedelijking en bouwen in hoge dichtheden ontstaat een duurzame
stad, onder andere door het beperken van de automobiliteit. Anderzijds wordt de compacte
verstedelijking ook „gelinked‟ aan negatieve effecten voor de leefbaarheid. Het bouwen in hoge
dichtheden heeft tot gevolg dat groen verdwijnt uit de stad, sociale problemen versterkt worden
en gezondheidsproblemen optreden. Er ontstaat dus een conflict tussen enerzijds een
aantrekkelijke stad en gedifferentieerde compacte stad en negatieve effecten voor de
leefomgeving anderzijds. Een duurzame stad is dus een stad met hoge dichtheden. Een leefbare
stad veronderstelt echter lage dichtheden. Hiermee ontstaat een schijnbare tegenstelling tussen
de positieve en negatieve effecten van gebundelde verstedelijking die de „paradox van de
compacte stad‟ wordt genoemd. Een tegenstelling tussen enerzijds de wens om in de stad te
wonen en anderzijds de grotere leefbaarheid in het suburbane. Een beleidsmatige strijd tussen
enerzijds het doel om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en anderzijds de beperkingen
vanuit milieuhygiënische wetgeving. Of de compacte stad vooral positieve of negatieve effecten
heeft, is sterk afhankelijk van de gekozen optiek (Neuman, 2005; De Roo en Miller, 2000).
Voor- en nadelen van bundeling
De positieve effecten van de compacte stad zijn vooral hypothetische claims, die niet allemaal in
ieder onderzoek empirisch en integraal worden onderbouwd. Het is dan ook niet geheel
ondubbelzinnig aan te geven of de genoemde voordelen toe te schrijven zijn aan het gevoerde
bundelingsbeleid of dat externe invloeden als agglomeratievoordelen ook in belangrijke mate
bijdragen. Een aantal van deze veronderstelde theoretische voordelen zijn, in een vrij sectorale
benadering, getoetst op de effecten voor de stad.
Economische performance
Het verband tussen de economische prestatie van de stad en het verstedelijkingspatroon is
onderzocht door Cervero (2001). Het gaat dan vooral om de vorm van de stad en niet om de
omvang van de stad. Grote verspreide steden, die afhankelijk zijn van autogebruik worden
verondersteld minder welvarend te zijn dan steden met hoge dichtheden. Steden met een hoge
dichtheid worden verondersteld een hogere arbeidsproductiviteit te hebben. Die hogere
arbeidsproductiviteit is een gevolg van de grotere beschikbaarheid van werknemers waardoor het
makkelijker is om de juiste medewerker te vinden en de relatief kleine afstand tussen bedrijven en
werknemers. Daarnaast is er binnen steden een betere toegang tot specialistische leveranciers,
adviseurs en onderaannemers. Daarnaast gelden steden als de plekken waar innovatie en
technologische ontwikkelingen zich voordoen en waar „knowledge spillovers‟ plaatsvinden tussen
bedrijven en sectoren. Cervero toont aan dat de omvang van de stad, de relatieve nabijheid van
functies en de benodigde tijd voor woon-werkverkeer invloed hebben op de economische
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prestaties van de stad. Steden met hogere dichtheden, grote „labourpools‟ en goede verbindingen
hebben economische voordelen. Steden met een hoge dichtheid aan werkgelegenheid worden
geassocieerd met hogere arbeidsproductiviteit. Ook het onderzoek „stad en land‟ van het Centraal
Planbureau (2010) bevestigt de economische winst van een hoge dichtheid (in de vorm van
steden). Dit onderzoek toont aan dat grondprijzen in de stad fors hoger zijn dan op het platteland.
Daarnaast is de productiviteit van stedelingen hoger. Steden zijn dus een belangrijke motor voor
de economie. Om de „economische performance‟ van een stad zo groot mogelijk te maken is
investeren in publiek voorzieningen nodig. Er zal dus concurrentie tussen steden ontstaan (CPB,
2010).
Mobiliteit
Newman en Kenworthy (in Coevering en Schwanen, 2005) hebben een analyse uitgevoerd naar
de relatie tussen „urban form‟ en automobiliteit. Uit deze analyse blijkt er een verband te bestaan
tussen verstedelijking en reispatronen. Stedelijke dichtheid blijkt een bepalende factor te zijn in de
hoeveelheid reisbewegingen en afgelegde afstand. Vanuit het onderzoek is het verband
onderzocht tussen de benodigde energie voor alle vervoersbewegingen en de stedelijke
dichtheden, waaruit blijkt dat steden met een hogere dichtheid een lagere vervoersgerelateerde
energieconsumptie hebben (zie figuur 2.3.1). De aanbeveling uit het onderzoek is dan ook om
verstedelijking te concentreren in de binnenstedelijke gebieden en nabij vervoerscorridors.
Coevering en Schwanen (2005) stellen echter dat hun model verbeterd kan worden. De stedelijke
verschijningsvorm en transportinfrastructuur blijken niet de enige variabelen te zijn die
vervoersbewegingen te zijn. Verschillende sociale en demografische factoren en individueel
gedrag spelen een rol, waarbij het model en de verbanden aangescherpt kunnen worden
wanneer ook deze factoren meegenomen worden in het onderzoek. De stedelijke vorm blijft
echter een bepalende factor. Revitalisatie en het ontmoedigen van „urban sprawl‟ blijven dan ook
belangrijke uitgangspunten voor het vormgeven van verstedelijking.
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Figuur 2.3.1: Verband dichtheid en vervoersgerelateerde energieconsumptie (Coevering &
Schwanen, 2005)

Sociale gelijkheid
Burton (2000) analyseert de effecten van de compacte stad op sociale gelijkheid. De wijze
waarop de positieve en negatieve effecten (of „profits‟ en „costs‟) van de stad worden afgewenteld
onder de verschillende bevolkingssegmenten bepaalt de sociale gelijkheid. Verondersteld wordt
dat hoge dichtheden zorgen voor betere toegang tot openbaar vervoer en voorzieningen en
minder sociale segregatie. Een hogere dichtheid zorgt ook voor een betere beschikbaarheid van
werkgelegenheid en goedkopere vormen van transport als lopen en wandelen (naast een betere
beschikbaarheid van het OV). Echter zorgt concentratie van verstedelijking en hoge dichtheden
ervoor dat er per saldo minder leefruimte is en een meer beperkte beschikbaarheid van
betaalbare huizen. Empirische analyse laat zien dat de compacte stad zowel positieve als
negatieve invloed heeft op de sociale gelijkheid. Hoge dichtheden hebben een positief effect op
de betere beschikbaarheid van het openbaar vervoer, de grotere beschikbaarheid en
verscheidenheid aan voorzieningen en het tegengaan van sociale segregatie. Hoge dichtheden
blijken echter ook negatieve effecten te hebben: zo is er inderdaad minder fysieke leefruimte
beschikbaar, zijn de prijzen van huizen hoger en is er sprake van meer criminaliteit. Het verband
tussen sociale gelijkheid en de compacte stad bestaat enkel op het niveau van de afzonderlijke
factoren.
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Sociaal kapitaal
Door Nguyen (2010) wordt verondersteld dat „urban sprawl‟ (als tegenhanger van de compacte
stad) een negatief effect heeft op „social capital‟: verspreide verstedelijking is slecht voor de
sociale contacten met buurtbewoners en de participatie in vrijwilligerswerk. Politieke participatie
en de interesse in staatsaangelegenheden worden juist negatief beïnvloed door „sprawl‟.
Overigens kan de invloed van ruimtelijke planning en de verstedelijking op het „social capital‟ als
nihil worden beschouwd. Overige sociale factoren hebben daar een grotere invloed op.
Ruimtelijke concentratie versus spreiding
Een andere empirische analyse uitgevoerd naar de effectiviteit van het bundelingsbeleid is de
studie van Geurs en Van Wee (2005). In een ex-post evaluatie van het bundelingsbeleid is de
huidige situatie van bundeling vergeleken met een gesimuleerd model van verspreide
verstedelijking. Hieruit concluderen zij dat de mate van „urban sprawl‟ in Nederland groter
geweest zou zijn zonder het bundelingsbeleid. Naast „urban sprawl‟ zou ook het autogebruik zijn
toegenomen, er sprake zijn van meer uitstoot en geluidsoverlast en zouden landschaps- en
natuurwaarden meer versnipperd zijn. Het bundelingsbeleid wordt dus als succesvol
verondersteld. Zonder het bundelingsbeleid zou er sprake zijn van 10% tot 20% meer
suburbanisatie. Qua mobiliteit zou er sprake zijn van 5% tot 10% meer autogebruik en 5% tot
15% minder OV-gebruik, waarbij de gemiddelde snelheid tot 20% lager zou kunnen liggen en er
minimaal 25% meer files zouden zijn.
Kritiek op de compacte stad
Naast de geclaimde positieve effecten van de compacte stad worden er ook vraagtekens bij het
concept gezet. Zo wordt de compacte stad vergeleken met de middeleeuwse Europese
binnensteden. Deze middeleeuwse stad zou de ideale leefomgeving zijn voor de „urban
experience‟ en bruisen van stedelijke activiteit. In dit geromantiseerde en eenzijdige beeld wordt
echter geen aandacht besteed aan de negatieve effecten van die middeleeuwse stad (waaronder
milieuhygiënische problemen). Andere negatieve effecten van de compacte stad zijn een grotere
sociale ongelijkheid en een slechte leefomgeving door milieuproblematiek van lucht, water,
bodem en geluid (Jenks et al. 1996; Roo en Miller, 2000).
Compacte stad en duurzame ontwikkeling
Jenks et al. (1996) stellen dat er geen eenduidig antwoord is te geven op de relatie tussen
duurzame ontwikkeling en de compacte stad of wat op de meest duurzame wijze van
verstedelijking is. Enerzijds biedt geconcentreerde verstedelijking kansen voor het beperken van
mobiliteit en het bieden van „quality of life‟. Anderzijds heeft de compacte stad ook beperkingen:
niet alle woon- en leefmilieus die de markt vraagt kunnen ook geboden worden. Daarbij komt ook
de ontwikkeling van veranderende leefstijlen: de vraag naar urbaan of suburbaan wonen
verandert afhankelijk van de levensfase van de bewoner. Wel is duidelijk dat, binnen het concept
van geconcentreerde verstedelijking, het mogelijk moet zijn om woonmilieus te bieden waar de
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markt om vraagt. Stedelijke gebieden moeten aantrekkelijk zijn voor de huidige en toekomstige
bewoners. De ruimte voor verdere concentratie en intensivering van stedelijke gebieden is daarbij
vooral beschikbaar binnen bestaand stedelijk gebied. Dit roept nieuwe vragen op over de mate
van concentratie van verstedelijking en de balans tussen een compacte of overvolle stad. Bij
binnenstedelijke intensivering is de bestaande „urban form‟, met historische, sociale,
economische en culturele waarden, een extra drempel waarbinnen inbreiding moet worden
ingepast (Jenks et al, 1996).
Refererend aan de „paradox van de compacte stad‟ (zie p. 25 bovenaan) valt er niet
ondubbelzinnig vast te stellen of de compacte stad het meest duurzame model van verstedelijking
is. Aan concentratie van concentratie van verstedelijking kleven immers ook nadelen. Neumann
(2005) stelt echter dat het niet de structuur van de stad is die bepaalt of de compacte stad
duurzaam is. Het is het proces van verstedelijking dat bepaalt op welke wijze er geleefd,
geconsumeerd en geproduceerd wordt in de stad. Dat proces van de wijze van gebruik van de
stad maakt de compacte stad duurzaam (of niet). Daarmee stelt Neumann dat de discussie over
de duurzame ontwikkeling van de compacte stad niet relevant is. Het is niet de vorm van de stad
welke een voorwaarde is voor duurzaamheid. Het is het proces dat leidt tot stedelijke vormen zou
de focus van duurzame ontwikkeling moeten zijn. Een stad kan pas duurzaam zijn wanneer deze
is ontworpen met aandacht voor de context en de specifieke plek van de stad. Het toepassen van
een generiek model van zoveel mogelijk concentratie leidt niet per definitie tot een duurzame
stad.

2.5

URBAN SPRAWL

De ontwikkelingen in de stedelijke regio‟s van Noordwest-Europa worden vooral gekenmerkt door
een voortgaande suburbanisatie. Belangrijke oorzaken voor het suburbanisatieproces zijn de
toegenomen welvaart, de toegenomen mobiliteit en de verbeterde infrastructuur. Daarnaast wordt
suburbanisatie in belangrijke mate gestimuleerd vanuit de wens naar een vrijstaande of
semivrijstaande grondgebonden woning in een groen woonmilieu. Suburbanisatie vind niet enkel
plaats als verspreiding van de bevolking. Ook in de werkgelegenheid vindt een verschuiving
plaats van centrum naar periferie. Vooral sinds het opkomen van de dienstensector als bepalende
economische sector verplaatsen bedrijven zich richting de stadsranden of zelfs buiten de stad. De
economische groei in de stad is dan ook achtergebleven bij de algemene economische groei.
Hetzelfde geldt voor de demografische ontwikkeling: de populatie buiten de stad is sneller
gegroeid dan in stedelijk gebied (Bontje, 2004).
Suburbanisatie kent een aantal oorzaken. De beschikbaarheid van onbebouwd land, de lage
grondprijzen, de betere bereikbaarheid en het streven naar eigen huis-bezit en grondgebonden
woningen versterkt de wens naar suburbaan wonen. De toename van de wereldbevolking en de
sterke groei van steden heeft ervoor gezorgd dat er een subvorm van „urban sprawl‟ is ontstaan:
de suburbanisatie naar satellietsteden, groeikernen en „edge cities‟. Daarmee zorgt de
suburbanisatietrend voor het ontstaan van nieuwe stedelijke gebieden.
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De compacte stad is het tegenovergestelde van „urban sprawl‟ en wordt als instrument
verondersteld om de suburbanisatietrend te keren. „Urban sprawl‟ wordt voornamelijk gekenmerkt
door verstedelijking in lage dichtheden. Burchell et al. (2005) geven de volgende drie kenmerken
van „sprawl‟:
1. een naar buiten gerichte uitbreiding van de stad in de richting van nog niet ontwikkelde
(agrarische) gebieden;
2. bouwen in lage dichtheden;
3. „haasje-over‟ ontwikkeling, oftewel willekeurige ontwikkeling zonder ruimtelijke structuur;
Galster (in Couch et al. 2007) geeft aan dat de term „urban sprawl meerdere betekenissen heeft.
„Sprawl‟ is zowel een verstedelijkingspatroon (de ruimtelijke verschijningsvorm) als een proces
van verstedelijking (c.q. stedelijke uitbreiding) en wordt daarnaast ook gebruikt om de effecten
van „sprawl‟ als verstedelijkingsvorm mee te benoemen. Met „urban sprawl‟ als proces van
verstedelijking wordt het proces van voortgaande uitbreiding van de stad in lage dichtheden
bedoeld. Galster definieert „urban sprawl‟ dan ook als: “a pattern of land use in an urbanised area
that exhibits low levels of some combination of eight distinct dimensions: density, continuity,
concentration, clustering, centrality, nuclearity, mixed uses and proximity”. Puur ruimtelijk bezien
kan „urban sprawl‟ worden gekenmerkt als de ruimtelijke scheiding van functies, monofunctioneel
landgebruik, extensief gebruik van de ruimte.
In het algemeen kan „urban sprawl‟ worden gedefinieerd als niet-aaneengrenzende commerciële
en residentiële bebouwing, met een grote spreiding en lage dichtheid. Een naar buiten gerichte
uitbreiding van het stedelijk gebied met lagere dichtheden in landgebruik (Neumann, 2005).
De „evil of urban sprawl‟ heeft brede aandacht als negatieve trend (De Roo en Miller, 2000, p. 4).
Volgens Neumann (2005) bestaat de term „compact city‟ door het bestaan van „urban sprawl‟: er
is dus een ongewenste, niet-gebundelde vorm van verstedelijking als tegenhanger van de
compacte stad. Couch et al. (2007) erkennen dat de term „urban sprawl‟ een voornamelijk
negatieve betekenis heeft. Die negatieve associatie komt vooral voort uit de lage dichtheden van
„suburbs‟, wat als inefficiënt wordt beschouwd. Daarnaast wordt „urban sprawl‟ gezien als
tegenhanger van de compacte stad, dat als ideaalbeeld wordt gezien. „Urban sprawl‟ is dus een
afgeleide van de compacte stad en iedere vorm van „niet-compact‟ is „sprawl‟. Couch et al. stellen
daarbij dat „urban sprawl‟ moet worden bestudeerd als een proces en niet zozeer als een
ruimtelijke verschijningsvorm. Het is een proces van verstedelijking of van verandering van de
stad. Door economische, sociale en ruimtelijke invloeden verandert de stad waardoor de
ruimtevraag in het centrum afneemt en in de periferie toeneemt. Het is dan ook het
suburbanisatieproces dat leidt tot ongewenste externe effecten. Bestuderen van „urban sprawl‟
als fenomeen heeft in die visie niet zoveel zin. Beter is het om te onderzoeken waarom „urban
sprawl‟ zich als fenomeen zich voordoet en door welke ontwikkelingen de vraag naar
suburbanisatie en stedelijkheid buiten de stad wordt gedreven.
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Voor- en nadelen van ‘sprawl’
„Urban sprawl‟ heeft een aantal positieve effecten. Zo is er een betere beschikbaarheid van
betaalbare woningen en kan het fileprobleem worden verminderd door verspreiding. Daarnaast
kunnen suburbane woonmilieus beter voldoen aan de vraag naar groene woonmilieus en is de
gemiddelde kavelomvang groter. Burchell et al (2005) claimen daarnaast een efficiëntere
overheid en meer invloed op het overheidsbeleid, door de veronderstelde relatieve kleine
overheidsomvang in suburbane gebieden. Ook worden er in suburbane gebieden verondersteld
minder sociale problemen van de „grote stad‟ zich voor te doen. In suburbane gebieden is sprake
van betere scholen, lagere criminaliteitscijfers en een betere mix van sociale groepen.
Negatieve effecten van „sprawl‟ zijn de grotere behoefte van automobiliteit en een verminderde
„quality of life‟. Suburbanisatie veroorzaakt congestie en meer vervoersbewegingen, een grotere
energiebehoefte, sociale segregatie en een tekort aan fysieke beweging. Ook de kosten van
transport zijn hoger dan in de compacte stad. Daarnaast zou de grootschaligheid van „urban
sprawl‟ ervoor zorgen dat de identiteit van de leefomgeving verloren gaat in het grotere geheel.
„Urban sprawl‟ is de meest kostbare vorm van verstedelijking wanneer wordt gekeken naar de
optelsom van economische-, milieu-, landschappelijke- en sociale kosten (Cervero, 2001; Bontje,
2004; Nguyen, 2010; Burchell et al. 2005).

2.6

RUIMTELIJKE DYNAMIEK

De stad is in beweging. Door verschillende ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
transformeert de stad. Economische, maatschappelijke en ruimtelijke processen zorgen voor
ingrijpende wijzigingen in de ruimtelijke samenhang. Deze veranderingen zijn relevant voor de
context waarin het bundelingsbeleid functioneert.
Het contrast dat er tussen stad en landelijk gebied was verdwijnt. Stad en ommeland raken
verweven waardoor er allerlei overlap plaats vindt en de stedelijke gebieden veel ruimer en
minder begrensd van vorm zijn (Marlet, 2009, Boelens et al, 2011). In contrast met het streven
naar bundeling heeft de suburbanisatie geleidt tot het ontstaan van een nieuwe ruimtelijke
configuratie van de stad. De deconcentratie van zowel wonen als economische functies van
centrum naar periferie heeft gezorgd voor een grotere ruimtelijke differentiatie. In economisch
opzicht heeft zich een gespecialiseerde ruimtelijke uitsortering voorgedaan. Daarbij is de
traditionele stad langzaam vervangen door een polycentrische regio met verschillende
economische concentratiegebieden. Daarmee ontstaat ook een grotere ruimtelijke fragmentatie.
Ook is de stad binnenstebuiten gekeerd: nieuwe ontwikkelingen vinden plaats aan de stadsrand
en niet in het centrum. Overigens is suburbanisatie niet de enige ontwikkeling die de „shift‟ van
monocentrische naar polycentrische stad tot gevolg heeft gehad. Ook ontwikkelingen als de
toegenomen welvaart, mobiliteit en globalisering spelen daarin een rol. Er is sprake van
ruimtelijke uitsortering van functies. Er is sprake van scheiding van economische functies en
sprake van fragmentatie van woongebieden naar verschillende leefmilieus. Ook is het
schaalniveau van de stad groter, waardoor er functionele relaties en netwerken bestaan tussen
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verschillende steden en omliggende verstedelijkte „suburbia‟s‟ (Bontje, 2004, Kloosterman en
Musterd, 2004).
Al deze veranderingen hebben invloed op de uiterlijke verschijningsvorm en het gebruik van de
stad. Die ontwikkelingen hebben uiteindelijk invloed op het verstedelijkingsbeleid: wanneer het
bundelingsbeleid niet aansluit op de ruimtelijke ontwikkelingen ontstaat er een discrepantie
tussen werkelijkheid en beleid. In onderstaande tabel (tabel 2.6.1) worden de ruimtelijke
dynamiek en gevolgen voor het bundelingsbeleid benoemd. Het overzicht is slechts een
verkenning van de ruimtelijke opgaven voor het bundelingsbeleid. Doel is dan ook niet om een
uitputtend totaalbeeld te verschaffen. Omwille van de leesbaarheid zijn de bronvermeldingen en
nadere uitwerking van de verschillende ontwikkelingen verplaatst naar bijlage 2.
Tabel 2.6.1: Ontwikkelingen ruimtelijke dynamiek
Thema
1) Sociaal

Ontwikkelingen
a) Grotere individuele keuzevrijheid:

Ruimtelijke gevolgen


Ontstaan van een

(WRR, 2002;

meer diversiteit aan leefstijlen en

gefragmenteerde stad met een

SCP, 2010)

sociale leefmilieus;

mozaïek van gedifferentieerde
woonmilieus;


Meer kwalitatief
gedifferentieerde vraag naar
woonmilieus;

2) Economie
(CPB, 2010;
Marlet, 2009)

a) Trendbreuk in behoefte



ruimtevraag bedrijventerreinen;

bedrijventerreinen, vergroot

b) Globalisering, en technologisering

concurrentie tussen bestaande

leiden tot diensten- en
kenniseconomie, gericht op

en geplande bedrijventerreinen;


„human capital‟ i.p.v. productie;

Ruimtelijke functionele
uitsortering en clustering van

c) Netwerksamenleving en proces
van „creatieve destructie‟ leiden tot

Afvlakkende vraag naar

economische sectoren;


Bereikbaarheid belangrijke

functionele uitsortering en

factor: concentratie van

fragmentatie;

werkgelegenheid rond

d) Verzorgingsgebied en
werkgelegenheid op regionaal

knooppunten en snelwegen;


schaalniveau;

Kwaliteit voorzieningenaanbod
en centrumfunctie sturend in
ontwikkeling stad;

4) Klimaat

a) Toegenomen aandacht voor

Energietransitie en –besparing,

(PBL, 2010;

noodzaak van duurzame

luchtkwaliteitnormen,

Gelderland

ontwikkeling;

waterafvoer en „heat-islands‟

2008)

b) Problemen in gebouwde omgeving
met energiebesparing,
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als stedelijke opgaven;

energietransitie, luchtkwaliteit,
waterafvoer en „heat-islands‟;


5) Wonen

a) Toegenomen vraag naar

(Van der

„centrumstedelijke‟ en

toegenomen vraag naar groene

Cammen & de

„groenstedelijke‟ c.q. „semi-rurale‟

woonmilieus;

Klerk, 2003)

woonmilieus;

6)

a) bevolkingskrimp: afvlakking van



Verweving van stad & land door

Grotere regionale verschillen in

Demografisch

de bevolkingsgroei in het

groei en krimp. Stadsregio,

(Gelderland,

algemeen en krimp vanaf 2031

overige steden en richting

2011)

b) ontgroening en vergrijzing;

Randstad blijven groeien, in

c) huishoudengroei: afname van de

Achterhoek en Stedendriehoek

huishoudengrootte en toename
van het aantal

krimp;


eenpersoonshuishoudens;

Overcapaciteit woningbouw en
discrepantie tussen vraag en

d) afname beroepsbevolking;

aanbod woningen voor starters
en senioren;


Leefbaarheid en
voorzieningenniveau in
krimpgebieden onder druk door
terugloop bevolkingsomvang en
toename percentage ouderen;



Focus meer op herstructurering
en transformatie van bestaande
gebieden dan op
nieuwbouwlocaties;

7) Welvaart

a) Toegenomen welvaart en grotere



koopkracht;
b) Invulling vrije tijd steeds
belangrijker;

Toenemende ruimtedruk door
vrijetijdsbestedingen;



Verweving van stad en land;



Toenemende relevantie van
groen voor vrijetijdsbesteding;



Toenemende relevantie van
identiteit en imago voor positie
(binnen)stad;

8) Mobiliteit
(Kpvv, 2006)

a) Ontwikkeling autoafhankelijke



maatschappij;
b) Blijvende toename mobiliteit;
c) Toename aantal verplaatsingen

Blijvende groei mobiliteit en
verkeersdruk;



Clustering van voorzieningen in
stedelijke randgebieden;

voor „leisure‟ en door vergrijzing;
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Institutionele dynamiek
Naast

ruimtelijke

dynamiek

hebben

ook institutionele

ontwikkelingen

invloed

op

het

bundelingsprincipe. Vanuit de institutionele invalshoek zijn vraagstukken te benoemen in de
procesmatige en financiële kant van stedelijke ontwikkeling. Zo blijken de „simpele‟
inbreidingslocaties inmiddels benut te zijn en blijven vooral complexe herstructureringslocaties
over, niet in de laatste plaats door institutionele sectorale regelgeving op het gebied van milieu,
externe veiligheid en luchtkwaliteit. Ook is in financieel opzicht verdichting lastiger dan uitbreiding.
Dit door het toepassen van het residuele grondwaardemodel en hogere kosten (hogere sloop- en
verwervingskosten). Tenslotte is er een groot aantal actoren betrokken bij binnenstedelijke
herstructurering, onder andere door de complexere eigendomsverhoudingen en het feit dat de
locatie (en omgeving) doorgaans nog in gebruik is (Boelens et al, 2011).
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3

BELEIDSKADER

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beleidsmatige achtergrond van het bundelingsbeleid.
Eerst wordt het relevante rijksbeleid beschreven (3.1). Vervolgens wordt het provinciale
beleidskader

geschetst

(3.2)

met

een

chronologisch

overzicht

van

het

provinciale

bundelingsbeleid en haar doelstellingen. Ook wordt kort ingegaan op het verstedelijkingsbeleid
van de overige provincies (3.3) en op de beoogde en gerealiseerde effecten van het Gelderse
bundelingsbeleid (3.4).

3.1

RIJKSBELEID

Nota ruimte
Het verstedelijkingsbeleid op nationaal niveau is vastgelegd in de Nota ruimte (2006). Doelen van
het nationale ruimtelijk beleid zijn het versterken van de internationale concurrentiepositie, zorgen
voor krachtige steden en een vitaal platteland, behouden en ontwikkelen van ruimtelijke waarden
en het waarborgen van de veiligheid (bescherming tegen water). In het verstedelijkingsbeleid
wordt dit uitgewerkt in “bundeling van economie, infrastructuur en verstedelijking als ruimtelijke
strategie”. Bundeling is het centrale uitgangspunt en wordt toegepast op twee niveaus: bundeling
binnen stedelijke netwerken en bundeling binnen steden en dorpen.
De centrale sturingsfilosofie van de Nota Ruimte is het credo „decentraal wat kan, centraal wat
moet‟. De taken en uitvoering van het ruimtelijk beleid dienen dus in de overheidslaag zo dicht
mogelijk bij de burger uitgevoerd te worden. Dat betekent dat de Nota Ruimte enkel beleid over
onderwerpen van nationaal belang geeft en de overige onderwerpen aan de verantwoordelijkheid
van provincie of gemeente overlaat. De lagere overheidslagen kunnen daarbij aanvullend beleid
formuleren. In de Nota Ruimte is het bundelingsbeleid is één van de onderwerpen die van
nationaal belang worden geacht. Met het bestuursakkoord 2011-2015 wordt het uitgangspunt van
„bundelen en verdichten‟ door het Rijk echter verworpen.
Bundelen van verstedelijking en economische functies in stedelijke netwerken maakt optimaal
ruimtegebruik en een efficiënt gebruik van de infrastructuur mogelijk, en draagt bij aan
agglomeratievoordelen voor bedrijven. In het nationale bundelingsbeleid zijn een aantal
netwerken van steden aangewezen waarin de bundeling van verstedelijking dient plaats te
vinden. Er zijn zes stedelijke netwerken aangewezen waarvan de Stadsregio Arnhem Nijmegen
er één is. De verhouding tussen verstedelijking binnen de bundelingsgebieden en erbuiten moet
ten minste gelijk blijven. Doel van de bundeling is om de economische positie van steden te
versterken en draagvlak voor voorzieningen te behouden en creëren. De aanwijzing van
specifieke bundelingsgebieden moeten door de provincies worden uitgewerkt (VROM, 2006, pp.
61-73). Het Rijk investeert tot 2020 ruim 20 miljard euro in deze nationale bundelingsgebieden
(Internet, Rijksoverheid, 2011).
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Voor gemeenten die geen deel uitmaken van de nationale bundelingsgebieden geldt de
„migratiesaldo nul‟-benadering, waarbij het maximale aantal te bouwen woningen wordt
gelijkgesteld aan de behoefte die ontstaat uit natuurlijke bevolkingsaanwas (VROM, 2006, p. 83).
Naast bundeling in stedelijke netwerken wordt ook bundelingsbeleid op een lager schaalniveau
toegepast. Nieuwe bebouwing voor wonen en economische functies dient gebundeld te worden
binnen bestaand gebied of aansluitend op bestaand gebied. Uitgangspunt is het aansluiten op
bestaande ruimtelijke structuren. Hiermee draagt verstedelijking bij aan het versterken van de
economische functie van steden, aan de bereikbaarheid van (economische) functies, aan een
optimaler gebruik van de infrastructuur en wordt draagvlak voor stedelijke voorzieningen
behouden (VROM, 2006).
Figuur 3.1.1: Nationale bundelingsgebieden Nota ruimte (PBL, 2005)

Actualisatie Nota Ruimte
Op dit moment wordt er door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gewerkt aan de
actualisatie van de Nota Ruimte. Medio 2011 wordt de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
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gepresenteerd als geactualiseerde visie op het ruimtelijke beleid. Met deze structuurvisie worden
de Nota‟s Mobiliteit en Ruimte en de Mobiliteitsaanpak en de visie Randstad 2040 vervangen. De
structuurvisie gaat vooral in op de ruimtelijke basisnormen (landschap, natuur, cultuur, water,
lucht, etc.), de (inter)nationale hoofdinfrastructuur en het ruimtelijk economisch beleid (I&M,
2011).
MIRT
In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport zijn in een
bestuurlijk overleg in 2009 tussen Rijk en provincies en regio‟s afspraken gemaakt over de
verstedelijkingsopgave. Daarbij zal de verstedelijkingsopgave voor de Stadsregio Arnhem
Nijmegen worden vastgelegd in een regionale structuurvisie. Centrale uitgangspunten voor de
verstedelijkingsopgave zoals overeengekomen in het overleg zijn:


Handhaven van huidig percentage van bundeling van de verstedelijking;



Minimaal 40% van de uitbreidingsbehoefte moet gerealiseerd worden binnen bestaand
bebouwd gebied;



Aandacht voor groen/blauw (minimaal 75m2 op kleine afstand bij uitbreiding en bij
intensivering/inbreiding een kwalitatieve toename van groen/blauw).

SER-ladder
In 2009 is door de Sociaal Economische Raad (SER) de zogenaamde „SER-ladder‟
geïntroduceerd in een commentaar op de Nota ruimte. De ladder geeft een denkmodel voor het
afwegen van de ruimtebehoefte van stedelijke functies (zoals wonen, kantoren, bedrijvigheid). De
denkwijze van de ladder is als volgt:
1. gebruik eerst de bestaande ruimte die toebedeeld is aan een bepaalde functie of de
ruimte die door herstructurering vrijgemaakt kan worden. Concreet voorbeeld is het
herstructureren van een bedrijventerrein om zo de bestaande vrije ruimte te benutten;
2. maak zo efficiënt mogelijk gebruik van de bestaande beschikbare ruimte door het
toepassen van meervoudig ruimtegebruik;
3. pas daarna is uitbreiding mogelijk, waarbij nut en noodzaak van de uitbreiding
aangetoond moet worden en de uitbreiding zorgvuldig in het bestaande landschap
ingepast moet worden.
In het Bestuursakkoord 2011-2015 wordt het toepassen van de SER-ladder voor alle stedelijke
functies (zowel wonen als werken) verplicht gesteld (Internet, SER, 2008). Daarnaast wordt de
ladder vastgelegd via het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor alle stedelijke functies.

3.2

PROVINCIAAL BELEID

Streekplan 1978
Het Streekplan van 1978 deelt Gelderland op in een viertal gebieden: Midden-Gelderland,
Veluwe, Rivierenland en Oost-Gelderland. Het sturen van de verstedelijking vormt de hoofdlijn
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van dit Streekplan: Midden-Gelderland moet dienen als „opvanggebied‟ voor de bevolking om zo
de druk op de overige gebieden in Gelderland te verlichten. De ontwikkeling moet zoveel mogelijk
gericht worden op Midden-Gelderland (met o.a. Arnhem en Nijmegen) om daarmee de
economische positie van die steden te versterken, het draagvlak te vergroten en een stedelijk
leefmilieu te behouden. Volgens het Streekplan is concentratie van verstedelijking (c.q.
bevolkingsgroei) in Midden-Gelderland de enige wijze waarop de openheid, natuur en het
landelijk karakter van de overige streekplangebieden behouden kan worden. Ook dient de
scheiding tussen stad en land in stand te worden gehouden. Naast de bundeling in voornamelijk
Arnhem en Nijmegen en de grotere kernen als Apeldoorn, Harderwijk en Doetinchem dienen de
overige kernen puur voor eigen woningbehoefte te bouwen. In de overige Streekplangebieden
(Veluwe, Rivierenland en Oost-Gelderland) wordt toename van de bevolking als bedreiging
gezien voor natuur, landschap en het open karakter. Het Streekplan streeft in die gebieden naar
een einde van vestigingsoverschotten.
De groei van Midden-Gelderland moet naast ontwikkeling van Arnhem en Nijmegen opgevangen
worden in de omliggende kernen als uitloopgebied, hoewel de nieuwe woongebieden zich niet
mogen ontwikkelen als voorzieningencentra die concurreren met de posities van de
binnensteden. De binnenstedelijke centra blijven de belangrijkste voorzieningen, ontwikkeling van
voorzieningen buiten de stad of in het landelijk gebied is dan ook niet toegestaan. Uitzondering
hierop zijn de kernen Wijchen, Duiven en Zevenaar die als groeikernen en overloopgebieden
dienen (Gelderland, 1978).
Het ruimtelijk ontwikkelingsmodel dat wordt gehanteerd in het Streekplan ‟78 is als volgt:


Groei van verstedelijking binnen Gelderland en vanuit Randstad concentreren in Arnhem
en Nijmegen en de groeikernen Duiven, Westervoort, Beuningen, Ewijk en Wijchen;



Openhouden van waardevolle landschappen en natuurgebieden;



Groei van een aantal kernen als regionale verzorgingscentra (Gelderland, 1978).

Streekplan 1987
Het Streekplan 1987 gaat niet langer uit van overloop van bedrijven en burgers vanuit de
Randstad, waardoor ook de verstedelijkingsdruk minder groot is. Het verstedelijkingsmodel is
gebaseerd op een beperkt aantal stedelijke concentraties. Inbreiding op beschikbare gebieden
binnen bestaande steden heeft de voorkeur boven uitbreiding, omdat daarmee de stedelijke
infrastructuur zo efficiënt mogelijk benut wordt. Daarnaast is uitbreiding ongewenst omdat
uitbreiding enkel mogelijk is door landbouwgrond te onttrekken.
In het Streekplan ‟87 heeft het bundelingsbeleid een sterk economische doelstelling. Door het
bundelen wordt een groot arbeidspotentieel en afzetmarkt gegarandeerd, is een hoge mate van
kennis beschikbaar en is er een grote verscheidenheid aan vestigingsplaatsen voor wonen en
werken beschikbaar. Door bundeling worden deze vestigingsvoordelen versterkt.
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Het Streekplan ‟87 kent een verstedelijkingsmodel met drie verschillende niveaus:


Grote mate van bundeling in een beperkt aantal „concentratiegemeenten‟, waarbij een
vestigingsoverschot is toegestaan;



Een aantal „tussengemeenten‟ met een voorzieningenfunctie op regionaal niveau;



Overige gemeenten, waarbij uitbreiding is toegestaan maar slechts met een
vestigingsevenwicht (migratiesaldo nul).

Een juiste spreiding van de bevolking (en bevolkingsgroei) om voldoende draagvlak te
garanderen is een nadrukkelijke doelstelling uit het Streekplan ‟87. De omvang van de bevolking
is niet voldoende om in iedere kern een volledig voorzieningenpakket te laten bestaan en bij een
te grote spreiding is de aanwas van nieuwe bevolking in de grotere kernen onvoldoende om
voldoende draagvlak te genereren. Daarom gaat het Streekplan uit van een bevolkingsspreiding
waarbij de top van de voorzieningenhiërarchie wordt versterkt terwijl de overige kernen op
minimaal een gelijk niveau worden gehouden (Gelderland, 1987).
Streekplan 1996
Bundeling van functies op regionale schaal en het ontwikkelen van stedelijke functies vormen het
uitgangspunt van het Streekplan ‟96. Het belangrijkste uitgangspunt voor het bundelingsbeleid is
het stoppen van „een verdere achteruitgang van de omgevingskwaliteiten‟ vanuit het
spanningsveld tussen ecologische kwaliteiten en economische ontwikkeling. Een belangrijke
doelstelling is het beheersen van mobiliteitsontwikkeling. Tevens is het voorkomen van
versnippering van de ruimte door zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijke doelstelling. Inbreiding
krijgt de voorkeur boven uitbreiding. Bij stedelijke ontwikkeling dient rekening te worden
gehouden met gebiedskwaliteiten (bijv. cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten).
In het Streekplan wordt een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van verstedelijking langs
transportassen, waarmee een „kralensnoer‟ van stedelijke concentraties gerealiseerd kunnen
worden. Deze bundeling rond clusters en transportassen is bedoeld om ongebreidelde
verstedelijking langs transportassen te voorkomen.
Het streekplan kent een sterke focus op regionale verschillen. Binnen het streekplangebied zijn
drie verstedelijkingszones aangewezen, elk met een eigen mate van verstedelijking. Voor
Gelderland-West is sprake van een contourenbeleid om de Veluwe te beschermen. Een aantal
kernen kan dienen als overloopgebied. Voor Gelderland-Midden is er sprake van de grootste
bundeling: er wordt ingezet op sterke ontwikkeling van de steden Arnhem, Nijmegen en de
Stedendriehoek. Voor Gelderland-Oost wordt weinig verstedelijkingsdruk voorzien en is het
behouden van leefbaarheid de belangrijkste doelstelling. Daarnaast is onderscheid gemaakt in de
voorzieningenhiërarchie. Er is een onderscheid gemaakt op drie niveaus: kernen met een
bovenregionale werk- en verzorgingsfunctie, een regionale en een subregionale werk- en
verzorgingsfunctie (zie tabel 3.2.1). De overige kernen hebben een puur lokale functie waarbij
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woningbouw is gericht op de eigen behoefte. De focus ligt op het Stedelijk knooppunt Arnhem
Nijmegen en het Stadsgewest Stedendriehoek.
Tabel 3.2.1: Hiërarchie van kernen in het Streekplan 1996
Bovenregionale kernen

Regionale kernen

Subregionale kernen

Arnhem/Duiven/Westervoort

Harderwijk

Barneveld

Nijmegen/Beuningen/Wijchen

Tiel

Nijkerk

Apeldoorn

Zutphen

Wageningen

Ede

Doetinchem

Geldermalsen
Culemborg
Zaltbommel
etc.

Streekplan 2005
Het Streekplan 2005 stuurt sterk op een regionale benadering, waarbij regio‟s ruimte krijgen voor
regiospecifieke visies en uitwerkingen. Regionale structuurvisies vormen de „input‟ voor het
streekplan. Ook in het Streekplan ‟05 vormt bundeling van verstedelijking een belangrijk
uitgangspunt. Het belangrijkste streven van het bundelingsbeleid is daarbij het inzetten op
efficiënt ruimtegebruik en het zorgen voor draagvlak voor een kwalitatief hoogwaardig
voorzieningenniveau. In tegenstelling tot het Streekplan uit 1996 worden in dit plan twee niveaus
van bundeling onderscheiden: stedelijke netwerken en regionale centra. Als stedelijke netwerken
gaat het om het stedelijk netwerk KAN (Knooppunt Arnhem – Nijmegen), de stedendriehoek
Apeldoorn, Deventer, Zutphen en het stedelijk netwerk WERV (Wageningen, Ede, Rhenen,
Veenendaal). Daarnaast zijn er drie regionale centra: Harderwijk, Tiel en Doetinchem.
Binnen de, in het Streekplan geschetste, provinciale ruimtelijke hoofdstructuur is sprake van een
rood raamwerk en een groenblauw raamwerk. Het rode raamwerk betreft hoogdynamische
functies waaronder de stedelijke netwerken en stedelijke gebieden vallen. Voor dit rode raamwerk
benoemt de provincie haar rol als „gebundelde ontwikkeling initiëren en monitoren‟. Het
groenblauwe raamwerk betreft vooral laagdynamische functies zoals water, landschap en
ecologische kwaliteiten en kent vooral een beschermend regime.
Het bundelingsbeleid gaat uit van het bundelen van verstedelijking aan infrastructuur en het
organiseren van verstedelijking in stedelijke netwerken. De belangrijkste doelstellingen daarbij
zijn:
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Het handhaven en versterken van de economische en culturele functies van steden;



Het handhaven en versterken van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen;



Het streven naar een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling;



Functiemenging van arbeid, onderwijs, zorg en ontspanning/recreatie;



Het optimaal benutten infrastructuur en openbaar vervoer.

Om het bundelingsbeleid weer te geven in een specifieke doelstelling is bepaald dat het aandeel
van de bevolkingsomvang van het stedelijk netwerk KAN gelijk moet blijven ten opzichte van de
bevolkingsomvang van Gelderland. Voor de overige stedelijke netwerken en regionale centra
wordt uitgegaan van handhaving van de bevolkingsomvang ten opzichte van de omliggende
regio. Voor de ruimtelijke spreiding c.q. ordening is bundeling met infrastructuur en
vervoersknooppunten leidend. Qua intensivering van stedelijke gebieden is het uitgangspunt om
30% van de nieuwbouw van woningen in bestaand bebouwd gebied te realiseren en 25% van de
nieuwe bedrijventerreinen. Voor uitbreiding buiten bestaand bebouwd gebied zijn op regionaal
niveau zoekzones aangewezen.
Voor alle nieuwe ontwikkelingen geldt dat deze bij voorkeur worden gekoppeld aan infrastructuur
of een OV-knooppunt. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de in het Streekplan
genoemde basiskwaliteiten en cultuurhistorie.
Uitwerking zoekzones Streekplan
De

concrete

uitwerking

van

zoekzones

voor

uitbreiding

van

de

woning-

en

bedrijventerreinenvoorraad buiten bestaand gebied is overgelaten aan de (WGR-)regio‟s. Deze
zoekzones zijn ruimtelijk begrensde gebieden waarbinnen de ruimte voor uitbreiding moet
plaatsvinden. De totale stedelijke uitbreidingsbehoefte per regio is bepaald o.a. op basis van
bevolkingsprognoses. Alle regio‟s hebben binnen de randvoorwaarden van het Streekplan 2005
een voorstel gedaan waarna definitieve zoekzones zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Binnen de regio‟s zijn zoekzones bepaald met een omvang van ongeveer tweemaal de
uitbreidingsbehoefte. Vanuit het Streekplan zijn zoekzones niet mogelijk binnen het groenblauwe
raamwerk en een aantal specifieke gebieden binnen het rode raamwerk, wel in multifunctioneel
gebied. De provincie toetst de omvang van de regionale zoekzones met de berekende
woningbehoefte en de spreiding van stedelijke functies op regionaal niveau, oftewel of globaal
gezien de zoekzones passen binnen het bundelingsbeleid. De provincie toetst niet de specifieke
verdeling van zoekzones per gemeente (Gelderland, 2006).
In de evaluatie van het regionaal laten uitwerken van zoekzones is gebleken dat er geen sprake
is van een integraal regionaal plan met zoekzones, maar dat het vooral een opeenstapeling van
lokale belangen is. In de uitwerking van de zoekzones is dus geen sprake van een verdeling
gebaseerd op een regionale visie of afstemming. Een mogelijke oorzaak is het feit dat er,
ondanks het regionale samenwerken, nog steeds lokaal verantwoording moet worden afgelegd
door bestuurders. Tevens is het initiatief voor regionale uitwerking vanuit de provincie gekomen
(„top-down‟) waarbij de regio‟s de opdracht hebben gekregen om zoekzones uit te werken. Vraag
is dan ook in hoeverre er sprake is geweest van wederzijdse belangen bij die opdracht
(Gelderland, 2007).
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Kwalitatief Woonprogramma
In het Kwalitatief Woonprogramma uit 2003 (hierna „KWP‟) is de provinciale woonvisie
vastgelegd. Deel C van de visie, het Kwalitatief Woonprogramma 2 („KWP3‟) heeft een
streekplanstatus. In de deel A van de woonvisie is de algemene provinciale visie op wonen
beschreven met een regionale toespitsing in deel B. In het KWP3 uit 2010 (deel C) zijn regionale
afspraken vastgelegd om de woonvisie ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Het KWP2 is een
actualisering voor de periode 2010 tot 2019. Met de actualisering zijn de afspraken uit het KWP2
(periode 2005-2014) vervallen. Iedere 5 jaar wordt het Kwalitatief Woonprogramma herzien.
Gelderland kent voor de periode van het KWP3 een netto woningbehoefte van 69.000 woningen.
Ten opzichte van de rest van Nederland zijn er in Gelderland relatief veel groene en/of landelijke
woonmilieus te vinden. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod van woonmilieus, met
hoogstedelijke woonmilieus in Arnhem en Nijmegen. Er is echter sprake van een veranderende
woningbehoefte, door sociale en maatschappelijke veranderingen. Hierdoor is een discrepantie
ontstaan tussen (kwalitatieve) vraag en aanbod, waardoor vooral starters en senioren geen
passende woning kunnen vinden.
Het KWP3 geeft per regio een kwalitatief woningbouwprogramma naar de woningbehoefte in
verschillende segmenten. De gemeente heeft als taak om het woningbouwprogramma te
realiseren. Omdat het KWP3 een uitwerking is van het Streekplan wordt het bundelingsbeleid als
uitgangspunt

gehanteerd,

geoperationaliseerd

in

het

handhaven

van

de

relatieve

bevolkingsomvang van de steden.
De afspraken in het KWP3 zijn per regio opgesteld in samenwerking met de regio‟s en zijn per
regio verschillend. Daarnaast zijn er algemene ambities voor het ontwikkelingen van meer
levensloopbestendige woningen, duurzaam bouwen en consumentgericht bouwen. Er vindt
regelmatige monitoring van het KWP plaats. In de Ruimtelijke Verordening Gelderland is
vastgelegd dat alle woningbouw dient te voldoen aan de afspraken gemaakt in het KWP
(Gelderland, 2010c).
Wro-agenda en Ruimtelijke Verordening Gelderland
Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (hierna „Wro‟) heeft de provincie een
nieuw instrumentarium gekregen om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. In navolging op de
nieuwe wet heeft de Provincie Gelderland de „Wro-agenda‟ opgesteld, waarin per beleidsthema
nader wordt toegelicht welke instrumenten vanuit de Wro worden ingezet om te sturen op het
betreffende thema. De Wro-agenda en Ruimtelijke Verordening Gelderland vormen een neutrale
vertaling van het ruimtelijk beleid in juridische instrumenten. De verordening heeft daarbij de
status van uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.
Voor het beleidsthema „stedelijke ontwikkelingen‟ is het streven naar “sterke stedelijke netwerken
en regionale centra”, een goede economische concurrentiepositie en een goede bereikbaarheid
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van steden. Dit moet tot stand worden gebracht door het bundelen van verstedelijking nabij
infrastructuur, het vormgeven van verstedelijking in stedelijke netwerken en het zorgen voor
voldoende ruimtelijke reservering voor stedelijke functies. De operationalisatie van dit streven is
overgenomen uit het Streekplan 2005 namelijk het gelijk houden van het aandeel van de steden
in de totale bevolkingsomvang. Daarbij gaat intensivering van binnenstedelijke ruimte boven
uitbreiding en is uitbreidingsruimte alleen beschikbaar in de zoekzones voor verstedelijking. De
uitwerking van die zoekzones geschiedt in regionaal verband. Uitbreiding buiten de zoekzones is
in principe niet mogelijk. Mocht dat lokaal toch gewenst zijn dan is wenst de provincie daarover
overleg. In het uiterste geval wordt er gehandhaafd via een reactieve aanwijzing.
De Wro-agenda is nader uitgewerkt in de Ruimtelijke Verordening Gelderland (RVG). In de RVG
zijn provinciale regelingen vastgelegd voor onderwerpen waarvoor de Provincie Gelderland in het
ruimtelijk beleid verantwoordelijk is. Ook het verstedelijkingsbeleid is vastgelegd in de
verordening. Woningbouw is daarbij slechts mogelijk binnen bestaand gebied of in de zoekzones
zoals vastgesteld door de Stadsregio Arnhem Nijmegen (hierna „Stadsregio‟) of in de Uitwerking
zoekzones 2006. Daarnaast is een uitzonderingsregeling toegevoegd voor nieuwe bebouwing
voor wonen en werken in het buitengebied voor functieverandering van agrarische bedrijven,
nieuwe landgoederen en bebouwing die functioneel aan het buitengebied verbonden is (bijv.
agrarische bebouwing). Daarnaast is bebouwing in lage dichtheden toegestaan in zoekzones
voor landschappelijke versterking (Gelderland, 2010a).
Bouwen buiten de zoekzones is in principe niet toegestaan, behalve in genoemde
uitzonderingsgevallen. Daarnaast kan worden afgeweken van de zoekzones wanneer Provinciale
Staten daaraan meewerken. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van zoekzones in
Culemborg waarvoor een nieuwe structuurvisie is gemaakt.
Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties
De „structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties‟ uit 2010 is een uitwerking van het
Streekplan 2005 en geeft een visie op het bedrijventerreinenbeleid. De structuurvisie heeft als
ambitie om te zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven van de juiste kwaliteit. Gestreefd
wordt naar zorgvuldig ruimtegebruik en energiezuinige en klimaatbestendige bedrijventerreinen.
Daarbij moet eerst het ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen geoptimaliseerd worden
voordat er sprake kan zijn van uitbreiding.
Uitgangspunt in het bedrijventerreinenbeleid is, net als in het rijksbeleid, de SER-ladder van de
Sociaal Economische Raad. De SER-ladder is een denkmodel voor het maken van de afweging
in de ruimtevraag van bedrijventerreinen. De ladder gaat daarbij eerst uit van intensiveren en
herstructureren van bestaande bedrijventerreinen voordat er ruimte wordt geboden aan nieuwe
bedrijventerreinen.

Voor

de

uitbreidingsruimte

van

bedrijventerreinen

en

nieuwe

bedrijventerreinen gaat de visie uit van regionale afstemming van de behoefte, net als bij de
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uitwerking zoekzones voor woningbouw. Regionale afstemming is ook nodig om overplanning te
voorkomen. Er bestaat op Gelders niveau weinig differentiatie in grondprijzen voor bedrijfsruimte
waardoor er concurrentie tussen gemeenten ontstaat. De visie streeft daarom naar een betere
regiogerichte afstemming.
Vanuit het convenant bedrijventerreinen tussen het Rijk, IPO en de VNG is een duidelijke
rolverdeling gemaakt in het bedrijventerreinenbeleid. Daarbij is bepaald dat gemeenten op
regionaal niveau afstemming moeten zoeken over het bedrijventerreinenbeleid, binnen de
gestelde provinciale kaders. Die afspraken worden per regio vastgelegd in een Regionaal
Programma Bedrijventerreinen (RPB) als uitvoeringsprogramma. De RPB‟s worden door
Gedeputeerde Staten en de betreffende gemeenten ondertekend. Over de locaties voor
bedrijventerreinen zullen bepalingen worden opgenomen in de tweede tranche van de Ruimtelijke
verordening Gelderland (verwacht medio 2011). Ook geeft het Rijk bepalingen betreffende
bedrijventerreinen, de SER-ladder, zorgvuldig ruimtegebruik en vestigingsplaatsen voor
detailhandel in het (toekomstige) Besluit ruimtelijke ordering (Bro, ook wel aangehaald als „AmvBRuimte‟) (Gelderland, 2010b).

3.3

BELEID OVERIGE PROVINCIES

Op initiatief van de Staten van Zuid-Holland is er binnen IPO-verband onderzoek gedaan naar de
systematiek rond het bundelen van verstedelijking in de verschillende provincies.

Uit het

onderzoek blijkt dat in iedere provincie sprake is van het begrenzen van verstedelijking. Iedere
provincie hanteert afbakening

van de stedelijke uitbreidingsruimte door contouren of door

vlakbegrenzing. Tussen de provincies bestaat wel onderscheid in de status van de begrenzing.
De contourensystematiek van de provincie Zuid-Holland stelt harde grenzen die niet
overschreden mogen. Deze contouren bevatten het bestaande stedelijke gebied en de
uitbreidingsruimte. De contouren vormen een exacte begrenzing. Andere provincies, waaronder
Gelderland, hanteren het bestaand bebouwd gebied (BBG) als grens, in Gelderland en NoordBrabant aangevuld met zoekzones voor verstedelijking. In Limburg en Overijssel is echter sprake
van een minder harde begrenzing. De provincie Limburg hanteert „gesprekscontouren‟ (met als
doel het beschermen van het landschap). Er kan alleen buiten de contouren worden ontwikkeld
wanneer de noodzaak van die ontwikkeling is aangetoond en elders compensatie voor het verlies
van landschappelijke kwaliteit wordt gerealiseerd. De provincie Overijssel kent geen begrenzing
of contouren. Ruimtelijke kwaliteit is het uitgangspunt voor verstedelijking in combinatie met de
SER-ladder. In principe moet binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. Wanneer
daarvan wordt afgeweken moet de noodzaak worden aangetoond en worden aangetoond dat de,
in de structuurvisie benoemde ruimtelijke kwaliteiten, niet worden aangetast door de ontwikkeling.
Zachte begrenzingen leiden tot een geleidelijke overgang tussen bebouwd en niet-bebouwd
gebied, waarmee beter gestuurd kan worden op ruimtelijke kwaliteit dan met harde begrenzingen
(IPO, 2011).
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De SER-ladder wordt door iedere provincie toegepast. De provincies kennen verschillende
toepassingen van de SER-ladder. Om een ontheffing te krijgen om een uitbreidingslocatie te
kunnen benutten (i.p.v. binnenstedelijk bouwen) moet er in Overijssel een „onderbouwing van nut
en noodzaak‟ worden gegeven. De provincie Noord-Holland zet echter een adviescommissie in
om gemeenten te helpen binnenstedelijk te bouwen wanneer de provincie van mening is dat
uitbreiding niet noodzakelijk is (en dus geen ontheffing op de SER-ladder wordt verleend) (IPO,
2011).
Qua ambities voor inbreiding en herstructurering bestaan er verschillen tussen de provincies. De
provincie Zuid-Holland hanteert percentages van 80% van de woningbouwopgave te realiseren
binnen bestaand bebouwd gebied in de Zuidvleugel en voor de overige gebieden wordt uitgegaan
van 50%. De provincie Utrecht hanteert 66% binnenstedelijk als doelstelling, Zeeland heeft 50%
binnenstedelijk als ambitie en de provincie Gelderland gaat uit van 30%. Afstemming van
percentages voor binnenstedelijk bouwen en de SER-ladder gebeurd in vrijwel alle provincies op
regionaal niveau (IPO, 2011).

3.4

EFFECTEN BUNDELINGSBELEID

Beoogde effecten
Met het bundelingsbeleid worden zowel op Rijks- als provinciaal niveau getracht het
verstedelijkingsproces te sturen. Vanuit de doelstellingen vanuit het bundelingsbeleid zoals het
versterken van de economische posities van steden, het beperken van automobiliteit en
oorspronkelijk het sturen van migratie vanuit de Randstad worden bepaalde ruimtelijke effecten
beoogd. Beoogde effecten van het bundelingsbeleid zijn:


het op peil houden van de bevolkingsomvang van de steden om verloedering en
ontvolking van de (binnen)stad tegen te gaan;



het tegengaan van ruimtelijke versnippering en suburbanisatie c.q. „urban sprawl‟ om
aantasting van het landschap en natuur te voorkomen;



het

instandhouden

van

de

regionale

positie

van

steden

als

centrumstad/voorzieningencentrum (Boelens et al. 2011).
Met het bundelingsbeleid wordt dan ook gestuurd op het plannen van verstedelijking als
“ruimtelijke intensivering”, “in directe aansluiting op bestaand stedelijk gebied, ”realisering van
hoge dichtheden” en “ruimtelijke bundeling van rode functies” (Boelens et al. 2011). In het rapport
„De verstedelijking van Gelderland‟ wordt het beoogde effect geformuleerd als “[..] ruimtelijk beleid
dat is gebaseerd op een functionele hiërarchie van kernen en bundeling en concentratie van de
rode functies in het hoogste niveau van die hiërarchie” (OTB, 2003). Het belangrijkste beoogde
ruimtelijke effect van het bundelingsbeleid is dus het laten aansluiten van nieuwe ontwikkelingen
(zowel intensivering van bestaand stedelijk gebied als uitbreidings- en uitleglocaties) op de
bestaande ruimtelijke structuur, zowel in als tegen de stad (Boelens et al. 2011).
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Gerealiseerde effecten
Onderzoek naar de trends in verstedelijking in Gelderland uit 2003 laat zien dat de gewenste
effecten betreffende bundeling in de stedelijke netwerken (Stadsregio Arnhem Nijmegen en
Stedendriehoek) zijn achtergebleven. Het is in de betreffende regio‟s niet gelukt om de
bevolkingsomvang en huishoudensvoorraad op peil te houden, hoewel het aandeel in de
verstedelijking van deze regio‟s in heel Gelderland het grootst was. Er is sprake van een zekere
suburbanisatie en spreiding van verstedelijking over de gehele provincie, wat niet overeenkomt
met de gewenste effecten van het op peil houden van de bevolkingsomvang en de
instandhouding van een beperkt aantal centrumsteden (OTB, 2003).
De tweede monitor van het Streekplan 2005 weerlegt deze conclusie en stelt dat de
bundelingsdoelstellingen in alle regio‟s gehaald zijn met uitzondering van regio De Vallei.
Gemeten over de periode 2000 tot 2011 is de relatieve bevolkingsomvang van de
bundelingsgebieden ongewijzigd. Dat houdt in dat de relatieve bevolkingsomvang van de
stedelijke netwerken en steden ten opzichte van de omliggende regio in die periode onveranderd
is. Hierbij is voor de Stadsregio de bevolkingsontwikkeling afgezet binnen het bundelingsgebied
afgezet tegen de bevolkingsontwikkeling van geheel Gelderland. Voor de overige steden en
stedelijke netwerken gaat het om de relatieve bevolkingstoename binnen het bundelingsgebied
ten opzichte van de omliggende regio. Daarnaast zijn per regio intensiveringpercentages
vastgesteld (voor bouwen van woningen binnen bestaand stedelijk gebied). De monitor laat zien
dat in de meeste regio‟s de norm voor intensivering behaald is, behalve in de regio‟s NoordVeluwe en De Vallei. Ook voor het thema „werken‟ worden de bundelingsdoelstellingen behaald.
De monitor geeft echter enkel resultaten over de feitelijke ontwikkelingen en geen evaluatie van
het structuurvisiebeleid van het Streekplan 2005 (voorheen streekplanbeleid) (Gelderland, 2011b
& 2011c).
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4

METHODOLOGIE

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aanpak & methodologie van het empirisch
onderzoek. Eerst wordt de onderzoeksopzet beschreven (4.1) gevolgd door de methodiek van
„narratieve thematische analyse‟ (4.2), die toegepast wordt voor het analyseren van de
onderzoeksresultaten. Daarna wordt ingegaan op de uitgangspunten voor de kwaliteit van
kwalitatief onderzoek (4.3) waarna wordt ingegaan op de praktische aanpak van het empirisch
onderzoek (4.4).

4.1

ONDERZOEKSOPZET

In dit onderzoek is gekozen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met een kwalitatieve
aanpak. Het praktijkgerichte karakter van het onderzoek komt voort vanuit de doelstelling om
aanbevelingen te doen over het huidige en toekomstige verstedelijkingsbeleid van de provincie
Gelderland. Onderzoek gericht op een praktijkprobleem wordt daarbij uitgevoerd volgens de
normen van wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt dan zowel op theorievorming als op
kennis ter ondersteuning van de besluitvorming (Boeije et al, 2009). De provincie Gelderland
dient als casestudie.
Het empirisch onderzoek wordt op kwalitatieve wijze aangepakt. Kwalitatief onderzoek kenmerkt
zich door een interpretivistische benadering waarbij het begrijpen van de sociale werkelijkheid
vanuit de interpretatie van de participanten centraal staat en het constructivistische uitgangspunt,
waarbij de sociale werkelijkheid gezien wordt als een constructie die tot stand komt door interactie
in plaats van een externe werkelijkheid (Bryman, 2008).
Het belangrijkste argument voor de keuze voor een kwalitatieve onderzoeksopzet is de
complexiteit

van

verstedelijkingsprocessen

in

het

algemeen

en

meer

specifiek

het

bundelingsbeleid als planconcept. De complexiteit van het onderwerp vereist dat er ook gekeken
wordt naar meningen, achterliggende verklaringen en onderliggende argumentatie. Het complexe
karakter komt onder andere voort vanuit de theoretische benadering van het bundelingsbeleid als
planconcept waarbij er meerdere symbolische betekenissen aan een concept toegekend kunnen
worden. Die betekenissen kunnen ook veranderen in de tijd. Daarnaast zijn er verschillende
meekoppelende belangen en doelstellingen te onderscheiden waarmee een “complex van
samenhangende argumenten” is ontstaan (Boelens et al, 2011). In kwalitatief onderzoek ligt de
focus op het bestuderen van de betekenis van sociale constructies van actoren en het begrijpen
van de gedachtes en argumenten. Daarnaast is er aandacht voor context en proces binnen
kwalitatief onderzoek. Eén van de belangrijke onderwerpen in het onderzoek is dan ook de
verschuiving van de doelstellingen en de wijze waarop de symbolische betekenis van een
planconcept zich aanpast. Een kwalitatieve benadering biedt als voordeel dat het abstracte
bundelingsbeleid (dat slechts in beperkte mate geoperationaliseerd is) toch opnieuw bezien kan
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worden door praktijkexpertise als referentiekader te nemen en in te gaan op de context, belangen
en argumentatie. Ook heeft het thema verstedelijking overlap met een groot aantal beleidsvelden
en sectoren (denk aan specifieke beleidsvelden voor de kantorenmarkt, bedrijventerreinen,
Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000 en de functieverandering van agrarische bedrijven) en
is er sprake van een, voor statistisch onderzoek, zeer beperkte en gedifferentieerde
onderzoekspopulatie (Gelderland bestaat uit 56 gemeenten) (Boeije et al, 2009; Bryman, 2008).

4.2

NARRATIEVE THEMATISCHE ANALYSE

Narratieve analyse kent een sterke focus op taal. De nadruk ligt bij narratieve analyse op „storytelling‟ en verhalen. “Narratives are intentional‐communicative artefacts; intentionally fashioned
devices of representation that work by manifesting the communicative intentions of their makers.
The representational content of a narrative is the story it has to tell” (Currie, 2010). De inhoud van
een narratief wordt dus gevormd door het verhaal wat verteld wordt en de wijze waarop het
verhaal verteld wordt, waarmee een narratief een representatie vormt van de „storyteller‟ of actor
(oftewel de „zender‟). Taal en verhalen vormen een expressie van gedachten en meningen van de
actor. Currie (2010) noemt dit de „artefactual function‟ van een narratief: een narratief ontleend
bestaansrecht aan de intenties van de actor. Een narratief heeft als functie om een verhaal te
vertellen waarmee de intenties gecommuniceerd worden, waarmee een narratief als een
„intentional-communicative artefact‟ gezien kan worden (Currie, 2010).
In de ruimtelijke planning hebben verhalen (c.q. narratieven) een belangrijke rol. “The language
used to speak and write about the built environment plays a significant role in shaping that
environment, and our responses to it” (Markus en Cameron, 2002 in Fenster, 2004). Wanneer
„storytelling‟ wordt gezien als wijze waarop ruimtelijke planning beïnvloedt en gestuurd kan
worden, dan moeten de betrokken actoren (zowel planners als andere actoren) gezien worden als
de “authors of texts” (Throgmorton, 2003). Het gaat dan om het construeren van narratieven, een
proces waarin keuzes en selecties gemaakt moeten worden. Narratieven worden opgebouwd
vanuit verschillende gezichtspunten en maken o.a. gebruik van stijlfiguren en beeldende taal.
Uiteindelijk geeft een verhaal vorm aan betekenis en handelen. Via narratieven over de toekomst
van de stad (of ruimte) wordt de ontwikkeling gestuurd. In tegenstelling tot de klassieke wijze van
overheidsplanning biedt „persuasive storytelling‟ een perspectief op ruimtelijke planning waarin de
betekenis van een narratief ontleend wordt aan de context van het narratief (Throgmorton, 2003,
pp. 126-130). Met het bestuderen van narratieven kunnen dus zowel de betekenis als de context
van de intenties van de auteur (actor) geanalyseerd worden.
Een narratief wordt gezien als een universele wijze van verbale expressie. Via narratieve analyse
is een holistische benadering van communicatie mogelijk, waarbij context en bijzonderheid
behouden worden. Door het bestuderen van taal en narratieven kunnen betekenis, sociaal
geconstrueerde werkelijkheid en subjectieve ervaring bestudeerd worden. Belangrijke kenmerken
van narratieven zijn het perspectief en de context. Een narratief geeft een bepaald perspectief of
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bepaald gezichtspunt van de actor op een situatie of ontwikkeling. Daarnaast geeft een narratief
inzicht in de context van het verhaal. Meer specifiek gaat het dan om de wijze waarop het
narratief geconstrueerd wordt, de externe invloeden en het resultaat (verhaal). Interpretatie van
betekenis en handelen speelt een belangrijke rol in narratieve analyse, in tegenstelling tot meer
positivistische benaderingen (Smith, 2000).
Thematische analyse
In de analyse wordt de methode van „thematic analysis‟ toegepast. Thematische analyse wordt
beschouwd als een subvorm van narratieve analyse. Bij thematische analyse staat het
identificeren van gemeenschappelijke thema‟s en subthema‟s binnen een groot aantal cases
centraal. In vergelijking met andere subvormen van narratieve analyse is thematische analyse
meer gericht op de inhoud van het narratief dan de wijze waarop het verhaal verteld wordt. Niet
de taal maar de inhoud wordt geanalyseerd. Thematische analyse kent een aantal belangrijke
verschillen in vergelijking met soortgelijke methoden van kwalitatieve analyse zoals grounded
theory. Zo zijn theoretische concepten bij narratieve (thematische) analyse zowel leidend in het
onderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van „sensitizing concepts‟) maar worden er ook nieuwe
theoretische inzichten verkregen vanuit de analyse. Daarnaast blijft bij narratieve analyse, in
tegenstelling tot coderen in grounded theory, het narratief en de context in stand: concepten en
codes worden in relatie tot hun context bestudeerd, er is geen sprake van gefragmenteerde data.
In tegenstelling tot methodes waarin er sprake is van het kwantificeren van kwalitatieve data is
thematische analyse gebaseerd op het principe van „substantive significance‟. Bij dit principe
wordt de significantie van een thema niet afgewogen aan de hand van de frequentie maar aan de
consistentie van thema‟s (de mate waarin thema‟s tussen en binnen de kwalitatieve data
voorkomen). (Bryman, 2008, pp. 554-555; Riessman, 2007; Riessman 2003 in Lewis-Beck et al,
2003).
Een benadering van thematische analyse is de „framework‟-benadering waarbij analyse met
behulp van een matrix centraal staat. Daarbij wordt een index van centrale thema‟s en
subthema‟s opgesteld vanuit theorie maar ook via het bestuderen van de verzamelde data. Met
de centrale thema‟s en subthema‟s wordt een matrix opgesteld waarin voor iedere casus of
respondent de onderzoeksresultaten per thema worden samengevat. Het gaat daarbij niet om het
analyseren van citaten of transcripten: de data binnen de matrix wordt dus samengevat
weergegeven. De matrix vormt dus een methode om de kwalitatieve data te rangschikken naar
thema en overzichtelijk weer te geven (Bryman, 2008, pp. 554-555). Vervolgens moet de matrix
bestudeerd worden op patronen en gemeenschappelijke thema‟s te identificeren. Bij het
identificeren van gemeenschappelijke thema‟s en patronen kan gezocht worden naar:


herhalingen;



metaforen en vergelijkingen;



veranderingen (de wijze waarop thema‟s tussen de verschillende cases veranderen);



overeenkomsten en verschillen;
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causale verbanden;



missende data;



jargon of lokale uitspraken;



wetenschappelijke concepten en theoriegerelateerde uitspraken (Ryan & Bernard, 2003
in Bryman, 2008, p. 555).

In dit onderzoek wordt „narratieve thematische analyse‟ toegepast als analysekader. Enerzijds
vanwege het complexe en abstracte karakter van het onderwerp, waarbij thematische analyse
kan bijdragen aan het identificeren van gemeenschappelijke thema‟s binnen een groot aantal
centrale thema‟s en een heterogene groep respondenten. Anderzijds biedt narratieve analyse
(met thematische analyse als subvorm) de mogelijkheid om te focussen op context, percepties en
de betekenis die respondenten toekennen aan een ruimtelijk planconcept. Door het toepassen
van narratieve analyse, waarbij concepten en thema‟s in hun context bestudeerd worden, is het
mogelijk om de percepties van respondenten vanuit hun expertachtergrond op het planconcept te
analyseren. “Narratieven beschouwen wij als de manier waarop actoren hun handelingen en
bepaalde gebeurtenissen voor zichzelf begrijpen (en vervolgens overbrengen)” (van der Bol &
van der Arend, 2007) De verzamelde kwalitatieve data wordt als professioneel narratief op het
planconcept (en de context van ruimtelijke planning) beschouwd, waarmee er betekenis aan
handelen en percepties gegeven kan worden en deze geïnterpreteerd kunnen worden. De nadruk
ligt op de percepties op het functioneren van het planconcept en op de percepties op de context
van het planconcept.

4.3

KWALITEIT

Omdat het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek betreft dient het empirisch onderzoek
uitgevoerd te worden naar maatschappelijke maatstaven. Hierbij is het belangrijk aandacht te
besteden aan de kwaliteitsmaatstaven voor wetenschappelijk onderzoek, te weten: externe en
interne betrouwbaarheid en externe en interne validiteit. Voor kwalitatief onderzoek zijn door
Lincoln en Guba alternatieve kwaliteitsnormen uitgewerkt in de term „thrustworthiness‟ (Lincoln &
Guba, 1985, 1994 in Bryman, 2008).
De „thrustworthiness‟ van een kwalitatief onderzoek bestaat uit 4 criteria:


„creditability‟: of het onderzoek een juiste weergave is van de sociale wereld. In dit
onderzoek wordt de „creditability‟ gewaarborgd door het toepassen van „respondent
validation‟: de uitgewerkte verslagen van de interviews zullen ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de respondenten;



„transferability‟: een beschrijving van de context van het onderzoek waarmee bepaald kan
worden of de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn. In dit empirisch onderzoek is
sprake van een specifieke casestudie binnen de provincie Gelderland waarmee de
generaliseerbaarheid als randvoorwaarde binnen het onderzoek;
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„dependability‟: de complete verslaglegging van het onderzoek. In dit onderzoek zullen
uitgewerkte verslagen van de interviews bewaard worden. Daarnaast worden in dit
hoofdstuk „methodologie‟ de gemaakte keuzes t.a.v. de aanpak beschreven en
onderbouwd;



„confirmability‟: of er een zo goed mogelijke objectiviteit gewaarborgd is. Om dit te
waarborgen wordt er bij de te maken keuzes de argumentatie zo goed mogelijk in het
verslag vastgelegd waarbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen een leesbaar
verslag en objectief onderzoek.

Daarnaast zijn er nog enkele inhoudelijke methodologische kanttekeningen te plaatsen. Omdat in
het Nederlandse ruimtelijke beleid voor ruim 30 jaar het ideaal van de compacte stad is
nagestreefd, met het streven naar hoge dichtheden en functiemenging als uitgangspunt, is er
feitelijk geen situatie te vinden waarin sprake is van niet-bundeling en zodoende ook geen
kwantitatieve vergelijking te maken tussen bundeling en niet-bundeling. Daarnaast is het de vraag
in hoeverre er daadwerkelijk een verband is tussen bijvoorbeeld bundeling van verstedelijking en
de economische groei van de stad. Zorgt het bundelingsbeleid voor economische groei van de
stad of kan dit beter worden verklaard met moderne agglomeratietheorieën? Het is lastig vast te
stellen hoe groot het effect van het bundelingsbeleid daarin is, mede omdat het zo‟n constante
factor is binnen het ruimtelijk beleid. In dit onderzoek wordt dit ondervangen door te kiezen voor
de kwalitatieve aanpak. Het gaat dan niet om het ondubbelzinnig aantonen van een causaal
verband tussen beleid en de ontwikkeling van de stad. Dit onderzoek focust zich op het begrijpen
en verklaren van de belangen en percepties vanuit praktijkperspectief om zo te bepalen in
hoeverre het beleid effectief en nuttig is in het begeleiden van verstedelijking.

4.4

AANPAK

Het onderzoek kan worden opgedeeld in een tweetal fases. De eerste fase kan worden
gekenmerkt als exploratief literatuuronderzoek. In de eerste fase is vanuit literatuuronderzoek een
verkenning uitgevoerd naar het onderwerp „bundelingsbeleid' om zo de probleemstelling te
kunnen bepalen en het onderwerp nader te definiëren. Binnen dit literatuuronderzoek is zowel
een theoretisch als beleidsmatige verkenning uitgevoerd. De tweede fase omvat het empirisch
onderzoek. Het literatuuronderzoek geldt als richtinggevend voor het empirisch onderzoek.
Sensitizing concepts
De vanuit het literatuuronderzoek (theoretisch kader & beleidskader) gevonden begrippen en
thema‟s dienen als „sensitizing concepts‟ oftewel richtinggevende begrippen. Deze begrippen
worden niet geoperationaliseerd maar dienen te sturen op relevante kenmerken. “Concepts can
provide a general sense of reference and guidance in approaching emperical instances” (Bryman,
2008). De vijf functies van een planconcept worden als structurerende „sensitizing concepts‟ in dit
onderzoek ingezet. Belangrijk is dat een open blik op het onderzoek behouden blijft (Boeije et al,
2009).
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Casestudie
Het empirische deel van het onderzoek bestaat uit een casestudie naar de doeltreffendheid van
het planconcept bundelingsbeleid in de provincie Gelderland. De casestudie wordt uitgewerkt in
een kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van relevante actoren. Het onderzoek zal worden
uitgevoerd via kwalitatieve interviews. Volgens Verschuren en Doorewaard (2007) wordt een
casestudie gekenmerkt door een smal domein, een arbeidsintensieve benadering, diepgang, een
selectieve steekproef, open waarneming op locatie en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Selectie respondenten
Om de doeltreffendheid van het bundelingsbeleid te kunnen bepalen is gekozen om de percepties
van betrokken actoren als referentiekader te hanteren. Daarmee wordt de doeltreffendheid via
percepties van actoren getoetst. Het onderzoek richt zich daarmee op actoren die zich in de
praktijk bezig houden met verstedelijking, regionale planning en de ontwikkeling van stad en land.
Omdat de (percepties op de) door- en uitwerking van het beleid een belangrijk onderdeel van het
onderzoek vormen, evenals de invloed van ruimtelijke, economische, maatschappelijke, sociale
en culturele ontwikkelingen is gekozen om het onderzoek voornamelijk uit te voeren onder
beleidsmakers van relevante overheidslagen en overige private en maatschappelijke actoren. De
relevante actoren worden geselecteerd via „purposive sampling‟ oftewel doelmatige selectie,
waarbij de verschillende overheidslagen (provincie, regio en gemeente) en maatschappelijke en
private actoren gelden als onderzoeksgroepen. Binnen deze groepen worden respondenten
geselecteerd via zowel „snowball sampling‟ als „purposive samling‟ via de bestaande contacten en
netwerken binnen het provincieapparaat en via suggesties van respondenten. De respondenten
zijn onder te verdelen in een viertal groepen (zie figuur 4.4.1).
Figuur 4.4.1: Schematische weergave groepen respondenten
Respondenten

Provinciale

Regionale

Lokale

Private &

beleidsmakers

beleidsmakers

beleidsmakers

maatschappelijke
actoren

Stedelijke

Landelijke

gemeenten

gemeenten

De eerste groep respondenten bestaan uit provinciale ambtenaren, waarbij het belangrijkste doel
is om de percepties op de doelstellingen van het bundelingsbeleid te achterhalen als
referentiekader, om zo een vergelijking te kunnen maken tussen provinciale en lokale
beleidsmakers. De tweede groep wordt gevormd door regionale overheden. Binnen de derde
groep (gemeenten) worden zowel stedelijke als landelijke gemeenten geselecteerd. Belangrijk is
de mate van draagvlak en doorwerking van het beleid, de belangen die spelen bij verstedelijking
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en de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd en de rol van de provincie daarin. De laatste
groep wordt gevormd door overige maatschappelijke en private organisaties, waarbij de focus ligt
op het achterhalen van meekoppelende en tegenstrijdige belangen. Geografisch is de selectie
van respondenten, in beginsel, afgebakend binnen de provincie Gelderland. De lijst met
respondenten is opgenomen in bijlage 3.
Semigestructureerde interviews
In de fase van het empirisch onderzoek wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de
praktijkperspectieven op het bundelingsbeleid. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door het
afnemen van semigestructureerde interviews met relevante actoren. Er is gekozen voor
semigestructureerde interviews om zo het omvangrijke en complexe onderwerp te beperken. Wel
is er binnen de structuur van de interviews aandacht voor de narratieven en context en
achtergrond van de respondenten om zo recht te doen aan de methode van narratieve analyse.
Omdat in narratieve thematische analyse de nadruk ligt op het bestuderen en analyseren van de
inhoud en betekenis worden de interviews uitgewerkt in samenvattende verslagen (niet in
transcripties), waardoor alle interviews uitgewerkt kunnen worden in dezelfde terminologie. Via
„respondent validation‟ worden de verslagen ter goedkeuring aan de respondenten voorgelegd
waarmee de interpretatiefactor tot een minimum beperkt wordt.
Thematische analyse
De analyse van de onderzoeksresultaten is uitgevoerd volgens de methodiek van narratieve
thematische analyse (zie 4.2). Deze analyse is uitgevoerd in een vijftal stappen:
1. Eerst zijn er van de audio-opnames van alle interviews samenvattende verslagen
gemaakt, welke gevalideerd zijn door de respondenten, en vervolgens oriënterend zijn
gelezen;
2. Vervolgens zijn de onderzoekresultaten samengevat en gestructureerd in een matrix 1. De
resultaten zijn daarin volgens de thema‟s van de planconceptentheorie (Zonneveld, 1991)
gestructureerd en per thema weergegeven per respondent;
3. Daarna is de matrix geanalyseerd volgens de methode van thematische analyse, waarbij
gefocust is op gemeenschappelijke thema‟s en patronen. De analyse vindt daarbij
horizontaal, verticaal en diagonaal plaats binnen de matrix;
4. Vanuit de matrix zijn gemeenschappelijke thema‟s gedefinieerd welke zijn gepresenteerd
in een boomstructuur (zie bijlage 4) en waarbij onderlinge relaties zijn aangegeven;
5. De binnen de boomstructuur geanalyseerde thema‟s zijn vervolgens beschreven in
hoofdstuk 5 (analyse).

1
2

De betreffende matrix is niet in dit rapport bijgesloten maar in digitale vorm beschikbaar bij de auteur.
Daarbij rekening houdend met het feit dat zoekzones in 2006 begrensd zijn op twee keer de gecalculeerde behoefte:

worden de zoekzones dus de helft kleiner dan is er nog steeds „teveel‟ ruimte beschikbaar (zie ook hoofdstuk
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5

ANALYSE

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten vanuit het empirisch onderzoek geanalyseerd.
Er wordt een beschrijving gegeven van de perspectieven van de respondenten op het Gelderse
bundelingsbeleid als planconcept. De vijf functies van de planconceptentheorie (Zonneveld,
1991), zoals gedefinieerd in het theoretisch kader (zie 2.2), vormen de structuur waarbinnen de
analyse plaatsvindt.
Noot: in dit hoofdstuk gepresenteerde citaten zijn geen letterlijke citaten maar passages vanuit
samenvattende verslagen van de interviews (zie 4.4).

5.1

THEMATISCHE ANALYSE

De analyse is uitgevoerd volgens de narratieve thematische analyse waarbij gemeenschappelijke
thema‟s zijn geïdentificeerd vanuit de percepties van de respondenten op het bundelingsbeleid
als planconcept. De analyse is in een aantal stappen uitgevoerd (zie hoofdstuk 4), waarbij gestart
is met het presenteren van de onderzoeksresultaten in een matrix. Door het analyseren van
overeenkomsten en verschillen en thema‟s en patronen binnen de onderzoeksresultaten in de
matrix zijn een aantal gezamenlijke thema‟s geïdentificeerd. Deze thema‟s worden schematisch
weergegeven in figuur 5.1.1 (grotere versie in bijlage 4) en in dit hoofdstuk nader uitgewerkt en
beargumenteerd.
Figuur 5.1.1: Schematische weergave thematische analyse

5.2

COGNITIEVE FUNCTIE

Bij de cognitieve functie van het planconcept gaat het om de veronderstellingen die de basis van
het concept vormen en de kennis die in het concept verweven zit. In dit onderzoek wordt de
cognitieve functie als volgt geoperationaliseerd:
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Empirische onderbouwing en causale en finale veronderstellingen die de basis van het
planconcept vormen;



Mate van verschuiving van de empirische veronderstellingen;



Invloed van maatschappelijke, ruimtelijke en economische trends op de empirische
onderbouwing;

Thema: Gedeelde idealen
Wanneer de respondenten gevraagd worden naar de empirische veronderstellingen die de basis
van het bundelingsbeleid vormen (oftewel de doelen die nagestreefd worden) dan zijn er op
hoofdlijnen een viertal doelen (oftewel finale veronderstellingen – de relatie tussen doel en
middelen (Zonneveld, 1991, p. 11)) die door vrijwel iedere respondent benoemd worden:


een efficiënte benutting van stedelijke voorzieningen, infrastructuur en openbaar vervoer;



draagvlak voor stedelijke voorzieningen;



het openhouden van het landelijk gebied;



zuinig ruimtegebruik, bouwen in hoge dichtheden;



het functioneren van de stad als economische motor van de regio en/of provincie.

Naast deze doelstellingen op hoofdlijnen zijn door een aantal respondenten de volgende
specifieke doelstellingen benoemd:


“Het bundelingsbeleid is een filosofie op occupatiepatronen”;



“Bundeling draait om de juiste functie op de juiste plek”;



Steden vormen de economische motoren van de regio: het bundelingsbeleid is het
prioriteren van die steden”;



“Het bundelingsbeleid is opgezet vanuit een economisch belang: hoog rendement tegen
lage kosten in steden”.

Vrijwel alle respondenten benoemen dezelfde empirische veronderstellingen als basis van het
bundelingsbeleid. Er is dus sprake van gedeelde idealen onder de respondenten. Opvallend is de
relatie met de intentionele functie (oftewel het streefbeeld). Er worden voornamelijk finale
onderstellingen benoemd die een relatie tussen doel en middel aangeven. Concentratie van
verstedelijking leidt tot efficiëntere benutting van gedeelde diensten en voorzieningen, draagvlak
voor voorzieningen en tot zuinig ruimtegebruik. Hierbij is een overlap zichtbaar met de intenties
van het bundelingsbeleid. Slechts in enkele gevallen worden ook causale veronderstellingen
benoemd (empirische veronderstellingen over oorzaak-gevolg relaties en interventies). Kennelijk
wordt de achterliggende causale veronderstelling(en) van het bundelingsbeleid als algemeen
aanvaard beschouwd of zijn de empirische betekenissen van het bundelingsconcept in de tijd zo
veranderd dat de „nut en noodzaak‟ van het concept verwaterd is.
In vergelijking met de doelstellingen van het bundelingsbeleid zoals benoemd in het Streekplan
2005 (de huidige structuurvisie) is er overeenkomst in de doelstellingen waarbij het gaat om
draagvlak van en een efficiënte benutting van stedelijke voorzieningen, infrastructuur en OV. Het
functioneren van de stad als economische motor, het openhouden van het landelijk gebied en
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functiemenging en zuinig ruimtegebruik worden echter niet als doelstellingen benoemd in de
huidige structuurvisie. Daarentegen worden in de structuurvisie wel het streven naar een
gevarieerde bevolkingssamenstelling en kansen bieden voor combinatie van arbeid, scholing,
zorg en ontspanning als doelstellingen benoemd.
Thema: Invloed van ruimtelijke trends
Respondenten geven aan dat verschillende ruimtelijke, economische en maatschappelijke trends
een invloed op het bundelingsbeleid hebben. Belangrijk zijn de recente economische
ontwikkelingen. Door stagnatie en afvlakking van de economische groei is de economische
realiteit in vijf jaar volledig veranderd. Dit heeft een aantal gevolgen voor de ruimtelijke planning in
het algemeen en het bundelingsbeleid meer specifiek:


de verschillen tussen regio‟s zijn toegenomen: sommige regio‟s kennen sterke
economische en demografische krimp (bijvoorbeeld de Achterhoek) terwijl andere regio‟s
nog steeds van een groeiscenario kunnen uitgaan (denk aan de Stadsregio of Food
Valley);



in vergelijking met de situatie rond 2006 (vaststelling zoekzones woningbouw) heeft de
afvlakking van de economische groei gezorgd voor stagnatie in de ontwikkeling van
lopende en nieuwe (woningbouw)projecten en vermindering van de vraag naar locaties
om te ontwikkelen. De vastgestelde zoekzones (2006) bieden op dit moment ruimschoots
meer ruimte dan nodig2 en de vraag is kleiner dan de geboden ruimte;



door prognoses met afvlakkende groei voor de komende decennia is de toevoeging en
uitbreiding van het stedelijk gebied (c.q. stedelijke functies) verwaarloosbaar wanneer dit
wordt afgezet tegen de huidige „stedelijke massa‟. Tevens is een groot deel van die
uitbreiding al vastgelegd in plannen die nu in procedure zijn, dus kan er nog slechts
beperkt gestuurd worden op in- en uitbreiding.



met de stagnatie van de woningmarkt en afvlakking van de groei van ontwikkeling van
ruimtelijke projecten in het algemeen valt de koppeling tussen in- en uitbreiding weg.
Inbreidingslocaties

kunnen

niet

langer

financieel

verevend

worden

met

uitbreidingslocaties.
Daarnaast is er sprake van een aantal centrale ruimtelijke en maatschappelijke trends met
invloed op het bundelingsbeleid:


veranderingen in demografische ontwikkeling (krimp versus groei) waardoor de
verschillen tussen regio‟s toenemen;



vervagen van het contrast tussen stad en land en toename van niet-bundeling
(bijvoorbeeld door „nieuw rood‟ en functieverandering) maar tegelijkertijd de leefbaarheid
van het landelijk gebied onder druk;

2

Daarbij rekening houdend met het feit dat zoekzones in 2006 begrensd zijn op twee keer de gecalculeerde behoefte:

worden de zoekzones dus de helft kleiner dan is er nog steeds „teveel‟ ruimte beschikbaar (zie ook hoofdstuk
„beleidskader‟).
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toename van mobiliteit en opkomst van de netwerksamenleving maken afstanden minder
van belang en zorgen voor grotere verzorgingsgebieden.

Thema: Veronderstellingen bundelingsprincipe niet langer valide
Een aantal respondenten geven aan dat de empirische onderbouwingen waarop het
bundelingsbeleid gebaseerd is verouderd zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat
het uitgangspunt van concentratie niet langer past bij de eisen en wensen van de maatschappij.
Ontwikkelingen als de toegenomen mobiliteit en de ontwikkeling van de netwerksamenleving
zorgen ervoor dat het bundelingsprincipe niet meer werkt. Wonen en werken zijn niet langer aan
elkaar gekoppeld waardoor mensen niet langer in (of nabij) de stad (hoeven te) wonen waar ook
hun werkplek is. Ondanks bundeling en concentratie zal de mobiliteit dus enkel meer toenemen.
Ook biedt de compacte stad mogelijk niet het „woonmilieu van de toekomst‟, waarin er wellicht
vraag is naar andersoortige woonmilieus (bijvoorbeeld in lagere dichtheden). Door afvlakking van
de groei wordt de kwaliteit van de regio belangrijker en daarmee de mate waarin de regio zich
kan onderscheiden van andere regio‟s. Gesteld wordt dat het bundelingsbeleid gebaseerd is op
verouderde principes en een hoog maakbaarheidsideaal kent. De economie en maatschappij
trekken zich niet langer iets aan van kunstmatige begrenzingen, de maatschappij is meer
gefragmenteerd en meer dan ooit tevoren in een netwerk tegelijk verbonden met meerdere
plaatsen. Dé centrale stad bestaat niet langer.


Steden hebben inderdaad een economisch belang maar het bundelingsbeleid is daar niet
de juiste vertaling van.

5.3

INTENTIONELE FUNCTIE

De intentionele functie geeft aan welke intenties worden nagestreefd met het planconcept. De
intentionele functie heeft dus een normatief karakter: welke ontwikkelingen zijn gewenst en welke
ontwikkelingen niet? Hieronder wordt nagegaan in welke mate het bundelingsbeleid dezelfde
intenties oproept.
Thema: gedeelde intenties
De intentionele functie van het bundelingsbeleid als planconcept kent in sterke mate overlap met
de cognitieve functie. Omdat de empirische veronderstellingen van het bundelingsbeleid
voornamelijk gericht zijn op de doelen die met het beleid worden nagestreefd bestaat er gelijkenis
met de intenties van het beleid (oftewel het streefbeeld). Naast gedeelde idealen is er onder de
respondenten ook sprake van gedeelde intenties. Er worden een drietal intenties aan het
bundelingsbeleid toegeschreven:


het openhouden van het landelijk gebied (en daarmee het instandhouden van het
contrast tussen stad en land);
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het bundelen van stedelijke functies in steden;



nadruk op groei en ontwikkeling van steden.

Thema: mate van gebundelde verstedelijking
Bij de mate van bundeling van verstedelijking in Gelderland is de perceptie van de respondenten
dat Gelderland over het algemeen tweeledig. Enerzijds wordt gesteld dat Gelderland inderdaad
volgens het bundelingsprincipe verstedelijkt is. In die perceptie is het bundelingsbeleid dus
doeltreffend. Anderzijds wordt gesteld dat ook in kleinere kernen en gemeenten zich (stedelijke)
ontwikkelingen voordoen en in dat opzicht het bundelingsbeleid niet doeltreffend is. Daarbij wordt
de kanttekening geplaatst dat het bundelingsbeleid lastig te monitoren en te sturen is: het is
vrijwel niet mogelijk om er actief beleid op te voeren. In de praktijk is het lastig te beoordelen
welke invloed een nieuwe ontwikkeling op het bundelingsprincipe en de verhouding tussen in- en
uitbreiding heeft.

5.4

INSTITUTIONELE FUNCTIE

Bij de institutionele functie gaat het om de taakverdeling van bevoegdheden tussen publieke en
private actoren. Gaat het om de vraag bij welke actor de verantwoordelijkheid ligt vanuit het
bundelingsprincipe om te streven naar gebundelde verstedelijking dan zijn er grofweg twee
thema‟s zichtbaar. Enerzijds een thema waarin de verantwoordelijkheid voor sturen bij de
provincie ligt en anderzijds een thema waarin de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en het
sturen van verstedelijking op een meer lokaal schaalniveau ligt: bij gemeenten of regio. Binnen
deze thema‟s kan een derde patroon of thema geïdentificeerd worden, namelijk de vraag of de
sturing boven- of binnenregionaal moet plaatsvinden.
Thema: provinciale bevoegdheid
Vanuit de provinciale beleidsmakers en ook vanuit de private actoren wordt aangegeven dat
sturing en coördinatie van verstedelijking door de provinciale overheid wenselijk is. Het gaat dan
nadrukkelijk om een sterkere sturing dan tot nu toe gebruikelijk was. Voorbeeld daarvan is de
inzet van het KWP3 waarin meer aandacht is voor regionale programmering en sturing op in- en
uitbreiding. Belangrijk argument voor meer sturing op bundeling door de provincie is het
voorkomen van concurrentie tussen gemeenten. Door concurrentie tussen gemeenten op het
gebied van woningbouw en bedrijventerreinen ontstaat een overaanbod aan projecten en locaties
wat leidt tot leegstand en financiële risico‟s voor de betreffende gemeenten. Daarnaast is er op dit
moment weinig tot geen sturing vanuit de provincie op het bundelingsbeleid. Om de doelstellingen
van het bundelingsbeleid te behalen (en vanuit de argumenten benoemd als cognitieve functie)
wordt meer sturing wenselijk geacht. De private actoren geven zich nadrukkelijk geen taak vanuit
het bundelingsprincipe. Het bundelingsbeleid geeft de maximale uitbreidingsruimte voor de stad.
Voor een marktpartij is die ruimte belangrijk omdat het zekerheid biedt en rust geeft in de markt.
De corporatie werkt voornamelijk binnen de uitgangspunten van de gemeente en het KWP3. Voor
LTO Noord is vooral de begrenzing van het bundelingsgebied van belang, wat er binnen het
stedelijk gebied gebeurd is niet van belang, zolang het bundelingsprincipe maar gehanteerd wordt
en er gebouwd wordt binnen de zoekzones en er geen additionele ruimteclaims op het landelijk
gebied worden gelegd.
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Thema: regionale coördinatie op lokaal niveau
Hier tegenover staat een visie op meer lokale en regionale invloed op de coördinatie en
afstemming van verstedelijking. Vanuit het argument van een betere lokale kennis en de
verschillen tussen de regio‟s zou de regionale afstemming van stedelijke functies (waaronder
woningbouw en bedrijventerreinen) en de bundeling daarvan uitgewerkt moeten worden door de
gemeenten onderling, al dan niet in samenwerking met de regio‟s. Daarbij moet er meer
vertrouwen worden gesteld in de lokale overheden en wordt de rol van de provincie als meer
terughoudend gezien als een facilitator van het debat over verstedelijking.
Thema: boven- en binnenregionale coördinatie
Vrijwel alle respondenten zien een rol weggelegd voor de provincie wanneer het gaat om
regionale afstemming en coördinatie. De meningen over de schaal waarop deze coördinatie zou
moeten plaatsvinden en de wijze waarop de provincie zou moeten deelnemen in dit proces
verschilt echter.
Vanuit de gemeenten en de regio wordt de provinciale rol vooral als boven- c.q. interregionaal
gezien. De provincie Gelderland zou zich moeten concentreren op de verdeling van stedelijke
functies over de verschillende regio‟s. Vanuit de provincie en overige private actoren is de mening
echter dat de provincie op een lager schaalniveau zou moeten acteren en zich ook bezig houden
met de binnenregionale bundeling van verstedelijking. Er is dus een verschil in perceptie op de rol
van de provincie: of het sturen van de concentratie van verstedelijking bovenregionaal (of
interregionaal) moet plaatsvinden of dat de taken van de provincie verder gaan en de provincie
ook een verantwoordelijkheid heeft in de binnenregionale afstemming.
Over het algemeen wordt aangestuurd op samenwerking en overleg, waarbij een rol ligt voor de
provincie om de discussie over verstedelijking te faciliteren. Erkend wordt echter dat de
provinciale rol van „stok achter de deur‟ in bepaalde gevallen echter ook handig is, vooral om
gemeenten te dwingen met elkaar overeenstemming te bereiken over regionale afstemming.


Ook qua doorzettingsmacht zou de provincie een rol kunnen hebben om als een soort
stok achter de deur te functioneren en eventuele regionale beslissingen te laten nemen.



Eigenlijk zou de provincie zich alleen moeten bezighouden met interregionale
afstemming,

oftewel

de

afstemming

van

woningbouwaantallen

en

hectares

bedrijventerrein tussen regio‟s. Een regio heeft een taak om te zorgen voor regionale
afstemming, puur om elkaar niet weg te concurreren. Het bepalen van de rol van de
provincie is ook deels een vertrouwenskwestie. Argumenten vóór provinciale sturing laten
tegelijkertijd een gebrek aan vertrouwen in het regionale en lokale bestuur zien. Geen
enkele gemeente vindt het leuk om woningen te bouwen voor de leegstand en zal daar
ook niet aan beginnen.


De provincie zou een faciliterende rol moeten hebben in discussies tussen gemeente
over de vraag waar verstedelijking plaatsvindt. Een intermediaire rol. De provincie moet
juist een positieve en stimulerende rol pakken, om samen te bekijken hoe Gelderland op
een duurzame manier ruimtelijk kan ontwikkelen. Daarover de steden uitnodigen en het
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gesprek aangaan. Pas wanneer die aanpak niet werkt zou de provincie kunnen nadenken
over een meer sturende en dwingende rol.

5.5

COMMUNICATIEVE FUNCTIE

In dit onderzoek wordt onder de communicatieve functie de metafoorfunctie van het planconcept
beschouwd en tevens ingegaan op de mate van draagvlak voor en acceptatie van het
planconcept. Vanuit de communicatieve functie van het planconcept zijn er een drietal thema‟s te
onderscheiden in de onderzoeksresultaten. Als eerste is het bundelingsbeleid in sterke mate
gebaseerd op het contrast tussen stad en land en het uitgangspunt van het openhouden van het
landelijk gebied als metafoor. Hiermee wordt het beleid vooral benaderd als een „schrikbeeld‟:
een visie op de ruimtelijke planning die niet als gewenst wordt beschouwd in plaats van een visie
op de ruimtelijke organisatie vanuit kwalitatief oogpunt. Als tweede thema kan worden
aangemerkt dat er in sterke mate draagvlak (en voornamelijk doorwerking) van het
bundelingsbeleid is. Op de derde plaats roept het bundelingsbeleid een zeker politiek dilemma op
in kleinere kernen.
Thema: openhouden landelijk gebied als metafoor
De resultaten laten zien dat het bundelingsbeleid in grote mate een „omgekeerd concept‟ is:
wanneer de respondenten worden gevraagd naar een toelichting en het nut van concentratie dan
wordt

er

vrijwel

unaniem de

bescherming van het landelijk gebied

benoemd.

Het

bundelingsprincipe wordt kennelijk vooral benaderd vanuit het „schrikbeeld‟ van verspreide
bebouwing en verstening van het landschap. Vanuit die boodschap geredeneerd biedt het
Gelderse landschap bepaalde („zwakke‟) waarden die beschermd moeten. Tegelijkertijd impliceert
het benadrukken van de bescherming van het landelijk gebied dat de stad dergelijke waarden niet
heeft (en niet kan bieden). In communicatieve zin impliceert de scheiding van stad en land (en het
benadrukken daarvan) dat het niet mogelijk is om groene kwaliteiten te bieden in de gebouwde
omgeving.


Zonder bundeling slibt Nederland dicht: het bundelingsbeleid is dus altijd nodig.



Er is in Nederland een „communis opinio‟ over het nut van bundeling.



Er bestaat een sterk collectief gevoel dat Nederland wordt volgebouwd en verrommeld.
Op macroniveau is er dus een sterke „vraag‟ naar bundeling en de perceptie dat er
onvoldoende ruimte is voor ruimtelijke ontwikkelingen.



Ook om de kwaliteit van het landschap te bewaren is bundeling nog steeds noodzakelijk.
Verspreide bebouwing en grote verstedelijkte gebieden zoals de Randstad geven geen
kwaliteit aan de leefomgeving. Het Nederlandse snelwegpanorama lijkt ook sterk op
„Belgische toestanden‟.



De kwaliteit van het landschap is zeer hoog. Het feit dat het bundelingsbeleid dat
beschermd geeft het bundelingsbeleid toekomstwaarde.
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Thema: doorwerking in lokale beleid
Alle regionale en gemeentelijke beleidsmakers geven aan dat het Gelderse bundelingsbeleid
doorwerkt in het regionale en lokale beleid. In de Stedendriehoek wordt zelfs het principe van
„dubbele bundeling‟ gehanteerd waarbij ontwikkelingen in eerste instantie binnen het
bundelingsgebied moeten plaatsvinden en daarnaast ook nog binnen of grenzend aan bestaand
stedelijk gebied gerealiseerd moet worden. De steden Apeldoorn en Nijmegen hebben
nadrukkelijk voor de compacte stad gekozen in hun structuurvisie, zowel vanuit doorwerking als
vanuit de overweging dat de stad zich daarmee beter ontwikkeld. Doorwerking van het provinciale
bundelingsbeleid in het lokale beleid (waaronder structuurvisies) wijst op lokaal politiek draagvlak
voor het bundelingsbeleid. De volgende opmerkingen zijn daarbij interessant:


De invloed van het bundelingsbeleid in Epe is klein. Wel wordt de gedachte van het
„compacte dorp‟ aangehouden;



Wordt er niet langer vastgehouden aan het bundelingsprincipe dan krijgt de gemeente
daarmee een extra verantwoordelijkheid. Nu is aangegeven waar stedelijke functies
acceptabel zijn. Zonder die systematiek moet telkens opnieuw beargumenteerd worden
waarom juiste op die locatie gebouwd wordt. Het bundelingsbeleid is ook wel lekker
makkelijk voor gemeenten.

Thema: voorkeurspositie steden
Vanuit communicatief oogpunt leidt het bundelingsbeleid tot een zekere voorkeurspositie voor de
stad. Door de nadruk op de ontwikkeling van de stad en de beleidsinzet op de stad te richten
wordt de voorkeur uitgesproken voor de ontwikkeling van de stad boven andere kernen. In de
kleine kernen ontstaat daarmee een politiek vraagstuk over de vraag hoe de kernen nog leefbaar
en vitaal gehouden kunnen worden wanneer de focus van het beleid gericht is op de stad.
Interessante observatie is dat de veronderstellingen van het bundelingsbeleid (gebaseerd op de
stad als economische motor, efficiëntie en draagvlak voor voorzieningen en het openhouden van
het landelijk gebied) leiden tot vraagstukken rond vitaliteit en leefbaarheid buiten de steden.


Een beperkt aantal steden krijgt een centrale rol. Die meestal van oudsher al een zekere
regionale positie hadden. Het bundelingsbeleid, en de afspraken die daarbij gemaakt
worden, zetten die steden in een zekere bevoorrechte positie t.o.v. andere kernen en
gemeenten.



Het bundelingsbeleid zorgt daarmee voor een politiek vraagstuk op lokaal niveau voor de
kleinere gemeenten: is het nog langer mogelijk om de eigen bevolking in hun behoefte te
voorzien wetende dat hogere overheden (zowel Rijk als provincie) een voorkeurspositie
aan steden toekennen? Is het mogelijk om tegen de stroom in te roeien, wetende dat er
andere uitgangspunten gelden?



de beleidsinzet en inzet van middelen is gericht op de steden.



Het bundelingsbeleid streeft dus een taakverdeling tussen kernen na. Sommige kernen
krijgen een centrale rol, andere kernen niet. In zekere mate is er sprake van een
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voorkeurspositie voor bepaalde steden en kernen, gestimuleerd vanuit hogere
overheidslagen.

5.6

HANDELINGSFUNCTIE

Bij de handelingsfunctie gaat het binnen dit onderzoek om de uitwerking van het
bundelingsprincipe in instrumenten en middelen en de mate van effectiviteit van die middelen.
Binnen de handelingsfunctie zijn er vanuit de onderzoeksresultaten een drietal thema‟s te
onderscheiden. De systematiek van zoekzones wordt positief ontvangen. Het toetsen en bijsturen
van het bundelingsbeleid blijkt in de praktijk echter lastig. Het is daarom noodzakelijk om de
uitwerking van het bundelingsbeleid aan te passen.
Thema: zoekzones positief
De systematiek van zoekzones wordt positief beoordeeld door de respondenten. Het hanteren
van zoekzones biedt zekerheid. Daarnaast is daarmee de maximale uitbreidingsruimte voor de
stad vastgelegd. Er is dus vooraf bepaald wat acceptabel is als het gaat om verstedelijking en dat
is voor alle actoren bekend (ook burgers, wanneer het gaat om de gemeenten). De kwantitatieve
afspraken vanuit het KWP3 worden echter als restrictief beschouwd, als extra maatregel bovenop
de zoekzones. Het kwantitatieve uitgangspunt van het KWP wordt beschouwd als een
cijfermatige- en boekhoudkundige methode van werken, waarbij er geen rekening wordt
gehouden met kwaliteit of toekomstige ontwikkelingen. Er is dus een sterk pleidooi voor het
handhaven van de zoekzones, en om daarbinnen vrijheid en flexibiliteit te bieden (c.q. behouden).
Aan de zoekzones moet verder niet gesleuteld worden, diverse partijen houden een pleidooi om
de zoekzones te behouden. Wanneer de zoekzones gewijzigd worden (verkleind of veranderd)
dan is dat zowel richting politiek als richting markt niet te verkopen. Wel is prioritering belangrijk,
bijvoorbeeld door het toepassen van een „stoplicht-model‟.


Het kan niet mogelijk zijn dat er op basis van de aantallendiscussie eenzijdig wordt
ingegrepen, zonder overleg met marktpartijen. De provincie Gelderland loopt voorop in
Nederland door die discussie over de woningbouwaantallen bij de regio‟s te starten.



Prioritering van woningbouwprogramma‟s en -projecten is een reële optie.



Het beleid met zoekzones moet gehandhaafd worden ondanks de stagnerende
woningmarkt en economie. Er ligt immers een visie aan ten grondslag die uitgaat van een
goede ruimtelijke ordening en de wijze waarop je met de totale regio wil doorgaan. De
zoekzones dus handhaven als grondlegger, met voldoende flexibiliteit, want over 5 jaar
kan de economische situatie weer volledig anders zijn.



De zoekzones zijn een goede systematiek. Er is op voorhand bepaald wat aanvaardbaar
is en daarbinnen kan iedere gemeente zijn eigen beleid ontplooien. Op voorhand
afspraken maken en dat niet telkens opnieuw te hoeven onderbouwen of ter discussie
stellen is een goede systematiek. Het KWP is veel minder flexibel. Er staat ergens een
getal en daar moet de gemeente het mee doen. Daarmee komen de contingenten weer
terug, als een soort van zwaard van Damocles.
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Goed aan de systematiek van zoekzones is dat er grotere gebieden zijn aangewezen
waarbinnen gezocht kan worden naar de juiste locatie. Dat principe geeft flexibiliteit. Aan
de zoekzones moet dus verder niet meer gesleuteld worden. Wellicht is de vraag over
enkele jaren weer anders en wordt de ruimte dan weer benut.

Thema: sturen bundelingsprincipe lastig
In het huidige bundelingsbeleid wordt er nauwelijks gestuurd op het concentratieprincipe en is er
weinig doorwerking vanuit het Streekplan in andere provinciale beleidsstukken (zoals het KWP).
In het provinciale beleid wordt het bundelingsbeleid niet toegepast. Het staat enkel in het
Streekplan en bij het uitwerken van de zoekzones is het tot op zekere hoogte meegenomen als
aandachtspunt. Er zijn geen specifieke regelingen of uitwerkingen opgenomen om het
bundelingsbeleid te realiseren en de bundelingspercentages te behalen. De borging van het
bundelingsbeleid in instrumenten en middelen is nihil: er is geen publiekrechtelijke borging en
geen sturing via ander beleid. Pas sinds de regionale programmering is er meer aandacht voor en
wordt er ook onderscheid gemaakt tussen in- en uitbreiding. Wellicht gaat GS meer sturen op
intensivering.
Het provinciale uitgangspunt is dat wanneer de regio zelf de opgave weet te verdelen binnen de
regio dat de provincie daarmee akkoord gaat. Er wordt echter niet ruimtelijk getoetst op het
bundelingsbeleid. De regionale verdeling kan dus zowel verspreid als gebundeld plaatsvinden. De
uitwerking van de zoekzones is niet regionaal getoetst aan het bundelingsprincipe, enkel op
provinciale schaal (bundeling in bundelingsgebieden).


Het bundelingsbeleid an sich is te eng: meer sturen op vraag en kwaliteit is noodzakelijk;



Systematiek van zoekzones is niet de juiste: het gaat om beschermen van zwakke
waarden, niet om het beperken van ontwikkeling;



Het bundelingsbeleid zal niet zozeer meer flexibel worden maar meer componenten
krijgen. (..) Er is dus zeker sturing nodig.



In de praktijk loopt dat anders. Alle zoekzones mogen voor de helft bebouwd worden. Het
wordt echter aan de interpretatie van gemeenten overgelaten om welke helft het gaat.
Ook was het aanbod van binnenstedelijke locaties niet bekend. Er komen dus regelmatig
nieuwe locaties bij. Sturen is dus bijna niet te doen.



De gemeenten weten dat er minder groei en krimp aankomt maar blijven doorgaan met
uitbreidingen. Die uitbreidingen worden vastgelegd in bestemmingsplannen terwijl er
geen vraag meer is naar die woningen.

Thema: uitwerking beleid anders
In de onderzoeksresultaten wordt sterk aangestuurd op het aanpassen en veranderen van het
toekomstige beleid. Naast in eerdere thema‟s benoemde argumenten zijn er een aantal
argumenten te benoemen over de noodzaak tot het aanpassen van het bundelingsbeleid. Zo
werkt de cijfermatige aanpak van het bundeling niet. De dynamiek van de markt laat zich niet
sturen door cijfermatige beperkingen. Daarnaast wordt met een „boekhoudkundige‟ benadering de
verkeerde discussie gevoerd die niet over kwaliteit maar over kwantiteit gaat. Daarnaast is het nut
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en de noodzaak van bundelen kleiner: het is een instrument gericht op een aanbodgerichte markt,
terwijl er in sterke mate een verschuiving naar een vraaggerichte markt plaatsvindt. Tot slot is de
systematiek van de zoekzones een gewaardeerde methode, maar niet de juiste methode, zo
wordt beargumenteerd. De methodiek van zoekzones gaat om het beperken van groei, terwijl de
veronderstellingen van het bundelingsbeleid in sterke mate gericht zijn op het beschermen van
zwakke waarden (natuur & landelijk gebied). Vanuit deze argumenten worden een drietal
aanpassingen van het bundelingsbeleid voorgesteld:


meer

vraaggericht:

Door

veranderingen

en

invloed

van

maatschappelijke

en

economische ontwikkelingen, zoals de toegenomen mobiliteit, afnemende vraag op de
woningmarkt, toegenomen welvaart en keuzevrijheid, is het overduidelijk dat het
verstedelijkingsbeleid meer vraaggericht en op kwaliteit gebaseerd moet worden. In
plaats van restrictief in een aanbodgerichte markt (zoals de woningmarkt) zal het beleid
meer gericht moeten zijn op ruimtelijke kwaliteit;


regionaal maatwerk: vrijwel alle overheidspartijen in het onderzoek (provincie, regio,
gemeente) pleitten voor regionaal maatwerk in plaats van generiek beleid. De Gelderse
regio‟s verschillen qua karakter en dynamiek sterk van elkaar. Voorbeeld hiervan is de
Food Valley waar geen sprake zal zijn van krimp, maar zelfs overloop en groei vanuit de
Randstad, terwijl de Achterhoek in sterke mate te maken krijgt met demografische krimp.
Het generiek aanwijzen van bepaalde steden als centrale kern werkt niet meer. Per regio
zal bepaald moeten worden wat de beste wijze van verstedelijking is.



kwaliteit: de focus van het bundelingsbeleid zal minder gericht zijn vanuit het beperken
van stedelijke groei en in de toekomst meer gericht moeten zijn op het bereiken en
stimuleren van stedelijke kwaliteit, zo is de visie van de respondenten. De discussie over
verstedelijking dient te verschuiven van een puur cijfermatige discussie over welke
aantallen ontwikkeling op welke locatie naar een kwalitatieve discussie over de vraag
waar verstedelijking in welke vorm het meest gewenst is vanuit de uitgangspunten en
veronderstellingen van het bundelingsprincipe. Dit hangt in sterke mate samen met meer
vraaggericht beleid.
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6

CONCLUSIES

In dit onderzoek naar de doeltreffendheid van het Gelderse bundelingsbeleid als planconcept
staat de volgende hoofdonderzoeksvraag, bestaande uit twee delen, centraal:
1. In hoeverre is het huidige (generieke) bundelingsbeleid als planconcept in Gelderland
doeltreffend?
2. In hoeverre dient het bundelingsbeleid als planconcept in het toekomstige Gelderse
verstedelijkingsbeleid te worden voortgezet en wat is daarin de rol van de provincie
Gelderland?
Vanuit

de

onderzoeksresultaten

zullen

de

conclusies

voor

beide

onderzoeksvragen

gepresenteerd worden. Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op de theoretische evaluatie van de
casestudie met het theoretisch kader.

6.1

DOELTREFFENDHEID BUNDELINGSBELEID

Het eerste deel van de hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek is gericht op de doeltreffendheid
van het bundelingsbeleid in retrospectief. Het gaat om de vraag in hoeverre het (generieke)
bundelingsbeleid als planconcept doeltreffend is. Doeltreffendheid wordt daarbij gedefinieerd als
de mate waarin het beleid bijdraagt aan het realiseren van de gestelde doelen of het gewenste
maatschappelijke effect (Bressers & Hoogerwerf, 1995).
Geconcludeerd kan worden dat het Gelderse bundelingsbeleid in zekere mate doeltreffend is,
maar de uitwerking van het beleid kan worden gekwalificeerd als ineffectief. Enige nuance is
hierbij noodzakelijk. Het bundelingsbeleid doeltreffend is wanneer het gaat om de gedeelde visie
op verstedelijking en draagvlak voor het bundelingsprincipe. Uit het onderzoek blijkt dat er breed
draagvlak bestaat voor de doelstellingen, uitgangspunten en veronderstellingen van het
bundelingsprincipe, zowel in maatschappelijk als in professioneel als in politiek opzicht. De
doelstellingen van het bundelingsbeleid (openhouden van het landelijk gebied, in stand houden
van het contrast tussen stad en land en bundeling van stedelijke functies) breed worden
onderschreven. Dit geldt ook voor de veronderstellingen van het beleid. Er is sprake van
doorwerking van de doelstellingen en idealen van het bundelingsbeleid in provinciaal, regionaal
en lokaal beleid. Daarnaast bestaat er consensus over de doelstellingen en veronderstellingen
van het bundelingsprincipe. Het openhouden van het landelijk gebied, het functioneren van
steden als een economische motor en meer efficiëntie en draagvlak voor stedelijke
voorzieningen, infrastructuur en openbaar vervoer vormen nog steeds de gedeelde idealen van
bundeling als verstedelijkingsmodel. Ook dwingt het planconcept van bundeling een discussie af
over de nut en noodzaak van het uitbreiden van de stad. Op deze onderdelen kan worden
gesproken van het bundelingsbeleid als een doeltreffend planconcept.
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Bij de uitwerking van het bundelingsbeleid, de sturingsfilosofie en toetsing van het
bundelingsbeleid is er echter geen sprake van doeltreffendheid maar van ineffectief beleid. Er is
sprake van gedeelde idealen zonder een gedeelde uitwerking. Het bundelingsbeleid is
geoperationaliseerd via de methodiek van zoekzones. Bij toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen
wordt enkel getoetst of een ontwikkeling binnen een zoekzone valt en niet of de ontwikkeling ook
bijdraagt aan de doelstellingen van het bundelingsbeleid. De relatie tussen doelstelling en
uitwerking ontbreekt dus. Ook het generieke karakter van het beleid, zonder regionale of
kwalitatieve differentiatie draagt bij aan de ineffectiviteit van het bundelingsbeleid. Het
bundelingsbeleid is voornamelijk ruimtelijk strategisch beleid (in structuur- en toekomstvisies): er
is in mindere mate doorwerking naar operationeel beleid in breedte (provinciaal sectoraal beleid)
of diepte (doorwerking naar regionaal of lokaal operationeel beleid). Waar er wel sprake is van
enige toepassing van het bundelingsprincipe in operationeel (provinciaal) beleid, bijvoorbeeld in
het Kwalitatief Woonprogramma (KWP3) wordt de uitwerking in sterke mate gekenmerkt door een
boekhoudkundige en cijfermatige benadering. Hiermee is de focus vooral gericht op het
monitoren van „fysieke bundeling‟ binnen een arbitraire begrenzing, zonder rekening te houden
met de daadwerkelijke effecten en ruimtelijke ontwikkelingen of het realiseren van gewenste
effecten (zoals het versterken van de stad als „economische motor‟ of het bereiken van meer
draagvlak voor stedelijke voorzieningen). Daarnaast is er discussie over de sturingsfilosofie van
verstedelijking tussen provincie en lagere overheden. In de resultaten van het onderzoek wordt
een duidelijke scheiding zichtbaar tussen enerzijds de vraag naar meer instrumenten om te
sturen op verstedelijking vanuit de provincie en anderzijds de vraag om meer vertrouwen in het
ruimtelijk beleid door regionale en gemeentelijke overheden. Het principe van het gebruik van
planconcepten is vooral gebaseerd op „communicatief handelen‟, oftewel sturing door overleg,
communicatie en gedeelde visies. De provincie heeft echter met het Kwalitatief Woonprogramma
een

sterker

(juridisch)

instrument

ingezet

en

acht

daarnaast

meer

sturing

op

het

verstedelijkingsbeleid wenselijk. Hier tegenover staat de wens van de regionale en lokale
overheden om meer vrijheid te krijgen in het verstedelijkingsbeleid en meer bestuurlijk vertrouwen
vanuit de provincie. Er kan worden geconcludeerd dat er geen overeenstemming over de
uitwerking (danwel uitvoering) of (institutionele) taakverdeling van het bundelingsprincipe in het
ruimtelijk (verstedelijkings)beleid bestaat.

6.2

TOEKOMSTIGE VERSTEDELIJKINGSBELEID

Het tweede deel van de hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek gaat om de functie van het
bundelingsbeleid als planconcept in het toekomstige verstedelijkingsbeleid en de rol van de
provincie Gelderland in het Gelderse verstedelijkingsbeleid. In het tweede deel van de
hoofdonderzoeksvraag staan de belangrijkste tekortkomingen van het huidige beleid centraal,
welke tevens aanbevelingen voor het toekomstige verstedelijkingsbeleid zijn. Deze conclusies
worden deels hieronder en deels in de aanbevelingen (zie hoofdstuk 7) gepresenteerd.
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In het voorgaande deel is geconcludeerd dat er sprake is van breed draagvlak en consensus als
het gaat om de idealen, doelstellingen en veronderstellingen van het bundelingsbeleid, maar dat
er sprake is van uiteenlopende visies op de uitwerking van het bundelingsbeleid. Geconcludeerd
kan worden dat het streven naar gebundelde verstedelijking ook in het toekomstige Gelderse
verstedelijkingsbeleid één van de doelstellingen moet zijn. In de uitwerking van het beleid zijn
echter aanpassingen noodzakelijk. Het bundelingsbeleid moet flexibeler, meer vraaggericht, meer
gericht op kwaliteit en meer regiospecifiek worden vormgegeven:


meer flexibiliteit in de uitwerking van het bundelingsbeleid is noodzakelijk om het
bundelingsbeleid te kunnen aanpassen op economische, maatschappelijke en ruimtelijke
ontwikkelingen. Op dit moment is deze flexibiliteit niet aanwezig waardoor een situatie
ontstaat van beleid zonder concrete uitwerking of toepassing in de praktijk van de
ruimtelijke planning;



meer vraaggericht: aanpassingen in de wijze van sturing, doorwerking in andere
provinciale plannen (zoals het KWP3) en de wijze van monitoring zijn noodzakelijk om het
bundelingsbeleid om te vormen van een instrument gericht op het reguleren en beperken
van een aanbodgerichte markt naar een instrument voor het vormgeven van kwaliteit in
een vraaggerichte markt;



meer gericht op kwaliteit: een verschuiving van de focus en de discussie over het
bundelingsbeleid is noodzakelijk: niet langer discussie en sturen op een cijfermatige
wijze, maar gericht op een meer inhoudelijke discussie over de gewenste wijze van
verstedelijking;



meer regiospecifiek: één generiek verstedelijkingsmodel werkt niet langer in de provincie
Gelderland waar de verschillende regio‟s worden gekenmerkt door verschillende
eigenschappen

en

een

eigen

(ruimtelijke)

dynamiek en

invloed

van

externe

ontwikkelingen.
Over de provinciale rol in het verstedelijkingsbeleid bestaat geen overeenstemming en de visies
op sturing en coördinatie van verstedelijking tussen provincie, regio en lokale overheid lopen sterk
uiteen. De toekomstige rol van de provincie in het sturen van verstedelijking hangt in sterke mate
samen met de wijze waarop het bundelingsbeleid in het toekomstige ruimtelijke beleid wordt
uitgewerkt. Een gezamenlijke visie op de sturingsfilosofie en institutionele functie van het
bundelingsbeleid als planconcept is echter een vereiste.

6.3

THEORETISCHE REFLECTIE

In dit deel van de conclusies worden voorgaande onderzoeksresultaten teruggekoppeld op de
planconceptentheorie (Zonneveld, 1991) uit het theoretisch kader.
Dit onderzoek bevestigt dat het principe van „communicatief handelen‟ de basis vormt van de
doeltreffendheid van een planconcept. De casus van het Gelderse bundelingsbeleid toont aan dat
hoewel er sprake is van overeenstemming op het vlak van een gezamenlijke probleemdefinitie en
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gedeelde visie (oftewel gezamenlijke „verständigung‟) er echter geen overeenstemming is over de
wijze

waarop

het

bundelingsprincipe

toegepast

of

uitgevoerd

moet

worden

(het

uitvoeringsniveau). Op uitvoeringsniveau is er geen overeenstemming over de wijze waarop het
bundelingsprincipe toegepast moet worden.
Daarnaast laat de casestudie van het Gelderse bundelingsbeleid een sterke samenhang en
overlap tussen de verschillende functies van een planconcept zien. Tussen de verschillende
functies van een planconcept bestaan er raakvlakken in dit onderzoek. De empirische
veronderstellingen

(cognitieve

functie)

en

de

doelstellingen

van

het

bundelingsbeleid

(intentionele functie) zijn verweven: de veronderstellingen over het ruimtelijk functioneren van de
stad vormen de aanzet en argumentatie voor de beoogde interventies van het beleid (intentionele
functie). Ook tussen de handelingsfunctie en de institutionele functie is er sprake van overlap: de
inzet van gekozen instrumenten hangt in sterke mate samen met de visie op bevoegdheden en
taakverdeling. Tekenend hierbij is het verschil in visie op de sturingsfilosofie tussen de provinciale
overheid en de regionale en lokale overheid.
Ook laten de onderzoeksresultaten zien dat de betekenis van een planconcept in de tijd kan
veranderen. Oorspronkelijk is het bundelingsbeleid ingezet om de verloedering van grote steden
in de Randstad tegen te gaan en uitstroom te beperken. Vanuit het Gelderse perspectief is het
bundelingsbeleid in die tijd ingezet om de ongewenste migratie vanuit de Randstad richting
Gelderland op te vangen rond Arnhem en Nijmegen, om zo de landschappelijke, natuurlijke en
agrarische kwaliteiten van de overige gebieden te beschermen. In de tijd is de focus verplaatst
naar meer economische doelstellingen: het creëren van voldoende draagvlak voor voorzieningen
en het stimuleren van steden als de economische motor. De opkomst van automobiliteit en
bijbehorende congestieproblemen heeft bereikbaarheid als accent aan het bundelingsbeleid
toegevoegd. In de tijd zijn dus de doelstellingen van het bundelingsbeleid gewijzigd. Niet alleen
de doelstellingen veranderen, ook de voorzieningenhiërarchie is gewijzigd. Zo was er in het
Streekplan 1996 nog sprake van subregionale kernen, het Streekplan 2005 kent enkel stedelijke
netwerken en regionale centra binnen de voorzieningenhiërarchie. Steeds minder kernen maken
deel uit van de voorzieningenhiërarchie, waarmee de spreiding van voorzieningen grootschaliger
wordt. De symbolische betekenis van een planconcept kan dus veranderen in de tijd. Was er
oorspronkelijk vooral sprake van beleid om te reguleren en te beschermen (zwakke waarden van
het landelijk gebied), tegenwoordig is het bundelingsbeleid meer gericht op het versterken van de
economische kracht van de stad.
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7

AANBEVELINGEN

Het bundelingsprincipe heeft onmiskenbaar een rol gespeeld in het denken en de discussie over
verstedelijking en de ordening van stad en land. Daarnaast bestaat er nog steeds brede
consensus over de doelstellingen en uitgangspunten van het bundelingsprincipe en is er sprake
van een gedeelde visie op de ordening van stad en land. Het principe van concentratie van
verstedelijking kan worden gezien als fundament van de ruimtelijke ordening en is al ruim veertig
jaar in verschillende vormen toegepast in het ruimtelijk beleid. Vanuit die basis worden de
volgende aanbevelingen gemaakt voor het „herconfigureren‟ van het Gelderse bundelingsbeleid.

7.1

RELATIONELE BENADERING BUNDELINGSBELEID

De conclusie dat het Gelderse bundelingsbeleid als planconcept niet langer doeltreffend is valt
voornamelijk terug te leiden op het feit dat het fundament van het planconcept achterhaald is. In
het bundelingsbeleid als planconcept is er niet langer meer sprake van communicatief handelen:
hoewel er nog steeds sprake is van een gedeelde probleemdefinitie en visie, is er geen sprake
van een gemeenschappelijke visie op de uitwerking en uitvoering van de wens tot concentratie
van verstedelijking. Deze uitwerking loopt in sterke mate uiteen.
Het belangrijkste probleem lijkt het feit dat de uitwerking en uitvoering van het bundelingsprincipe
niet heeft weten mee te evolueren met de ruimtelijke, economische en maatschappelijke
ontwikkelingen en verandering van de samenleving. Er is niet langer sprake van een transparante
samenleving waarin maatschappelijke veranderingsprocessen tot stand gebracht kunnen worden
(maakbaarheid) maar van een heterogene, gefragmenteerde, globale netwerksamenleving. Met
deze veranderingen moet ook de benadering van de ruimte wijzigen van een „essentialist
conception‟ naar een relationele benadering (zie bijvoorbeeld Healey 2004, Graham & Healey,
2007). Hoewel er in de cognitieve en intentionele functie van het bundelingsbeleid als
planconcept inderdaad een verschuiving heeft plaatsgevonden en de doel- en veronderstellingen
van het bundelingsbeleid meer relationeel georiënteerd zijn, is de uitvoering en uitwerking van het
bundelingsbeleid nog steeds gebaseerd op een statische hiërarchie van centrale plaatsen en
nauwkeurige begrenzing van stedelijke ruimte.
Met zes criteria geeft Healey (2004) een vergelijking van de traditionele „essentialist‟ benadering
van ruimte met een relationele benadering van ruimte wanneer het gaat om strategisch ruimtelijk
beleid. Hierbij kan ruimtelijk strategisch beleid (waar het bundelingsbeleid ook onder gerangschikt
kan worden) geanalyseerd worden volgens vijf criteria, te weten: schaalniveau, positie,
regionalisatie, identiteit, ontwikkeling en representatie. Deze vergelijking wordt ook weergegeven
in figuur 7.1.1. Met specifieke voorbeelden uit de onderzoeksresultaten van dit onderzoek zullen
de tekortkomingen van de uitwerking van het bundelingsbeleid op de genoemde zes criteria
geïllustreerd worden.

71

Figuur 7.1.1: Vergelijking tussen „essentialist‟ en relationele benadering van ruimte (Healey,
2011).

Wanneer het gaat om het eerste criterium (schaalniveau) dan is de huidige uitwerking van het
bundelingsbeleid feitelijk schaalloos. Er is sprake van een generiek model gebaseerd op een
centrale kern (of stad) dat op generieke wijze op iedere Gelderse regio geprojecteerd wordt. De
regio Achterhoek functioneert echter op een geheel andere schaal dan de Stadsregio (globaal) of
Rivierenland (invloed van Randstad). In een relationele benadering van de ruimte ontlenen
plaatsen hun betekenis aan hun rol in verschillende netwerken: er is niet per sé sprake van één
centrale kern. Dit hangt nauw samen met het criterium van positie. In de essentialistische
benadering (en ook in de uitwerking van het bundelingsbeleid) kan een stad slechts één positie
hebben, namelijk als „stip op de kaart‟. De positie van een stad is echter geen geografische
positie maar een stad (of kern) kan meerdere betekenissen hebben. Zo hebben steden vanuit de
cognitieve functie de positie als „economische motor‟. Het is dan echter wel van belang binnen
welke economische sector danwel economische netwerken (en op welke schaal) een stad die
positie heeft. Het derde criterium (regionalisatie) gaat over het functioneren van de regio en
interacties tussen stad en omliggende regio. Daarbij wordt niet langer vastgehouden aan de
klassieke

waarin

(net

als

bij

het

bundelingsbeleid)

een

centrale

stad

dient

als

voorzieningencentrum voor een regio en de gehele regio als verzorgingsgebied op de stad is
gericht. Daarnaast is er in het traditionele model sprake van een sterke scheiding tussen centrum
en periferie. In een relationele benadering (en de tegenwoordige maatschappij) worden centrum
en periferie echter meer bepaald door knooppunten en stromen, die op hun beurt ontstaan door
interactie van netwerken, mobiliteit en relaties. Daarbij kan de gemeente Montferland in bepaalde
netwerken heel goed een centrale rol spelen binnen de Stadsregio (denk bijvoorbeeld aan het
bieden van groene leefmilieus in regio op Europese schaal). In het vierde criterium gaat het om
de materialistische weergave van de ruimte en de identiteit van een plek. In de essentialistische
benadering wordt er vanuit gegaan dat een stad een fysiek object is waarbij maatschappelijke
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ontwikkelingen gestuurd kunnen worden door aanpassingen in de fysieke structuur. Het
bundelingsbeleid is hier in belangrijke mate nog op gestoeld. Het compact houden van de stad
(door „fysieke‟ zoekzones) moet leiden tot efficiënt gebruik van en draagvlak voor het openbaar
vervoer. In de relationele benadering hebben zijn beide meer gelijk aan elkaar: de fysieke vorm
van een stad wordt mede bepaald door de interacties en de betekenissen die gebruikers aan een
plek geven. Een knooppunt (danwel concentratie) kan in die visie dus ook alleen ontstaan
wanneer er ook daadwerkelijk een knooppunt van netwerken en relaties is: sturen op een fysiek
knooppunt is onvoldoende. Het vijfde criterium stelt dat in plaats van uit te gaan van lineaire
ontwikkelingen in de tijd er sprake is van continue ontwikkeling en continue verandering. In dat
opzicht is statisch beleid (bijvoorbeeld met statische begrenzingen) minder op zijn plaats:
flexibiliteit en sturing zijn van belang. Het laatste criterium gaat in op de representatie van
ruimtelijk strategisch beleid (waarvan planconcepten een onderdeel zijn). Daarbij is het van
belang om het concept van „flows‟ op te nemen in concepten waarin het ruimtelijk strategisch
beleid wordt gepresenteerd en er een grotere diversiteit aan communicatiemiddelen moet worden
ingezet: niet uitsluitend twee- of driedimensionale kaartbeelden.

7.2

HERCONFIGURATIE BUNDELINGSBELEID

Om bovenstaande „herconfiguratie‟ van het bundelingsbeleid te kunnen realiseren zijn
aanpassingen noodzakelijk binnen de cognitieve, institutionele en handelingsfunctie van het
planconcept. Hoewel het bundelingsbeleid als planconcept al ruim 40 jaar een leidend
ordeningsprincipe is blijkt uit de onderzoeksresultaten nog steeds brede steun voor de idealen en
doelstellingen van het bundelingsbeleid. Omdat de relatie tussen doelstelling en uitwerking niet
juist is, is een verschuiving van „bundelingsbeleid naar bundelingsprincipe‟ noodzakelijk. De
gedeelde idealen dienen gehandhaafd te worden binnen het verstedelijkingsbeleid maar in de
uitwerking moeten veranderingen plaatsvinden. Waar de focus binnen het bundelingsbeleid in het
verleden lag op het beperken en sturen van een aanbodgerichte markt verschuift de focus nu
naar het maken van keuzes en het verdelen van schaarste. Het gaat niet zozeer om de vraag
waar uitbreiding is toegestaan maar meer om de verdeling van middelen en het bepalen van
locaties waar verstedelijking reëel is.
Op basis van voorgaande relationele benadering van de ruimte (7.1) en de noodzakelijke
veranderingen in de uitwerking van het bundelingsbeleid zoals benoemd door de respondenten
(zie 6.2) zijn een aantal uitgangspunten te benoemen om te komen tot een meer „relationeel
bundelingsprincipe‟. De volgende „ingrediënten‟ vormen een mogelijk alternatief voor een
relationele uitwerking van het bundelingsprincipe:
1. een faciliterende en op samenwerking gerichte bestuursstijl van de provincie waarbij de
voornaamste taak voor de provincie is om de discussie over verstedelijking binnen de
regio‟s op gang te brengen en zo verstedelijking op regionale schaal af te stemmen;
2. de vraag “hoe functioneert de (betreffende) regio?” als uitgangspunt voor het bepalen van
het gewenste verstelijkingsmodel en –programma. Regiospecifiek maatwerk is daarbij
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uitgangspunt waarbij de „centrale kernen hiërarchie‟ niet langer de standaard voor het
verstedelijkingsbeleid is. In deze analyse gaat het om identificeren van het functioneren
van de regio: waar bevinden zich knooppunten, welke plaatsen maken deel uit van welke
netwerken, welke steden hebben een centrale rol binnen die netwerken en op welk
schaalniveau functioneert de regio;
3. op basis van voorgaande analyse over het functioneren van de regio kunnen er tussen
provincie en regio afspraken gemaakt worden over het gewenste verstedelijkingsmodel
en functioneel programma van plannen op de korte termijn (een aangepast KWP en RPB
kunnen daarin voorzien);
4. de focus van het bundelingsprincipe ligt nadrukkelijk niet langer op het stellen van
grenzen en beperkingen in een aanbodgerichte markt (waar het huidige instrumentarium
op afgestemd is). Feitelijk is er sprake van een verschuiving in de betekenis van het
planconcept: van beschermen en tegengaan van ongeremde groei naar een
bundelingsprincipe dat gericht is op de stad als motor van economische groei en
efficiëntie door functiemenging en het delen van voorzieningen. In die zin kan het
hedendaagse bundelingsprincipe dienen als afwegingsmodel: op welke plekken waar
sprake is van knooppunten van stedelijke functies kunnen gerichte ruimtelijke
ontwikkelingen de stad en regio versterken? En: welke ruimtelijke interventies op plekken
waar netwerken elkaar kruisen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het
bundelingsbeleid? Daar is een wezenlijk andere uitwerking en ander instrumentarium
voor nodig dan het huidige bundelingsbeleid kenmerkt;
5. een betere relatie tussen doelstellingen en uitwerking van het bundelingsprincipe is
noodzakelijk waarbij nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de doorwerking van het
bundelingsprincipe in het flankerende provinciale verstedelijkingsbeleid (zoals het
woonbeleid, beleid voor bedrijventerreinen en kantoren, natuurbeleid en ook het socialeen maatschappelijke beleid). Om een meer relationeel verstedelijkingsbeleid tot stand te
brengen is de structuurvisie het aangewezen instrument. De structuurvisie verwoordt
immers de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Gelderland. Daarbij kan de analyse die
de basis van de structuurvisie vormt worden ingezet om regionaal maatwerk te bereiken
door het specifieke „ruimtelijk functioneren‟ en de ontwikkeling van verstedelijking in de
betreffende regio als uitgangspunt te nemen. Grootste tekortkoming van het huidige
bundelingsbeleid blijft dan de fragmentatie van de uitwerking van het bundelingsbeleid,
zoals blijkt uit de onderzoeksresultaten. Wanneer het inderdaad mogelijk is om te komen
tot een feitelijke integrale omgevingsvisie wordt het mogelijk om de doelstellingen van het
bundelingsprincipe nadrukkelijk en doeltreffend na te streven. In de huidige situatie
echter, waar er sprake is van een sectorale uitwerking van het verstedelijkingsbeleid (in
zoekzones, KWP, SER-ladder, etc.) is daar nog vooruitgang te boeken.

7.3

TOT SLOT

Nadrukkelijk discussiepunt en onderwerp van toekomstig onderzoek blijft de vraag of er reële en
haalbare alternatieven zijn voor de uitwerking van het bundelingsprincipe en meer specifiek de
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methodiek van zoekzones (of rode contouren) en de SER-ladder. Beide instrumenten zijn zeer
generieke beleidsinstrumenten waarbij er slechts in beperkte mate sprake is van flexibiliteit of
kwaliteit. De methodiek van zoekzones biedt een statische begrenzing van de stad en kent geen
kwalitatieve differentiatie. Ook de SER-ladder is in beginsel nog steeds een generiek instrument
dat voornamelijk op het schaalniveau van de stad werkt en geen rekening houdt met
ontwikkelingen binnen de regio.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt draagvlak voor het bundelingsprincipe en de doelstellingen en
veronderstellingen van het bundelingsbeleid. Bovenstaande aanbevelingen vormen dan ook geen
pleidooi voor het „vrijgeven‟ van stad- en land. Echter, in Gelderland is de maximale
verstedelijkingsruimte al begrensd via de zoekzones: groter zal het stedelijk gebied in Gelderland
nooit worden. Inzet van instrumenten als de SER-ladder of het KWP3 vormen enkel een extra
(cijfermatige) beperking daar bovenop. De focus zou juist moeten liggen op het vinden van een
instrument waarmee een betere afweging gemaakt kan worden over welk type verstedelijking
waar plaatsvindt en waarbij ruimte is voor kwaliteit vanuit ruimtelijke, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen.
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BIJLAGE 2: ACHTERGROND RUIMTELIJKE DYNAMIEK
Achtergrond, bronvermelding en onderbouwing bij tabel ruimtelijke dynamiek (2.5).
1. Sociaal
De leefstijl van een persoon hangt af van de wijze waarop hij zijn bestaan inhoud en vorm
geeft. De individuele keuzes die daaraan ten gronslag liggen, zoals gedrag en normen en
waarden, beinvloeden de leefstijl. Ook de sociale en fysieke omgeving oefenen invloed
uit. Een leefstijl is dan ook geen vast gegeven maar verandert door de tijd. De leefstijl
beinvloedt de woonplaatskeuze en het verplaatsingsgedrag van een individu. De
veranderingen in leefstijlen en toegenomen welvaart zorgen ervoor dat huishoudens niet
langer gericht zijn op één schaalniveau, maar op meerdere schaalniveau‟s tegelijk hun
activiteiten spreiden, waarbij sprake is van een grotere keuzevrijheid. Ook is de woonwerkafstand niet langer leidend in de woonplaatskeuze, maar spelen sociaal leef- en
woonmilieu en de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen een grotere rol. Ten slotte
wordt ook een sterke groei van de vrijetijdsindustrie geconstateerd. Ook algemener wordt
de „meerkeuze maatschappij‟ als belangrijke sociale en culturele ontwikkeling onderkend:
de vrijheid om eigen keuzes te maken. Daarnaast speelt individualisering een grote rol:
de toenemende autonomie van het individu. Deze ontwikkelingen leiden tot een
veranderd ruimtegebruik en een groter eisenpakket t.a.v. de woon- en leefomgeving en
een grotere differentiatie in leefstijlen (a), wat leidt tot ruimtelijke fragmentatie (WRR,
2002; SCP, 2010).
2. Economie
(a) Vanuit het „Transatlantic Market‟-scenario van het CPB is de uitgangssituatie dat er
economische groei plaatsvind maar dat er in combinatie met afvlakking van de
bevolkingsgroei ook de vraag naar bedrijventerreinen afvlakt. Er vindt een daling plaats
van de groei van de behoefte aan bedrijventerreinen. Na 2024 gaat deze afvlakking over
in krimp van de vraag naar bedrijventerreinen. Dat heeft als gevolg dat de vraag in zijn
geheel afneemt en er dus minder ruimte nodig is voor uitbreiding.
(b) Onder de invloed van ICT en globalisering, en zo het onstaan van een
wereldeconomie is er sprake van ontvlechting van productieprocessen. De economie is
veranderd van een productieeconomie naar een diensteneconomie waarbij niet langer
goederen maar taken verhandeld worden. Er vind dus een sterke specialisatie plaats en
de productieprocessen worden opgesplitst in kleinere eenheden. Door de grote invloed
van technologische ontwikkelingen en globalisering is het productieproces daarbij
verspreid over verschillende landen, en zijn de locaties van productie en coördinatie niet
meer dezelfde. Westerse economieën steunen daarbij zwaar op „human capital‟. Steden
vormen dan ook de spil tussen „human capital‟ en de economie. Steden hebben relatief
veel hoogopgeleide inwoners en kennis binnen hun grenzen. Zodoende vormen steden
de plaatsen waar de productiviteit het hoogst is: door de interactie van „human capital‟ en
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als „marktplaats‟ voor al die verschillende taken binnen de productiekolom (CPB, 2010).
Die

verdergaande

economische

specialisatie

heeft

tot

gevolg

dat

klassieke

vestigingsplaatstheorieën niet meer voldoen. Voor ondernemingen zijn moderne
agglomeratievoordelen zoals „input sharing‟, „larbor market pooling‟ en „kennisspillovers‟
de beslissende factoren in de locatiekeuze, afgezet tegen de schaalnadelen van de stad
(zoals congestie). Daarnaast zijn er twee belangrijke schaalvoordelen van de stad voor
huishoudens: consumptievoordelen en het thuismarkteffect. Door de grotere schaal van
de stad kunnen meer voorzieningen aangeboden worden waarmee een attractievere
woonomgeving ontstaat. Daarmee volgt wonen ook niet langer werken, maar volgt
werken ook wonen: steden met aantrekkelijke woonmilieus voor hogeropgeleide
werknemers zijn interessante vestigingsplaatsen voor ondernemingen.
(d) De veranderende agglomeratievoordelen leiden tot een hoger schaalniveau waarop
de stad functioneert: de arbeidsmarkt maar ook thuismarkt functioneren op het niveau
van de regio en stedelijk netwerk (Marlet, 2009).
(c) De opkomst van de netwerksamenleving heeft interactie belangrijk gemaakt en
afstanden doen afnemen of zelfs verdwijnen. Absolute afstanden zijn vervangen door
relatieve afstanden. De identiteit en het gebruik van een bepaalde plek worden niet langer
bepaald door de vormgeving van die plek, maar door de relaties en interacties die er
plaatsvinden. “De ruimtelijke structuur wordt in toenemende mate bepaald door ruimtelijke
structuren van stromen van goederen, diensten (informatie) en personen” (Van der
Cammen & De Klerk, 2003). Hiermee ontstaat een economische ruimtelijke uitsortering in
de stad, waarbij verschillende economische sectoren clusteren en de stad een veelkleurig
mozaiek wordt. Functionele netwerkrelaties leiden tot clustering van functioneel
gerelateerde activiteiten. Ook heeft het tot gevolg dat voor de economische ontwikkeling
van de stad de niet meer de kwantiteit maar de kwaliteit van de stad belangrijker wordt:
een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en een onderscheidende identiteit is
noodzakelijk. Iedere plek krijgt zijn eigen functie (denk aan de economische functie van
de Zuidas, de vrijetijdsfunctie van de binnenstad, „outlet factory‟ etc.). Van der Cammen &
de Klerk noemen dit proces „creatieve destructie‟ (2003).
3. Klimaat
(a) Er is algemene maatschappelijke aandacht voor klimaatproblematiek en de noodzaak
tot duurzame ontwikkeling, waaronder duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De
klimaatverandering zorgt voor opwarming van de aarde en daarmee samenhangende
problematiek. (b) Met de stad samenhangende klimaatproblematiek is bijvoorbeeld het
streven naar energiebesparing en transitie naar hernieuwbare energie, waarbij de
besparingsdoelen tegenvallen en de transitie te langzaam gaat. Ook dient er bij
intensivering binnen de stad rekening gehouden te worden met luchtkwaliteitsnormen
voor bijvoorbeeld fijnstof (PBL, 2010). Opgave binnen de bebouwde omgeving is ook om
hittebestendig te bouwen en rekening te houden met wateroverlast (Gelderland, 2008).
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4. Wonen
(a) Qua woningbehoefte zijn er grote tekorten in de leefmilieutypes „groen-stedelijk‟ en
„centrum-stedelijk‟. Daarnaast is ook een tekort aan woningen in het landelijk gebied. De
grotere buitenwijken vertonen echter overschotten. Deze woonwensen duiden op grotere
extremen in de woonwensen van consumenten: enerzijds een grotere vraag naar „semirurale‟ woonmilieus en anderzijds een grotere vraag naar hoogstedelijke woonmilieus
(Van der Cammen & de Klerk, 2003).
5. Demografisch
Bevolkingskrimp vormt de belangrijkste demografische ontwikkeling: afvlakking van de
bevolkingsgroei en vanaf 2031 zelfs algehele krimp van de bevolking. De demografische
ontwikkeling verschilt echter nogal per regio. De stadsregio Arnhem Nijmegen blijft
groeien evenals de regio De Vallei. In de Achterhoek en Stedendriehoek vindt
bevolkingskrimp plaats terwijl in de overige regio‟s sprake is van stabilisatie. Ook doet
zich ontgroening en vergrijzing voor, waarbij een toename van 34% van 65-plussers in
periode

2010-2020

wordt

geprognosticeerd.

Ook

leidt

de

afvlakking

van

de

bevolkingsgroei tot een kleinere beroepsbevolking (tegenover een groter aantal ouderen).
Tot slot blijft het aantal huishoudens groeien waardoor er een toename ontstaat van het
aantal eenpersoonshuishoudens. Ruimtelijk gezien heeft dit tot gevolg dat er grotere
lokale en regionale verschillen ontstaan waarbij de steden blijven groeien maar de kernen
te maken krijgen met krimp of stabilisatie. Dit heeft in bepaalde regio‟s een overcapaciteit
van woningbouw en bedrijventerreinen tot gevolg en zorgt tevens voor problemen met de
instandhouding van voorzieningen (Gelderland, 2011).
6. Welvaart
Nederland kent een toename van het nationale inkomen van 2,5% per jaar sinds 2003 en
een stijging van de koopkracht met gemiddeld 1,1% per jaar sinds 2003. Gemiddeld
genomen wordt een kwart van de beschikbare tijd besteed aan vrijetijdsuitingen. De
invulling van de vrije tijd is de laatste jaren ook steeds belangrijker geworden. Het gebruik
van culturele voorzieningen en de cultuurparticipatie is daarbij licht gestegen. Ook het
beoefenen van sporten is toegenomen, met daarbij een sterke toename van het aantal
accomodaties voor fitness en maneges. De sterkste groei in vrijetijdsbesteding is
zichtbaar in de sector toerisme & recreatie. Het aantal overnachtingen is daarbij gestegen
met respectievelijk 40% en 28% voor Nederlanders en buitenlanders. Daarnaast is er een
sterke toename van recreatie in natuurgebieden. Steeds meer gebieden bieden
vrijetijdsactiviteiten. Daarbij zijn bos-, heide-, en natuurgebieden populairder dan overige
attracties, historische gebouwen en binnensteden. De rol van binnensteden is in
toenemende mate gekoppeld aan „funshoppen‟. Daarnaast is „leisure‟ in opkomst (SCP,
2009). Ruimtelijk gezien heeft de toenemende vrijetijdsbesteding gevolgen voor het
gebruik van de stad. De positie van de binnenstad wordt steeds meer afhankelijk van het
imago en de mogelijkheid voor vrijetijdsbesteding. Daarnaast verdwijnt het onderscheid
tussen stad en land in toenemende mate. De toename van recreatie en de grotere vraag
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naar beleving van groen vanuit de stad zorgt voor een grotere ruimtedruk op het
omliggende landelijke gebied. Om aan die recreatieve druk te kunnen voldoen wordt stad
en land steeds meer geïntegreerd. Daarnaast krijgt het landelijk gebied een meer
recreatieve functie, bijv. via plattelandsvernieuwing en verbrede agrarische ontwikkeling.
7. Mobiliteit
Dagelijks wordt er gemiddeld 35 kilometer afgelegd, waarvan 30% voor woonwerkverkeer (Internet, PBL, 2011). De bereikbaarheid is echter afgenomen door toename
van het aantal files. In het algemeen heeft de Nederlandse samenleving zich ontwikkeld
tot een autoafhankelijke maatschappij. Door een grotere ruimtelijke spreiding van functies
(o.a.

woon-werkverkeer)

en

intensivering

van

de

activiteiten

(waaronder

vrijetijdsbesteding) wordt een tijdsdruk veroorzaakt die autogebruik aanmoedigd. De
komende jaren blijft er sprake van een groei van mobiliteit en met name van het aantal
autokilometers. Met name onder hoogopgeleide „kenniswerkers‟ wordt een grote toename
van de mobiliteit verwacht (vooral in kilometers). Ook zullen er meer verplaatsingen
worden gedaan voor vrijetijd en zullen senioren mobieler worden. Daarmee wordt de
spreiding van verkeer ook anders (meer verdeeld over de dag). Ruimtelijk gezien leidt
een grotere (vrijetijdsgerelateerde) mobiliteit tot het clusteren van voorzieingen en
functies aan de rand van stedelijke gebieden om de bereikbaarheid te optimaliseren
(KpVV, 2006).
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