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“Nederland is natuurlijk een soort Madurodam. En als je naar andere stadsregio’s kijkt als Londen
of Toronto, en nu zeg ik misschien iets wat niet helemaal politiek correct is, dan heeft het mij
eigenlijk verbaasd dat we nog zoveel gemeentes hebben in een kleine provincie als Utrecht. Er zijn
nog steeds 26 gemeentes. Het gaat de goede kant op, schaalvergroting is aan de hand, maar gezien
het gebied zitten we met z’n allen op een vierkante postzegel”.
Michiel van Liere, wethouder in Houten
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Samenvatting
Dit is een onderzoek naar het draagvlak voor vrijwillige samenwerking door gemeenten
in regionale planningcoalities. Regionale planningcoalities zijn in leven geroepen om
beter bestuur van stedelijke regio’s mogelijk te maken. Stedelijke regio’s worden steeds
belangrijker, maar zijn bestuurlijk sterk versnipperd. In dit onderzoek is het
gemeentelijk draagvlak onderzocht voor de casus ‘regionale woningprogrammering in de
stadsregio Utrecht’. De woningmarkt kent problematiek die om regionale oplossingen
vraagt. Gemeenten in de stadsregio Utrecht blijken graag samen te willen werken op dit
gebied, maar met een voorkeur voor de ‘zachte kant’ van die samenwerking. Voor het
maken van ‘harde afspraken’ over woningprogrammering bestaat geen
gemeenschappelijk draagvlak en dit lijkt dan ook onmogelijk. De regionale
planningcoalitie is daarom geen oplossing voor bestuurlijke versnippering. De regionale
planningcoalitie blijkt sterk in informatie en het faciliteren van kennisuitwisseling, wat
toegevoegde waarde heeft voor de gemeenten en de regio als geheel.
De bestuurlijke indeling van Nederland is sinds de invoering van het Huis van Thorbecke in
1851 vrijwel ongewijzigd gebleven, terwijl de sociaal-economische werkelijkheid sterk
veranderd is. Dit heeft tot gevolg dat er een spanningsveld is ontstaan tussen bestuurlijke
schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke vraagstukken. Al ruim honderd jaar wordt er een
bestuurlijk en academisch debat gevoerd over deze problematiek: het debat over het
middenbestuur. In de literatuur over dit onderwerp zijn twee lijnen te onderscheiden. In de
constitutionele lijn worden structuurwijzigingen van het bestuur in stedelijke regio’s
voorgesteld. In de governance-lijn wordt voorgesteld om te werken met de bestaande
bestuurslagen, aangevuld met meer informele, vrijwillige samenwerkingsverbanden. De
literatuur wijst uit dat de tweede lijn in de praktijk het vaakst is toegepast, maar dat vrijwillige
samenwerkingsverbanden nooit meer dan een marginale positie ten opzichte van de bestaande
bestuurslagen hebben gehad. Herstructurering volgens de constitutionele lijn zou de effectiviteit
van bestuur vergroten, maar blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk door de gevestigede
autonomie van de bestaande bestuurslagen.

In dit onderzoek worden vrijwillige samenwerkingsverbanden geanalyseerd aan de hand van
het concept ‘regionale planningcoalitie’. Een regionale planningcoalitie is een
samenwerkingsverband van overheden dat zich bezig houdt met ruimtelijke planning in een
stedelijke regio om zo regionale vraagstukken aan te pakken die anders niet aangepakt zouden
worden. Regionale planningcoalities opereren in een fragiel evenwicht en kennen een aantal
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die van invloed zijn op hun functioneren. Zo hebben
ze maar beperkte doorzettingsmacht, waardoor voor regionale beleidsvorming door de coalitie
volledig draagvlak onder alle deelnemende gemeenten noodzakelijk is. Het regionale belang
staat soms op gespannen voet met het lokale belang.

Woningprogrammering in de stadsregio Utrecht is de casus van dit onderzoek. Onder
woningprogrammering wordt verstaan: het bestuurlijk vaststellen van de wenselijke te realiseren
woningproductie binnen een overheidsterritoir, waarbij aantallen woningen, typen woningen,
woonmilieus en fasering in ogenschouw worden genomen. In de stadsregio Utrecht is Bestuur
Regio Utrecht de belangrijkste regionale planningcoalitie. Hierin werken negen gemeenten
6

samen aan ruimtelijk beleid. BRU kent een aantal verplichte taken, maar voor
woningprogrammering geldt dat de samenwerking vrijwillig is. De woningmarkt in het BRUgebied is gespannen door de huidige crisis. Enerzijds worden duurdere woningen slecht afgezet
en anderzijds is er een tekort aan woningen in de lagere segmenten. Gemeenten zijn op de
woningmarkt elkaars concurrenten. Regionale afstemming van de gemeentelijke
woningprogrammeringen, met herprogrammering en uitfasering, zou theoretisch leiden tot een
betere afstemming van vraag en aanbod. Elke gemeente heeft echter een andere financiële
positie (grondposities e.d.), waardoor herprogrammering en uitfasering voor elke gemeente
anders zal uitpakken. Financiële verevening tussen gemeenten is bij herprogrammering
noodzakelijk.

Aan de hand van interviews met gemeentelijke actoren (wethouders en beleidsambtenaren),
aangevuld met een lijst met Likert-items, is onderzocht hoe zwaar de respondenten de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen van BRU vinden wegen en of er onder de gemeenten draagvlak
is voor regionale woningprogrammering in BRU-verband. Uit de interviews blijkt dat de actoren
vooral de ‘zachte’ kanten van de regionale samenwerking waarderen en deze ook zwaar vinden
wegen: de platformfunctie, het uitwisselen van kennis en informatie en het inzichtelijk maken
van regionale problematiek. De gebreken zitten vooral aan de harde kant: gebrek aan
doorzettingsmacht van de coalitie ten opzichte van gemeenten, toename van bestuurlijke drukte
en problemen met democratische legitimatie. De gebreken worden door de respondenten echter
niet zwaar gewogen. Ze verwachten namelijk ook geen zware, sturende rol van BRU, maar tonen
juist draagvlak voor de lichtere rol. Enkel onder actoren van gemeenten met veel
woningbouwplannen (de ‘bouwgemeenten’) is draagvlak voor het maken van gedetailleerde
regionale programmeringsafspraken, want deze gemeenten hebben daar direct belang bij. Dit is
echter zeer moeilijk te realiseren, omdat woningprogrammering een strategisch onderwerp is,
terwijl gemeenten in hun woningprogrammering juist meer operationeel handelen. Door de
actoren van de gemeenten met weinig woningbouwplannen wordt een lichtere variant van
regionale woningprogrammering voldoende bevonden.

Elke gemeente heeft haar eigen belangen bij regionale samenwerking. Hét regionale belang
bestaat dan ook niet, maar elke gemeente creëert haar eigen regionale belang. De regionale
planningcoalitie kan geen eigen regionaal belang nastreven, omdat zij dan in conflict komt met
de gemeenten waar zij een verlengstuk van is. Het beleid van de coalitie blijft dus een optelsom
van lokaal beleid en een regionale planningcoalitie is dus niet in staat om het spanningsveld
tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke vraagstukken te overbruggen.
Wel kan de coalitie er voor zorgen dat gemeenten hun beleid zoveel mogelijk onderling
afstemmen en regionale thema’s, zoals de problemen op de woningmarkt, in beeld brengen bij
de betrokkenen.
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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterthesis; het sluitstuk van mijn masteropleiding Planologie aan de
Universiteit Utrecht. Toen ik een keuze moest maken voor het onderwerp besloot ik dat het
verstandig was de wereldproblematiek te gaan oplossen. De schaalproblematiek is in mijn ogen
een van de grootste, zo niet het grootste probleem waarmee de planologie te maken heeft en
daarom zag ik geen andere logische keuze dan dit tot onderwerp van mijn thesis te maken. Ik
heb mij vastgebeten in het al meer dan honderd jaar lopende debat over het middenbestuur. Al
snel bevond ik mij in dezelfde lock-in als waar het debat zelf zich in bevindt: het verhaal kende
kop nog staart en het geschrijf leidde tot veel tekst en borrelpraat. Het was geen gemakkelijke
opgave, maar met pijn en moeite ben ik er toch in geslaagd het abstracte debat te koppelen aan
de concreetheid van cement en stenen: regionale woningprogrammering in de stadsregio
Utrecht. Met deze koppeling hoop ik een bijdrage te hebben geleverd door enerzijds het debat
over het middenbestuur tastbaar te maken en anderzijds regionale woningprogrammering in de
stadsregio Utrecht te voorzien van een breder kader.

Op deze plaats wil ik een aantal personen bedanken die hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van deze thesis. Ten eerste mijn twee begeleiders die mij, vanuit wetenschap en
praktijk, hebben ondersteund. Ik dank Tejo Spit, hoogleraar planologie aan de Universiteit
Utrecht, voor zijn kritische blik en het telkens grondig bestuderen van mijn teksten. Dankzij hem
ben ik er in geslaagd een koers te bepalen en hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Ik dank
Peter Smit, teammanager strategisch beleid bij Bestuur Regio Utrecht, omdat hij mij de
gelegenheid heeft geboden kennis te maken met het werken bij een regio en heeft geholpen om
de praktijk een plaats te geven in dit onderzoek. Ik dank ook de andere collega’s bij BRU, in het
bijzonder Rob van Hilten, Ralph Kohlmann en Ria Driessen, voor hun inhoudelijke bijdragen. Ik
dank mijn studiegenoot Stefan Holstege voor de onderhoudende ‘ambtelijke borrels’ waarop wij
ons wel en wee als stagiair-ambtenaren en thesis-lotgenoten konden delen. Ik dank ook mijn
ouders en vrienden die mij tijdens het proces gesteund hebben. Tot slot dank ik de
respondenten van de interviews voor hun tijd en inzet voor dit onderzoek.
Michiel Standaert

Utrecht, 8 augustus 2012
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Hoofdstuk 1 ǀ Inleiding

1.1 ǀ Aanleiding voor het onderzoek
Ruimtelijke vraagstukken hebben altijd een ruimtelijk schaalniveau wat de geografische
reikwijdte van het vraagstuk omschrijft. Zo kunnen vraagstukken zich afspelen op schaal van
wijk, stad, agglomeratie, regio, land enzovoorts. Overheden die ruimtelijk beleid voeren kennen
ook ruimtelijke schaalniveaus; in Nederland zijn dit gemeente, provincie en Rijk. Voor een
optimale ruimtelijke beleidspraktijk is territoriale samenhang noodzakelijk (Europees
Economisch en Sociaal Comité, 2011 p8). Dat wil zeggen dat de schaalniveaus waarop het
openbaar bestuur is ingericht zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de schaalniveaus van
ruimtelijke vraagstukken. De publieke regulering van woningbouw en volkshuisvesting zou
bijvoorbeeld moeten plaatsvinden op het schaalniveau waarop woonpatronen zich aftekenen.
Deze territoriale samenhang blijkt in de praktijk echter moeilijk te optimaliseren (o.a. WRR,
1995 p7). Steden zijn in de 20e eeuw uitgegroeid tot stedelijke gebieden, die reiken tot ver over
hun oorspronkelijke stads/gemeentegrenzen. En woon- en leefpatronen van burgers spelen zich
af op grotere schalen dan die van de bestuurlijk afgebakende gemeenten (EUROCITIES, 2011
p8). De grenzen van het openbaar bestuur vallen dus niet meer samen met de ruimtelijke
patronen van de sociaal-economische werkelijkheid (o.a. Brenner, 1999; WRR, 2002). Sterker
nog: bestuurlijke grenzen lijken juist een belemmering te vormen voor ruimtelijke
ontwikkelingen (Commissie-Geelhoed, 2002 p59). Er is dus sprake van een spanningsveld
tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven. Wat betekent dit
spanningsveld voor het openbaar bestuur en overheidsplanning in het bijzonder? Hoe kunnen
plannende overheden, die gebonden zijn aan gedateerde grenzen, zich handhaven in en sturing
geven aan dit bestuurlijk versnipperde sociaal-economische landschap? Sinds ongeveer 1925
wordt in Nederland een bestuurlijk en academisch debat gevoerd over deze problematiek (o.a.
Allers & Fraanje, 2011; Commissie-Geelhoed, 2002; Janssen-Jansen, 2004 p55). Dit debat heeft
tot nog toe niet tot een bevredigende oplossing geleid 1.

Steden vormen de belangrijkste aangrijpingspunten van politiek en beleid (CPB, 2010 p7),
omdat hier de dichtheid van menselijke activiteiten het hoogst is. Dit maakt dat het
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven in
stedelijke regio’s het sterkst voelbaar is. Bestuurlijke versnippering maakt planning op
stadsregionale schaal problematisch (Voogd & Woltjer, 2010 p83). Regionale samenwerking
door gemeenten is een van de mogelijke oplossingen om tot regionale planning te komen (o.a.
Allers & Fraanje, 2011). In de stadsregio Utrecht is hiervoor Bestuur Regio Utrecht (BRU)
opgericht. In BRU-verband wordt door negen gemeenten (De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein,
Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist) onderling afgestemd over ruimtelijk beleid.
Het BRU is een Wgr-plusregio, wat wil zeggen dat de samenwerking is gebaseerd op de Wgrplus 2. De stadsregio Utrecht is zowel demografisch als economisch een van de snelst groeiende
1

Het onvermogen van het debat om oplossingen te vinden voor dit probleem komt aan bod in paragraaf 2.1.

2

Meer over de Wgr-plus in paragraaf 2.1.
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regio’s in Nederland (PBL, 2011 p156). Om verstedelijking zo duurzaam mogelijk te laten
plaatsvinden is regionale samenwerking volgens BRU noodzakelijk (BRU, 2011c p3). In de regio
is een blijvende grote vraag naar woningen, maar tegelijkertijd is de woningmarkt ingezakt 3
(BRU, 2011c p3). Er wordt nu in BRU-verband gezocht naar regionale oplossingen in de zin van
regionale woningprogrammering. Dit traject vormt de casestudie van dit onderzoek. Onderzocht
wordt wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn voor het regionale
samenwerkingsverband.
1.2 ǀ Maatschappelijke relevantie

De inrichting van bestuurlijk Nederland, in relatie tot de economische en demografische
ontwikkeling van stadsregio’s, staat al decennia lang hoog op de politieke agenda 4. In stedelijke
regio’s, waar verdichting van ruimtelijke opgaven en schaarste van ruimte het grootst zijn,
komen projecten van regionaal belang moeilijk van de grond (Spit & Zoete, 2006 p116). Het
debat over het middenbestuur heeft tot dusver nog geen fundamentele oplossing voor het
probleem gevonden (Allers & Fraanje, 2011 p103; Commissie-Geelhoed, 2002 p65; Commissie
Montijn, 1989 p44; WRR, 1995 p13). De Raad van advies voor de ruimtelijke ordening schreef in
1973:

“De raad is van mening dat de maatschappelijke ontwikkeling van de laatste jaren de
noodzaak van de invoering van bestuurseenheden op gewestelijk niveau nog aanmerkelijk
meer urgent heeft gemaakt. De ruimtelijke processen op gewestelijke schaal worden steeds
belangrijker en vragen om beheersing door een adequate bestuursvorm. In het huidige
stadium van de maatschappelijke ontwikkeling wordt met name een bestuurlijk
integratiekader voor de ruimtelijke procesbeheersing op stadsgewestelijk niveau ernstig
gemist”. (Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, 1973 p8).

Dit advies geldt dertig jaar later nog steeds. De Commissie-Geelhoed verwoordt het gebrek aan
resultaat van het debat in haar rapport uit 2002 als volgt:

En:

“Aan ambitieuze plannen tot ingrijpende renovatie van Thorbecke’s drielagenstructuur
heeft het niet ontbroken. Sinds de jaren zestig is de bestuurlijke organisatie het object van
studies, blauwdrukken en politieke voornemens geweest. Voor zover deze al tot uitvoering
kwamen, bleken de resultaten ervan even marginaal als vluchtig. De herhaalde pogingen
tot de constructie van een partiële, gewestelijke tussenverdieping tussen de gemeentelijke
en provinciale bestuurslagen hebben tot opmerkelijk weinig blijvends geleid. De vraag
waarvoor dit architectonisch geknutsel nu een oplossing moest bieden werd daarbij zelden
helder gesteld, laat staan beantwoord”. (Commissie-Geelhoed, 2002 p10).
“Zo is de discussie over de bestuurlijke organisatie van ons land een aardig, vooral
academisch, tijdverdrijf gebleven, die als “l’art pour l’art” gevoerd, niet tot beklijvende
resultaten kòn leiden”. (Commissie-Geelhoed, 2002 p10).

3

Hoe dit kan, wordt uitgelegd in hoofdstuk 6.

4

Zie de uiteenzetting over het debat over het middenbestuur, paragraaf 2.2.
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Op de regionale schaal ontbreekt het aan bestuurskracht (Köper, 2010 p178). De versnippering
van het bestuurlijke landschap in stedelijke regio’s zorgt voor conflicterende belangen,
waardoor projecten stagneren (Van den Brink, Van der Valk & Van Dijk, 2006 p153; CommissieMontijn, 1989 p 44; Commissie-Geelhoed, 2002 p25; Spit & Zoete, 2006 p117; Visser, 2002). Er
is wel degelijk veel ‘bestuurlijke drukte’ op het regionale niveau, maar de gewenste
beleidseffecten worden niet bereikt:

“Op het bestuurlijke middenniveau is sprake van een opvallende bestuurlijke drukte, maar
deze kan het beeld van stagnatie en machteloosheid niet wegnemen. Plannen blijven liggen
en wachten al jaren op uitvoering. Met name in de Randstad zijn de gevolgen daarvan
dagelijks voelbaar (infrastructuur en light rail blijven uit, het landschap ‘verrommelt’, de
druk op de leefbaarheid neemt toe). Dit gebrek aan daadkracht schaadt ook de legitimiteit
van het bestuur. Men kan niet ongestraft nalaten uit te voeren wat beloofd is. Op dit
regionale niveau bestaat dringend behoefte aan een dynamisch, intermediair bestuur dat
wat kan afdwingen en de samenhangen weet te bewaken”. (Commissie-Geelhoed, 2002
p59).

Het nut van structuurveranderingen of een blauwdruk voor stadsregionale bestuurslagen wordt
in twijfel getrokken (o.a. WRR, 1995 p9), maar het is alleszins duidelijk dat er op het regionale
niveau iets moet veranderen. Want: “De optimale schaal voor het openbaar bestuur bestaat niet.
[…] Wel is een optimalisering van de schaal van bestuur denkbaar en wenselijk”. (Werkgroep
openbaar bestuur, 2010 p29).
Bovendien lijkt het erop dat overheden in die context verantwoordelijkheden voor lastige
vraagstukken van zich afschuiven, omdat niet duidelijk is wie waar over gaat:

“De samenleving als geheel is kortom complexer geworden. In een poging om deze
complexiteit te reduceren zijn taken over meer overheidslagen verdeeld en op veel plaatsen
belegd. De Rob (2010) constateert dat het misgaat in de relatie tussen mensen en bestuur,
als het bestuur de illusie wekt dat met verplaatsing van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden de angel uit complexe vraagstukken is gehaald. In veel gevallen zijn
ingewikkelde vraagstukken echter alleen op afstand geplaatst. Als het politieke bestuur
vervolgens niet duidelijk markeert waar het wel en niet over gaat en als het de fictie in
stand houdt dat het wel overal invloed op kan uitoefenen, komt het vertrouwen van de
burger in de overheid onder druk te staan”. (Werkgroep openbaar bestuur, 2010 p19).

Het voortslepende debat zorgt voor continue onzekerheid in het stelsel. Zo staan op het moment
van schrijven de Wgr-plusregio’s, waaronder BRU, ter discussie. Deze onzekerheid kan leiden tot
voorzichtigheid en uitstel in besluitvorming. Het is dus van belang dat er voortgang wordt
gemaakt met het verbeteren van het bestuur op stadsregionale schaal, om een beleidsimpasse te
voorkomen.

Regionale samenwerkingsverbanden, en vooral de Wgr-plusregio’s, ondervinden bovendien
problemen met hun democratische legitimatie (Commissie-Geelhoed, 2002 p40). De Wgrplusregio’s zijn in principe geen extra bestuurslagen, maar ‘verlengd lokaal bestuur’
(Commissie-Nijpels, 2009 p7). Ze vormen echter een eigen organisatie en nemen
bovengemeentelijke beleidsbeslissingen, waardoor ze volgens het Ministerie van Binnenlandse
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Zaken en Koninkrijksrelaties (2011, p13) tenderen naar een bestuurslaag. In die optiek zouden
de Wgr-plusregio’s de enige Nederlandse bestuurslagen zonder rechtstreeks gekozen bestuur
zijn. Daarnaast krijgen regionale samenwerkingsverbanden het verwijt bestuurlijke drukte te
veroorzaken. De Raad voor het openbaar bestuur (2006, p14) spreekt bijvoorbeeld van het
bestaan van een onoverzichtelijk stelsel van ‘hulpstructuren’ rond het Huis van Thorbecke. Al
zou de flexibiliteit van deze ‘hulpstructuren’ ook als een voordeel kunnen worden beschouwd,
het probleem van democratische legitimatie blijft wezenlijk:

“Wat door sommigen wordt gezien als ‘verrommeling’ van ons bestuurlijk bestel, is voor
anderen het bewijs van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van datzelfde bestel.
Dat neemt niet weg dat de democratische legitimatie van functionele hulpstructuren een
problematisch en vooral lastig vraagstuk blijft. (Raad voor het openbaar bestuur, 2006
p14).

In een publicatie van Forum Stedelijke Regio’s, het netwerk voor stadsregionale
samenwerkingsverbanden in Nederland, geeft Modder (2011 p281) aan dat de regio’s zelf (met
name de Randstedelijke regio’s) niet helder zijn in het bepalen van hun positie. Het gebrek aan
consensus over het schaalbegrip van regio’s draagt hier ook niet bepaald aan bij. Zoals de
commissie-Geelhoed aangeeft is het regiobegrip in Nederland onvoldoende gedefinieerd:

“Nederland gaat buitengewoon onnauwkeurig om met het begrip regio. Is dat de provincie?
Horen ook de stadsgewesten (’kaderwetgebieden’) daar toe? De vele functionele regio’s? De
rijksdepartementen met hun diensten en inspecties in de regio? […] Omdat er grote
belangen op het spel staan, binnenlands en over de grens, is het zaak dat hier snel
duidelijkheid wordt geschapen”. (Commissie-Geelhoed, 2002 p58).

Een herdefiniëring van (stedelijke) regio’s lijkt dus nodig om het bestuur te kunnen verbeteren
(EUROCITIES, 2011 p11). Een nieuw concept van stedelijke regio’s waarin vele partijen zich
kunnen vinden lijkt noodzakelijk om consensus te bereiken over regionale beleidsvoering.

De Randstad, waaronder de stadsregio Utrecht, heeft een bijzondere positie binnen het debat
over het bestuur van stedelijke regio’s (Lambooy, 1998 p464). In dit gebied is de vraag naar en
dus ook de druk op beschikbare ruimte het grootst. Maar juist hier is ook de bestuurlijke
versnippering het grootst:

“Een bijzonder probleem vormt daarbij de Randstad, die bestuurlijk zeer is versnipperd,
maar steeds meer een maatschappelijke entiteit wordt. Projecten van randstedelijk belang
komen niet of moeizaam van de grond”. (Commissie-Geelhoed, 2002 p58).

In dit onderzoek wordt woningprogrammering in de stadsregio Utrecht als casus behandeld.
Regionale woningprogrammering wordt door BRU, diverse gemeenten en de provincie Utrecht
van belang geacht voor een evenwichtige ontwikkeling van de stadsregio (BRU, 2011a p5; BRU,
2011c; Gebiedsagenda Utrecht 2009, 2009 p17; NV Utrecht, 2009 p23). Omdat de woningmarkt
is ingezakt, stagneren woningontwikkelingen en gemeenten ondervinden hierdoor financiële
problemen (o.a. BRU, 2011c). Daarnaast moet wel aan de (toekomstige) woningvraag worden
voldaan. Zo zijn veel starterswoningen nodig om te voorkomen dat jonge mensen de regio
verlaten (BRU, 2009 p6). De onzekerheid rond de toekomst van het BRU maakt regionale
woningprogrammering moeilijk. In het empirische deel van dit onderzoek worden knelpunten
geanalyseerd. Dit kan bijdragen aan de discussie over regionale woningprogrammering in de
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stadsregio Utrecht. Omdat regionale woningprogrammering een onderwerp is dat in meerdere
regio’s in Nederland speelt en de gevonden knelpunten ook voor andere terreinen dan wonen
relevant kunnen zijn, kan dit onderzoek bijdragen aan de bredere discussie over regionale
woningprogrammering en regionale samenwerking.

1.3 ǀ Wetenschappelijke relevantie

In dit onderzoek wordt de actuele bestuurlijke discussie over regionale
woningbouwprogrammering in de stadsregio Utrecht benaderd vanuit de schaalproblematiek.
Startpunt vormt de (internationale) wetenschappelijke literatuur waarin deze wordt behandeld.
De schaalproblematiek, oftewel het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de
schaal van ruimtelijke vraagstukken, bevindt zich op het kruispunt van de geografie en de
bestuurskunde. In zowel geografische als bestuurskundige literatuur is veelvuldig over het
onderwerp geschreven.

In de bestuurskunde gaat het dan vooral om de aan de geografie gerelateerde stroming
bestuursgeografie, waarin de territoriale aspecten van bestuur worden onderzocht (o.a. Bours,
1986; Bryan & Wolf, 2010; Leemans, 1992 p2). In de geografische literatuur zijn volgens Spit en
Zoete (2006 p236) twee richtingen te onderscheiden. Ten eerste de economische benadering,
waarin rationaliteit en efficiency centraal staan. Ten tweede de geopolitieke en politiekgeografische benadering, waarin machtsverhoudingen centraal staan. In de tweede benadering
groepeert de geografische literatuur zich grotendeels rond het thema politics of scale: de
discussie die wordt gevoerd over het gebruik van schaalniveaus als instrument in politiek en
ruimtelijk beleid (o.a. Brenner, 1999; Cox, 2010; MacKinnon, 2010; Smith, 1993). In zowel de
geografie als de bestuurskunde wordt de schaalproblematiek beschreven voor stedelijke regio’s,
meestal vanuit een beleidsoogpunt dat breder is dan alleen ruimtelijke ordening of ruimtelijke
ontwikkeling. In de specifiek planologische literatuur wordt specifiek ingegaan op de invloed
van de schaalproblematiek op ruimtelijk beleid in stedelijke regio’s (o.a. Healey, 2009; JanssenJansen, 2011a).

Schaalproblematiek en samenwerking tussen overheden hebben veel aandacht gekregen in de
internationale literatuur, maar volgens Bryan en Wolf (2010, p102) is er weinig aandacht
besteed aan vrijwillige samenwerking tussen overheden. Er is nog minder onderzoek dat zich
specifiek heeft gericht op de rol van vrijwillige samenwerkingsverbanden in regionale
beleidsvorming (Bryan & Wolf, 2010 p102). Juist die deelgebieden zijn relevant in dit onderzoek,
omdat de huidige regionale samenwerking in de Utrechtse regio afhankelijk is van een
vrijwillige basis. Emerson, Nabatchi en Balogh (2012, p1) geven aan dat de term collaborative
governance (duidend op samenwerking tussen overheden) veelvuldig gebruikt wordt in
bestuurskundige literatuur, maar dat er geen eenduidige definitie voor is en het begrip
inconsequent gebruikt wordt. Volgens Emerson, Nabatchi en Balogh (2012) beperkt dit de
mogelijkheden voor onderzoekers om theorie op dit gebied te ontwikkelen en te testen. In dit
onderzoek wordt daarom een concept ontwikkeld waarmee de hedendaagse samenwerking
tussen overheden kan worden geanalyseerd: de regionale planningcoalitie 5.

In de recente geografische literatuur rond politics of scale wordt uitgegaan van een
poststructuralistische benadering van het schaalbegrip (o.a. Marston, 2005; MacKinnon, 2010).
5

Dit concept wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3.
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Het poststructuralisme, als uitgewerkt door Michel Foucault, heeft twee karakteristieken (Jones,
2012). Ten eerste gaat het poststructuralisme (in tegenstelling tot het structuralisme) niet uit
van vaste onderliggende structuren die het gedrag van mensen verklaren. Ten tweede stelt het
poststructuralisme dat maatschappelijke patronen nooit objectief, dus vanaf de zijlijn, kunnen
worden bestudeerd, omdat de wetenschapper zelf onderdeel uitmaakt van die maatschappelijke
patronen. Deze twee principes kunnen worden toegepast op het fenomeen ‘ruimtelijk
schaalniveau’ door te stellen dat het schaalniveau van een stadsregio niet fysiek is vastgelegd en
objectief kan worden beschreven, maar wordt gevormd door interacties tussen individuele
actoren en dus enkel subjectief kan worden beschreven. Het poststructuralisme sluit aan bij het
postmodernisme: een manier van denken die, in tegenstelling tot het modernisme, niet
vasthoudt aan onomstotelijke, objectieve waarheden maar uitgaat van externe realiteiten die
gevormd worden door individuen (Bryman, 2008 p680). Het communicatieve aspect
overvleugelt dus het formele aspect (Janssen-Jansen, 2011a p258).

Schaal wordt volgens MacKinnon (2010) in de poststructuralistische benadering gezien als
sociaal construct en instrument voor communicatie. MacKinnon geeft aan dat deze benadering
relatief nieuw is en om onderzoek vraagt:

“This approach remained underdeveloped until the recent infusion of poststructural
perspectives into the scale debate, inspiring an alternative research agenda. In this sense,
the concern with how scales are socially constructed through social practice and discourse
and the ways in which scale becomes embroiled in forms of identification and place-making
represent a real strength of poststructural work, opening up a new set of issues from those
emphasized by political-economic researchers”. (MacKinnon, 2010 p26).

MacKinnon citeert ook Moore, die aangeeft dat onderzoek aandacht zou moeten besteden aan de
rol van ruimtelijke schaalniveaus in beleidsvoering:

“… research should focus on the processes through which ‘specific scalar configurations
solidify in consciousness and practice, and the effects these developments have on social,
political and cultural relations”. (Moore, 2008 in MacKinnon, 2010 p27).

1.4 ǀ Afbakening

De inhoudelijke afbakening van dit onderzoek omvat vier elementen: het formuleren van een
theoretisch kader, een theoretisch perspectief, de beleidsinhoud en een casus. Zoals eerder
gesteld vormt het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke
vraagstukken een belangrijk probleem voor ruimtelijke planning in stedelijk regio’s (o.a.
Commissie-Geelhoed, 2002). De schaalproblematiek vormt daarom het theoretisch kader van dit
onderzoek.

Vele typen actoren hebben te maken met het genoemde spanningsveld: overheden en semioverheden, burgers en bedrijfsleven. Om focus te kunnen bereiken dient het onderzoek te
worden toegespitst op één specifiek type actor of een specifieke groep actoren. Gekozen is voor
regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, omdat deze juist zijn uitgevonden om de
kloof tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke vraagstukken te
overbruggen. Voor deze samenwerkingsverbanden wordt het concept regionale
planningcoalities gebruikt. Dit is een eigen concept waarmee de werkelijkheid wordt bestudeerd
en kan daarom worden beschouwd als het theoretisch perspectief van dit onderzoek. De
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sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die aan bod komen zijn allemaal van toepassing op
regionale planningcoalities.

Regionale woningprogrammering is de beleidsinhoud die in dit onderzoek centraal staat. Het is
een onderwerp waarin de gevoeligheden van regionale planningcoalities duidelijk naar voren
kunnen komen, aangezien het volledig afhankelijk is van vrijwillige samenwerking en er
bovendien financiële consequenties aan verbonden zijn. Daarnaast is het een relevant
onderwerp omdat het in meerdere regio’s in Nederland speelt.
De casus in dit onderwerp is regionale woningprogrammering in de stadsregio Utrecht. In deze
casus worden de aan de hand van literatuur beschreven sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen van en voor regionale planningcoalities getoetst aan de praktijk. Gezien de
autonomie van gemeenten, en het feit dat het primaat van ruimtelijke planning bij de gemeenten
ligt, zijn de gemeentelijke organisaties de belangrijkste spelers in regionale
woningprogrammering. Bovendien is de voortzetting van regionale samenwerking in de
Utrechtse regio, gezien de mogelijke opheffing van het BRU, afhankelijk van initiatieven vanuit
de gemeenten. De casestudie zal zich dan ook richten op actoren binnen de gemeenten zelf.

Gezien de ruimtelijke component van het onderzoek is een geografische afbakening van de casus
nodig. Onder ‘stadsregio Utrecht’ wordt in dit onderzoek verstaan: het stedelijke gebied dat het
stadscentrum van Utrecht als functioneel middelpunt heeft. De begrenzing van dit gebied is
betwistbaar. Dit onderzoek richt zich echter op het functioneren van de regionale
planningcoalitie en daarom wordt in de casestudie wel uitgegaan van een administratief
afgebakend gebied: het grondgebied van de gemeenten die samenwerken in het BRU. De Wgrplusregio’s worden in de praktijk vaak aangeduid met de term ‘stadsregio’. In dit onderzoek
wordt echter duidelijk onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke en de bestuurlijke term.
Waar wordt gesproken over ‘stadsregio’ wordt dan ook altijd de stadsregio in sociaaleconomische zin bedoeld en de Wgr-plusregio’s zullen altijd met de term Wgr-plusregio worden
aangeduid 6.

1.5 ǀ Onderzoeksplan

De doelstelling is te komen tot een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met
betrekking tot de schaalproblematiek die zich voordoen bij regionale woningprogrammering in
de stadsregio Utrecht en suggesties aan te dragen voor verbetering van het beleid. Deze
doelstelling wordt bereikt door het beantwoorden van de hoofdonderzoeksvraag:

Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor regionale planningcoalities in het
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven, en hoe
komen deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tot uiting in regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht?
Beantwoording van de hoofdvraag vindt plaats aan de hand van vier deelvragen. Het eerste deel
van het onderzoek is het theoretische deel. Dit deel geeft, aan de hand van drie deelvragen, een
overzicht van de literatuur over het spanningsveld. De eerste deelvraag hierbij luidt:
6

Om verwarring met de Wgr-plusregio’s uit te sluiten had voor de sociaal-economische regio’s ook de term
‘stedelijke regio’ gebruikt kunnen worden in plaats van ‘stadsregio’.

15

1. Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s zouden moeten reageren en
hebben gereageerd op het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal
van ruimtelijke opgaven?
Beantwoording van de eerste deelvraag brengt in beeld wat de literatuur vermeldt over
schaalpolitiek in stedelijke regio’s en hoe overheden en actoren hierin (zouden moeten)
handelen. De tweede deelvraag is:

2. Wat zijn regionale planningcoalities en wat zijn voor regionale planningcoalities in theorie
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het toenemende
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?

De tweede deelvraag leidt, aan de hand van theorie die bij de eerste deelvraag naar voren is
gekomen, tot van het concept van regionale planningcoalities en een theoretische analyse van
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor regionale planningcoalities met
betrekking tot de schaalproblematiek. Omdat de casestudie over woningprogrammering gaat,
vraagt de derde deelvraag om een overzicht van literatuur over regionale
woningprogrammering:
3. Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s in hun regionale
woningbouwprogrammering zouden moeten reageren en hebben gereageerd op het
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?

Om de analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te voeden met informatie uit de
praktijk, wordt een casus onderzocht. De casus vormt het tweede deel van dit onderzoek: het
empirische deel. De analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die opgesteld is aan
de hand van de tweede deelvraag, wordt empirisch getoetst aan de praktijk in de Utrechtse
stadsregio. Dit aan de hand van de vierde deelvraag:

4. Hoe komen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tot uiting in regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht?

De casus wordt onderzocht door middel van semigestructureerde open interviews met
gemeentelijke bestuurders en beleidsambtenaren die betrokken zijn bij (regionale)
woningprogrammering. In het derde deel van dit onderzoek, de synthese, volgt een algemene
conclusie die de hoofdvraag beantwoordt.
1.6 ǀ Conceptueel model

In figuur 1.1 is het voorlopig conceptueel model weergegeven. Dit model vormt de basis voor de
opzet van het onderzoek en bevat aannames over het functioneren van de regionale
planningcoalitie en regionale woningprogrammering. Het theoretisch kader, het spanningsveld
tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke vraagstukken, is weergegeven
door deze twee typen schaalniveaus in aparte blokken te plaatsen. Twee bestuurlijke
schaalniveaus spelen hier een rol: de schaal van de afzonderlijke gemeenten en de schaal van de
regionale planningcoalitie. Omdat regionale planningcoalities zijn opgericht om beter te kunnen
aansluiten op de schaal van ruimtelijke vraagstukken, is er een pijl weergegeven van ‘schaal van
ruimtelijke vraagstukken’ naar ‘regionale planningcoalitie’. De regionale planningcoalitie kent
sterktes en zwaktes en ondervindt kansen en bedreigingen die voortkomen uit het
spanningsveld met de klassieke bestuurslagen (gemeenten). Deze sterktes, zwaktes, kansen en
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bedreigingen hebben een positief of negatief effect op de effectiviteit van regionale
woningprogrammering. Het voorlopige conceptueel model is enkel gebaseerd op dit eerste
hoofdstuk. In hoofdstuk 5 volgt een aangepaste en uitgebreide versie.
Schaal van ruimtelijke vraagstukken
Regionale
woningmarkt(en)

[+] Kansen

[-] Bedreigingen

Bestuurlijke schaalniveaus

Regionale planningcoalitie

[+] Sterktes

[-] Zwaktes

Effectiviteit van
regionale
woningprogrammering

[+] Kansen

Gemeenten

Figuur 1.1: Voorlopig conceptueel model
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[-] Bedreigingen

1.7 ǀ Leeswijzer
In figuur 1.2 is een schematische leeswijzer opgenomen. De leeswijzer laat zien hoe deelvragen
en hoofdstukken met elkaar samenhangen en welke onderdelen behoren tot respectievelijk het
theoretische deel, het empirische deel en de synthese.
Theoretisch deel
Deelvraag 1
Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
Het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de
schaal van ruimtelijke vraagstukken

Deelvraag 2
Hoofdstuk 3: Theoretisch perspectief
Regionale planningcoalities
Deelvraag 3
Hoofdstuk 4: Beleidsinhoud
Regionale woningprogrammering

Empirisch deel
Deelvraag 4
Hoofdstuk 5-8: Casus
Regionale woningprogrammering in de stadsregio Utrecht
Hoofdstuk 5:
Operationalisering

Hoofdstuk 6:
Casusbeschrijving

Hoofdstuk 7:
Resultaten

Synthese
Hoofdvraag
Hoofdstuk 9: Conclusie

Figuur 1.2: Schematische leeswijzer
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Hoofdstuk 8:
Analyse
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Hoofdstuk 2

ǀ Theoretisch kader
Het spanningsveld tussen bestuurlijke
schaalniveaus en de schaal van
ruimtelijke vraagstukken

Er is een spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven.
De vraag is hoe overheden die zich bezig houden met ruimtelijke planning in stedelijke gebieden
omgaan en zouden moeten omgaan met dit spanningsveld. In dit hoofdstuk wordt de volgende
deelvraag beantwoord:

Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s zouden moeten reageren en hebben
gereageerd op het toenemende spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van
ruimtelijke opgaven?
In paragraaf 2.1 wordt aan de hand van beleidspublicaties het Nederlandse bestuurlijke debat
geschetst dat zich met deze problematiek bezighoudt. In paragraaf 2.2 wordt een overzicht
gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de schaalproblematiek.
2.1 ǀ Het debat over het middenbestuur

In 1848 werd in Nederland een nieuwe grondwet ingevoerd onder leiding van staatsman J.R.
Thorbecke. Uit deze grondwet volgde de Gemeentewet van 1851, waarmee het Huis van
Thorbecke in leven werd geroepen (Wagenaar, 2011 p121). Met het Huis van Thorbecke werd
voor heel Nederland een eenvormig stelsel van bestuurslagen vastgelegd, bestaande uit Rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen. Sinds dat jaar hebben er geen ingrijpende wijzigingen
plaatsgevonden in de bestuurlijke indeling van Nederland (Allers & Fraanje, 2011 p103;
Commissie-Geelhoed, 2002 p9). Grenswijzigingen, herindelingen van gemeenten en
waterschappen en het ontstaan van de provincie Flevoland daargelaten is de bestuurlijke
inrichting van Nederland nog grotendeels hetzelfde als in 1851.

De ruimtelijke patronen van de Nederlandse samenleving zijn sinds het Huis van Thorbecke
echter sterk veranderd (o.a. Commissie-Geelhoed, 2002 p11; Werkgroep openbaar bestuur,
2010 p19; WRR, 2002). Tijdens de industrialisering is de ruimtelijke dynamiek in een
stroomversnelling gekomen en daarna is deze alleen maar toegenomen. Het economische en
demografische zwaartepunt heeft zich de afgelopen decennia steeds meer verplaatst naar
stedelijke gebieden. Deze zijn gegroeid over hun gemeente- en soms ook provinciegrenzen heen
(o.a. Commissie-Geelhoed, 2002 p17 en 58; VROM-raad, 2008 p7). Het zwaartepunt van de
ruimtelijke ordeningspraktijk ligt echter nog steeds bij de gemeenten (Buitelaar, Lagendijk &
Jacobs, 2007 p902), terwijl die slechts een fragment vormen van de stedelijke regio’s waar zij
deel van uitmaken. Dit lijkt onvermijdelijk te leiden tot gebrek aan samenhang in ruimtelijk
beleid op de regionale schaal (o.a. Commissie-Geelhoed, 2002 p24). De vraag is dan ook of de
huidige bestuurlijke indeling van Nederland, waarin het Huis van Thorbecke nog fier overeind
staat, nog wel toereikend is om adequate sturing te voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van
stedelijke regio’s (zie ook box 2.1).
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Box 2.1: Het Huis van Thorbecke en het tijdsbeeld van 1848
“Het model van Thorbecke kwam tot stand in een Nederland dat nog aan de vooravond van de eerste
industriële revolutie stond. Een leeg land waarin het leven van de overgrote meerderheid van de
burgers zich geheel binnen de lokale gemeenschappen afspeelde. Een land waar, de vaak schrijnende
armoede in de steden en het platteland ten spijt, de “sociale questie” nog slechts in de verte
rommelde. Een land ook, waar de productie van nijverheid en landbouw voor het overgrote deel voor
lokale of (kleine) regionale markten bestemd was. Het waterrijke Westen van het land uitgezonderd,
vond interlokaal en interregionaal vervoer van mensen en goederen naar huidige maatstaven
sporadisch plaats. In die context konden gemeenten en provincies hun in zichzelf besloten
huishouding voeren en bleef het verkeer tussen de bestuurslagen heel spaarzaam. In die context ook
kon de organisatie van het openbaar bestuur worden benaderd in termen van drie kringen, die elk
hun autonome huishouding voerden”. (Uit: Commissie-Geelhoed, 2002 p11).

De afgelopen decennia is het hierboven beschreven spanningsveld oorzaak geweest van een
debat over wat de meest geschikte vorm en schaal van bestuur voor stedelijke regio’s zou
moeten zijn. Dit is het debat over het middenbestuur. Al vanaf 1925 waren er met regelmaat
discussies over het al dan niet instellen van bestuurslagen op regionaal niveau, om de scheve
verhouding tussen centrum- en randgemeenten te doorbreken (Janssen-Jansen, 2004 p55).
Allers & Fraanje (2011 p 109) beschrijven het naoorlogse debat over het middenbestuur in een
recente publicatie en onderscheiden hierin vier fasen. In deze paragraaf worden de vier fasen
van Allers en Fraanje aangehouden omdat ze duidelijk de verschuiving van de focus in het debat
weergeven.

De eerste fase begint met het rapport van de commissie-Koelma uit 1947. In dit rapport werd
geconstateerd dat er sprake is van een ‘regionaal gat’ tussen gemeenten en provincies. De
commissie stelde voor ‘districten’ in te stellen: een vierde bestuurslaag tussen gemeenten en
provincies in. Het parlement stemde niet in met dit voorstel, maar kwam in plaats daarvan met
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die intergemeentelijke samenwerking mogelijk
maakte. Samenwerking volgens de Wgr is voor gemeenten vrijblijvend en kan niet van bovenaf
worden opgelegd. In 1965 werd voor de regio Rotterdam het Openbaar Lichaam Rijnmond
ingesteld, dat bedoeld was om uiteindelijk toch te kunnen doorgroeien tot een district. In 1976
werd voor de regio Eindhoven een vergelijkbaar openbaar lichaam ingesteld (Castenmiller, 2009
p306). Beide experimenten bleken echter geen succes door de instabiele verhouding tussen
district/stadsgewest en de dominante centrumgemeente (Commissie-Montijn, 1989 p44). Ook
de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening stelde structuurwijzigingen voor. Zij pleitte in
haar rapport uit 1973 voor invoering van stadsgewesten (ongeveer hetzelfde als de eerder
genoemde districten) met vergaande bevoegdheden (Raad van advies voor de ruimtelijke
ordening, 1973 p3). Er kwam een wetsontwerp van, maar dit werd niet aanvaard door de
Staten-Generaal (Allers & Fraanje, 2011 p110). Ook andere plannen van het kabinet vonden
weerstand. Weerstand was er vooral bij de gemeenten, hier vertegenwoordigd door de VNG
(Spit & Zoete, 2006 p115).

De tweede fase die Allers en Fraanje (2011) onderscheiden begint met de ontwerpwet
Reorganisatie binnenlands bestuur van het kabinet-Den Uyl uit 1976. Hierin werd
schaalverkleining van de provincies voorgesteld. De commissie-Montijn presenteerde in 1989
een advies dat hier veel van weg had, maar waarin agglomeratiegemeenten rond de grote steden
werden voorgesteld. Deze zouden grotendeels buiten invloed van de bestaande provincies vallen
en dus autonome stadsprovincies vormen. Ze zouden de bestaande gemeenten vervangen,
waardoor het stadsgewest geen concurrentie zou ondervinden van de centrumgemeente
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(Commissie-Montijn, 1989 p44). De commissie-Montijn besefte zelf dat het advies politiek niet
acceptabel zou zijn (Spit & Zoete, 2006 p115). De adviezen van de commissie-Montijn werden
uitgewerkt in de kabinetsnota’s Besturen op Niveau, die uiteindelijk leidden tot invoering van de
Kaderwet bestuur in verandering van 1994 (Castenmiller, 2009 p306; Allers & Fraanje, 2011
p110). Met deze wet werden ‘kaderwetgebieden’ ingesteld voor zeven stedelijke regio’s in
Nederland. Hierin werden gemeenten verplicht op een aantal beleidsterreinen samen te werken.
Het ging om de agglomeraties of regio’s van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Eindhoven-Helmond, Arnhem-Nijmegen en Enschede-Hengelo.

Figuur 2.1: De acht Wgr-plusregio’s in Nederland, situatie 1 januari 2008. (Uit: Commissie-Nijpels,
2009 p13).

De bedoeling was dat de kaderwetgebieden op den duur zouden doorgroeien tot
stadsprovincies, als bedoeld door de commissie-Montijn. Met referenda in Amsterdam en
Rotterdam in 1995 werd de vorming van stadsprovincies echter weggestemd. In 1999 besloot
het kabinet definitief geen stadsprovincies in te stellen (Commissie-Geelhoed, 2002 p38). De
samenwerking in de kaderwetgebieden werd wel doorgezet en werd vanaf 2006 geregeld in de
Wgr-plus, een volgens de Wijzigingswet Wgr-plus aangepaste versie van de Wgr (CommissieNijpels, 2009 p13). De kaderwetgebieden werden vanaf nu Wgr-plusregio’s genoemd en er werd
een achtste Wgr-plusregio (agglomeratie Heerlen onder de naam Parkstad Limburg) aan
toegevoegd (zie figuur 2.1). De Wgr-plus onderscheidt zich van de Wgr door het verplichtende
karakter van de samenwerking en door het feit dat het territoir door de provincie wordt
vastgesteld. Voor andere gemeenten is nog steeds vrijwillige samenwerking mogelijk op grond
van de Wgr. In veel andere stedelijke regio’s bestaan dergelijke verbanden. Voorbeelden zijn de
samenwerkingsverbanden Drechtsteden (regio Dordrecht), Holland-Rijnland (regio Leiden) en
Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) (Forum Stedelijke Regio’s, 2011 p25). Samen
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met gemeentelijke herindelingen heeft intergemeentelijke samenwerking aan de hand van Wgr
en Wgr-plus ertoe geleid dat het ‘regionale gat’ enigszins werd opgevuld.

De derde en vierde fase die Allers & Fraanje (2011) onderscheiden lopen in de tijd gedeeltelijk
door elkaar. In de derde fase ligt de nadruk op de opschaling van provincies tot landsdelen.
Vereenvoudiging van het bestuur, om ‘bestuurlijke drukte’ te verminderen, werd een doel op
zich. Belangrijk was het rapport van de commissie-Geelhoed uit 2002 waarin opschaling van
provincies, vooral in de Randstad, werd voorgesteld. Als opties werden genoemd de vorming
van één Randstadprovincie en de vorming van aparte Noord- en Zuidvleugelprovincies. Vanuit
de vier grote steden en de vier Randstadprovincies zelf kwam ook de wens naar voren om het
bestuur in de Randstad te vereenvoudigen. Er kwam echter geen concreet voorstel, omdat de
acht overheden te veel van mening verschilden.
De vierde fase wordt gekenmerkt door een sterke verschuiving van de focus van het debat. Er
werd niet langer sterk ingezet op structuurwijziging, maar steeds meer op vereenvoudiging van
het bestuur door duidelijkere taakverdeling. Deze fase werd ingeleid door het rapport van de
commissie-Bovens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2006, waarin werd
voorgesteld ruimtelijke ordening als kerntaak bij de provincies neer te leggen. De Raad voor het
openbaar bestuur stelde in 2006 dat een nieuwe blauwdruk voor de bestuurlijke inrichting van
Nederland niet zinnig is, omdat regio’s onderling te veel verschillen. Per regio zou een passende
oplossing moeten worden gevonden (Raad voor het openbaar bestuur, 2006 p7). Ondanks de
verschuiving van structuurwijzigingen naar taakverdeling, circuleren er nog steeds voorstellen
voor algehele structuurwijzigingen. Zo suggereert de Raad voor het openbaar bestuur (2006)
dat gemeenten in de vier grote stedelijke agglomeraties van de Randstad zouden kunnen fuseren
tot regiogemeenten, die dan de Wgr-plusregio’s zouden vervangen. De Werkgroep Openbaar
Bestuur stelde in 2010 reorganisaties voor, waarbij de meest rigoureuze variant uit gaat van
opheffen van de provincies en opschaling van de gemeenten tot 25 à 30 regiogemeenten.
Herstructurering blijft dus aan de orde in het debat.

Een groot probleem bij herstructurering is dat er geen consensus is over de begrenzing van
stedelijke regio’s en dus over de schaal waarop afstemming zinvol of noodzakelijk is. Want is de
aaneengesloten agglomeratie rond een centrale stad de schaal waarop moet worden afgestemd,
of moet afstemming gebeuren op schaal van stedelijke netwerken zoals de gehele Randstad?
Regionale afstemming door overheden vindt dan ook plaats op verschillende overlappende
schaalniveaus. Zo is er rond Amsterdam, naast de Wgr-plusregio van Amsterdam, ook het
informele samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam, dat een gebied omvat dat groter
is dan de Wgr-plusregio en bijvoorbeeld ook Almere en Haarlem omvat. De Wgr-plusregio werd
te kleinschalig bevonden voor de gewenste regionale planning (Janssen-Jansen, 2011a p264).
Soms worden Utrecht en Amsterdam zelfs tot dezelfde stedelijke regio gerekend: de
Noordvleugel van de Randstad (o.a. Janssen-Jansen, 2011a p260). Op nog grotere schaal is er het
concept Randstad, dat echter in de Amsterdamse regio uit de gratie lijkt te zijn geraakt (JanssenJansen, 2011a p259). Ook over landsgrenzen heen zijn ‘regionale’ samenwerkingsverbanden
ontstaan, zoals Euregio Maas-Rijn rond Maastricht, Hasselt, Luik en Aken (Euregio Maas-Rijn,
2012). Alle genoemde samenwerkingsverbanden hebben gemeen dat stedelijke gebieden of
stedelijke netwerken de ruggengraat vormen van samenwerking door overheden.
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Stedelijke regio’s hebben geen objectieve grenzen en het is dan ook de vraag of een nieuwe
blauwdruk voor de bestuurlijke inrichting van stedelijke regio’s zinvol is. Pogingen daartoe
hebben in het verleden geen structurele oplossing kunnen bieden (Commissie-Geelhoed, 2002
p39). Toch hebben er wel degelijk veranderingen plaatsgevonden in de bestuurspraktijk. Het
gaat dan niet om structurele wijzigingen, maar vooral om informele en horizontale structuren
die in de loop der tijd zijn toegevoegd aan het Huis van Thorbecke (zie box 2.2). De Wgr-plus en
de plusregio’s vormen hier een voorbeeld van.
Box 2.2: Het Huis van Thorbecke in de 21e eeuw

“De meest ingrijpende veranderingen binnen het huis van Thorbecke hebben plaatsgevonden in de
trappenhuizen en op de gangen. Daar is het steeds drukker geworden. Gedeeld bestuur dwingt tot
verticale coördinatie, overleg, afstemming en toezicht. De eigen dynamiek van de maatschappelijke
ontwikkelingen pleegt zich weinig aan te trekken van de bestaande verdeling van administratieve
competenties, noch van de geografische matrix voor het territoriale bestuur. Bestuurlijke drukte,
volle vergaderzalen, overleg en onderhandelingen zijn daarvan het gevolg. Toch zou Thorbecke, als
hij nu met zijn huis werd geconfronteerd veel herkenbaars zijn tegengekomen. Echt verbaasd zou
hij ongetwijfeld zijn over de veelheid van bouwsels en barakken die in de loop van de tijd naast zijn
gebouw zijn opgetrokken en waarin het functioneel gedecentraliseerde bestuur in zijn talrijke
verschijningsvormen onderdak heeft gevonden”. (Uit: Commissie-Geelhoed, 2002 p9).
“De commissie-Geelhoed (2002) constateerde al dat de meeste verbouwingen aan het ‘Huis van
Thorbecke’ hebben plaatsgevonden in de trappenhuizen en op de gangen. Anderen kenschetsten
het als het ‘Huis van Escher’ of als het ‘Huis van Anton Pieck’, hetgeen weinig uitleg behoeft”. (Uit:
Werkgroep openbaar bestuur, 2010 p20).

Met het aantreden van het kabinet-Rutte I in 2010 heeft de discussie een nieuwe impuls
gekregen. Dit kabinet legde voor haar ruimtelijke investeringen de prioriteit bij in economisch
opzicht belangrijke stedelijke gebieden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011 p9) en
heeft aangekondigd concrete maatregelen te treffen om de bestuurlijke inrichting van Nederland
aan te pakken (Allers & Fraanje, 2011 p103). De laatste voorstellen van het kabinet-Rutte I
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011a; Regeerakkoord VVD-CDA,
2010 p5) gaan uit van opschaling van de provincies en overhevelen van infrastructuurtaken
naar een of meerdere infrastructuurautoriteiten in de Randstad. Het compacter maken van de
overheid wordt als speerpunt genoemd. Volgens het kabinet zijn de plusregio’s te veel op extra
bestuurslagen gaan lijken en dragen ze bij aan bestuurlijke drukte. Daarom wordt afschaffing
van de Wijzigingswet Wgr-plus voorgesteld. Het verplichte karakter van de samenwerking in de
plusregio’s zou hierdoor verdwijnen. De commissie-Nijpels (2009, p11) stelt echter dat in de
huidige wettelijke structuur de Wgr-plus de best mogelijke manier is om tot effectieve
samenwerking in stedelijke gebieden te komen. Ook de VROM-raad (2008) is van mening dat de
Wgr-plus de best mogelijke oplossing is.
2.2 ǀ Schaalproblematiek in de wetenschappelijke literatuur

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de
schaalproblematiek. Deze paragraaf is een ingekorte versie van de literatuurstudie in bijlage 1.
Voor achtergronden wordt verwezen naar die bijlage.
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Het spanningsveld
In de geografische literatuur bestaan verschillende manieren om stedelijke regio’s in sociaaleconomische zin af te bakenen (Healey, 2009 p4). De meest gebruikelijke manier is te kijken
naar het daily urban system: het gebied waarbinnen mensen dagelijks heen en weer reizen
tussen woon- en werklocatie (De Hoog & Vermeulen, 2009 p8). Door nieuwe ontwikkelingen,
waaronder vergroting van de mogelijkheden van transport- en communicatietechnologie,
kunnen mensen, kapitaal, goederen en informatie zich steeds sneller verplaatsen (Castells, 1996;
Herkenrath, 2007; WRR, 2002). Grenzen vervagen en afstanden tussen plaatsen worden, fysiek
of virtueel, steeds gemakkelijker te overbruggen en daardoor steeds kleiner (een proces dat
door Brenner (1999) deterritorialisering wordt genoemd). In de netwerksamenleving die
hierdoor ontstaat kennen verschillende sociaal-economische thema’s elk hun eigen ruimtelijke
patronen en schaalniveaus (Janssen-Jansen, 2011b p307), door Healey (2009 p12) discourses
genoemd. Door de toegenomen dynamiek zijn de grenzen van stedelijke regio’s steeds vager
geworden en komen ze steeds minder overeen met bestuurlijke grenzen. Er ontstaat een nieuwe
ruimtelijke organisatie waarin stedelijke regio’s steeds belangrijker worden als centra van
sociaal-economische activiteit (Egermann, 2009 p278; EUROCITIES, 2011 p7; Europese
Commissie, 2011 pVI; Jurczek, 2009; Van Oort, Raspe & Thissen, 2011 p42), maar geen eigen
bestuur kennen: het regionale gat.
Aan literatuur over de schaalproblematiek in stedelijke regio’s is geen gebrek. In paragraaf 1.3
werd een onderscheid gemaakt tussen de bestuurskundige en de geografische literatuur.
Ondanks dat bij dit onderwerp het onderscheid tussen deze twee disciplines niet altijd even
duidelijk is, kennen beide disciplines wel een eigen invalshoek. De meeste bestuurskundige
publicaties (o.a. Bours, 1986; Bryan & Wolf, 2010; Visser, 2002) zijn opgebouwd vanuit het
bestuurlijke probleem; ineffectief bestuur op stadsregionale schaal. De meeste geografische
publicaties (o.a. Brenner, 1999; Cox, 2010; Marston, 2005) zijn opgebouwd vanuit de ruimtelijke
inhoud: de sociaal-economische schaalontwikkelingen die zich voordoen. Opvallend is
bovendien dat, wanneer men de referentielijsten bij publicaties uit beide disciplines bekijkt,
hierin bijna uitsluitend verwezen wordt naar publicaties binnen de eigen discipline. De kern van
zowel de bestuurskundige als de geografische publicaties is echter meestal dezelfde: een analyse
van problemen die zich voordoen bij bestuur en ruimtelijke planning in bestuurlijk versnipperde
stedelijke regio’s en eventuele suggesties over hoe dit verbeterd zou kunnen worden.

Een inhoudelijk misschien relevantere indeling, die geen onderscheid maakt tussen
bestuurskundige en geografische publicaties, is een indeling in de volgende twee stromingen.
Enerzijds zijn er publicaties die de nadruk leggen op government en blauwdrukken voor
bestuurlijke herstructurering voorstellen, door de VROM-raad (2008 p17) ‘oplossingen volgens
de constitutionele lijn’ genoemd. Anderzijds zijn er publicaties die uitgaan van
onvermijdbaarheid van bestaande bestuurslagen en die als alternatief voor bestuurlijke
herstructurering governance en vrijwillige samenwerking tussen overheden voorstellen.
De constitutionele lijn

Het internaliseren van externe effecten is een leidend principe in de constitutionele lijn (Allers &
Fraanje, 2011 p107; Snellen, 1995 in Spit & Zoete, 2006 p239). De effecten van een voorziening
(bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van een bepaald bedrijf op werknemers of de
milieuoverlast van een industrieel bedrijf) zijn vaak merkbaar buiten de grens van de gemeente
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waarin de voorziening zich bevindt. Buiten deze grenzen wordt echter niet direct op de
voorziening gestuurd. Bestuurskundige Bours (1986 p6) noemt dit discongruenties
(mismatches) in het openbaar bestuur. De werkbaarheid van de schaal van het openbaar
bestuur kan volgens Bours worden getoetst aan de hand van een drietal criteria:
1. Onderlinge afstemming van de ruimtelijke en bestuurlijke inrichting; eenheid van beleid
vergt eenheid van grondgebied;

2. Afstemming op de relevante ruimte van het object van besluitvorming, waarbij inbegrepen
de onderlinge afstemming van de bestuursterritoria enerzijds en de dienstverlenings- en
taakrayons anderzijds;
3. Een minimale afstand tussen de bestuurslagen, te meten door een gunstige onderlinge
verhouding van de aantallen inwoners.
(Bours, 1986 p6).

De eerste twee criteria van Bours verwijzen naar zijn ‘congruentieregel’. Die regel houdt in “de
wenselijke afstemming van de bestuursterritoria op de ruimtelijke geleding van de samenleving (en
op de eisen die mede daardoor aan – het functioneren van – de overheid worden gesteld)” (Bours,
1992 p88). Volgens Bours vraagt de congruentieregel om schaalvergroting door herindeling in
de grootstedelijke gebieden van Nederland. Het derde criterium verwijst naar zijn regel over de
bestuursterritoriale afstand (Bours, 1986 p9-12). De hiërarchische verhouding tussen twee
bestuurslagen wordt hierbij uitgedrukt in een verhoudingsgetal tussen de inwonertallen van
twee bestuurslagen (Bours, 1984 in Bours, 1986 p9). Voor een provincie met 3 miljoen inwoners
en een stadsgewest met 500.000 inwoners zou dit getal bijvoorbeeld 6:1 zijn en de verticale
‘bestuursterritoriale afstand’ is dan 6. Volgens Bours liggen bij een bestuursterritoriale afstand
tussen 1 en 3 ‘verdeel en heers’-praktijken voor de hand. Bours verwijst bij zijn criteria naar
Wagener’s (1969 in Bours, 1986 p7) twee bestuursmaatstaven voor de bestuurlijke inrichting:
doelmatigheid en democratie.
Voorstellen voor schaalvergroting circuleren in de geografische literatuur onder de noemer
metropolitan government: een volwaardige bestuurslaag voor een stedelijke regio. Volgens het
metropolitan model van Sharpe (Lefèvre, 1998 p10; Sharpe, 1995 in Lefèvre, 1999 p10) moet
een metropolitan government voldoen aan de volgende vier karakteristieken:
1. Politieke legitimiteit, bewerkstelligd door aanstelling van een direct gekozen bestuur.

2. Autonomie ten opzichte van overheden op grotere en kleinere schaal, mogelijk gemaakt
door beschikking over eigen financiële en menselijke middelen.

3. Verregaande jurisdictie over het betreffende gebied.

4. Het gebied moet relevante geografische samenhang vertonen, dus grof gezegd bestaan
uit de functionele stedelijke regio.

Visser (2002 p47) gebruikt voor de inrichting van een metropolitan government de term
monocentric model. Barlow (2000 p250) onderscheidt twee varianten van het monocentric
model. In het unitary model is er één overheid (opgeschaalde gemeente) die de gehele stadsregio
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bestuurt. In het two-tier model is er een stadsregionale bestuurslaag, met daaronder nog
zelfstandige gemeenten.

In de jaren 1960-70 zijn in West-Europa en de Verenigde Staten verscheidene weinig succesvolle
pogingen gedaan om te komen tot een monocentric model (Healey, 2009; Lefèvre, 1998). Ook in
Nederland zijn hier veel pogingen en voorstellen toe gedaan (districten, stadsgewesten,
regiogemeenten, zie paragraaf 2.1). De twee belangrijkste elementen in dit falen zijn volgens
Lefèvre (1998 p15) 1) de autoritaire manier waarop de instituties werden geïmplementeerd en
2) het daarmee samenhangende gebrek aan legitimiteit. Schaalvergroting komt volgens Bours
(1986 p12-14) niet van de grond door 1) uiteenlopende lokale politieke belangen die
onverenigbaar zijn en 2) vrees voor verlies van autonomie bij voornamelijk kleine gemeenten.
Het belang dat door burgers en bestuurders wordt gehecht aan lokale autonomie, speelt dus een
grote rol in de instandhouding van het gefragmenteerde beleidslandschap van stedelijke regio’s
(Brenner, 1999 p445). Bovendien sluit vorming van een stadsregionaal bestuur op schaal van de
ene discourse de schaal van andere discourses uit (Healy, 2009 p5) en is, door trends als
Europese integratie en globalisering, de sociaal-economische schaal van een stedelijke regio
vandaag nog moeilijker te vatten dan tijdens de jaren 1960-70 (Lefèvre, 1998 p9). Consensus is
dus moeilijk te bereiken.
Uit de literatuur blijkt dat vorming van een bestuurslaag voor stedelijke regio’s, volgens het
monocentric model (unitary model of two-tier model), de effectiviteit van het bestuur ten goede
zou komen. Wanneer we hierbij de twee bestuursmaatstaven van Wagener (doelmatigheid en
democratie) hanteren, kan worden gesteld dat voor de maatstaf ‘doelmatigheid’
herstructurering van het openbaar bestuur voor verbetering zou zorgen. Dé perfecte blauwdruk
of grand design bestaat niet, maar herstructurering zou kunnen leiden tot een bestuurlijke
inrichting die in ieder geval minder suboptimaal is dan de huidige. Heeft het niet van de grond
komen hiervan dan te maken met de tweede bestuursmaatstaf van Wagener: democratie?
Volgens Sharpe zou zijn metropolitan model leiden tot meer democratie (een grotere
bestuurslaag is minder vatbaar voor ‘vriendjespolitiek’ van kleine gemeenten), maar Lefèvre
(1998) spreekt dit tegen. Het is moeilijk te zeggen wat government op stadsregionale schaal zou
betekenen voor de democratische ruimte van de burger. Wel ligt er duidelijk een knelpunt bij
een aan democratie gerelateerde kwestie: de autonomie van bestaande decentrale
bestuurslagen. Het van hogerhand invoeren van een stadsregionale bestuurslaag wordt niet
geaccepteerd door decentrale overheden (Lefèvre, 1998 p16) en het bestuur biedt dus
weerstand tegen structurele wijzigingen (Meijers, 2011 p108).
De governance-lijn

De governance-lijn vinden we voornamelijk terug in geografische publicaties rond politics of
scale (Smith, 1993). Politics of scale gaat over hoe instituties en actoren binnen de staat omgaan
met het ‘regionale gat’. De territoriale overheid en de dynamische stadsregio zijn volgens
Brenner (1999) niet per definitie elkaars tegengestelden, maar het zijn complementaire
systemen die sterk verweven zijn en elkaars functioneren beïnvloeden. Verschillende auteurs
(o.a. Brenner, 1999; Cox, 2010; Marston, 2005; Miller, 1994; Smith, 1989) beschrijven hoe
overheden en actoren zich binnen de formele structuur zodanig organiseren dat er zich
beleidsvorming op stadsregionale schaal aftekent. Brenner (1999) spreekt van state rescaling:
bestaande overheden verplaatsen binnen de bestaande structuur hun handelen naar de
regionale schaal. Gemeenten maken bijvoorbeeld beleid op regionale schaal om hun eigen lokale
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belangen te behartigen (Cox, 2010 p218; Egermann, 2009). Smith (1989 in Cox, 2010) gebruikt
de term jumping scales; naar gelang de situatie kunnen individuele actoren zich vanuit
verschillende schaalniveaus positioneren. Bestuurders kunnen bijvoorbeeld verschillende
functies belichamen waarbij zij verschillende schaalniveaus representeren. Cox (1998a p2)
werkt dit idee verder uit met het onderscheid tussen spaces of dependence en spaces of
engagement. Actoren kunnen op verschillende schaalniveaus in de spaces of engagement
(bijvoorbeeld de regio) invloed uitoefenen om de belangen van hun eigen spaces of dependence
(bijvoorbeeld de gemeente) te verdedigen.

Het schaalbegrip wordt vanuit de postructuralistische invalshoek nog meer gerelativeerd
(MacKinnon, 2010 p21; zie ook paragraaf 1.3 voor uitleg poststructuralisme). Volgens Cox (2010
p219) heeft het principe van jumping scales een te sterk verticaal karakter, terwijl er meer
aandacht zou moeten zijn voor horizontale relaties. Er is geen starre machtshiërarchie van
schalen, maar macht verplaatst zich in netwerken (Cox, 1998a p2). Bhaskar stelt dat actoren niet
alleen aan jumping scales doen, maar ook schalen vormen en vervormen. (Bhaskar, 1979 in Cox,
2010 p219). Hiervoor gebruikt Smith (in MacKinnon, 2010) de term bending scales. De
belangrijkste nuancering komt echter van de constatering dat ruimtelijke schaalniveaus per
definitie imaginaire concepten zijn (Lefebvre, 1991 in Marston, 2000 p221) of sociale
constructen van de werkelijkheid (Healey, 2009 p5; Marston, 2000 p221). MacKinnon schrijft
dat schaal geen ontologisch gegeven is, maar een epistemologisch construct (MacKinnon, 2010
p26). Schaal is dus niet in de eerste plaats een representatie van de werkelijkheid, maar een
communicatief instrument om beleidsdoelen te verwezenlijken (o.a. Kärrholm, 2011 p99). Als
een ruimtelijk schaalniveau een sociaal construct is kunnen er op geen enkele manier objectieve
grenzen rond stedelijke regio’s worden getrokken. Schaalstructuren van de staat staan daarom
dan ook per definitie ter discussie (Cox, 2010 p219).

De governance-lijn gaat voor een oplossing uit van de bestaande bestuurlagen, aangevuld met
informele samenwerkingsverbanden. Tegenover het monocentric model plaatst zij het
polycentric model (Barlow, 2000 p250), waarbij er alleen de bestuurslaag van de gemeenten is
en beleid op gemeenteoverstijgende schaal gemaakt wordt in horizontale
samenwerkingsverbanden tussen die gemeenten. Government heeft hierbij plaats gemaakt voor
governance (Cox, 2010 p216). Verschillende auteurs beschrijven varianten op het polycentric
model (Lefèvre, 1988; Visser, 2002). Lefèvre noemt zijn variant het public choice model, omdat
burgers volgens dit model binnen een stedelijke regio voor de keuze van hun woonplaats nog de
keuze hebben uit lokale besturen met verschillende politieke oriëntaties (residents can vote with
their feet) (Lefèvre, 1998 p11; Tiebout, 1956 in Royuela & Vargas, 2009 p 2384). Visser (2002
p42) spreekt hierbij van het market model: ‘marktwerking’ tussen gemeenten zou zorgen voor
betere beleidsresultaten.

Een polycentric model is grotendeels afhankelijk van vrijwillige samenwerking tussen en
goodwill van lokale besturen. Volgens Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) en Visser (2002) zijn
zachte factoren van groot belang voor de vorming van samenwerkingsverbanden (ze spreken
van een Collaborative Governance Regime). Visser (2002 p47) stelt dat het ontstaan van
samenwerking tussen overheden grotendeels wordt bepaald door de organisatorische en
politieke cultuur binnen de deelnemende partijen. Het begrip schaal krijgt in metropolitan
governance een andere rol dan bij metropolitan government. Volgens Healey (2009 p6) is er nu
sprake van een omgekeerde relatie: regionale samenwerking in stedelijke gebieden wordt niet
bepaald door, maar is juist sturend voor het regionale schaalbegrip. De samenwerking is wel
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gebaseerd op de sociaal-economische werkelijkheid, maar is vooral een instrument van de
deelnemers om die werkelijkheid te beïnvloeden.

Het polycentric model wordt in de governance-lijn geopperd als de beste oplossing voor het
‘regionale gat’. Deze lijn zou daarmee een hogere mate van pragmatisme kunnen worden
toegeschreven dan de constitutionele lijn, aangezien de boodschap wordt uitgedragen dat je
moet ‘roeien met de riemen die je hebt’: de bestaande bestuurslagen. Voor veel
beleidswetenschappers is collaborative governance dan ook het nieuwe paradigma voor
besturen in een democratisch systeem (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012, p3) en het
polycentric model is in de praktijk het vaakst toegepast (Wgr en Wgr-plus). De VROM-raad (2008
p65) meldt dat de structuurdiscussie ten koste gaat van de inhoud en de commissie-Nijpels
(2009 p20) meldt zelfs dat ‘vaste indelingen niet noodzakelijk en wellicht zelfs onverstandig
zijn’. Kreukels (1997 in Spit & Zoete, 2006 p117) geeft aan dat herstructurering nog vaak de kop
op steekt, maar dat het zaak is om definitief over te schakelen naar governance.

2.3 ǀ Conclusie

De deelvraag van dit hoofdstuk luidt:

Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s zouden moeten reageren en hebben
gereageerd op het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke
opgaven?
Herstructureringsvoorstellen voor het openbaar bestuur hebben steeds meer plaats gemaakt
voor informele samenwerkingsverbanden. Uit de literatuur en de bestuurlijke geschiedenis
blijkt echter ook dat informele, stadsregionale samenwerkingsverbanden nooit meer dan een
marginale positie hebben gehad ten opzichte van de traditionele bestuurslagen. Het primaat van
de ruimtelijke ordening ligt namelijk overduidelijk bij die bestuurslagen en wat dat betreft is er
sprake van padafhankelijkheid (Buitelaar, Lagendijk & Jacobs, 2007 p898). Maar door
governance-verbanden worden besluitvormingsprocessen steeds verder buiten de
bestuurslagen geplaatst en zou het Huis van Thorbecke zelfs kunnen verzwakken. Pogingen om
de bestaande structuur te ontzien leiden dan tot verzwakking van diezelfde structuur. Is het niet
mogelijk om herstructurering van het bestuur te beschouwen als het theoretisch beste
alternatief en governance-varianten te beschouwen als meer pragmatisch en het minst slechte
alternatief in de huidige bestuurlijke omstandigheden?

Er is sprake van een ernstige ‘lock-in’. Waar herstructurering van het openbaar bestuur in
stedelijke regio’s op den duur lijkt te kunnen leiden tot betere beleidsresultaten, wordt dit
onmogelijk gemaakt door het autonome karakter van de bestaande bestuurslagen. Het is
inherent aan het bestuurlijke systeem in Nederland dat deze grondwettelijk vastgelegde
autonomie telkens de doorslag geeft in het debat, en pogingen tot herstructurering keer op keer
stranden. Herstructurering lijkt in theorie alleen mogelijk door dit ‘van bovenaf’ op te leggen. Dit
is juridisch misschien wel mogelijk, maar past niet in de Nederlandse bestuurscultuur: het zou in
strijd zijn met de gevestigde autonomie van de decentrale besturen. Regionale planning door
horizontale samenwerking lijkt gezien deze beperking op dit moment het meest realistische
alternatief, maar kent duidelijk gebreken. Het leidt tot blijvende en zelfs toenemende
spanningen met en tussen de bestaande bestuurslagen. Het bestuurlijke en academische debat
over het middenbestuur, dat sinds 1925 wordt gevoerd, komt niet tot een oplossing voor de
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lock-in. Het lerend vermogen van het debat is dan ook nihil. De mogelijkheden van het openbaar
bestuur om ruimtelijke vraagstukken met een stadsregionale schaal aan te pakken blijft beperkt,
waardoor ruimtelijke beleidsvorming stagneert.

30

Hoofdstuk 3

ǀ Theoretisch perspectief
Regionale planningcoalities

In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat herstructurering van het bestuur in stedelijke regio’s tot
betere beleidsresultaten zou kunnen leiden, maar dat gezien de autonome positie van decentrale
overheden samenwerking volgens het polycentric model het enige alternatief lijkt te zijn. In dit
hoofdstuk wordt het concept regionale planningcoalitie geïntroduceerd. Dit is een model voor
hoe een samenwerkingsverband van overheden in een stedelijke regio in de praktijk
functioneert. In dit hoofdstuk wordt ook onderzocht welke sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen mogelijk van toepassing zijn op regionale planningcoalities. Deze hypothetische
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kunnen in de casestudie (hoofdstuk 5-8) worden
gebruikt om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de mate van slagen van regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht. De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt
beantwoord, is:

Wat zijn regionale planningcoalities en wat zijn voor regionale planningcoalities in theorie de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het toenemende spanningsveld tussen
bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?
Omdat sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen normatief zijn, wordt eerst het normatieve
kader wat in dit onderzoek gebruikt wordt omschreven: de criteria van bestuurskracht volgens
Castenmiller (paragraaf 3.1). In paragraaf 3.2 wordt beschreven wat een regionale
planningcoalitie inhoudt. In paragraaf 3.3 en 3.4 volgt de analyse van sterktes, zwaktes, kansen
en bedreigingen. In paragraaf 3.5 tenslotte volgt de conclusie van dit hoofdstuk.
3.1 ǀ Het beoordelen van bestuur

Een analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen heeft onvermijdelijk een normatief
karakter. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat sommige factoren positief en andere factoren
negatief bijdragen aan het ‘succes’ van regionale planningcoalities. Om de analyse te
verantwoorden dient dit succes te worden gedefinieerd. Hierbij kan wederom verwezen worden
naar de twee bestuursmaatstaven van Wagener (1969 in Bours, 1986 p7): doelmatigheid en
democratie. Deze twee maatstaven vinden we ook terug in de ‘driehoek van regionale
samenwerking’ uit een rapport van de VROM-raad (2008 p20), als weergegeven in figuur 3.1.
Democratie is letterlijk opgenomen in de driehoek. Doelmatigheid wordt in de driehoek
uitgesplitst in bestuurlijke effectiviteit en ruimtelijke kwaliteit.

In het verlengde van de bestuursmaatstaven van Wagener ligt bestuurskracht als gedefinieerd
door Castenmiller. Castenmiller definieert bestuurskracht als “het vermogen van
bestuurseenheden (gemeenten, provincies) om de voor hun relevante maatschappelijke
uitdagingen succesvol aan te gaan” (Castenmiller, 2009 p309). De Vereniging voor
Gemeentesecretarissen en de Vereniging Bestuurskunde hebben het begrip uitgewerkt in een
pleidooi. Volgens Van Dam en Castenmiller zijn uit dit pleidooi de volgende vier criteria voor
bestuurskracht te destilleren:
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“Bestuurskracht heeft betrekking op het vermogen van overheden om:
- Maatschappelijke uitdagingen centraal te stellen,
- Relevante actoren bij elkaar te brengen,
- En te laten samenwerken,
- Met een democratisch bestuur dat betrouwbaar, integer en responsief is”.
(Van Dam en Castenmiller, 2008 p 23).

Aangezien de criteria van Van Dam en Castenmiller beide bestuursmaatstaven van Wagener
dekken, zullen deze dienen als handvest voor het analyseren van de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen voor regionale planningcoalities 7.

Figuur 3.1: De driehoek van regionale samenwerking. (Uit: VROM-raad, 2008 p20).

3.2 ǀ Definitie van regionale planningcoalities
Onder ‘regionale planningcoalitie’ wordt in dit onderzoek verstaan: een samenwerkingsverband
van overheden dat zich bezig houdt met ruimtelijke planning in een stedelijke regio. De relevantie
van regionale planningcoalities ligt in het kunnen agenderen van ruimtelijke opgaven die een
zodanige schaal kennen dat ze zonder de coalitie niet van de grond zouden komen
(overeenkomstig de relevantie die Emerson, Nabatchi & Balogh (2012, p2) toeschrijven aan
regionale samenwerkingsverbanden). De regionale planningcoalitie is een variant op het
polycentric model als beschreven door Barlow (2000). Elementen uit het public choice model, het
market model en het Collaborative Governance Regime (GCR) (zie allen hoofdstuk 2) komen terug
in de beschrijving van de regionale planningcoalitie. Een aantal kenmerken van de regionale
planningcoalitie dient verder te worden uitgewerkt om de definitie compleet te maken. De
regionale planningcoalitie als bedoeld in dit onderzoek wordt hieronder omschreven aan de
hand van vier kenmerken die elk in het verlengde liggen van een van de vier criteria van
bestuurskracht volgens Van Dam en Castenmiller. Deze vier kenmerken zijn theoretisch en
bevatten veronderstellingen over de werkelijkheid.
7

Van Montfort (2004 p7) houdt in een rapport voor de WRR een andere indeling van criteria aan, mede
gebaseerd op definities van de Verenigde Naties. Hij onderscheidt vier ‘dimensies van goed bestuur’:
wettelijk/rechtmatig handelen, aansluiten bij maatschappelijke problematiek, functioneren op democratische
grondslagen en het tot stand brengen van een gemeenschappelijke visie. Inhoudelijk komen de elementen
binnen de ‘dimensies van goed bestuur’ echter vrijwel volledig overeen met de elementen binnen de vier
criteria van Van Dam en Castenmiller.
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Kenmerk 1: Integrale stadsregionale planning
Bijbehorend criterium: maatschappelijke uitdagingen centraal stellen

Regionale planningcoalities zijn gebaseerd op de aanname dat maatschappelijke vraagstukken
zich aandienen op een stadsregionale schaal. Met een ruimtelijke planningcoalitie wordt
gepoogd om verschillende ruimtelijke discourses in een stedelijke regio, met elk hun eigen
tijdspad, te bundelen in beleidsvorming. Het gaat dus expliciet niet om tijdelijke samenwerking
rond slechts één project of thema, maar om een samenwerkingsverband van overheden die
contractueel hebben afgesproken op langere termijn samen te werken op meerdere terreinen
van ruimtelijke planning in een bepaald gebied.
Kenmerk 2: Lokale overheden aangevuld met relevante actoren
Bijbehorend criterium: relevante actoren bij elkaar brengen

Bij een regionale planningcoalitie zijn de samenwerkende overheden over het algemeen
gemeenten. De samenwerking is daarmee een vorm van verlengd lokaal bestuur. Naast de
daadwerkelijk deelnemende gemeenten schuiven, wanneer het nodig is, soms andere overheden
(andere gemeenten, provincies, Rijk) en samenwerkingsverbanden aan bij beleidsvorming door
de coalitie. In informele zin zouden die overheden op dat moment ook tot de coalitie gerekend
kunnen worden.
Kenmerk 3: Vrijwillige samenwerking en lokale autonomie
Bijbehorend criterium: actoren te laten samenwerken

Een belangrijk element in het concept van regionale planningcoalities is de vrijwillige
totstandkoming op eigen initiatief van de deelnemende lokale overheden. Hogere overheden die
op zekere momenten deelnemen aan beleidsvorming door de coalitie zijn nooit de belangrijkste
initiatiefnemer in het instellen van de samenwerking. Wel kan het zijn dat in een later stadium
de samenwerking een verplicht karakter krijgt, omdat de gemeenten onderling bindende
afspraken hebben gemaakt of omdat een hogere overheid de samenwerking gedeeltelijk
reguleert. In het laatste geval is er dus gedeeltelijk sprake van state rescaling door een hogere
overheid.
Kenmerk 4: Legitimiteit via autonome gemeenten

Bijbehorend criterium: een democratisch bestuur dat betrouwbaar, integer en responsief is

Bij een regionale planningcoalitie gaat het om een horizontale en ‘lichte’ variant van
samenwerking, waarbij de deelnemende gemeenten elk hun eigen autonomie behouden. In
plaats van metropolitan government is er dus sprake van metropolitan governance. De
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten staan voor de democratische legitimatie van
besluitvorming door het samenwerkingsverband. Het is overigens wel denkbaar dat in de
coalitie soms meerderheidsbesluiten worden genomen die ingaan tegen de wens van een
minderheid van gemeenten. De coalitie beschikt echter in beperkte mate over dwangmiddelen,
waardoor het in de praktijk zelden tot meerderheidsbesluiten zal komen.
Nogmaals: bovenstaand overzicht van vier kenmerken kan als model worden gezien, omdat het
een versimpelde en hypothetische weergave van de werkelijkheid is.
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3.3 ǀ Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
Regionale planningcoalities zijn in leven geroepen om de kloof tussen bestuurlijke schaalniveaus
en de schaal van ruimtelijke opgaven te dichten. Het is nu de vraag welke invloed dit
spanningsveld heeft op het functioneren van regionale planningcoalities. Om deze vraag te
beantwoorden wordt hier gebruik gemaakt van een sterkte-zwakteanalyse 8, waarbij sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor regionale planningcoalities worden geanalyseerd
(Kamer van Koophandel, 2012). Sterktes en zwaktes zijn respectievelijk positieve en negatieve
interne eigenschappen van de regionale planningcoalitie. Kansen en bedreigingen zijn
respectievelijk positieve en negatieve externe invloeden die een effect kunnen hebben op het
functioneren van de regionale planningcoalitie.

In de volgende paragraaf volgt een overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aan
de hand van wetenschappelijke literatuur en beleidsadviezen 9. Aangezien de regionale
planningcoalitie een modelmatig concept is, zijn de genoemde sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen hypothetisch: het zijn veronderstellingen over de werkelijkheid. De tekst is
ingedeeld op volgorde van de vier kenmerken van regionale planningcoalities uit paragraaf 3.2.
Eigenschappen van de planningcoalitie zelf gelden als sterktes en zwaktes. De autonome
gemeenten worden in deze analyse behandeld als externe elementen ten opzichte van de
planningcoalitie. Eigenschappen die verband houden met de autonomie van gemeenten worden
zodoende als kansen en bedreigingen aangemerkt.
3.3.1 ǀ Kenmerk 1: Integrale stadsregionale planning

Stedelijke regio’s worden in sociaal-economisch opzicht steeds belangrijker in de
netwerksamenleving en bevatten een grote concentratie aan resources. Dit biedt
aanknopingspunten om op stadsregionale schaal samen te gaan werken om deze ‘kracht te
bestendigen’. Op lokaal niveau kan uit deze constatering het gevoel ontstaan dat het van
strategisch belang is om deel uit te maken van de metropolitan club (het krachtenveld van grote
steden) (Egermann, 2009 p278). Behalve dat stedelijke regio’s potentie hebben voor
ontwikkeling (stedelijke regio’s als potential), ligt er ook een noodzaak om problemen aan te
pakken (stedelijke regio’s als problem) (Egermann, 2009 p271; Emerson, Nabatchi & Balogh,
2012 p9). Stedelijke regio’s kennen gemeentegrensoverschrijdende problemen, zoals de
noodzaak om de groei van de bevolking op te vangen, groene en blauwe ruimtes en milieu te
beschermen en mobiliteit in goede banen te leiden (Janssen-Jansen, 2011b p305). De sociaaleconomische realiteit van stedelijke regio’s vraagt dus ook om probleemgericht beleid.

Regionale samenwerking is nodig om te komen tot ‘harmonieuze’ ruimtelijke planning van
regio’s (o.a. Commissie-Geelhoed, 2002 p57-58; Lefèvre, 1998 p10; Vogel, 2002 p107) en
externe effecten te internaliseren (paragraaf 2.2). De klassieke territoriale bestuurslagen alleen
zijn niet voldoende om stadsregionaal beleid te voeren en in die zin ligt er dus een
8

Een sterkte-zwakteanalyse wordt ook wel SWOT-analyse genoemd. SWOT staat hierbij voor strengths,
weaknesses, opportunities en threats.

9

Zoals Castenmiller (2009 p312) aangeeft is nuance geboden is bij het bestuderen van analyses over regionale
samenwerkingsverbanden, zoals de analyse van de commissie-Nijpels (2009). ‘Wishful thinking’ ligt bij zulke
analyses voor de hand.
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noodzakelijkheidsverband tussen de sociaal-economische realiteit van stedelijke regio’s en
regionale samenwerkingsverbanden. Lefèvre geeft aan dat dit in ieder geval geldt voor de
centrale steden van stedelijke regio’s:
“[…] the metropolitan territory has become the scale on which the central cities reason. To
do so, they must free themselves and go beyond their own administrative limits. The
metropolitan government is to them, both a necessary instrument and an advantage in
attaining their objective”. (Lefèvre, 1998 p22).

Zowel vanuit een kansgericht als een probleemgericht perspectief is er dus een noodzaak om op
stadsregionale schaal beleid te maken. Dit kan worden gezien als een kans voor de bestendiging
van een regionale planningcoalitie. Een mogelijke sterkte van de regionale planningcoalitie is dat
deze het stadsregionale perspectief inzichtelijk kan maken, of zoals Healey (2009 p7) stelt: de
aandacht van meerdere overheden kan focussen op een gezamenlijk probleem.

De aanleiding voor regionale samenwerking verschilt per regio. Zo ontstond de samenwerking
in de regio Groningen-Assen (op basis van de Wgr zonder plus) omdat de gemeente Groningen
zelf geen ruimte meer had om woningen te bouwen (VROM-raad, 2008 p43). In Parkstad
Limburg (Wgr-plusregio) waren de hoge werkeloosheidscijfers de directe aanleiding (VROMraad, 2008 p45). De kansen en problemen die stedelijke regio’s kennen kunnen worden gezien
als verschillende discourses met elk hun eigen schaalniveau (zie paragraaf 2.2). Het is dus
moeilijk om te komen tot een regiobegrip dat alle ruimtelijke discourses omvat. Bovendien zijn
discourses sociale constructen (zie paragrafen 2.2). Dit maakt dat het moeilijk te bepalen is
welke zaken wel en welke zaken niet tot het takenpakket van een bepaalde regionale
planningcoalitie zouden moeten behoren. Zo is ook onduidelijk welke zaken op stadsregionaal
niveau en welke op provinciaal niveau zouden moeten worden opgepakt (Castenmiller, 2009
p318). Verschillende regionale planningcoalities gaan heel anders om met hun begrenzing. Zo
omvat de Wgr-plusregio rond Rotterdam (Stadsregio Rotterdam) bijna alleen het
aaneengesloten stedelijke gebied van Rotterdam, terwijl de Wgr-plusregio rond Eindhoven en
Helmond (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) geheel Zuidoost-Brabant inclusief landelijk
gebied omvat. Door het gebrek aan consensus over de schaal van discourses, wordt consensus
over begrenzing en organisatie van het samenwerkingsverband bemoeilijkt. Dit probleem kan
worden gezien als een bedreiging voor regionale planningcoalities.
Behalve dat beleid op stadsregionale schaal inhoudelijke kansen en problemen kan aanpakken,
zou stadsregionale samenwerking ook voordelen kunnen bieden van meer praktische aard.
Samenwerking kan voordelen opleveren voor de financiële huishouding van de afzonderlijke
gemeenten omdat het uitvoeren van taken in een grotere organisatie kan leiden tot
schaalvoordelen (Allers & Fraanje, 2011 p107). Door middelen en expertise te bundelen, kan
meer gedaan worden met minder. Het grootste effect van schaalvoordelen ligt in de sfeer van
productie van voorzieningen (Allers & Fraanje, 2011 p108). Deze zaken zijn minder politiek
gekleurd en schaalvoordelen kunnen worden benut wanneer gemeenten de productie van
diensten en voorzieningen uitbesteden aan een gezamenlijke uitvoerende organisatie (Allers &
Fraanje, 2011 p108; zie ook paragraaf 2.2, bijlage 1). Deze vorm van schaalvoordelen komt hier
dus verder niet aan bod.
Bij strategische beleidsvorming zijn schaalvoordelen, gezien de uiteenlopende schaalniveaus van
discourses en de politieke gevoeligheden, minder evident (Allers & Fraanje, 2011 p108). Hier kan
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samenwerking echter wel voordelen bieden op het gebied van uitwisseling van kennis en
expertise (Castenmiller, 2009 p313). Vooral voor kleine gemeenten, die op bepaalde terreinen
geen deskundigheid in huis hebben, geldt dat zij van expertise binnen het
samenwerkingsverband kunnen profiteren. De coalitie kan worden gezien als een permanent
platform waar zaken kunnen worden uitgewisseld. Omdat ontmoetingen tussen bestuurders en
beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten op reguliere basis plaatsvinden in het
kader van de coalitie, hoeven niet telkens afzonderlijke afspraken te worden gemaakt
(Castenmiller, 2009 p313). De platformfunctie is dus een sterkte van de regionale
planningcoalitie.

Regionale samenwerking kan ook het contact met andere partijen bevorderen. Castenmiller
(2009 p313) geeft aan dat veel ruimtelijk opererende partijen (zoals woningcorporaties en
ondernemerskringen) vaak al op regionaal niveau opereren. Voor deze partijen is het
gemakkelijk als een regionale planningcoalitie de afzonderlijke gemeenten vervangt als
aanspreekpunt. Een gezamenlijk optreden van gemeenten in stadsregionaal verband kan ook de
stem van de regio vergroten op internationaal vlak, bijvoorbeeld bij het lobbyen richting de
Europese Unie (Commissie-Nijpels, 2009 p24). Functioneren als aanspreekpunt en
lobbyinstrument is dus een sterkte van de regionale planningcoalitie. Om daadwerkelijk als
zodanig te kunnen functioneren dient de coalitie wel de nodige bekendheid op te bouwen bij
andere overheden en partijen.

In de literatuur worden ook voordelen genoemd van het vrijwillig samenwerken en expliciet
niet fuseren van gemeenten in stedelijke regio’s. Volgens voorstanders van het public choice
model (zie paragraaf 2.2) zorgt het behoud van autonomie van gemeenten ervoor dat innovatie
in beleid gestimuleerd wordt. De afzonderlijke gemeenten maken elk hun eigen
beleidsoplossingen en kunnen deze met elkaar vergelijken (Allers & Fraanje, 2011 p105).
Hetzelfde is denkbaar voor de politieke prestaties van bestuurders. Wanneer er meerdere
gemeenten in een stedelijke regio zijn, kunnen burgers politieke prestaties vergelijken, wat
bestuurders zou kunnen aanzetten tot betere prestaties. Salmon (1987 in Allers & Fraanje, 2011
p106) noemt dit ‘politieke maatstafconcurrentie’. Beide mechanismen gaan uit van een soort
‘marktwerking’ tussen lokale overheden onderling. Bij het ontbreken van intergemeentelijke
samenwerking zou dit mechanisme dan echter ook aanwezig zijn, waardoor het geen argument
is voor samenwerking versus geen samenwerking. Het is dan ook geen sterkte van regionale
planningcoalities.
3.3.2 ǀ Kenmerk 2: Lokale overheden aangevuld met relevante actoren

In eerste instantie bestaat een regionale planningcoalitie alleen uit gemeenten. Deze gemeenten
zullen elk afzonderlijk deelnemen aan verschillende regionale planningcoalities (Castenmiller,
2009 p311). Het voorbeeld van Heerlen illustreert dit (box 3.1). De VROM-raad (2008 p42)
gebruikt de term ‘wisselende coalities’, omdat gemeenten deel uit maken van verschillende
coalities die ook nog eens in de tijd variëren. Naast gemeenten zijn echter meestal ook
overheden van een ‘hogere’ schaalorde (zoals provincies en het Rijk) bij besluitvorming door de
coalitie betrokken. Het Rijk of de provincie is dan niet langer een entiteit die ‘boven’ de regionale
coalitie staat, maar maakt in wezen deel uit van de regionale planningcoalitie:

“Increasingly, it would seem that there is little to be gained by talking about regional
governance as a territorial arrangement when a number of the political elements
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assembled are not particularly regional in any traditional sense, even if they draw on what
might be called the ‘spatial grammar’ of regionalism”. (Allen & Cochrane, 2007 p1171).

Omdat de coalitie dan minder strak gebonden is aan een bepaald type territoriale eenheid,
hebben de machtsverhoudingen in en rond de coalitie een horizontaal ‘netwerkkarakter’
(Healey, 2009 p8; zie ook paragraaf 2.2). Dit, en het feit dat de autonome gemeenten zelf in
meerdere verbanden samenwerken, zorgt voor flexibiliteit, wat de adaptieve waarde van
beleidsvorming ten goede zou kunnen komen (Commissie-Nijpels, 2009 p17; VROM-raad, 2008
p50). Volgens een evaluatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(2010 p6) worden de resultaten van de aanpak van inhoudelijke vraagstukken door plusregio’s
door betrokken gemeenten als positief ervaren. De adaptieve waarde kan dus worden gezien als
een sterkte van de regionale planningcoalitie.
Box 3.1: Samenwerkingsverbanden in de regio Heerlen

“In deze regio zijn er meerdere, deels overlappende regionale samenwerkingsverbanden. Een (niet
uitputtende) greep uit de samenwerkingsverbanden laat zien dat er wordt samengewerkt in de Wgrplusregio Parkstad Limburg, het stedelijk netwerk Tripool Zuid Limburg (Maastricht, Heerlen en
Sittard-Geleen) en de MHAL-regio (Maastricht-Heerlen,Hasselt-Genk, Aken en Luik). Ook is er het
Euregionale project Grünmetropole waarin gemeenten via Parkstad indirect betrokken zijn en
bijvoorbeeld de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg als samenwerkingsnetwerk van
private partijen”. (Uit: VROM-raad, 2008 p43).

De flexibele samenstelling van regionale planningcoalities kan echter ook als nadeel worden
ervaren. De veelheid aan overlegstructuren zorgt voor complexiteit en maakt dat over het
takenpakket van een regionale planningcoalitie geen duidelijke consensus bestaat. De werking
van en beleidsvorming door de regionale planningcoalitie is hierdoor soms moeilijk te
doorgronden voor deelnemers en de buitenwacht, wat de beeldvorming niet ten goede komt
(Castenmiller, 2009 p315). De besluitvorming kan door de complexiteit traag en stroperig
overkomen (Commissie-Nijpels, 2009 p27), wat leidt tot klachten over bestuurlijke drukte
(VROM-raad, 2008 p19) 10. Naast bestuurlijke drukte kan de flexibele samenstelling ook
bijdragen aan een ‘vluchtig’ karakter. Met andere woorden: rond een regionale planningcoalitie
heerst een ‘gevoel van tijdelijkheid’, wat de toekomstbestendigheid van de regionale
planningcoalitie niet ten goede komt (Jurczek, 2009 p59). Als zwaktes met betrekking tot het
flexibele karakter kunnen dus genoemd worden: ondoorgrondelijkheid en bestuurlijke drukte.
3.3.3 ǀ Kenmerk 3: Vrijwillige samenwerking en lokale autonomie

Regionale planningcoalities komen in beginsel bottom-up tot stand. De Wgr-plusregio’s vormen
hierop deels een uitzondering, omdat hier de samenwerking door de provincies verplicht wordt
gesteld en deelnemende gemeenten zich hier niet aan kunnen onttrekken (Commissie-Nijpels,
2009 p15). De mate van samenwerking is echter wel door gemeenten afzonderlijk in te vullen. In
de Wgr-plusregio’s hebben gemeenten dan ook vrijwillig taken overgedragen aan de regionale
planningcoalitie (Commissie-Nijpels, 2009 p17). Verwacht wordt dat het vrijwillige karakter van
de regionale planningcoalitie het draagvlak onder de deelnemende gemeenten ten goede komt.
10

De VROM-raad (2008 p53) merkt hierbij echter op dat het fenomeen bestuurlijke drukte onvermijdelijk
verbonden is aan de ‘onthiërarchisering’ van de samenleving.
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Voor deze eigenschap geldt, net als voor de in paragraaf 3.3.1 genoemde marktwerking onder
gemeenten, dat het geen argument is voor samenwerking versus geen samenwerking. Het is
daarom geen sterkte van regionale planningcoalities.
Het vrijwillige en lichte karakter van de regionale planningcoalitie leidt ook tot een aantal
problemen. Regionale planningcoalities beschikken niet over territoriale jurisdictie. De
werkelijke, grondgebonden macht ligt voor het overgrote deel bij de gemeenten (Van den Brink,
Van der Valk & Van Dijk, 2006 p152; Buitelaar, Lagendijk & Jacobs, 2007 p902). Daarnaast
beschikken regionale planningcoalities ook maar over een beperkte hoeveelheid geld (VROMraad, 2008 p52). Het zwaartepunt van het ruimtelijk beleid ligt dan ook bij de gemeenten, en
niet bij de coalitie. Lokale autonomie houdt deze situatie in stand (zie paragraaf 2.2).

Regionale planningcoalities liggen door hun vrijblijvendheid op het snijpunt van competitie en
coöperatie (Marston, 2000 p231), wat ertoe kan leiden dat deelnemers aan een regionale
planningcoalitie in eerste instantie voornamelijk concurrenten zijn. Visser duidt dit aan met de
term parochialism: “Parochialism is defined as the lack of collaborative effort and political will by
local governments to work cooperatively across governmental boundaries to solve common
problems” (Visser, 2002 p57). Egermann (2009 p283) beschrijft wat door onder andere Benz
(2000 in Egermann, 2009 p283) een close coupled system wordt genoemd. Gemeenten
bespreken beleidsonderwerpen eerst binnen hun eigen organisatie en stellen uitgangspunten
vast. Daarna wordt er pas overlegd met de andere deelnemers in de regionale planningcoalitie.
In plaats van tot oplossingsgerichte gesprekken leidt deze situatie tot verdeel- en
heerspraktijken: onderhandelingen waarbij de eigen belangen van de afzonderlijke partijen
voorop staan. De schaal van de stedelijke regio wordt door deelnemers ingezet om macht en
middelen op lokale schaal te bestendigen.
Daar komt bij dat regionale planningcoalities bestaan uit partijen van verschillende orde van
grootte en invloedsmacht (kleine en grote gemeenten, organisaties met veel en weinig
middelen). Vooral de verschillen tussen centrum- en randgemeenten (Lefèvre, 1998 p21) en
tussen stedelijke en landelijke gemeenten (Commissie-Nijpels, 2009 p27) kunnen leiden tot
ongelijkwaardigheid in de samenwerking. De toegevoegde waarde van de samenwerking kan
per deelnemer verschillen, wat leidt tot ongelijkwaardige afhankelijkheidsrelaties. Zo geeft
Egermann (2009, p282) een voorbeeld van het samenwerkingsverband Sachsendreieck in
Duitsland, waarbij een grote gemeente afzag van deelname aan een gezamenlijke stand op een
handelsbeurs. De betreffende stad had al voldoende imago opgebouwd en zag geen meerwaarde
aan een gezamenlijk optreden met andere gemeenten. Ook al zou een gezamenlijk optreden
meerwaarde hebben gehad voor Sachsendreieck als geheel, het gebrek aan toegevoegde waarde
voor één van de deelnemers gaf de doorslag om niet mee te werken. Egermann geeft hierbij aan
dat door de betreffende gemeente niet alleen werd gekeken naar toegevoegde waarde voor de
gemeente in absolute zin, maar ook toegevoegde waarde voor de gemeente ten opzichte van de
toegevoegde waarde voor andere gemeenten. Het feit dat andere gemeenten meer toegevoegde
waarde zouden ervaren, zou een reden kunnen zijn om niet deel te nemen. Egermann (2009
p282) toont hiermee aan dat niet alleen de absolute, maar ook de relatieve toegevoegde waarde
ten opzichte van andere deelnemers van invloed is op de keuze om al dan niet deel te nemen in
samenwerking.
Allers en Fraanje signaleren als generiek probleem bij het debat over het middenbestuur dat er
veel partijen betrokken zijn die allen beschikken over hindermacht, maar geen van allen over
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doorzettingsmacht (Allers & Fraanje, 2011 p117). Dit kan zich ook voordoen bij besluitvorming
binnen een regionale planningcoalitie. Voor de Wgr-plusregio’s geldt formeel gezien dat de regio
doorzettingsmacht heeft ten opzichte van individuele gemeenten. In de praktijk wordt hier
echter geen gebruik van gemaakt (Commissie-Nijpels, 2009 p16) en hindermacht van
gemeenten kan dus een grotere rol spelen dan doorzettingsmacht van de coalitie. Het gegeven
dat het zwaartepunt van jurisdictie en doorzettingsmacht bij de afzonderlijke gemeenten ligt
vormt een bedreiging voor de regionale planningcoalitie.
Welke positie heeft de regionale planningcoalitie nog als verdeel- en heerspraktijken de
overhand krijgen? Healey (2009) noemt de mogelijkheid dat regionale planningcoalities door de
gemeenten worden gezien als slechts een subsidieverstrekker. Als de regionale planningcoalitie
middelen uitgeeft voor projecten, verschilt de toegevoegde waarde per gemeente. Het kan zijn
dat de gemeenten de regionale planningcoalitie gaan zien als een ‘zak met geld’ waarvan zoveel
mogelijk geprofiteerd moet worden. Omdat een regionale planningcoalitie zelf soms weer
afhankelijk is van subsidies van hogere overheden kan deze zich ontwikkelen tot doorgeefluik:

“There are all kinds of ‘partnerships’ designed to draw different agencies and municipalities
together […]. But these are all strongly structured by a vertical dependency on national
funding and the criteria which drive different national funding regimes. What may start as
an ‘integrated place development’ initiative can all to easily, in such contexts, become
reduced to a ‘funding capture’ game”. (Healey, 2009 p23).

Het probleem dat hier wordt geconstateerd is, zoals Healey aangeeft, dat de geldstromen van
een regionale planningcoalitie een belangrijkere rol krijgen dan de beleidsinhoud.
Hieraan verwant is de trend naar institutionalisering. Omdat voor een regionale planningcoalitie
meestal een aparte organisatie wordt opgezet, is er het risico dat deze organisatie steeds meer
onafhankelijk van de gemeenten gaat functioneren als een instituut met eigen belangen. De
samenwerking wordt dan ervaren als ‘zwaarder’ dan oorspronkelijk bedoeld (VROM-raad, 2008
p59). De coalitie die eigenlijk een verlengstuk van de gemeenten is, komt hierdoor juist op
afstand te staan. Dit bedreigt de autonomie van gemeenten, wat zal stuiten op weerstand. Het
kabinet-Rutte I geeft aan dat de plusregio’s ‘naar een zelfstandige bestuurslaag tenderen’
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011 p13). Institutionalisering kan
ook bijdragen aan de beleving van bestuurlijke drukte, aangezien er een extra overlegorgaan
ontstaat. Institutionalisering kan dus als een zwakte van de regionale planningcoalitie worden
beschouwd.
3.3.4 ǀ Kenmerk 4: Legitimiteit via autonome gemeenten

De legitimatie van regionale planningcoalities is geregeld via de afzonderlijke deelnemende
gemeenten. Regionale planningcoalities hebben geen rechtstreeks gekozen bestuur, maar een
bestuur dat wordt samengesteld uit burgemeesters en wethouders van de deelnemende
gemeenten. Raadsleden van de gemeenten controleren dit bestuur. Dit vraagt investeringen in
tijd en aandacht van de raadsleden. Wanneer dit erbij inschiet kunnen raadsleden alsnog
‘verrast’ worden door in regioverband genomen besluiten (Castenmiller, 2009 p315). Een
regionale planningcoalitie wordt om deze redenen soms gezien als gebrekkig democratisch
(Keating, 1997 p396; VROM-raad, 2008 p57). Er valt over te twisten of de democratische
legitimatie echt niet toereikend is. De commissie-Nijpels (2009 p28) noemt in haar evaluatie van
de Wgr-plusregio’s dit bezwaar ‘onterecht en onjuist’. Maar het feit dat door partijen een gebrek
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aan democratische legitimatie wordt ervaren kan niet worden ontkend (Lefèvre, 1998 p16). In
bestuurlijke discussies wordt het gebrek aan rechtstreekse besluitvorming als een essentieel
probleem van regionale samenwerking gezien (Castenmiller, 2009 p315). Democratische
legitimatie is dus duidelijk een zwakte van de regionale planningcoalitie.

Niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk kan de legitimiteit ter discussie staan. Het
concept van een stedelijke regio lijkt slechts bij een beperkte groepen van belangstellenden te
leven. Lefèvre (1998 p21) geeft aan dat metropolitan authorities vaak worden gezien als
‘technocratisch project’ gedomineerd door een centrale stad. Of zoals Healey aangeeft:

“The ‘summoning up’ of the ‘city region’ idea emerges from these accounts as a preoccupation of policy elites – politicians, policy advisers and activists, and those involved in
the various governance networks surrounding the formal arenas of the state. Few outside
these networks have much interest, apart from some business lobby groups. Nor is there
much connection to socio-political movements linked to asserting regional identities”.
(Healey, 2009 p22).

Regionale planningcoalities lopen hiermee het risico voor de ‘buitenwacht’ een onduidelijk
karakter te hebben, waardoor deze zich niet kan identificeren met de activiteiten van de
planningcoalitie. Problematische beeldvorming is in deze paragraaf al eerder genoemd als
zwakte. Ook uit het oogpunt van democratische legitimatie is deze zwakte relevant.
3.4 ǀ Regionale planningcoalities: een fragiel evenwicht

Het concept van de regionale planningcoalitie gaat ervan uit dat deze tot doel heeft het
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke vraagstukken te
overbruggen. Waar de lokale overheden de bestuurlijke schaalniveaus vertegenwoordigen,
vertegenwoordigt de regionale planningcoalitie het schaalniveau van ruimtelijke vraagstukken.
hieraan ontleent zij haar bestaansrecht. Het is echter de vraag of de regionale planningcoalitie
de kloof daadwerkelijk kan overbruggen.

Ruimtelijke vraagstukken krijgen in beleidsvorming slechts een gezicht wanneer ze door actoren
in beeld worden gebracht, en deze actoren hier naar handelen (Voogd & Woltjer, 2010 p52). Een
regionale planningcoalitie is dus afhankelijk van fysieke actoren die ‘de schaal van de stadsregio’
vertegenwoordigen. De burgemeesters en wethouders die door de gemeenten gemandateerd
worden voor het regiobestuur verkeren in een dubbelrol. Dit omdat ze enerzijds besturen vanuit
het lokale belang van de eigen gemeente en anderzijds worden geacht te besturen vanuit het
belang van de stadsregio. Binnen hun eigen gemeente moeten de bestuurders verantwoording
afleggen om de democratische legitimiteit van hun besluitvorming te waarborgen. De relatie van
de bestuurder met de eigen gemeente kan dus getypeerd worden als een zware institutionele
relatie. De organisatie van de regionale planningcoalitie daarentegen is grotendeels vrijblijvend.
Dit maakt dat de institutionele binding van de bestuurder met de regionale planningcoalitie veel
zwakker is dan de institutionele binding van de bestuurder met de eigen gemeente. Het ligt dan
voor de hand dat het lokale belang zwaarder zal wegen dan het regionale belang. Oftewel:
bestuurders zullen eerst en vooral parochiaal handelen. Gemeentelijke beleidsambtenaren die
betrokken zijn bij de regionale planningcoalitie verkeren in eenzelfde dubbelrol, omdat ook zij
met een dubbele pet aan de coalitie zullen deelnemen.
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Het lijkt er dus op dat het regionale belang in zeer beperkte mate bestuurlijk wordt
vertegenwoordigd. Het stadsregionale belang kan dan ook worden getypeerd als een virtueel
belang. Hier wordt met de term virtuele stadsregionale belang bedoeld: een afwegingskader op
schaal van een stadsregio dat wel in bestuurlijke en ambtelijke taal wordt gebruikt, maar niet
geïnstitutionaliseerd is in de bestuurlijke organisatie. De regionale planningcoalitie zou kunnen
worden gezien als een space of engagement: een arena waarbinnen partijen zoeken naar
medestanders en hun belangen proberen te bestendigen. De afzonderlijke gemeenten
verdedigen hierbinnen hun eigen space of dependence (zie paragraaf 2.2 en bijlage 1 voor uitleg
van deze termen). Wordt er dan eigenlijk wel ‘regionaal beleid’ gemaakt? Ook als dit niet het
geval is, wil dat nog niet zeggen dat regionale planningcoalities geen bestaansrecht hebben. Ook
als gemeenten zuiver parochiaal handelen kan de regionale planningcoalitie er voor zorgen dat
ontwikkelingen in aan elkaar grenzende gemeenten beter op elkaar worden afgestemd. En al is
dat gerommel in de marge, dan nog is het beter dan helemaal geen afstemming. Bovendien zou
de regionale planningcoalitie haar bestaansrecht kunnen ontlenen aan uitwisseling van kennis
en middelen.

Het is echter ongenuanceerd om te veronderstellen dat bestuurders altijd parochiaal handelen.
De sociale situatie waarin bestuurders zich op een bepaald moment bevinden, is mede bepalend
voor de insteek waarmee zij onderhandelingen ingaan. Zo vindt er ook wisselwerking plaats met
beleidsmedewerkers die voor de regionale planningcoalitie werken en die dus wel een regionaal
perspectief hanteren. Het is niet uit te sluiten dat bestuurlijke actoren, afhankelijk van
persoonlijke en sociale factoren, op bepaalde momenten wel degelijk vanuit het virtuele
stadsregionale belang handelen. Daarnaast zijn er ook de gemeentelijke beleidsambtenaren die,
omdat ze inhoudelijk expert zijn en slechts indirect democratische verantwoording schuldig zijn,
sterker vanuit de inhoud zullen handelen. Deze beleidsambtenaren zullen wellicht minder
parochialistisch handelen.
De dubbelrol van gemeentelijke actoren kan worden getypeerd als een spanningsveld tussen
twee mogelijke handelingsperspectieven. Enerzijds het virtuele stadsregionale belang, waarvoor
opportunistisch handelen buiten het eigen gemeentelijke kader nodig is en anderzijds het
parochialisme. Regionale planningcoalities komen voort uit de inhoud, maar verkeren in conflict
met de bestuurlijke structuur. Een regionale planningcoalitie bevindt zich zodoende permanent
in een wankel evenwicht. Wanneer het parochialistische handelingsperspectief overheerst, is de
bestuurlijke structuur kaderstellend voor de inhoud in plaats van andersom. Om het virtuele
stadsregionale belang kaderstellend te laten zijn is voldoende draagvlak onder de gemeentelijke
actoren noodzakelijk.
Draagvlak wordt door Ruelle & Bartels als volgt gedefinieerd:

“Draagvlak kan omschreven worden als een door belangen ingegeven evaluatie van de
politieke situatie door doelgroepen van een beleid, waaraan een doelgroep actieve of
passieve steun verleent of juist weerstand biedt”. (Ruelle & Bartels, 1998 in De Graaf, 2007
p40).

Volgens De Graaf (2007 p41) zou men naast positief draagvlak ook kunnen spreken van negatief
draagvlak. De Graaf onderscheidt bovendien een aantal typen draagvlak, waarvan er drie hier
relevant zijn: institutioneel draagvlak (draagvlak onder instituties zoals gemeenten), politiek
draagvlak (draagvlak onder bestuurders) en ambtelijk draagvlak. Voor goed functioneren van
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een regionale planningcoalitie is positief institutioneel, politiek en ambtelijk draagvlak vereist.
De in dit hoofdstuk veronderstelde sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen hebben invloed op
dit draagvlak.
3.5 ǀ Conclusie

Nu kan ook een voorlopig antwoord op de derde deelvraag gegeven worden:

Wat zijn regionale planningcoalities en wat zijn voor regionale planningcoalities in theorie de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het toenemende spanningsveld tussen
bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?
De regionale planningcoalitie is een concept voor een vrijwillig intergemeentelijk
samenwerkingsverband, bedoeld om het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de
schaal van ruimtelijke opgaven te overbruggen. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van
en voor regionale planningcoalities bepalen welke van de twee handelingsperspectieven
overheerst bij een gemeentelijke actor en in hoeverre er sprake is van draagvlak voor de
regionale planningcoalitie. De veronderstelde sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die in
paragraaf 3.3 naar voren zijn gekomen worden hieronder opgesomd.

Sterktes:

Sterkte 1:
Sterkte 2:
Sterkte 3:
Sterkte 4:
Zwaktes:
Zwakte 1:
Zwakte 2:
Zwakte 3:
Kansen:
Kans 1:

De regionale planningcoalitie vervult een platformfunctie voor de deelnemende
gemeenten. Kennis en expertise kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld.

De regionale planningcoalitie kan dienen als herkenbaar aanspreekpunt en
lobbyinstrument van de deelnemende gemeenten.
Door flexibiliteit is de adaptieve waarde van de regionale planningcoalitie hoog,
wat de benadering van de inhoud ten goede komt.

De regionale planningcoalitie kan het ‘virtuele stadsregionale belang’ inzichtelijk
maken voor de deelnemende gemeenten.

Door flexibiliteit krijgt de regionale planningcoalitie een moeilijk te doorgronden
en vluchtig karakter, wat de beeldvorming niet ten goede komt. De
overlegstructuren dragen bij aan de beleving van bestuurlijke drukte.
Door institutionalisering ontstaat afstand tussen de regionale planningcoalitie en
de afzonderlijke gemeenten. Dit draagt bij aan het idee dat er sprake is van een
extra bestuurslaag, wat de gemeentelijke autonomie bedreigt.
Door burgers wordt een gebrek aan democratische legitimatie ervaren ten
aanzien van de regionale planningcoalitie.
Er is een inhoudelijke noodzaak om beleid te voeren op stadsregionale schaal,
zowel vanuit een kans- als probleemgerichte benadering.
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Bedreigingen:
Bedreiging 1: Verschillende ruimtelijke beleidsthema’s kennen hun eigen ruimtelijke
schaalniveau, wat consensus over de schaal van de regionale planningcoalitie
bemoeilijkt.
Bedreiging 2: De autonome gemeenten beschikken over jurisdictie en hindermacht die groter
zijn dan de jurisdictie en doorzettingsmacht van de regionale planningcoalitie.

De veronderstelde samenhang tussen bovenstaande factoren is weergegeven in figuur 3.2. De
sterktes van de regionale planningcoalitie hebben betrekking op de beleidsinhoud; ze hebben
allemaal te maken met het virtuele stadsregionale belang. Daarom zijn ze gekoppeld aan kans 1,
die ook te maken heeft met dat virtuele stadsregionale belang. De zwaktes hebben allemaal
betrekking op de institutionele eigenschappen van de regionale planningcoalitie; deze zijn zwak
omdat de coalitie steeds zoekende is naar vorm. Daarom zijn de zwakten gekoppeld aan
bedreiging 1. Omdat de autonomie van gemeenten consensus over het regionale schaalniveau
bemoeilijkt en omgekeerd dit gebrek aan consensus parochialistisch handelen zou kunnen
versterken, is er ook een wederzijdse relatie tussen bedreiging 1 en bedreiging 2 weergegeven.

Om te kunnen bepalen of er sprake is van positief of negatief institutioneel draagvlak voor
regionale planningcoalities, moet worden bepaald wat de mate van invloed is van de beschreven
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. In de casestudie zal dit worden gedaan voor
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht.
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Kans 1: Inhoudelijke
noodzaak

Inhoudelijke sterktes
Sterkte 1: Platformfunctie voor gemeenten
Sterkte 2: Aanspreekpunt en lobbyinstrument
Sterkte 3: Adaptief door flexibiliteit
Sterkte 4: Inzichtelijk maken virtuele
stadsregionale belang

Handelingsperspectief: virtuele
stadsregionale belang
draagvlak
Handelingsperspectief:
parochialisme

Institutionele zwaktes
Zwakte 1: Ondoorgrondelijkheid en vluchtigheid
Zwakte 2: Institutionalisering
Zwakte 3: Ervaren gebrek aan democratische
legitimatie

Bedreiging 1: Geen
consensus over schaalniveau

Bedreiging 2:
Autonomie en
territoriale jurisdictie

Figuur 3.2: Samenhang tussen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
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Hoofdstuk 4

ǀ Beleidsinhoud
Regionale woningprogrammering

In het voorgaande hoofdstuk is geconstateerd dat regionale planningcoalities te maken hebben
met verschillende sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, waarvan de meesten te maken
hebben met het spanningsveld tussen het virtuele stadsregionale belang en het parochialisme
van gemeenten. In de casestudie wordt uitgezocht hoe dit tot uiting komt in regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht. Om dit te kunnen onderzoeken is het
noodzakelijk eerst inhoudelijk in te gaan op regionale woningprogrammering. In dit hoofdstuk
wordt daarom beschreven wat woningprogrammering is en welke ontwikkelingen er spelen, in
het bijzonder op regionale schaal. Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende deelvraag:
Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s in hun regionale
woningprogrammering zouden moeten reageren en hebben gereageerd op het spanningsveld
tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?

Als eerste wordt woningprogrammering gedefinieerd, zowel algemeen als regionaal (paragraaf
4.1). Vervolgens wordt ingegaan op de woningmarkt waarop woningprogrammering betrekking
heeft (paragraaf 4.2 en 4.3). De relevantie van woningprogrammering op regionale schaal, en de
reactie van overheden daarop, komt aan bod in paragraaf 4.4 t/m 4.7. In paragraaf 4.8 volgt de
conclusie van dit hoofdstuk.
4.1 ǀ Definitie van regionale woningprogrammering

Woningprogrammering wordt in Nederland gezien als een overheidsactiviteit. Onder
woningprogrammering wordt in dit onderzoek verstaan: het bestuurlijk vaststellen van de
wenselijke te realiseren woningproductie binnen een overheidsterritoir, waarbij aantallen
woningen, typen woningen, woonmilieus en fasering in ogenschouw worden genomen. Onder
regionale woningprogrammering wordt in dit onderzoek verstaan: woningprogrammering op
schaal van een (stedelijke) regio. Het betreft hier dan woningprogrammering op een
gemeenteoverstijgende schaal, waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn.

4.2 ǀ De woningmarkt: een kwestie van vraag en aanbod

Op het beleidsterrein wonen komen planvorming door overheden en handelingen van
marktpartijen en particulieren samen. Dit leidt tot het fenomeen ‘woningmarkt’. Een
woningmarkt wordt door Voogd en Woltjer (2010 p146) omschreven als “het spanningsveld dat
bestaat tussen de vraag naar woningen en het aanbod van woningen in een bepaald gebied”. Zowel
vraag als aanbod kennen een kwantitatief en een kwalitatief aspect. Hierbij duidt de vraag naar
woningen op het aantal woningen dat nodig is om de woningzoekenden in het gebied een
passende woning te bieden, gelet op kwalitatieve wensen en financiële mogelijkheden van de
woningzoekenden. Onder het woningaanbod wordt hierbij verstaan het aanbod van woningen,
zowel kwantitatief als kwalitatief, dat beschikbaar is om aan de woningvraag te voldoen. Vraag
en aanbod zijn geen constante grootheden, maar zijn variabel in tijd en plaats (Voogd & Woltjer,
2010 p147). Omdat in een woningmarkt overheidsbeleid van grote invloed is en er dus geen
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sprake is van autonome marktwerking, kan de woningmarkt worden gezien als een kunstmatige
markt. Voor het bepalen van de woningvraag kunnen verschillende rekenkundige modellen
worden gebruikt. Het meest bekende in Nederland gebruikte model is het PRIMOS-model
(Voogd & Woltjer, 2010 p147). In deze modellen wordt aan de hand van prognoses over de
bevolkingsontwikkeling bepaald wat de woningvraag op bepaalde momenten, nu en in de
toekomst. Bij het bepalen van de woningvraag wordt ook rekening gehouden met een gewenste
frictieleegstand. Dit is een hoeveelheid leegstand die nodig is om doorstroming op de
woningmarkt mogelijk te maken en wordt meestal gesteld op 2% van de benodigde voorraad
(Voogd & Woltjer, 2010 p147).
Door woningprogrammering kunnen overheden invloed uitoefenen op de aanbodkant van de
woningmarkt. Aan de aanbodkant dient rekening gehouden te worden met drie categorieën: de
aanwezige woningvoorraad op het moment van bepaling, de planvoorraad (de hoeveelheid
nieuwe woningen die gepland zijn) en de hoeveelheid geplande onttrekking (door sloop of
functieverandering) (Voogd & Woltjer, 2010 p151). Confrontatie van de drie elementen van het
woningaanbod met de woningvraag geeft een indicatie over de wenselijke planvoorraad. Hierbij
moet worden opgemerkt dat de woningvraag bepaald wordt door een subjectieve en een
normatieve woningbehoefte (Voogd & Woltjer, 2010 p145). De subjectieve woningbehoefte is de
wens die bij een individu of huishouden bestaat naar een andere woning. De normatieve
woningbehoefte is de maatstaf die een overheid stelt met betrekking tot aantallen en typen
woningen die nodig zijn om redelijkerwijs aan de behoefte van individuen en huishoudens te
voldoen. Overheden kunnen sturen aan de aanbodkant, maar met het vaststellen van een
normatieve woningbehoefte kunnen overheden dus ook de perceptie van de vraagkant
beïnvloeden.
4.3 ǀ Ontwikkelingen in de vraag- en aanbodkant van de woningmarkt

Ontwikkelingen in zowel de vraagkant als de aanbodkant zijn van invloed op veranderingen in
het woningbestand gedurende de tijd. Figuur 4.1 toont de samenstelling van het woningbestand
in Nederland in 2007. Een derde van het woningbestand in 2007 bestaat uit sociale
huurwoningen. Sociale huurwoningen worden gebouwd en verhuurd door woningcorporaties
en aanverwante instellingen (Voogd & Woltjer, 2010 p144). Daarnaast zijn er particuliere
huurwoningen en koopwoningen. Een deel van de koopwoningen bestaat uit sociale
koopwoningen, die ook worden gesubsidieerd. De niet-gesubsidieerde huur- en koopwoningen
worden vrije sectorwoningen genoemd. Deze worden in principe particulier gerealiseerd, maar
soms wordt voor vrije sectorwoningen bij de bouw eenmalig subsidie verleend (Voogd &
Woltjer, 2010 p144). De samenstelling van het woningbestand wordt beïnvloed door zowel de
aanbod- als de vraagzijde van de markt.

4.3.1 ǀ Ontwikkelingen aan de aanbodkant

Ontwikkelingen aan de aanbodkant van de woningmarkt worden deels bepaald door
veranderingen in het handelen van overheden. In de Grondwet is vastgelegd dat “bevordering
van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid” is (Voogd & Woltjer, 2010
p135). Tot 1901 was de rol van de overheid in de volkshuisvesting echter zeer beperkt en
werden verantwoordelijkheden bij de burgers zelf gelegd (Dijkstra, 2006 p448). Met de
industrialisatie in de 19e eeuw verslechterden de woonomstandigheden in de overvolle steden.
De eerste vormen van sociale woningbouw ontstonden toen op initiatief van investeerders uit de
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‘gegoede burgerij’ (Voogd & Woltjer, 2010 p136). Met de inwerkingtreding van de Woningwet in
1902 werd volkshuisvesting definitief een overheidstaak (Voogd & Woltjer, 2010 p136). Deze
wet regelde de financiering van woningen en bevatte regels om slechte woningen aan te pakken.

Figuur 4.1: Structuur van het Nederlandse woningbestand in 2007. (Uit: Voogd & Woltjer, 2010
p157).

Daarna nam de overheidsbemoeienis gestaag toe. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de
volkshuisvesting voor het eerst haar eigen ministerie in de vorm van het Departement van
Openbare Werken en Wederopbouw, waarin de basis werd gelegd voor het huur- en
subsidiestelsel (Voogd & Woltjer, 2010 p 137). In de periode van de Tweede Wereldoorlog tot de
jaren 1960 werden grote hoeveelheden woningen geproduceerd. Vanwege het grote tekort
kreeg kwantiteit voorrang boven kwaliteit (Dijkstra, 2006 p451). De volkshuisvesting is
sindsdien een niet meer weg te denken beleidsterrein (Voogd & Woltjer, 2010 p137). Na de
wederopbouwperiode verschoof de aandacht naar kwaliteit en werd rekening gehouden met
verschillende doelgroepen, zoals een- en tweepersoonshuishoudens (Dijkstra, 2006 p451).

Vanaf het begin van de jaren 1970 werd duidelijk dat vrije ruimte schaars werd, de draagkracht
van het milieu beperkt is en de financiële positie van de overheid verslechterde (Dijkstra, 2006
p451). Vanaf het begin van de jaren 1990 vonden daarom grote veranderingen plaats op het
gebied van woningbeleid (Dijkstra, 2006 p452). Zo werd het rijksbudget voor volkshuisvesting
verkleind en werden regels vereenvoudigd (Voogd & Woltjer, 2010 p138). Een belangrijke
ontwikkeling hierbij was de verzelfstandiging van de woningcorporaties. De overheid verkleinde
hiermee haar rechtstreekse rol in de sociale woningbouw. De Vinex-locaties (volgens de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 1992) kwamen nog op een behoorlijk gecentraliseerde wijze
tot stand (Voogd & Wolter, 2010 p140). In het begin van de 21e eeuw is de invloed van de
rijksoverheid echter verder afgenomen. Meer keuzevrijheid voor de burger, meer marktwerking
en decentralisatie van taken naar decentrale overheden kenmerken de recente ontwikkeling
(Dijkstra, 2006 p456; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011b).
Provincies en gemeenten hebben dus een grotere rol toebedeeld gekregen, maar de rol van de
overheid als geheel is afgenomen.
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4.3.2 ǀ Ontwikkelingen aan de vraagkant
Enkele demografische ontwikkelingen hebben invloed op de vraagzijde van de woningmarkt.
Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2011 p107) zal het aantal huishoudens
groeien, in ieder geval tot 2020. Volgens het hoogste scenario zal de groei na 2020 doorzetten,
en volgens het laagste scenario zal deze in 2020 afvlakken en zal daarna sprake zijn van krimp
(zie figuur 4.2).

Figuur 4.2: Ontwikkeling van de hoeveelheid huishoudens in Nederland (procentueel) volgens het
PBL. Weergegeven zijn een hoog en een laag scenario. (Uit: PBL, 2011 p107).

Door relatieve toename van het aantal eenpersoonshuishoudens groeit de vraag naar
eenpersoonswoningen (Voogd & Woltjer, 2010 p158). Figuur 4.3 toont de ontwikkeling van
huishoudensamenstelling tot 2009, waarin deze trend te zien is. Volgens het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en CBS (2009 p12) blijft de relatieve
groei van eenpersoonshuishoudens voorlopig doorzetten. Ook zal de komende jaren nog sprake
zijn van vergrijzing (De Jong & Van Duin, 2011 p14; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en CBS, 2009 p12), wat volgens (Voogd & Woltjer, 2010 p157) vraagt
om de toevoeging van meer ouderenwoningen aan het woningbestand. Veel
eenpersoonshuishoudens en ouderen die in een ouderenwoning willen wonen zijn aangewezen
op de goedkope delen van de woningmarkt (Voogd & Woltjer, 2010 p158). Dit betekent dat de
relatieve vraag naar goedkope woningen zal toenemen. Het feit dat de doelgroep voor
huursubsidie tussen 2006 en 2009 met vier procent is toegenomen toont deze ontwikkeling aan
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en CBS, 2009 p53).
Dijkstra (2006 p500) geeft aan dat sinds de jaren 1980 de woningmarkt is gaan veranderen van
een aanbod- naar een vraagmarkt (zie ook VROM-raad, 2009 p8). De vraag is steeds meer
kwalitatief van aard geworden, omdat aan de kwantitatieve vraag redelijk is voldaan. Door
economische ontwikkeling en toename van het aantal tweeverdieners is er een deel van de
bevolking dat haar inkomen ziet groeien (Dijkstra, 500; Voogd & Woltjer, 2010 p158). Dit brengt
voor een deel van de bevolking dus een vraag naar koopwoningen met meer kwaliteit met zich
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mee. Zo ontstaat er een tekort aan woningen in grootstedelijke centra en groene woonmilieus en
raken woningen in de naoorlogse wijken uit de gratie (Voogd & Woltjer, 2010 p160). De
toenemende vraag naar kwaliteit gaat samen met een toename van de invloed van de markt
(Voogd & Woltjer, 2010 p159).

Figuur 4.3: Ontwikkeling bevolkingsomvang en typen huishoudens in Nederland. (Uit: Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en CBS, 2009 p12).

Aan de onderkant van de markt kan sprake zijn van gebrekkige aansluiting door scheefheid in de
bewoning van sociale huurwoningen (Voogd & Woltjer, 2010 p146). Goedkope scheefheid
betekent dat huishoudens met een te hoog inkomen in te goedkope huurwoningen wonen. Dure
scheefheid betekent dat huishoudens met een te laag inkomen in een te dure huurwoning
wonen. Er zijn zowel voor- als nadelen toe te schrijven aan scheefheid (Voogd & Woltjer, 2010
p146). Goedkope scheefheid is vooral nadelig voor de doorstroming op de woningmarkt. Dure
scheefheid is dan weer nadelig omdat deze alleen in stand kan worden gehouden met
omvangrijke huursubsidies. Scheefheid kan echter ook als wenselijk worden gezien, omdat het
segregatie kan tegengaan en het een noodzakelijk gevolg is van keuzevrijheid voor bewoners.
Goedkope scheefheid leidt tot een toename van de vraag naar goedkope woningen, terwijl dure
scheefheid de (misschien oneigenlijke) vraag naar dure woningen doet toenemen. Op de sturing
op scheefwonen wordt in dit onderzoek verder niet ingegaan, aangezien dit voornamelijk een
kwestie is van Rijks- en Europese regels over sociale huisvesting en niet van programmering.

Het zo goed mogelijk laten aansluiten van vraag en aanbod is in de Nederlandse traditie van
volkshuisvesting een overheidstaak. Dit is een complexe opgave, zeker nu de invloed van de
markt toeneemt en tegelijkertijd ook de vraag naar goedkope woningen. De markt wil het liefst
dure woningen bouwen. Ook voor gemeenten is het bouwen van dure woningen interessanter
dan het bouwen van goedkope woningen. Op korte termijn omdat dure woningen gunstiger zijn
voor de grondexploitatie en, meer relevant, op langere termijn omdat gemeenten graag
koopkrachtige hoogopgeleiden willen aantrekken. Zo kan het gebeuren dat in gebieden een
relatief overaanbod van dure woningen ontstaat. Dit kan leiden tot leegstand van dure
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woningen, terwijl toch de totale woningvraag groter is dan het totale woningaanbod (Dijkstra,
2006 p503; Voogd & Woltjer, 2010 p146). Goedkope woningen zijn voor gemeenten moeilijker
te realiseren, omdat hier geld op toegelegd moet worden. Door toename van marktwerking en
afname van overheidsinvloed verschuift de aandacht naar inkomsten op korte termijn. Dit komt
uiteindelijk de kwaliteit van het totale woningbestand, voor alle doelgroepen, niet ten goede
(Van Dijken, Korthals & Lupi, 2011 p5).
4.4 ǀ Woningprogrammering als regionale opgave

Wanneer een gemeente intern aan woningprogrammering doet, is de bestuurlijke begrenzing
van de gemeente bepalend voor het areaal waarop de programmering betrekking heeft. Maar
sinds de jaren 1960 hebben stedelijke woningmarkten een steeds meer regionaal karakter
gekregen (Levelt, Geurtz & Metze, 2012 p37; Van Kempen & Van Weesep, 1994 p1043). Volgens
Urhahn & Vrolijks (2000 p40) is er bijvoorbeeld sprake van één woningmarkt in de
Amsterdamse regio (van IJmuiden tot Almere) en één woningmarkt in de regio Rotterdam-Den
Haag. Slocombe (2003 p237) geeft aan dat de regionalisering van woningmarkten
gemeentegrensoverstijgend woningbeleid noodzakelijk maakt. Ook de commissie-Geelhoed
(2002) acht regionale of zelfs bovenregionale afstemming noodzakelijk (box 4.1). Kärrholm
(2011 p108) geeft aan dat regionale woningprogrammering van belang is voor de duurzaamheid
van ruimtelijke ontwikkeling: het zou een gunstig effect hebben op ruimtebeslag en mobiliteit. In
een publicatie van het PBL (2010 p27) staat dat de grensgebieden tussen gemeenten in
stedelijke regio’s onderbelicht zijn, en dat programmering op regionale schaal dit zou kunnen
verbeteren. Woningprogrammering zou dus zowel voor betere aansluiting op de woningmarkt
als voor een duurzamere ruimtelijke ontwikkeling moeten plaatsvinden op de schaal van
(stedelijke) regio’s. Momenteel ontbreekt het aan coördinatie op regionale schaal (Slocombe,
2003 p235).
Box 4.1: Bovenregionaal woningbeleid volgens de commissie-Geelhoed

De woningmarkt is regionaal geworden, een trend die zich verder zal doorzetten naarmate de
mogelijkheden om nog te bouwen in de centrumstad uitgeput raken. Als ook de opvangcapaciteit
van de randgemeenten zijn einde nadert, rest er geen andere mogelijkheid dan het aanspreken van
verderop gelegen bouwlocaties. In gebieden waar nog veel woningen moeten worden gebouwd
werpt dit zijn schaduwen al vooruit. In de regio Amsterdam bijvoorbeeld (het gebied tussen IJmond
en Almere) moeten vóór 2030 liefst 180.000 woningen worden gerealiseerd. Daarvan moet Almere
er 60.000 voor zijn rekening nemen en de bezuiden Haarlem gelegen Bollenstad 40.000. Dit
voorbeeld uit de noordelijke Randstad laat zien hoe zeer de stadsgewesten van elkaar afhankelijk
zijn geworden, nu hun woningmarkten steeds meer met elkaar verknoopt raken. Eerder wezen we op
het voorbeeld in de zuidelijke Randstad, waar de woningmarkten van Haaglanden en Rijnmond naar
elkaar toegroeien. In zulke gebieden zal de verantwoordelijkheid voor de woningbouwplanning en
het voorraadbeleid (voor een deel) moeten worden neergelegd op een [sic] het hogere regionale
niveau.
Het uitwaaieren van de woningmarkt over aaneengesloten stadsgewesten zal ook gevolgen hebben
voor het verkeer en het openbaar vervoer. Ook dit vergt een regie op een bestuurlijk niveau boven
dat van de stadsgewesten. In de Randstad is dit evident het geval, in de Brabantse stedenrij begint de
noodzaak zich aan te kondigen. (Uit: Commissie-Geelhoed, 2002 p28).
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Om adequaat beleid te kunnen voeren is het nodig woningmarkten ruimtelijk te definiëren,
daarbij niet uitgaande van administratieve grenzen:

“A definition of HMA [Housing Market Areas, red.] is necessary for calculating housing land
requirements, for developing demand and supply policies, for allowing higher-level
strategic planning and, of course, for analyzing housing markets in their true territorial
context, instead of using (for instance) only administrative areas, as many academic studies
do” (Royuela & Vargas, 2009 p2381).

Net als voor de afbakening van stadsregio’s in algemene zin (paragraaf 2.2), geldt dat ook de
afbakening van woningmarkten arbitrair is (Royuela & Vargas, 2009 p2384). Verschillende
methodieken zijn ontwikkeld om de geografische begrenzing van woningmarkten te benaderen
(Carruthers, 1989; Kauko, 2004; Royuela & Vargas, 2009). Royuela en Vargas (2009) bepaalden
twee mogelijke woningmarktindelingen voor Catalonië, Spanje. Hierbij maakten ze gebruik van
respectievelijk woon-werkverkeer en migratiepatronen. Bij beide methoden wordt uitgegaan
van een bepaalde mate van zelfvoorzienendheid van een woningmarkt. Oftewel: een bepaald
percentage van de woon-werkverplaatsingen of migratieverplaatsingen dient binnen het gebied
van de te definiëren woningmarkt plaats te vinden (Royuela & Vargas, 2009 p2393). Dit sluit aan
bij het begrip daily urban system. Het is echter nog maar de vraag of een daily urban system
zomaar als één functionele woningmarkt beschouwd kan worden. Binnen een woningmarkt is
het namelijk mogelijk om weer verschillende ‘submarkten’ te onderscheiden (Kauko, 2004
p2575). Zo kunnen typen woningen een eigen submarkt vormen (Pacione, 2009 p206).Volgens
een studie van het PBL (2008a p27) vormen binnen stadsregio’s grote steden,
overloopgemeenten en omringende plattelandsgemeenten eigen submarkten. Dit omdat
bijvoorbeeld de grote steden gedomineerd worden door de huurmarkt, terwijl in de omringende
gemeenten de koopmarkt nadrukkelijker aanwezig is (Clark & Dieleman, 1996 p168).
Op het gebied van woonruimteverdeling, het toewijzen van sociale woningen aan
woningzoekenden, is regionale samenwerking al aan de orde van de dag. Aan de hand van de
Wgr zijn in Nederland openbare lichamen op dit gebied ingesteld. Maar volgens Dijkstra (2006
p515) nemen in deze samenwerkingsverbanden de gemeenten alsnog hun eigen beslissingen
met betrekking tot subsidiëring. Het openbaar lichaam is daarbij vooral budgetbeheerder in
technische zin. Woonruimteverdeling is onlosmakelijk verbonden met woningprogrammering.
Wanneer bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie in een gemeente ook de vraag van nabijgelegen
gemeenten moet opvangen, moet hier bij de regionale verdeelsleutel rekening mee worden
gehouden (Dijkstra, 2006 p516). De afbakening van een samenwerkingsverband voor
woonruimteverdeling beperkt bovendien het zoekgebied voor sociale huurwoningen (RIGO &
OTB, 2006 p33). Dit deel van de woningmarkt wordt dus eigenlijk al ruimtelijk afgebakend door
de woonruimteverdeling.
Volgens het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2009 p37)
geven zeven op de tien woningzoekenden in Nederland aan binnen hun woonplaats te willen
blijven. Knox (1995 in Pacione, 2009 p207) laat met Londen als voorbeeld zien dat de groep
burgers met de laagste inkomens voornamelijk op hun eigen buurt georiënteerd zijn. Mensen in
hogere sociaaleconomische klassen hebben echter een groter zoekgebied. Ook Priemus (1984 p
128) geeft dit aan. Als verklaring wordt genoemd dat hoog opgeleiden toegang hebben tot meer
specifieke banen en daardoor voor hun werk verder verhuizen (Priemus, 1984 p129). Voor de
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hogere inkomens, en dus voor de vrije sectorwoningen, is het regionale aspect van de
woningmarkt dus meer van belang dan voor lage inkomens.

Als regionale woningprogrammering van belang wordt geacht, is het de vraag welke overheden
hierin leidend moeten zijn. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (1973) stelde al in
1973 voor om de op te richten stadsgewesten een belangrijke functie toe te kennen op dit
gebied. Het stadsgewest zou een gewestelijke bouwplan moeten maken, gemeentelijke
bestemmingsplannen moeten toetsen en zelfs grondbeleid moeten voeren. Tot de jaren 1990
werd regionale woningprogrammering grotendeels gezien als rijkstaak (Voogd & Woltjer, 2010
p144). Via bouwprogramma’s en contingenten werd door de rijksoverheid aangegeven hoeveel
woningen van welk type elke gemeente mocht bouwen (Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2000 p46). Voogd en Woltjer (2010 p145) geven aan dat
de rol van het rijk in regionale woningprogrammering inmiddels nagenoeg is verdwenen. Dit
wordt nu vrijwel volledig overgelaten aan provincies en overlegorganen (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2011). In de rijksnota Mensen wensen wonen; wonen in de 21e eeuw uit
2000 wordt gesteld dat woningmarkten een regionaal karakter hebben, wat vraagt om
horizontale afstemming tussen gemeenten (Dijkstra, 2006 p463). Volgens deze nota vindt deze
afstemming niet voldoende plaats en is de provincie de aangewezen partij om in te grijpen als
gemeenten er niet samen uitkomen (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 2000 p238). Volgens Voogd & Woltjer (2010 p145) dienen de provincies
gemeenten te stimuleren om hun woningaanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar af te
stemmen. Ook de commissie-Geelhoed (2002 p32) ziet hier een taak voor de provincie. Ze geeft
echter ook aan dat de bestuurlijke positie van de provincies daarvoor eerst versterk moet
worden.
4.5 ǀ Woningprogrammering door regionale planningcoalities

Over woningprogrammering door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (regionale
planningcoalities) is weinig literatuur beschikbaar. Dit is zowel internationaal (Basolo en
Hastings, 2003 p450; Bryan en Wolf, 2010 p112) als voor Nederland het geval. Terwijl het Rijk
dit wel nodig acht, komt intergemeentelijke samenwerking op het gebied van wonen
onvoldoende van de grond (Dijkstra, 2006 p478; Van Kempen en Van Weesep, 1994 p1047;
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2000 p238). Van Dam,
De Groot en Verwest geven aan dat regionale woningprogrammering noodzakelijk is om
concurrentie te voorkomen, maar niet of nauwelijks van de grond komt:
“In feite blijft het streven van de meeste gemeenten gericht op groei. Het is de vraag of dit
realistisch is, of bijvoorbeeld de veronderstellingen waarop deze aanpak is gebaseerd
(bevolkingsgroei houdt het voorzieningenniveau op peil; werken volgt wonen) juist zijn.
Verder kan het feit dat alle krimpende gebieden inzetten op de ontwikkeling van
aantrekkelijke woonmilieus en op nieuwe bedrijvigheid de concurrentie tussen zowel
regio’s als gemeenten versterken. Dit kan leiden tot onrendabele ruimtelijke investeringen
en onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de
welvaart en de ruimtelijke kwaliteit. Regionale samenwerking, of op zijn minst overleg (in
het bijzonder op het terrein van economie en wonen), is daarom essentieel, maar komt
slechts moeizaam en mondjesmaat van de grond”. (Van Dam, De Groot & Verwest, 2007
p5).

Voor het gebrek aan regionale samenwerking op het gebied van wonen geven Basolo en
Hastings twee oorzaken die volgens hen onoverkomelijk zijn: enerzijds het parochialisme van
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lokale overheden en anderzijds NIMBY-houdingen bij burgers. Wat betreft het parochialisme
vermelden Basolo en Hastings (2003 p454) dat lokale overheden onderling concurreren om het
huisvesten van goedverdienende huishoudens en bouwen voor de laagste inkomensgroepen
zoveel mogelijk vermijden. NIMBY-houdingen bij burgers kunnen zorgen voor protest wanneer
goedkope woningen in de directe omgeving worden gebouwd. Basolo en Hastings (2003 p454)
noemen fair share housing (eerlijk verdelen van de sociale bouwopgave) de meest wenselijke
strategie voor regionale woningprogrammering. Voor de regionale samenwerkingsverbanden in
Nederland geldt dat zij weinig doorzettingsmacht hebben ten opzichte van gemeenten (zie
hoofdstuk 3). Ook de Wgr-plusregio’s hebben geen sanctiemogelijkheden voor wanneer
gemeenten zich niet aan woningbouwafspraken houden (Verwest, Sorel en Buitelaar, 2008 p84).
Gemeenten ‘houden de zaken liever in eigen hand’ (Dijkstra, 2006 p478).

Uit de ervaringen bij een aantal regionale samenwerkingsverbanden blijkt dat het effect van
regionale woningprogrammering beperkt is. Zo wordt in een toelichting van de Gemeente
Maastricht (2007 p2) aangegeven dat de bestuurlijke regio waarin men afspraken wilde maken
(Maastricht-Mergelland) te weinig samenvalt met de feitelijke woningmarkt. Bovendien bleken
gemeenten niet welwillend om ‘harde’ afspraken te maken over onderlinge afstemming van de
woningprogrammering. De provincie heeft in deze regio het initiatief genomen om te komen tot
een onderlinge bestuursovereenkomst, maar onder de gemeenten was te weinig draagvlak voor
dit initiatief. Voor de regio Noord-Holland Noord stelt de Provincie Noord-Holland (2009 p1) dat
ze tevreden is over de regionale afstemming in kwantitatieve zin. Deze is tot stand gekomen met
sturing door de provincie. In kwalitatieve zin is er niet of nauwelijks samengewerkt. Maar de
context van deze regio is niet te vergelijken met die van Utrecht, omdat Noord-Holland Noord
een krimpregio is. In de Regio Amersfoort is op moment van schrijven een plan van aanpak
opgesteld voor regionale woningprogrammering. In het plan van aanpak wordt aangegeven dat
regionale woningprogrammering relatief nieuw is en dat provincie en Rijk betrokken zullen
worden (Regio Amersfoort, 2012 p4).
4.6 ǀ Regionale woningprogrammering in crisistijd

De huidige economische crisis stelt regionale woningprogrammering in een ander daglicht (Van
Dijken, Korthals & Lupi, 2011 p5). Gemeenten hebben hun vigerende woningbouwplannen
opgesteld vóór de economische crisis begon. Ze baseerden hun planvorming toen op een steeds
groeiende woningmarkt. Voor de periode 2005-2009 heeft het Rijk met de gemeenten in twintig
stedelijke regio’s afspraken gemaakt. Deze afspraken waren gekoppeld aan het Besluit
Locatiegebonden Subsidies (BLS). Het Rijk verstrekte subsidies om de woningproductie te
stimuleren, met als doel het tekort zoveel mogelijk terug te dringen tot 1,5% (Luijkx, ScheeleGoedhart & Keers, 2010 p27). Luijkx, Scheele-Goedhart & Keers (2010 p3) geven aan dat door de
BLS-subsidies onderlinge afstemming tussen gemeenten werd bevorderd, maar dat er
uiteindelijk te weinig betaalbare woningen zijn gerealiseerd.

Door de crisis is de onderlinge concurrentie tussen gemeenten toegenomen. Dit komt doordat de
directe vraag naar dure woningen vrijwel tot stilstand is gekomen (Levelt, Metze & Salet, 2012
p13). Omdat financiële instellingen terughoudend zijn in het verstrekken van hypotheken, zijn
burgers die dat wel willen niet in staat een woning te kopen. Volgens het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en CBS (2009 p29) bereikte de
hoeveelheid verhuizingen in Nederland een voorlopig dieptepunt in het voorjaar van 2009, toen
het aantal verhuizingen 15% lager lag dan het jaar ervoor. Er is in potentie dus nog wel vraag
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aanwezig, maar burgers kunnen deze niet waarmaken (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
TU Delft, 2012 p5). Wat duurdere woningen betreft is er dus sprake van overprogrammering
(Van Dijken, Korthals & Lupi, 2011 p9). De directe vraag naar goedkope woningen blijft
daarentegen groot. Het probleem is hier vooral dat de woningcorporaties momenteel in zwaar
weer verkeren (Het Financieele Dagblad, 2012) en gemeenten ook geen geld over hebben om bij
te leggen.

Wanneer alle gemeenten in een stadsregio hun voorgenomen woningbouwplannen doorzetten,
kunnen deze ontwikkelingen elkaar in de weg zitten. Dit kan leiden tot financiële verliezen voor
de regio als geheel. Vanuit een regionaal perspectief, en vanuit een publiek belang gezien (Van
Dijken, Korthals & Lupi, 2011 p5), zouden geplande woningbouwontwikkelingen, vooral in de
dure sector, soms beter niet kunnen worden uitgevoerd of worden omgezet in goedkopere
woningen. De woningmarkt zal dus verder moeten met beperkte waardestijging (Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en CBS, 2009 p29 p74). Regionale
woningprogrammering zou in de huidige situatie niet zozeer gaan over nieuwe programma’s,
maar over herprogrammering van bestaande programma’s. Dus niet zoals in de tijd van het BLS
het verdelen van rijkdom, maar het verdelen van schaarste (Levelt, Metze & Salet, 2012 p13).
Herprogrammering heeft financiële consequenties. Zo hebben gemeenten voorinvesteringen
gedaan (planvorming, grondaankopen etc.), terwijl de verwachte inkomsten van toekomstige
ontwikkelingen al zijn ingecalculeerd. Na het schrappen van plannen zullen reeds aangekochte
gronden bijvoorbeeld moeten worden terugverkocht aan de landbouwsector, waardoor flinke
bedragen moeten worden afgeboekt (Van Dijken, Korthals & Lupi, 2011 p 11). Ook kan het
voorkomen dat gemeenten bij het terugschroeven van programma’s van dure naar goedkope
woningen, de grond voor lagere prijzen moeten verkopen aan ontwikkelaars. Omdat de
hoeveelheid investeringen per gemeente verschilt heeft het schrappen van plannen voor
verschillende gemeenten verschillende financiële gevolgen (VNG, 2012). Voor de ene gemeente
geeft het grotere financiële verliezen dan voor de andere. “De individuele gemeenten verkeren in
verschillende posities, de belangen lopen uiteen en er ontstaan weer win-verlies situaties, of nog
erger: situaties van verlies versus minder verlies” (Levelt, Metze & Salet, 2012 p13). Dit zet de
onderlinge verhoudingen opnieuw op scherp:

“Inmiddels wordt de bereidheid tot samenwerking ernstig op de proef gesteld. De vraag is
waarom gemeenten in een wat sterkere positie zich zouden matigen ten gunste van andere
gemeenten, terwijl de verleiding groot is de eigen verliezen op ingecalculeerde groei zo
klein mogelijk te houden. Volgens de speltheorie is een besluit van boven af, en dus een
hiërarchische organisatie, nodig om onder zulke omstandigheden oplossingen te vinden.
Voor gemeenten in een kansrijkere positie is het immers aantrekkelijker om van de
samenwerking, die van vrijwillige deelname afhangt, weg te lopen”. (Levelt, Metze & Salet,
2012 p13).

Complicerend is ook de factor tijd. De huidige woningbouwplannen van gemeenten zijn
gefaseerd en bestrijken meerdere jaren. Regionale woningprogrammering zal dus niet alleen
over aantallen, kwaliteit en locaties moeten gaan, maar ook over fasering. Het is de vraag of de
gemeenten de langetermijnvisie hebben die hier voor nodig is. Een klassieke aanname binnen de
planologie is dat gemeenten aan operationele planning doen (planning op de korte termijn),
terwijl tactische planning (middellange termijn) door de provincie en strategische planning
(lange termijn) door de Rijksoverheid worden gedaan (Spit & Zoete, 2006 p143). Spit en Zoete
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geven wel aan dat meer recente inzichten ervan uitgaan dat alle drie de bestuurslagen zich met
alle drie de typen planning bezighouden, maar dat wil niet zeggen dat er geen kern van waarheid
zit in de aanname dat gemeenten vooral operationeel plannen. Daarom zal regionale
woningprogrammering, wat toch een meer strategisch vraagstuk is, voor gemeenten misschien
geen hoge prioriteit hebben.
Individuele gemeenten zijn in 2010 intern begonnen met schrappen en uitfaseren van hun
plannen (Celik & Berns, 2012 p5). In verschillende regio’s wordt gesteld dat regionale
herprogrammering noodzakelijk is (Drechtsteden, 2011; Regio Amersfoort, 2012). De stadsregio
Amsterdam heeft geconstateerd dat er een overaanbod is van dure woningen, terwijl de vraag
juist verschuift naar betaalbare woningen (Stadsregio Amsterdam, 2012 p26). In dit rapport
wordt gesteld dat verdere monitoring belangrijk is, maar worden geen specifieke uitspraken
gedaan over hoe overheden zouden kunnen sturen. In de regio Drechtsteden worden geen
nieuwe plannen aangenomen (Drechtsteden, 2012 p16). Sturing op lopende projecten wordt
hier vooral gezien als taak van de afzonderlijke gemeenten, terwijl het samenwerkingsverband
een rol krijgt toegedicht van inventariseren, adviseren, aanspreken en monitoren. In het
samenwerkingsverband Zuidvleugel heeft het onderwerp ook aandacht gekregen. Hier wordt
verwacht dat veertig procent van de geplande woningbouwontwikkeling tot 2020 niet door de
markt kan worden opgenomen. Voorgesteld wordt in plannen van gemeenten nieuwe fasering
aan te brengen. Ook hier blijft vaag op welke manier het samenwerkingsverband dit precies wil
sturen (Zuidvleugel, 2012). Evaluaties van regionale herprogrammeringstrajecten in de
economische crisis zijn niet gevonden, wat niet merkwaardig is gezien de recentheid van deze
ontwikkeling.
4.7 ǀ Conclusie

De deelvraag van dit hoofdstuk kan nu als volgt beantwoord worden:

Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s in hun regionale
woningprogrammering zouden moeten reageren en hebben gereageerd op het spanningsveld
tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?
De ruimtelijke afbakening van woningmarkten is niet eenduidig. Meerdere publicaties geven
echter aan dat woningmarkten een steeds meer regionaal karakter krijgen. Dit in ogenschouw
nemend kan, in lijn met de conclusie van hoofdstuk 2, worden gesteld dat regionale afstemming
van woningprogrammering meerwaarde kan hebben. Regionale afstemming zou kunnen leiden
tot een betere verdeling in typen woningen (bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen) en dus
een betere aansluiting op de vraag. Bovendien zou dit concurrentie verminderen en voor de
gemiddelde gemeente financieel gunstig kunnen zijn. Bestuurlijke schaalvergroting van
stedelijke regio’s zou hiervoor in theorie het meest effectieve middel zijn, maar zoals
geconstateerd in hoofdstuk 2 laat in Nederland de bestuurscultuur rond de autonomie van
decentrale overheden grote bestuurlijke structuurwijzigingen niet of nauwelijks toe.
In dit hoofdstuk hebben twee opties voor het bewerkstelligen van regionale
woningprogrammering, bij behoud van de bestaande bestuurlijke structuren, de revue
gepasseerd: top-down programmering uitgevoerd door een hogere overheid en bottom-up
programmering door intergemeentelijke samenwerking in een regionale planningcoalitie. Voor
een top-down aanpak van woningprogrammering is de provincie de meest voor de hand
liggende partij. Het Rijk heeft namelijk haar handen van woningprogrammering afgetrokken en
55

ruimtelijke taken nadrukkelijk gedecentraliseerd. Het is echter de vraag of provincies in staat
zijn om leidend te zijn in regionale woningprogrammering. Vergaande bemoeienis van de
provincie met gemeentelijke woningbouwplannen zou het autonome handelen van gemeenten
beperken en kunnen stuiten op stevige weerstand bij de gemeenten.

De positie van regionale planningcoalities is in de huidige praktijk zeer beperkt, gezien het
vrijblijvende karakter van gemaakte afspraken. Bovendien worden in de huidige ongunstige
woningmarkt de verhoudingen tussen gemeenten op scherp gezet door de verschillen in
financiële posities. Bij woningprogrammering door een regionale planningcoalitie is dus een
conflict te verwachten tussen enerzijds het virtuele stadsregionale belang en anderzijds het
gemeentelijke parochialisme. Het virtuele stadsregionale belang vraagt om regionale
afstemming in de zin van herverdeling en herprogrammering van planvoorraad, want dit is
vanuit een regionaal schaalperspectief nodig om verliezen te minimaliseren voor de gemiddelde
gemeente. Plannen voor dure woningen zouden soms moeten worden geschrapt, terwijl er
voldoende aandacht blijft voor de bouw van goedkope woningen. Maar waarom zouden
gemeenten vrijwillig deelnemen aan herprogrammering als deze voor de eigen financiële
boekhouding negatief uitpakt? Waarom zou de ene gemeente zich opofferen omwille van de
andere? Het is niet realistisch om dit te verwachten. Bovendien zijn voor regionale
woningprogrammering lange termijnafspraken noodzakelijk. Gemeenten zullen zich niet snel
willen binden aan deze lange termijn en regionale planningcoalities hebben niet de
doorzettingsmacht om bindende afspraken te kunnen opleggen. Is regionale herprogrammering
in crisistijd dan onmogelijk, of zijn er manieren om toch strategisch te handelen, het virtuele
stadsregionale belang te laten doorwerken en regionale herprogrammering mogelijk te maken?
In dit hoofdstuk zijn inhoudelijke onderwerpen rond woningprogrammering aan bod gekomen.
Regionale woningprogrammering kan meerwaarde bieden voor de aansluiting van vraag en
aanbod en inperking van overprogrammering in crisistijd. In de casestudie over de stadsregio
Utrecht zal onderzocht worden of betrokken actoren de meerwaarde van regionale
woningprogrammering voor deze thema’s onderkennen en hoe zij de rol van een regionale
planningcoalitie hierin zien. De thema’s uit dit hoofdstuk zijn verwerkt in de casestudie.
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Hoofdstuk 5

ǀ Operationalisering

Dit hoofdstuk vormt de schakel tussen het theoretische deel en het empirische deel. In dit
hoofdstuk wordt de vertaalslag gemaakt van de theoretische aannames over de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen van regionale planningcoalities naar de praktijksituatie in de
stadsregio Utrecht. De deelvraag die de basis vormt voor het empirische deel is:

Hoe komen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tot uiting in regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht?
In dit hoofdstuk wordt eerst een aangepaste en uitgebreide versie van het conceptueel model
gegeven (paragraaf 5.1). Daarna wordt de aanpak voor het empirische deel van het onderzoek
beschreven (paragraaf 5.2 en 5.3) en worden de verwachte onderzoeksresultaten genoemd
(paragraaf 5.4). In paragraaf 5.5 wordt de respons besproken en worden kanttekeningen gesteld
bij de gebruikte methoden.
5.1 ǀ Aangepast conceptueel model

In figuur 5.1 is het conceptueel model uit paragraaf 1.5 in aangepaste en uitgebreide vorm
weergegeven. Dit model geeft de structuur aan voor het empirische deel van het onderzoek. Het
model is gebaseerd op de constateringen in de hoofdstukken 2, 3 en 4. De sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen uit paragraaf 3.5 zijn allen opgenomen in het model, omdat wordt
onderzocht hoe deze factoren tot uiting komen in de casus. In het model zijn beleidsinhoud en
bestuurlijke structuur in twee aparte blokken weergegeven. Dit omdat er in dit onderzoek vanuit
wordt gegaan dat deze met elkaar kunnen conflicteren of elkaar kunnen aanvullen (paragraaf
2.2). Beleidsinhoud en bestuurlijke structuur staan echter niet los van elkaar. Regionale
planningcoalities ontlenen hun bestaansrecht aan de ruimtelijke inhoud, want de schaal van
ruimtelijke vraagstukken bepaalt in principe de samenstelling van de regionale planningcoalitie
(paragraaf 3.4). Dit wordt in het model weergegeven door de pijl van beleidsinhoud naar
regionale planningcoalitie.
Aangezien een regionale planningcoalitie gebaseerd is op vrijwillige samenwerking van
gemeenten (verlengd lokaal bestuur), staat of valt regionale woningprogrammering met het
draagvlak binnen die gemeenten. Dit draagvlak staat centraal in het model en dit onderzoek kent
daarom een bottom-up benadering: de interviews in dit onderzoek zijn gericht op actoren
binnen de gemeentelijke organisaties. Onder de respondenten vallen zowel wethouders als
inhoudelijke beleidsambtenaren. Er worden drie typen inhoudelijke beleidsambtenaren
onderscheiden: ambtenaren die zich bezig houden met respectievelijk wonen, ruimtelijke
ontwikkeling en grondzaken. In het conceptueel model is de dubbelrol weergegeven waarin de
gemeentelijke actoren zich bevinden (zie paragraaf 3.4 voor de uitleg van deze dubbelrol). De
gemeentelijke actor heeft een relatie met zowel de gemeente waaraan hij verbonden is, als met
de regionale planningcoalitie. De relatie met de gemeente is getypeerd als een zware
institutionele relatie en de relatie met de regionale planningcoalitie als een lichte, inhoudelijke
relatie.
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Beleidsinhoud
Regionale
woningmarkt(en)

[+] Kans 1: Inhoudelijke
noodzaak

Bestuurlijke
structuur

[-] Bedreiging 1: Geen
consensus over schaalniveau

Regionale planningcoalitie

[+] Inhoudelijke
sterktes*
Voornamelijk
inhoudelijke relatie

[+] Handelingsperspectief:
virtuele stadsregionale
belang

Handelingsperspectief gemeentelijke actoren
Ambtenaar Wonen
Ambtenaar Ruimtelijke Ontwikkeling
Ambtenaar Grondzaken
Wethouder

[-] Institutionele
zwaktes*

Institutioneel draagvlak
voor regionale
planningcoalitie

Effectiviteit van
regionale
woningprogrammering

[-] Handelingsperspectief:
parochialisme

Zware institutionele
relatie

[-] Bedreiging 2: Autonomie
en territoriale jurisdictie
Gemeenten

*Inhoudelijke sterktes
Sterkte 1: Platformfunctie voor gemeenten
Sterkte 2: Aanspreekpunt en lobbyinstrument
Sterkte 3: Adaptief door flexibiliteit
Sterkte 4: Inzichtelijk maken virtuele
stadsregionale belang

*Institutionele zwaktes
Zwakte 1: Ondoorgrondelijkheid en bestuurlijke
drukte
Zwakte 2: Institutionalisering
Zwakte 3: Ervaren gebrek aan democratische
legitimatie

Figuur 5.1: Uitgebreid conceptueel model
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De gemeentelijke actoren die betrokken zijn bij regionale woningprogrammering hebben elk
hun eigen handelingsperspectief. Vanuit de inhoudelijke relatie met de planningcoalitie is het
verwachtte handelingsperspectief het virtuele stadsregionale belang en vanuit de relatie met de
afzonderlijke gemeente wordt een parochialistisch handelingsperspectief verwacht (zie
paragraaf 3.4). Voor individuele actoren geldt dat zij zich ergens tussen deze twee uitersten
bevinden. Met [+] en [-] is aangegeven dat handelen vanuit het virtuele stadsregionale belang
bijdraagt aan en parochialisme afbreuk doet aan het draagvlak voor de regionale
planningcoalitie en daarmee aan de effectiviteit van regionale woningprogrammering. Omdat
bestuurlijke schaalniveaus centraal staan in dit onderzoek en de gemeenten de samenwerkende
eenheden zijn waarop het onderzoek gericht is, is gekozen om het institutionele draagvlak te
onderzoeken (zie paragraaf 3.4 voor de verschillende typen draagvlak). Het draagvlak onder de
gemeenten wordt onderzocht door het draagvlak op te tellen dat onder alle typen betrokken
actoren bij die gemeenten wordt waargenomen.

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen beïnvloeden het handelingsperspectief van de
actoren en zodoende het draagvlak. In het model zijn kansen en bedreigingen vanuit de
beleidsinhoud, sterktes en zwaktes van de regionale planningcoalitie zelf en bedreigingen vanuit
de afzonderlijke gemeenten weergegeven. De regionale woningmarkt vormt de voor regionale
woningprogrammering relevante beleidsinhoud. Wanneer de ruimtelijke structuur van de
woningmarkt aanleiding geeft tot regionale coördinatie, draagt dit bij aan het draagvlak voor de
regionale planningcoalitie (kans 1). Gebrek aan consensus over het schaalniveau (ofwel de
ruimtelijke afbakening) van de regionale woningmarkt heeft dan weer een mogelijk negatief
effect op het draagvlak voor de regionale planningcoalitie (bedreiging 1). Sterktes en zwaktes
van de regionale planningcoalitie zelf beïnvloeden het handelingsperspectief van de
gemeentelijke actoren. De sterktes van de regionale planningcoalitie hebben betrekking op de
beleidsinhoud (sterktes 1-4), terwijl de zwaktes juist betrekking hebben op de institutionele
eigenschappen van de regionale planningcoalitie (zwaktes 1-3). Daarnaast is er een potentieel
bedreigende factor vanuit de gemeenten: de autonomie en territoriale jurisdictie van de
gemeenten (bedreiging 2).
5.2 ǀ Onderzoeksopzet

In deze onderzoeksopzet worden de methoden van dataverzameling en –analyse beschreven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van kwalitatieve methoden. Waar het bij
kwantitatief onderzoek meestal niet verder gaat dan het handelen van actoren te ‘verklaren’,
biedt een kwalitatieve onderzoeksopzet meer mogelijkheden om de motieven van actoren te
begrijpen (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009 p254; Stake, 1995 p37). Bij kwalitatief onderzoek kan
beter rekening worden gehouden met de context waarin de actoren handelen (Bryman, 2008
p594). Dit sluit aan bij de poststructuralistische invalshoek, zoals beschreven in paragraaf 1.3.
Kwalitatief onderzoek is eerder inductief van aard, dan deductief (Bryman, 2008 p22).
Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn daarom geschikter wanneer er sprake is van een
ingewikkeld onderwerp waarbij nog niet duidelijk is welke elementen van invloed zijn (Boeije, ’t
Hart & Hox, 2009 p255). Het conceptueel model in figuur 5.1 geeft aan welke factoren worden
verwacht van invloed te zijn, maar de empirie zou factoren of relaties kunnen aantonen die niet
in het conceptueel model zijn opgenomen. Een kwalitatieve onderzoeksopzet biedt hier ruimte
voor.
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Binnen de keuze voor een kwalitatief onderzoek, dienen keuzes voor het onderzoeksontwerp en
de onderzoeksmethoden te worden gemaakt (Bryman, 2008). Het gekozen onderzoeksontwerp
is de casestudie. Een casestudie is geschikt om een onderwerp te onderzoeken waarbij de
specifieke context van invloed is op het handelen van actoren (Stake, 1995 p43). In dit
onderzoek is de bestuurlijke en ruimtelijke context van de stadsregio Utrecht van invloed op het
handelen van de gemeentelijke actoren. Door de casus van de stadsregio Utrecht gedetailleerd in
beeld te brengen, kan een theoretische analyse worden uitgevoerd die zoveel mogelijk relevante
factoren in beeld brengt.

Een aandachtspunt bij casestudies is de mate van generaliseerbaarheid (Bryman, 2008 p57).
Regionale woningprogrammering is een onderwerp dat bij veel intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden speelt (zie ook paragrafen 1.4 en hoofdstuk 4). Maar omdat elke
stadsregio een andere bestuurlijke en ruimtelijke context heeft, zijn de resultaten van deze
casestudie niet zomaar te generaliseren naar andere regio’s. Om de onderzoeksresultaten beter
generaliseerbaar te laten zijn zou een vergelijkend onderzoek tussen verschillende stedelijke
regio’s nodig zijn, wat gezien de grote diversiteit aan organisaties en betrokken actoren zeer veel
tijd zou vergen. De beperkte mate van generaliseerbaarheid hoeft echter de waarde van de
onderzoeksresultaten niet te ondermijnen:

“More generally, Thomas Kuhn (1987) has shown that the most important precondition for
science is that researchers possess a wide range of practical skills for carrying out scientific
work. Generalization is just one of these. In Germanic languages, the term science
(Wissenschaft) means literally “to gain knowledge.” And formal generalization is only one
of many ways by which people gain and accumulate knowledge. That knowledge cannot be
formally generalized does not mean that it cannot enter into the collective process of
knowledge accumulation in a given field or in a society. A purely descriptive,
phenomenological case study without any attempt to generalize can certainly be of value in
this process and has often helped cut a path toward scientific innovation. This is not to
criticize attempts at formal generalization, for such attempts are essential and effective
means of scientific development; rather, it is only to emphasize the limitations, which follow
when formal generalization becomes the only legitimate method of scientific inquiry”.
(Flyvbjerg, 2006 p227).

Wanneer het de bedoeling is om een hypothese te toetsen, is het wenselijk om gebruik te maken
van meerdere casussen (Barkley, 2006 p4). Dit vanwege de grotere mate van
generaliseerbaarheid. Volgens Flyvbjerg (2006 in Barkley, 2006 p4) echter kunnen bij het
gebruik van één enkele casus wel hypothesen worden verworpen door falsificatie. Wanneer één
observatie niet overeenkomt met de aanname, kan de hypothese worden verworpen (Flyvbjerg,
2006 in Barkley, 2006 p4). In dit onderzoek zijn veronderstellingen gedaan over sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen die een rol spelen. De veronderstelde mate van invloed van
deze factoren (zie paragraaf 5.5) is een hypothese en kan worden verworpen wanneer de
veronderstelde volgorde (figuur 5.2) in de casestudie anders blijkt te zijn.
De voor deze casestudie gebruikte onderzoeksmethode is het semigestructureerde interview.
Het semigestructureerde interview is als kwalitatieve onderzoeksmethode meer dan het
gestructureerde interview geschikt om inzicht te krijgen in het gezichtspunt van de respondent
(Bryman, 2008 p437). Omdat de loop van het interview niet strak is vastgelegd, is er ruimte voor
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de respondent om factoren aan te dragen die door de onderzoeker niet van tevoren zijn bedacht.
In de interviews wordt het draagvlak van de respondenten voor de regionale planningcoalitie
gepeild, waarbij inbegrepen hoe belangrijk zij de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
vinden. Om een meer expliciete uitspraak te kunnen doen over de mate van invloed van de
factoren, wordt aan het einde van elk interview een scorelijst met Likert-items voorgelegd. Het
gebruik van Likert-items is een gebruikelijke methode om houdingen te meten (Bryman, 2008
p146). Hiermee wordt de houding van de actoren ten opzichte van de sterktes, zwaktes, kansen
en bedreigingen meer expliciet gemeten.
5.3 ǀ Uitvoering

De opzet van de interviews is als volgt. Omdat het handelingsperspectief van de respondenten
afhankelijk is van de bestuurlijke en ruimtelijke context waarin zij opereren, is het nodig deze
context in beeld te brengen. Daarom wordt eerst de voor elke respondent specifieke situatie
rond woningprogrammering binnen de eigen gemeente besproken (deel een van het interview).
Daarna worden door de interviewer de regionale aspecten ter sprake gebracht. Hierbij komt
eerst de beleidsinhoud aan bod: de regionale woningmarkt en nut en noodzaak van regionale
woningprogrammering (deel twee). Daarna komt de regionale planningcoalitie (het BRU) zelf
aan bod (deel drie). In dit deel van het interview wordt de respondent gevraagd om zelf sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen naar voren te brengen en worden ook de in paragraaf 3.5
veronderstelde sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aan de respondenten voorgelegd. In
deel vier van het interview wordt expliciet gevraagd of en hoe de respondent spanning ervaart
tussen het lokale en het regionale belang en hoe daar mee om wordt gegaan. In deel vijf, het
afsluitende deel, wordt teruggegrepen op nut en noodzaak van regionale woningprogrammering
en of en hoe de respondent hier toekomst in ziet. Deze opzet is verwerkt in een topiclist (zie
bijlage 2). Voor de interviews wordt telkens een uur uitgetrokken. Van de interviews worden
geluidsopnamen gemaakt, die worden verwerkt in woordelijke transcripties. Beweringen en
citaten uit deze transcripties zijn verwerkt in hoofdstuk 7.

Op het na de interviews voorgelegde scoreformulier (opgenomen in bijlage 3a en 3b)
beantwoorden de respondenten een aantal stellingen. Elke stelling staat voor een van de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Door aan te geven in hoeverre ze het eens zijn met de
stellingen geven de respondenten aan welk gewicht ze aan de factoren toekennen. Van elke
factor wordt vervolgens een centrummaat genomen die weergeeft hoe belangrijk die factor door
de respondenten wordt gevonden. Hiervoor kan, omdat het om een ordinale schaal gaat, het best
de modus van de verschillende scores worden gebruikt (Jamieson, 2004 p1217; Mogey, 1998
p21). Door vervolgens de modi voor de positieve factoren (kansen en sterktes) te vergelijken
met de modi voor de negatieve factoren (bedreigingen en zwaktes), kan worden bepaald of het
draagvlak voor de regionale planningcoalitie onder de respondenten positief of negatief is. De
uitkomst van het scoreformulier wordt vervolgens vergeleken met de informatie uit de
interviews, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de invloed van sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen. Daarna kan ook een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van
regionale woningprogrammering in de stadsregio Utrecht.
5.4 ǀ Verwachte resultaten

Naar aanleiding van de literatuur en de conclusies in de vorige hoofdstukken kunnen
verwachtingen worden opgesteld voor de resultaten van de casestudie. In figuur 5.2 is een
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verwachte rangorde weergegeven. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn hierin
geordend op hun verwachte mate van invloed op het draagvlak voor de regionale
planningcoalitie. Omdat wordt verondersteld dat de sterktes van regionale planningcoalities
samenhangen met kans 1 en de zwaktes van regionale planningcoalities samenhangen met
bedreiging 1 (zie paragraaf 3.5 en figuur 3.2 voor beargumentering), zijn deze ook in de
rangorde aan elkaar gekoppeld. Beide groepen worden, gezien hun samenhang, verwacht om als
groep in hetzelfde gebied van de hiërarchie tot uiting te komen. Bij de kansen en sterktes gaat
het in de verwachte rangorde dus om de mate van positieve invloed en bij de bedreigingen en
zwaktes om de mate van negatieve invloed.
Meest invloedrijk

Bedreiging 2: Autonomie en territoriale jurisdictie

Bedreiging 1: Geen
consensus over schaalniveau

Zwakte 2: Institutionalisering
Zwakte 1: Ondoorgrondelijkheid en
bestuurlijke drukte
Zwakte 3: Ervaren gebrek aan
democratische legitimatie

Kans 1: Inhoudelijke
noodzaak

Sterkte 4: Inzichtelijk maken virtuele
stadsregionale belang
Sterkte 1: Platformfunctie voor
gemeenten
Sterkte 3: Adaptief door flexibiliteit
Sterkte 2: Aanspreekpunt en
lobbyinstrument
Minst invloedrijk

Figuur 5.2: Verwachte mate van invloed van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op het
draagvlak voor de regionale planningcoalitie.

De verwachting is dat bedreiging 2 het zwaarst weegt. De autonomie van gemeenten is
grondwettelijk vastgelegd en het gemeentelijke belang zal dus per definitie kaderstellend zijn
voor het regionale belang (o.a. Van den Brink, Van der Valk & Van Dijk, 2006 p152; Buitelaar,
Lagendijk & Jacobs, 2007 p902). Bedreiging 2 is daarom de meest harde factor. Gemeenten
waarvoor herprogrammering negatieve gevolgen zou hebben, zullen operationeel handelen en
weigeren deel te nemen aan regionale herprogrammering van woningbouw. Kans 1 geeft
bestaansrecht aan de regionale planningcoalitie en regionale woningprogrammering, want
vanuit een stadsregionaal schaalniveau en strategisch gezien heeft (her)programmering van
woningbouw meerwaarde (o.a. commissie-Geelhoed, 2002; Kärrholm, 2011 p108; Slocombe,
2003 p235). Echter, door het ontbreken van institutionele verankering zal deze factor de minste
invloed uitoefenen op het draagvlak. Kans 1 is dan ook de meest zachte factor en wordt
verwacht de minste invloed te hebben. Bedreiging 1 is ook een zachte factor, maar heeft een
wederzijdse relatie met de harde factor bedreiging 2. Het schaalbegrip is een contextafhankelijk
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sociaal construct (o.a. Marston, 2000 p221). Verwacht wordt dat respondenten van de
verschillende gemeenten anders denken over hoe de regionale woningmarkt kan worden
afgebakend en dus op welke schaal programmering dient plaats te vinden. Gezien de autonomie
van de gemeenten kan dit leiden tot een verschil van inzicht tussen de gemeenten. Bedreiging 1
zal dus een middelgrote rol spelen.

Aan bedreiging 1 zijn de drie zwaktes van regionale planningcoalities verbonden. Van zwakte 2
wordt hiervan de sterkste invloed verwacht. Door de gemeenten kan de regionale
planningcoalitie worden ervaren als een extern instituut dat zich bemoeit met de gemeentelijke
plannen en financiën. Dit vormt een directe bedreiging voor de gemeentelijke autonomie (o.a.
VROM-raad, 2008 p59) en zal daarom zwaar wegen. Van zwakte 3 wordt de minste invloed
verwacht. Het gebrek aan democratische legitimatie wordt vooral door de ‘buitenwacht’ ervaren
(o.a. commissie-Nijpels, 2009 p28). Voor het draagvlak onder bestuurders en
beleidsambtenaren zal deze zwakte daarom geen grote rol spelen. Ondoorgrondelijkheid en
bestuurlijke drukte (o.a. VROM-raad, 2008 p19) zouden weerzin kunnen oproepen bij
gemeentelijke actoren. Zwakte 1 zal daarom het draagvlak beperken. Van zwakte 1 wordt
minder invloed verwacht dan van zwakte 2, omdat hier de gemeentelijke autonomie niet in het
gedrang komt.

Aan kans 1 zijn de vier sterktes van regionale planningcoalities verbonden. Van sterkte 4 wordt
de meeste invloed verwacht. De regionale planningcoalitie heeft eigen beleidsmedewerkers die
handelen vanuit het virtuele stadsregionale belang en daarom het belang van regionale
woningprogrammering onderkennen. Zij zullen dit overbrengen in hun formele en informele
contacten met wethouders en gemeentelijke beleidsambtenaren, waardoor inhoudelijk
draagvlak ontstaat. De kennisname van de noodzaak om regionaal samen te werken is
waarschijnlijk de belangrijkste stimulans. Sterkte 1 sluit hierop aan. Gemeenten kunnen binnen
een regionaal platform hun ervaringen op het gebied van (her)programmering van woningbouw
delen, wat bij kan dragen aan het inzichtelijk maken van het virtuele stadsregionale belang. Van
sterkte 3 wordt minder invloed verwacht. De adaptiviteit van wisselende coalities zal een
beperkt positieve rol spelen, omdat dit ook ondoorgrondelijkheid en bestuurlijke drukte met
zich meebrengt 11. Van sterkte 2 wordt de minste invloed verwacht. De herkenbaarheid van
regionale planningcoalities wordt betwist (o.a. Healey, 2009 p22), wat de positie als
aanspreekpunt en lobbyinstrument niet ten goede komt. Het positieve effect hiervan zal dus
beperkt zijn.

De verwachting is dus dat de negatieve factoren (bedreigingen en zwaktes) zwaarder zullen
wegen dan de positieve factoren (kansen en sterktes). Het gevolg hiervan is dat negatief
institutioneel draagvlak wordt verwacht voor de planningcoalitie met betrekking tot
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht.
Verwachte verschillen tussen gemeenten

Wat betreft het institutionele draagvlak worden onderlinge verschillen tussen gemeenten
verwacht, bijvoorbeeld voor grote versus kleine gemeenten, stedelijke versus landelijke
gemeenten en gemeenten met veel of weinig plannen/grondposities. Vooral bedreiging 1 zal

11

Sterkte 3 is dan ook een tegenhanger van zwakte 1. Het een is een voordeel en het ander een nadeel van de
flexibiliteit van regionale planningcoalities.
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vanuit verschillende gemeenten verschillend worden ervaren. Aangezien de begrenzing van een
woningmarkt arbitrair is, zal elke gemeente haar eigen woningmarkt definiëren. Enkel de
centrale gemeenten in een stadsregio zullen de stadsregio als één woningmarkt beschouwen.
Gemeenten aan de rand van de stadsregio zullen hun eigen gemeente zien als het middelpunt
van een woningmarkt waartoe ook gemeenten horen die buiten de regionale planningcoalitie
vallen. Die gemeenten zullen dan ook niet met alle gemeenten in de regionale planningcoalitie
willen samenwerken in woningprogrammering. Bovendien zouden de effecten van
herprogrammering door een regionale planningcoalitie teniet worden gedaan door woningbouw
in gemeenten buiten het gebied van de coalitie.
Verwachte verschillen tussen typen actoren

Verwacht wordt dat de mate van invloed van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen door de
vier typen actoren anders worden ervaren. Wethouders zijn voor bepaalde tijd aan de
gemeentelijke organisatie gebonden en hebben een politiek mandaat en politieke belangen.
Verwacht wordt dat zij voornamelijk parochialistisch zullen handelen en daarbij ook een meer
operationeel/kortetermijnperspectief zullen hanteren. Wethouders zullen dan ook minder
invloed veronderstellen van kans 1 en de daaraan verbonden sterktes. Beleidsambtenaren zijn
voor onbepaalde tijd aan hun gemeentelijke organisatie gebonden en hebben geen directe
politieke belangen. Verwacht wordt dat zij sterker op de inhoud gericht zijn en dus meer dan de
wethouders handelen vanuit het virtuele stadsregionale belang. Dat betekent dat zij ook een
meer strategisch/langetermijnperspectief zullen hanteren. Verwacht wordt echter dat
beleidsambtenaren grondzaken nog in relatief hoge mate handelen vanuit een parochialistisch
handelingsperspectief omdat voor hen het ‘huishoudboekje’ van de eigen gemeente eerste
prioriteit zal hebben. Van beleidsambtenaren wonen wordt een meer stadsregionaal
handelingsperspectief verwacht, omdat zij beter op de hoogte zijn van de regionale schaal van
de woningmarkt. Van beleidsambtenaren ruimtelijke ontwikkeling wordt verwacht dat zij wat
handelingsperspectief betreft tussen de twee andere typen ambtenaren inzitten.
5.5 ǀ Kanttekeningen bij respons en onderzoeksmethoden

Er zijn tien gemeentelijke actoren geïnterviewd (zie bijlage 4 voor het overzicht). Van de
gemeente Nieuwegein zijn drie actoren geïnterviewd, van de gemeente Utrecht twee actoren en
van de gemeenten Bunnik, Houten, Stichtse Vecht, Vianen en Zeist elk een actor. Van de
gemeenten De Bilt en IJsselstein zijn geen actoren geïnterviewd. Omdat ze een groot deel van het
inwonertal van het BRU-gebied omvatten zijn van de twee grootste gemeenten, Utrecht en
Nieuwegein, meerdere personen geïnterviewd. Verder zijn zowel meer stedelijke (Houten,
Vianen en Zeist) als meer landelijke (Bunnik en Stichtse Vecht) gemeenten en gemeenten met
relatief grote (Houten en Vianen) als relatief kleine (Bunnik, Stichtse Vecht en Zeist) geplande
woningontwikkelingen vertegenwoordigd. Er zijn twee wethouders geïnterviewd en acht
beleidsambtenaren. Er zijn zes ambtenaren geïnterviewd die werkzaam zijn op de terreinen
wonen en/of ruimtelijke ontwikkeling12 en twee ambtenaren die werkzaam zijn op het terrein
12

In het conceptueel model (figuur 5.1) worden drie typen beleidsambtenaren onderscheiden: ambtenaren die
zich bezig houden met respectievelijk wonen, ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken. In de gemeentelijke
praktijk zijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling echter vaak samengevoegd in dezelfde afdeling. Daarom wordt
hier dit onderscheid niet gemaakt.
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grondzaken. De scorelijsten met Likert-items (stellingen) zijn door negen van de tien
respondenten beantwoord 13 (zie bijlage 5 voor de antwoorden).

Opgemerkt moet worden dat er sprake is van een klein aantal respondenten. Daarom kon
bijvoorbeeld geen verschil worden bepaald tussen de verschillende typen actoren. In de
casestudie zijn wel de gemeenten onderling vergeleken. Van de meeste gemeenten is echter
maar één respondent geïnterviewd. De in hoofdstuk 7 en 8 beschreven meningen en houdingen
zijn dus duidelijk niet ‘de mening van de gemeente’, maar de mening van een individuele actor.
Bovendien is er ook nog de eigen interpretatie van de onderzoeker. Bij de Likert-items moeten
ook een aantal opmerkingen gemaakt worden. Bij de resultaten werden de modi van de
verschillende items gebruikt, maar door het kleine aantal respondenten hebben de gevonden
modi op zichzelf maar een beperkte waarde. Dit geldt vooral bij items waarbij de verdeling niet
scherp is, zoals bij zwakte 1 (4 keer oneens, 2 keer neutraal, 2 keer eens en 1 keer zeer eens).
Ook is de vraagstelling bij de Likert-items niet altijd eenduidig. Zo is bij zwakte 2 sprake van een
dubbele stelling (Het regionale samenwerkingsverband neigt naar een aparte bestuurslaag, wat
de autonomie van gemeenten bedreigt). Bij een van de twee stellingen bij kans 1 (Het is wenselijk
dat er een regionaal samenwerkingsverband is waarin afspraken worden gemaakt over regionale
woningprogrammering) is de stelling op meerdere manieren te interpreteren. ‘Afspraken’ kan
namelijk meer of minder vergaand worden geïnterpreteerd. Om dit soort onduidelijkheden te
vermijden was het beter geweest stellingen uit te splitsen in meerdere stellingen, maar een
langere lijst van stellingen zou onaantrekkelijk zijn voor de respondenten. De Likert-items op
zich hebben beperkte waarde, maar ze ondersteunen de uitspraken in de interviews. En door de
verschillende interviews te vergelijken kan dan misschien geen uitsluitsel worden gedaan over
individuele gemeenten; het verschil tussen typen gemeenten kan wel worden aangetoond.
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 6) wordt de casus inhoudelijk ingeleid. De uitkomsten van
de interviews zijn verwerkt in hoofdstuk 7 en worden geanalyseerd in hoofdstuk 8.

13

Dhr. Van Rijssen (Utrecht) is in zijn werkzaamheden niet betrokken bij regionale samenwerking en heeft
daarom de stellingen niet beantwoord.
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Hoofdstuk 6

ǀ Casusbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt de casus ingeleid. In paragraaf 6.1 wordt de stadsregio Utrecht
beschreven. In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op regionale samenwerking in de stadsregio
Utrecht, met het BRU als voornaamste orgaan. In paragraaf 6.3 wordt beschreven hoe in de regio
tot nu toe met regionale woningprogrammering is omgegaan.
6.1 ǀ De stadsregio Utrecht

Figuur 6.1: Kaart van de agglomeratie Utrecht in 2006 (Bron: Provincie Utrecht, Sector
Geografische Informatievoorziening (PGI)).
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Onder de stadsregio Utrecht wordt hier verstaan: het stedelijke gebied dat het stadscentrum van
Utrecht als functioneel middelpunt heeft, maar welk gebied hier precies onder valt staat niet vast
(zie ook paragraaf 1.4). De stadsregio zou beperkt kunnen worden tot de agglomeratie Utrecht
(zie figuur 6.1). Een aantal kernen kan, gezien de letterlijke aaneensluiting van de bebouwing,
zonder meer tot deze agglomeratie worden gerekend. De voornaamste kernen in deze categorie
zijn Utrecht, Vleuten, De Meern, Maarssen, Nieuwegein en IJsselstein. Een tweede categorie van
kernen bevindt zich binnen dezelfde cirkel rond het stadscentrum van Utrecht, maar heeft geen
aaneengesloten bebouwing met Utrecht. De voornaamste kernen in deze tweede categorie zijn
Bilthoven, De Bilt, Zeist, Bunnik en Houten. Tenslotte is nog een derde categorie: kernen die op
verdere afstand van het Utrechtse centrum afliggen, maar bij een ruime interpretatie ook tot de
agglomeratie kunnen worden gerekend. De voornaamste kernen in deze derde categorie zijn
Breukelen, Driebergen-Rijsenburg, Odijk, Vianen, Harmelen en Woerden.

De stadsregio Utrecht omvat de vierde grootste gemeente van Nederland. Een belangrijk
kenmerk van de regio is haar centrale ligging in Nederland. Utrecht ligt dicht bij het geografische
middelpunt van Nederland en is met andere regio’s verbonden door een veelvoud aan
infrastructuurbundels. De belangrijkste assen die in Utrecht kruisen zijn de noord-zuidcorridor
Amsterdam-Eindhoven en de west-oostcorridor Rotterdam/Den Haag-Arnhem-Duitsland
(Gebiedsagenda Utrecht 2009, 2009). De centrale ligging en bereikbaarheid zijn eigenschappen
die de regio hebben gemaakt tot een economisch relatief sterke regio die ook geliefd is als
woonomgeving. De universiteit en de relatief hoog opgeleide bevolking dragen bij aan het sterke
economische profiel.

De Utrechtse regio kenmerkt zich door een voor Nederland bovengemiddelde groeiverwachting,
zowel voor de bevolking en het aantal huishoudens als het aantal arbeidsplaatsen (PBL, 2011
p156). Figuur 6.2 toont de verwachte ontwikkeling van de bevolking per regio volgens gegevens
van het PBL. Het PBL heeft een laag en een hoog groeiscenario doorgerekend, waarvan de
gegevens in figuur 6.2 gecombineerd zijn. Te zien is dat Utrecht een van de regio’s is die tot 2030
volgens zowel het hoge als het lage scenario blijven groeien. Dit is verder alleen het geval voor
Westland, Almere, Noordoostpolder, de regio Arnhem-Nijmegen en de regio rond de stad
Groningen. Van 2030 tot 2040 is er in de regio Utrecht sprake van groei of stabilisatie. De Jong
en Van Duin (2011 p9) verwachten dat de groei van het aantal huishoudens in de gemeente
Utrecht tussen 2010 en 2025 rond de vijftien procent zal liggen. Voor de andere drie grote
gemeenten ligt dit tussen de vijf en de tien procent.

De woningmarkt in de Utrechtse regio is gespannen (Van Kempen & Van Weesep, 1994 p1050;
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011b p11; Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2006; PBL, 2008b p14). In de
Regionale Woningmarktmonitor 2012 (BRU, 2012e) is de situatie op de regionale woningmarkt
in beeld gebracht. Zoals tabel 6.1 laat zien, is het woningtekort tussen 2005 en 2011 opgelopen
van 8.500 tot 13.500 woningen. Verwacht wordt dat dit tekort verder zal oplopen. Was er in de
jaren 2005 tot en met 2009 in de regio nog sprake van een relatief hoge nieuwbouw van
gemiddeld 3.970 woningen per jaar, in de afgelopen twee jaren was dit gemiddeld 2.380
woningen per jaar. De nieuwbouw is dus met 40 procent afgenomen (BRU, 2012e p3). Landelijk
wordt voor de komende jaren verwacht dat de nieuwbouwproductie nog verder af zal nemen
(BouwKennis, 2012 in BRU, 2012e p3). Er is leegstand op de koopmarkt en de woningvraag is
verschoven: starters richten zich steeds meer op de huurmarkt. De slagingskans van actief
woningzoekenden in de sociale sector is afgenomen van 20,1 procent in 2006 tot 12,8 procent in
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2011 (BRU, 2012e p4). Er is dus een steeds grotere vraag naar goedkope woningen (BRU, 2009
p6; RIGO, 2011 ii).

Figuur 6.2: Bevolkingsontwikkeling per regio in een laag en hoog scenario. (Uit: PBL, 2011 p17).
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Tabel 6.1: Aantal huishoudens en woningtekort in het BRU-gebied. (Uit: BRU, 2012e p3).

De verhuisbewegingen binnen het BRU-gebied (plus gemeente Woerden 14) zijn in kaart
gebracht in figuren 6.3 en 6.4. Figuur 6.3 toont waar mensen die een BRU-gemeente verlaten het
vaakst naartoe gaan. Opvallend is dat voor elke gemeente de gemeente Utrecht de belangrijkste
bestemming is en dat ook Amsterdam vaak voorkomt. Voor mensen die uit de gemeente Utrecht
vertrekken is Amsterdam zelfs de belangrijkste bestemming. Figuur 6.4 laat zien dat de meeste
verhuizingen intern plaatsvinden en dat voor alle gemeenten Utrecht de belangrijkste
herkomstgemeente van nieuwe bewoners is. Een afbakening van de regionale woningmarkt kan
aan de hand van deze kaarten niet zomaar gemaakt worden. Gemeenten buiten het BRU-gebied
spelen namelijk in de verhuisbewegingen van sommige BRU-gemeenten een grote rol.
6.2 ǀ Regionale samenwerking in de stadsregio Utrecht

De belangrijkste regionale planningcoalitie in de stadsregio Utrecht is Bestuur Regio Utrecht
(BRU). De samenwerking onder de naam BRU begon op 1 juli 1995. Daarvoor heeft er sinds
1967 continu een samenwerkingsverband bestaan onder verschillende namen (zie box 6.1). De
samenstelling van deelnemende gemeenten wisselde, niet alleen vanwege gemeentelijke
herindeling. Bij de oprichting in 1995, volgens de Kaderwet bestuur in verandering (zie paragraaf
2.2) bestond BRU uit maar liefst 28 gemeenten, terwijl de provincie Utrecht maar 38 gemeenten
telde. De ‘grootstedelijke problematiek’, die verder reikte dan alleen de gemeente Utrecht,
vormde de aanleiding voor de oprichting. In 2004 vond er een grote ontvlechting plaats en
verliet een aantal gemeenten het BRU. Dit omdat men de focus meer op het kerngebied wilde
leggen. De geschiedenis van BRU en haar voorlopers laat zien dat men geen stabiele organisatie
kan vinden. Een onderzoek van Van der Horst en Schoone (2008 p19) laat zien dat de
deelnemende gemeenten tevreden zijn met de werking van BRU. Gezien het huidige
kabinetsvoornemen om de Wgr-plus op te heffen is het echter onduidelijk hoe de samenwerking
tussen de BRU-gemeenten voortgezet gaat worden.

14

Deze kaarten zijn gemaakt voor het proces waarin de toekomst van regionale samenwerking in het BRUgebied verkend wordt. Hierbij is ook de gemeente Woerden betrokken.
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Figuur 6.3: Nieuwe woongemeente van mensen die in de periode 2006-2010 uit een gemeente
verhuisden, in absolute aantallen. Weergegeven is alleen de top vijf van bestemmingen. (Bestuur
Regio Utrecht, Johanan van Dijk & Ralph Kohlmann, bron data: CBS, 2011).
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Figuur 6.4: Gemeente van herkomst van mensen die in de periode 2006-2010 een nieuwe woning
betrokken, in percentages. Weergegeven is, naast de eigen gemeente als herkomst, alleen de top
vijf van gemeenten van herkomst. (Bestuur Regio Utrecht, Johanan van Dijk & Ralph Kohlmann,
bron data: CBS, 2011).

72

Box 6.1 Voorlopers van BRU
1967-1977 Kring Midden-Utrecht (K.M.U.)
Deelnemende gemeenten: Bunnik, Houten, Jutphaas, Maarssen, Maartensdijk, Utrecht, Vleuten-De Meern,
Vreeswijk en IJsselstein.
1977-1985 Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Utrecht (S.A.U.)
Deelnemende gemeenten: Bunnik, Houten, Maartensdijk, Nieuwegein en Utrecht.

1985-1991 Regionaal overleg orgaan van Utrecht en omliggende gemeenten (R.O.G.)

1991-1995 Regionaal Beraad Utrecht (RBU)
Deelnemende gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Maartensdijk, Nieuwegein, Utrecht, Vianen,
Vleuten-De Meern en IJsselstein.
1995-heden Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Naar: BRU, 2010 p10.

BRU is sinds 2006 een Wgr-plusregio, wat wil zeggen dat de samenwerking is gebaseerd op de
Wgr-plus. Met ingang van 1 januari 2011 nemen negen gemeenten deel aan de samenwerking in
BRU: De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist
(zie figuur 6.5 en figuur 6.6). BRU is gebaseerd op het principe van verlengd lokaal bestuur,
waarbij het principe ‘van, voor en door de gemeenten’ centraal staat en het dus uitdrukkelijk
niet de bedoeling is dat er een nieuwe bestuurslaag ontstaat (BRU, 2012a). De missie die BRU
zich stelt luidt als volgt:
"Bestuur Regio Utrecht werkt aan de evenwichtige ontwikkeling van de grootstedelijke
regio. In een samenwerkingsverband van gemeenten regisseert en faciliteert Bestuur Regio
Utrecht samenhangende, intergemeentelijke beleidsvoorbereiding voor het gebruik van
ruimte, mobiliteit, wonen en bedrijvigheid en ziet toe op de uitvoering daarvan." (BRU,
2012a).

De kerntaken van BRU zijn in de Regionale Agenda 2011-2014, vastgesteld op 15 juni 2011, als
volgt geformuleerd:
-

“Autoriteit op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur;
Beheer van traminfrastructuur en –materieel;
Regels woonruimteverdeling en huisvesting van statushouders;
Coördinerende rol in de ruimtelijke ontwikkeling;
Afstemmingsplatform voor economische ontwikkeling;
Lobby namens de gemeenten en regie op uitvoering op het gebied van de kerntaken”.
(BRU, 2011b p9).

De mate van verplichtheid van de samenwerking verschilt per beleidsveld. Voor de
vervoerstaken is de taakstelling sterk ‘van bovenaf’ bepaald, terwijl voor taken op het gebied
van ruimtelijke ontwikkeling de invulling meer aan de gemeenten zelf wordt overgelaten. BRU
kent dus zowel een meer formele als een meer informele kant. In dit onderzoek ligt de nadruk op
het laatste.
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Figuur 6.5: De negen gemeenten die samenwerken in BRU, huidige situatie. (Bestuur Regio
Utrecht, Johanan van Dijk).
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Figuur 6.6: BRU-gemeenten (oranje) en overige gemeenten in de provincie Utrecht, situatie 1
januari 2011. (Bron: BRU, 2012a).

Besluitvorming in BRU wordt geregeld via het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur (BRU,
2012b; BRU, 2012c). De leden van het algemeen bestuur worden afgevaardigd door de
deelnemende gemeenten, waarbij het inwonertal van de gemeenten bepalend is voor het aantal
vertegenwoordigers (zie tabel 6.1). De leden kunnen zowel burgemeester als wethouder als
raadslid zijn. In totaal telt het algemeen bestuur 35 leden. De voorzitter is de burgemeester van
Utrecht. Het algemeen bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Naast het algemeen
bestuur is er het dagelijks bestuur, dat gekozen wordt uit de leden van het algemeen bestuur.
Voor het dagelijks bestuur geldt dat de gemeente Utrecht twee leden afvaardigt en de overige
gemeenten elk een lid. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer twaalf keer per jaar.
Tabel 6.1: Aantal algemeen bestuursleden dat wordt aangewezen per gemeente

Gemeenten met een inwonertal tot 20.000

2 leden

Gemeenten met een inwonertal van 20.000 - 50.000 3 leden
Gemeenten met een inwonertal van 50.000 - 100.000 4 leden

Gemeenten met een inwonertal van 100.000 en meer 10 leden

Een andere regionale planningcoalitie die van belang is voor de stadsregio Utrecht is het
samenwerkingsverband NV Utrecht. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de provincie
Utrecht, BRU, Regio Amersfoort, Gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Utrecht,
Amersfoort en Hilversum. Dit samenwerkingsverband heeft een ontwikkelingsvisie opgeleverd
(NV Utrecht, 2009) waarin beschreven wordt hoe het stedelijke gebied dat het Utrechtse deel
van de Noordvleugel wordt genoemd, zich dient te ontwikkelen.
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6.3 ǀ Regionale woningprogrammering in de stadsregio Utrecht
De eerste regionale afstemming rond woningprogrammering in de Utrechtse regio vond plaats
bij het ondertekenen van de VINEX-uitvoeringsconvenanten door de regiogemeenten (toen in
RBU-verband) in 1994. Hier was nog sprake van een sterke top-down aanpak door het Rijk (zie
ook paragraaf 4.3.1). Tien jaar later, In 2004, werd door BRU en het Rijk het convenant
Woningbouwafspraken gesloten. Hierin stond dat in het BRU-gebied in de periode 2005-2009
23.695 woningen moesten worden gerealiseerd (BRU, 2007 p16). Het Rijk stelde hier 63,3
miljoen euro BLS-subsidie voor beschikbaar (zie ook paragraaf 4.7). Op 21 december 2005 werd
door BRU het Regionaal Structuurplan (RSP) vastgesteld. Hierin werd de visie van BRU op
ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd en werd regionale woningprogrammering in aantallen,
tempo en percentage sociale huur benoemd als prioriteit. Enkele geplande woningbouwlocaties
in de regio werden benoemd als prioritaire projecten (zie figuur 6.7).

Figuur 6.7: Prioritaire projecten en programma’s uit het Regionaal Structuurplan (RSP) uit 2005
(Uit: BRU, 2007 p16).

Vanaf 2007 zijn drie fasen te onderscheiden in regionale woningprogrammering:
1. Aanjagen van de woningbouw en verdelen van de rijkdom

In 2007 werd het Uitvoeringscontract RSP 2005-2015 vastgesteld, met hierin afspraken over het
programma van woningbouw, kantoorontwikkeling, bedrijventerreinen, groen en infrastructuur
(BRU, 2011c p2). Dit contract was een uitwerking van het RSP. De in 2004 met het Rijk gemaakte
afspraken over BLS-subsidies werden in het Uitvoeringscontract RSP 2005-2015 geïntegreerd
(BRU, 2012d). In 2008 vond een eerste evaluatie plaats. De woningproductie was volgens die
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evaluatie ernstig achtergebleven bij de voornemens uit het Uitvoeringscontract RSP 2005-2015
(BRU, 2008 p5). In de evaluatie wordt gesproken van een met 30 procent achterblijvende
productie. Ook bleek 16 procent van de gerealiseerde woningen sociale woningen te zijn, terwijl
de opgave was om 25 tot 30 procent sociale woningen te bouwen. De invloed van de BLSsubsidies bleek beperkt te zijn, omdat het om te lage bedragen ging. Er wordt gesteld dat er bij
het afsluiten van het contract sprake was van ‘planningsoptimisme’ en dat de regionale
bouwopgave soms botste met lokale belangen. Bovendien, stelt de evaluatie, bleken de
afspraken te vrijblijvend.
2. Zoeken naar nieuwe verdienmodellen om de balans te houden

Eind 2009 werd begonnen met het actualiseren van het Uitvoeringscontract RSP 2005-2015
(BRU, 2011c p2). Dit was nodig omdat de BLS-subsidies waren beëindigd en de woningproductie
ver was achtergebleven. In maart 2010 werd besloten dit proces tijdelijk op te schorten, omdat
er interferentie ontstond met het proces rond het opstellen van de Regionale Agenda 2011-2014.
In dezelfde tijd werd naast Regionale Agenda 2011-2014 ook gewerkt aan het Regiodocument
PRS, een document dat inhoud levert voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie van de
provincie Utrecht. In beide documenten is wel het voornemen opgenomen tot het maken van
nieuwe uitvoeringsafspraken.
3. Schrappen in programma’s en verdelen van de armoede

Naar aanleiding van het vaststellen van de Regionale Agenda 2011-204 en het Regiodocument
PRS, beide op 15 juni 2011, werd het proces weer opgepakt. Op 21 november 2011 werd de
Startnotitie Uitvoeringsafspraken ruimtelijke ontwikkeling vastgesteld door het dagelijks bestuur
van BRU (zie box 6.2). De context van 2011 is duidelijk anders dan die van 2007. Er zijn geen
subsidies meer te verdelen. Daarentegen is er sprake van een economische crisis die de
onderlinge verhoudingen tussen gemeenten alleen maar verder op scherp kan zetten. Vanuit een
regionaal perspectief zou het wenselijk kunnen zijn om selectief te zijn in ontwikkelingen en dus
te schrappen in de planvoorraad van de gemeenten. Bovendien kan de onzekerheid rond het
voortbestaan van BRU het proces bemoeilijken.
Ten tijde van dit onderzoek vinden in BRU-verband verkennende gesprekken en inventarisaties
plaats over nieuwe programmeringsafspraken. In deze context worden de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen en het draagvlak voor de regionale planningcoalitie geanalyseerd. In
hoofdstuk 7 zijn de resultaten van het empirische deel opgenomen.
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Box 6.2 Uitgangspunten voor regionale programmering in het BRU-gebied
De Startnotitie Uitvoeringsafspraken ruimtelijke ontwikkeling (BRU, 2011c), die op 21 november 2011
werd vastgesteld, vormt het formele startpunt van de gesprekken over regionale
programmeringsafspraken, waaronder regionale woningprogrammering. De strekking van dit document
is hieronder kort samengevat.
De context kent twee complicerende ontwikkelingen. Enerzijds staat de Wgr-plus ter discussie, wat de
toekomstige organisatie van regionale samenwerking onzeker maakt. Anderzijds is er de slechte
economische situatie die financiële risico’s met zich meebrengt. Er zijn ook geen subsidies van het Rijk
meer beschikbaar.

Het ‘waarom’ van regionale uitvoeringsafspraken wordt gemotiveerd met de constatering dat de
stadsregio één daily urban system vormt, waarbinnen zich ook een woningmarkt aftekent. Daarnaast
geven volgens het document de marktomstandigheden aanleiding tot samenwerking. Gesteld wordt dat de
markt is omgeslagen van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt en dat intergemeentelijke concurrentie
schadelijk kan zijn in deze context.
In de Startnotitie worden drie doelstellingen genoemd:
1. Behoud en versterking van de aantrekkelijke Utrechtse leefomgeving
2. Tegemoetkomen aan de regionale ruimtebehoefte voor wonen en werken
3. Vergroten van de haalbaarheid van ruimtelijke programma’s

Het beoogde resultaat wordt als volgt omschreven:
“Een bestuursovereenkomst tussen gemeenten in de Utrechtse regio met afspraken over een regionale
programmering, over de onderlinge samenwerking en over ieders bijdrage aan het realiseren van
gezamenlijke, regionale doelen in het ruimtelijke domein” (BRU, 2011c p4).

Voorgesteld wordt om de afzonderlijke gemeenten leidend te laten zijn in het proces. BRU faciliteert het
proces, maar de gemeenten zelf leveren input en maken onderling de daadwerkelijke afspraken.
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Hoofdstuk 7

ǀ Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de casestudie beschreven. Voor alle factoren worden
de meningen van de respondenten met elkaar vergeleken (paragraaf 7.1).
7.1 ǀ Respondenten over sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

In deze paragraaf worden de geformuleerde sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
geconfronteerd met de resultaten van de casestudie. Onderstaande tekst houdt grofweg de
opbouw van de interviews aan: kans 1, bedreiging 1, sterktes, zwaktes en tenslotte bedreiging 2
(zie paragraaf 5.3). Per factor worden telkens eerst de resultaten van de voorgelegde stellingen
getoond. Daarna volgt duiding aan de hand van uitspraken die de respondenten tijdens de
interviews hebben gedaan. De in de tekst genoemde woningbouwlocaties zijn weergegeven in
figuur 7.1.
7.2.1 ǀ Kans 1: Inhoudelijke noodzaak
Kans 1:

Er is een inhoudelijke noodzaak om beleid te voeren op stadsregionale schaal, zowel
vanuit een kans- als probleemgerichte benadering.

Bij kans 1 zijn aan de respondenten twee stellingen voorgelegd. De antwoorden op deze
stellingen zijn als volgt verdeeld:

“Er is een inhoudelijke noodzaak om aan woningbouwprogrammering te doen op schaal van de
stadsregio Utrecht”.
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Figuur 7.1: In dit hoofdstuk genoemde (geplande) woningbouwontwikkelingen in het BRU-gebied
(Bron: Bestuur Regio Utrecht, Johanan van Dijk).
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“Het is wenselijk dat er een regionaal samenwerkingsverband is waarin afspraken worden
gemaakt over regionale woningprogrammering”.

Gemeentelijke woningprogrammering
Alle respondenten geven aan dat hun woningprogrammering momenteel niet of nauwelijks
wordt afgestemd met andere gemeenten. Maar hier moet binnengemeentelijke
woningprogrammering als beleidsactiviteit meteen sterk worden genuanceerd. De mogelijkheid
tot programmeren blijkt voor de gemeenten beperkt te zijn. Gemeenten hebben juridisch gezien
dan wel het laatste woord over wat er op hun grondgebied gebeurt, maar projectontwikkelaars
en corporaties hebben een doorslaggevende rol voor het al dan niet doorgaan van
woningbouwprojecten. De rol van de gemeenten is daarbij vaak slechts faciliterend.
Bevolkingsprognoses hebben volgens dhr. Van Mill (Stichtse Vecht) maar een beperkte invloed
op gemeentelijk beleid. Bovendien zit in bevolkingsprognoses (en woonbehoefteonderzoeken)
vaak een cirkelredenering: deze prognoses nemen voorgenomen woningbouwontwikkelingen
mee als uitgangspunt in voorspellingen over de vraag (interview De Weerd, 2012). Op die
voorspellingen worden vervolgens woningbouwprogramma’s weer gebaseerd. Zo wordt
bijvoorbeeld de vraag naar appartementen in prognoses soms overschat, omdat gemeenten
hebben voorgenomen veel appartementen te bouwen (interview Van Mill, 2012).
Dhr. De Weerd (Utrecht) zegt dat er in feite nog steeds sprake is van een aanbodmarkt in plaats
van een vraagmarkt. Ontwikkelaars kwamen daar in de gemeente Utrecht zeker tot de crisis ook
mee weg, omdat de vraag altijd (veel) groter was dan het aanbod (interview De Weerd, 2012).
Maar dat aanbod wordt volgens dhr. De Weerd bepaald door de markt, terwijl de gemeente
faciliteert:

“Er wordt niet gestuurd op het realiseren van woningen. Want wij bouwen als gemeente
eigenlijk heel weinig woningen. [De gemeentelijke rol, red.] is dan een juridische rol, want
wij maken het bouwen van woningen mogelijk. Soms ook een subsidiërende rol, we maken
het bouwen van sociale woningbouw mogelijk of we stellen de grond daarvoor ter
beschikking. Maar we zijn eigenlijk een soort facilitator van degenen die daadwerkelijk de
woningen bouwen. Dus we zitten eigenlijk niet echt aan de knoppen”. (Interview De Weerd,
2012).

Dhr. Van Mill (Stichtse Vecht) geeft aan dat het gemeentelijke woningbouwprogramma vooral
een optelsom van lokale projecten is en geen afgewogen geheel. Projecten dienen zich aan vanuit
de markt en zijn telkens incidenteel van aard. De gemeente houdt hierbij wel toezicht op de gang
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van zaken. Een vergelijkbare situatie wordt geschetst door de respondenten van de gemeenten
Vianen, Nieuwegein, Zeist en Bunnik (interview Boersma, 2012; interview Los, 2012; interview
Wijen, 2012; interview Walburgh Schmidt, 2012). De gemeente Vianen hanteert een streefcijfer
van 21.000 inwoners als voornaamste richtlijn om woningen toe te voegen. Nieuwegein het
genereren van meer diversiteit in woningaanbod en Zeist het in stand houden van het gewenste
voorzieningenniveau. Maar:
“Uiteindelijk dicteert toch de markt wat er op dit moment mogelijk is. Ik kan wel zeggen
van ‘ik wil daar zoveel woningen zetten en daar zoveel’, maar […] je kunt wel
inventariseren maar niet alles bepalen. Behalve als je als overheid heel veel geld hebt en dat
hebben we op dit moment niet”. (Interview Wijen, 2012).

Het lijkt er dus op dat gemeenten zelf nauwelijks aan woningprogrammering doen. Wat als
woningprogrammering wordt aangeduid is in feite nauwelijks meer dan inventariseren en
coördineren van projecten op incidentele basis.
Hoe gemeenten omgaan met de crisis

Het effect van de crisis op de woningmarkt verschilt per gemeente. In de gemeente Stichtse
Vecht is wordt de crisis nauwelijks gevoeld en is dan ook geen noodzaak om in de bovenste
delen van de markt te herprogrammeren (interview Van Mill, 2012). Deze gemeente loopt
nauwelijks risico’s in grondexploitaties. Alleen bij een aantal grote projecten waarbij de
gemeente het initiatief heeft genomen, zoals Hof van Breukelen (een gewenste
gebiedsontwikkeling bij NS-station Breukelen), is besloten om de planvorming even in de ijskast
te zetten. Dit omdat er te veel concurrentie zou kunnen zijn van bijvoorbeeld de ontwikkeling
van Leidsche Rijn, de grote VINEX-locatie van de gemeente Utrecht die momenteel nog volop in
ontwikkeling is (interview Van Mill, 2012).

In de gemeenten Nieuwegein, Vianen en Zeist wordt de crisis wel gevoeld. Hier lopen
verschillende losse woningbouwprojecten en vinden woningen in het hogere segment
nauwelijks tot geen aftrek (interview Boersma, 2012; interview Hofstede, 2012; interview
Wijen, 2012). De gemeente Zeist heeft haar financiële risico’s geïnventariseerd en dhr. Wijen
geeft aan dat risico’s bij de markt later lijken door te dringen dan bij de gemeente zelf:

“[Ontwikkelaars, red.] moeten op een gegeven moment de conclusie trekken dat we moeten
gaan herprogrammeren, zonder dat wij dat opleggen. […] Maar ontwikkelaars zitten
natuurlijk lastiger, want die hebben allemaal financiële posities ingenomen. En die komen
daar niet te graag op terug en willen liever even wachten tot de tijd hopelijk beter wordt.
En dat kan nog wel even duren...” (Interview Wijen, 2012).

In de gemeente Bunnik zijn de voorspellingen voor de voorgenomen uitleglocatie Odijk-West
ongunstig. Dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik) geeft aan dat vanwege de stagnerende woningmarkt
voor deze locatie nu van een organisch groeimodel wordt uitgegaan, waarbij woningen in kleine
groepjes tegelijk zullen worden opgeleverd, afhankelijk van de marktvraag op dat moment.

Ernstiger is de situatie in Houten, waar de VINEX-locatie Houten-Zuid nog in ontwikkeling is.
Werden er in 2011 nog 487 woningen afgezet, de komende jaren is de verwachting dat per jaar
150 woningen kunnen worden afgezet, zoals gebleken is uit marktonderzoek (interview Van
Liere, 2012). Volgens dhr. Van Liere gaat de ontwikkeling wel door, maar met ‘veel meer
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maatwerk, veel meer marktgestuurd en in kleinere plukjes’. 150 woningen per jaar is een
verwachting en niet een limiet waar de gemeente actief op stuurt. Er is sprake van uitfasering,
maar niet zo zeer door actieve gemeentelijke sturing. Ontwikkelaars doen dit zelf:

“Daar kun je niet zo actief op sturen. Want kijk, als een projectontwikkelaar niet wil
bouwen dan gebeurt dat gewoon niet. Als gemeente kun je dat niet afdwingen”. (Interview
Van Liere, 2012).

Het effect van de crisis wordt ook sterk gevoeld bij de gemeente Utrecht, waar zowel de grote
VINEX-locatie Leidsche Rijn als diverse binnenstedelijke projecten lopen. In plaats van 3000
woningen per jaar worden er nog maar 1500 per jaar gebouwd. De gemeente heeft hier grote
financiële problemen, omdat ze ook veel grondposities heeft en daardoor renteverliezen lijdt
(interview Van Rijssen; interview De Weerd, 2012). Volgens dhr. Van Rijssen (Utrecht) ligt de
verkoop vooral bij appartementen in de vrije sector moeilijk. Dhr. De Weerd (Utrecht) geeft aan
dat de geplande hoeveelheid appartementen moet worden verminderd. Dhr. Van Rijssen
(Utrecht) zegt echter dat het ook voor de gemeente Utrecht bijna onmogelijk is om te
herprogrammeren:

“…wat je ziet, en dat geldt net zo goed intern gemeentelijk, is dat mensen vanuit de markt
altijd denken dat hun project nog wel gaat dit jaar. En misschien denken ze het niet, maar
zeggen ze het in ieder geval wel, om wat voor reden dan ook. Dus het is heel moeilijk om te
zeggen ‘oké, van die twee projecten met eengezinswoningen, welke gaat er niet door’.
Waarschijnlijk gaat een van de twee niet door, maar geen van beide gaat zeggen ‘oh ja, dat
zijn wij, schuif ons maar naar 2018’. Dat is heel lastig te bepalen. Zeker in Leidsche Rijn,
want daar zijn veel programma’s onderling verbonden of ze lijken een beetje op elkaar. Dus
dat is niet haalbaar om daarin al keuzes te maken voor de komende jaren. Dat is eigenlijk
niet te doen”. (Interview Van Rijssen, 2012).

Dhr. Wijen (Zeist) geeft ook aan dat het moeilijk is om in lopende projecten te schrappen of uit te
faseren. Ook omdat hiervoor contracten zouden moeten worden opengebroken:

“We hebben voor een aantal plannen alle planologische procedures doorlopen. En wat
gebeurt er nu? ‘Nee’, zegt de ontwikkelaar, ‘wacht nog maar even’. ‘Ja, kunnen we het
project schrappen’? ‘Nee, laat nog maar even staan’. […] Wat we dus nu zien is een enorme
boeggolf aan plannen. Dus wat we nu proberen is die boeggolf kleiner te maken door
prioriteren. Maar het is erg lastig om afspraken open te breken”. (Interview Wijen, 2012).

Dhr. Boersma (Vianen) vraagt zich af of herprogrammering en het creëren van schaarste wel de
juiste manier is, omdat het toekomstige vraag wel eens in de weg zou kunnen staan:

“Het heeft niks met over- of onderaanbod te maken. Het heeft te maken met dat wat we
beoogd hebben een aantal jaren geleden, dat dat niet haalbaar is. Of nauwelijks haalbaar
is, althans niet op dit moment. Dat wil niet zeggen dat dat over een paar jaar nog zo is.
Alleen de vraag stokt nu. Daar moet je dus maatregelen voeren wil je dat goed doen. […] En
of dat nou zit in het creëren van schaarste? […] Je creëert dan schaarste, zodat de markt
daar vanzelf naar toe komt. Maar de vraag is of duurdere woningen, zelfs met schaarste, of
ze dan nog verkocht worden. Terwijl in deze gemeente er best behoefte is aan het dure
segment. In de zin van hoe je je bevolkingsopbouw wil hebben, want we hebben hier relatief
veel […] goedkope woningen. En differentiatie is ook een wens. Je moet je echt afvragen ‘hoe
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ga ik dat doen’. En dat is wat anders dan coute que coute willen bouwen”. (Interview
Boersma, 2012).

Nut en noodzaak van regionale woningprogrammering

Alle respondenten vinden dat hun gemeente deel uitmaakt van een regionale woningmarkt. De
meeste respondenten vinden regionale samenwerking op het thema wonen dan ook
noodzakelijk. Volgens dhr. Van Liere (Houten) is dat juist in de huidige crisis het geval:

“…dan heb ik het voornamelijk over de gemeenten die om Utrecht heen liggen. Dat is
natuurlijk één woningmarkt. Laat ik zo zeggen, mijn verbazing zit er veel meer in dat die
discussie nu pas aan de orde komt, door noodzaak ingegeven […] En daar is natuurlijk een
verklaring voor te vinden, het is nooit nodig geweest”. (Interview Van Liere, 2012).

Wanneer het echter gaat over de mate van samenwerking verschilt het voor de respondenten
wat zij wenselijk vinden en mogelijk achten. Bovendien is de situatie voor vrije sectorwoningen
anders dan bij sociale woningen.
Nut en noodzaak voor de vrije sector

Dhr. Boersma (Vianen), dhr. Van Mill (Stichtse Vecht) en dhr. Wijen (Zeist) zien voor de vrije
sector geen noodzaak om in regionaal verband programmatische afspraken te maken. Regionale
afstemming wordt volgens een aantal respondenten al deels door projectontwikkelaars zelf
gedaan (interview Boersma, 2012; interview Van Mill, 2012; interview Van Liere, 2012).
Projectontwikkelaars zorgen zelf dat er geen overaanbod ontstaat:

“…want een projectontwikkelaar die nog geen tachtig procent verkocht heeft, die gaat nog
geeneens beginnen. Dat is een planning van de projectontwikkelaar, die sluit aan bij de
vraag. Dus die markt reguleert zich ten dele zelf”. (Interview Van Mill, 2012).

Ook dhr. Boersma (Vianen) zegt dit. Hij vergelijkt de geplande locatie Hoef en Haag in Vianen
met de geplande locatie Rijnenburg in Utrecht:

“Dan zul je zien dat als het tegelijk in ontwikkeling zou komen, wat ik overigens niet
verwacht, dan zal de markt daar op inspelen. […] in Rijnenburg zitten gewoon dezelfde
marktpartijen aan tafel als hier [Hoef en Haag, red.]. Dan gaat de markt gewoon het tempo
bepalen. En dan betekent het dat je daarin heel bescheiden moet zijn.[…] Kijk, het wordt een
probleem op het moment dat wij dat als een probleem gaan ervaren. Dat klinkt een beetje
cryptisch, maar ik ben er stellig van overtuigd dat de markt echt uitstekend in staat is om
die programmering goed te doen. Zij hebben het meeste belang erbij dat er woningen
verkocht worden. Zo simpel is het”. (Interview Boersma, 2012).

Dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik) vraagt zich ten zeerste af of woningontwikkeling in zijn
gemeente zou concurreren met projecten in andere gemeenten. Ontwikkeling van Odijk-West
zou in dezelfde periode aan de orde kunnen komen als ontwikkeling van Rijnenburg in Utrecht.
Volgens hem is de schaal van Odijk-West (niet meer dan een honderdtal woningen per jaar)
zodanig klein dat de invloed hiervan op Rijnenburg minimaal zal zijn. Hetzelfde geldt volgens
dhr. Boersma (Vianen) voor de Hoef en Haag in Vianen, waar het om niet meer dan 150
woningen per jaar zal gaan.
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Dhr. Van Liere (Houten) ziet wel noodzaak om over woningbouw in de vrije sector regionale
afspraken te maken, om concurrentie tegen te gaan. Volgens hem moeten hierbij ook de
gemeentelijke financiën bij betrokken worden:

“We moeten van concurrentie naar samenwerking. En dat doe je op basis van samenhang.
Wat nodig is, is dat je over je grenzen heenkijkt, dat je ook zegt: laten we nu eens op een
grotere mate van detailniveau kijken dan waar we mee bezig zijn. Elkaar inzicht geven in
woningbouwprogramma’s, maar ook kijken naar aantallen, naar doelgroepen, naar
kwaliteit en naar fasering. En welke lopen parallel. Want je kunt misschien wel zeggen dat
een aantal helemaal niet te combineren zijn. Dat weten we niet van elkaar. Ja, we weten het
op een hoog abstractieniveau. En nu zie je de tendens, de bereidheid van een aantal
gemeentes, nou, het zou misschien toch wel eens zinvol kunnen zijn om naar elkaars
grondexploitaties te gaan kijken”. (Interview Van Liere, 2012).

Ook dhr. De Weerd (Utrecht) ziet deze noodzaak. Hij denkt dat het voor het afbouwen van
Leidsche Rijn ongunstig is als andere gemeenten aan nieuwe uitleglocaties beginnen. Volgens
hem kan het wenselijk zijn dat geplande uitleglocaties in andere gemeenten, zoals Hoef en Haag
in Vianen, worden uitgesteld:

“Om ongewenste concurrentie te voorkomen denk ik dat het goed is om afspraken te maken
met Vianen om Hoef en Haag niet van de grond te tillen. Daar kan ik me wat bij voorstellen.
[…] Nu is er natuurlijk zo weinig animo dat Vianen niet met Hoef en Haag begint. Maar er
komt een moment dat de woningmarkt weer een beetje aantrekt en dan zou een individuele
gemeente een plan uit de kast kunnen trekken en dat zou toch de markt voor Leidsche Rijn
weer behoorlijk kunnen verstoren. Ik kan me best voorstellen dat je ook voor het verdelen
van de schaarste afspraken met elkaar maakt”. (Interview De Weerd, 2012).

Dhr. De Weerd vindt dat het afbouwen van lopende projecten als Leidsche Rijn een economisch
belang heeft dat uiteindelijk op de hele regio neerslaat. Ook in Nieuwegein is een regionale
afweging aan de orde. Nieuwegein kijkt naar mogelijkheden voor woningbouw in het gebied
Laagraven. Mw. Poot (Nieuwegein) ziet hier een reden voor afstemming met de gemeente
Utrecht, vanwege Rijnenburg. Beide ontwikkeling omvatten een vergelijkbaar programma en er
zijn dezelfde ontwikkelaars bij betrokken. Hierdoor zouden de projecten elkaar in de weg
kunnen zitten (interview Poot, 2012). Mw. Poot geeft aan dat afstemming vooral gericht zou
moeten zijn op het sturen van het investeringsvermogen van de ontwikkelaars.
Het effect van de crisis op gemeentelijke grondexploitaties verschilt tussen de regiogemeenten.
Dat individuele gemeenten problemen met hun grondexploitatie ondervinden kan volgens dhr.
Van Liere (Houten) echter niet de reden zijn om tot regionale programmeringsafspraken te
komen:

“…ik kan niet aan Nieuwegein vragen om eventueel mijn interne probleem op te lossen. Net
zo min als Nieuwegein dat aan mij zou kunnen vragen. Dat is autonomie van de gemeenten.
Het college en de raad moeten dat met elkaar zien te klaren”. (Interview Van Liere, 2012).

Respondenten die noodzaak zien in regionale woningprogrammering, zien het verminderen van
concurrentie en het bevorderen van woningbouw en doorstroming wel als mogelijke reden voor
het maken van regionale afspraken. Het tegemoet komen van doelgroepen, zoals de groep die
net te veel verdient voor sociale huurwoningen, is daarbij belangrijk (interview Van Mill, 2012).
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De sociale sector
De vraag naar sociale woningen is groot en neemt alleen maar toe. De markt is hierdoor dan ook
onverzadigbaar. Het probleem is hier dat grote investeringen van woningcorporaties en
gemeenten nodig zijn. Vrijwel alle respondenten geven aan dat ze het belangrijk vinden dat hun
gemeente sociale woningbouw stimuleert. In BRU-verband is afgesproken om dertig procent
sociale woningen te realiseren 15. De financiële positie van corporaties is echter slecht en noch bij
gemeente of BRU is extra geld beschikbaar, waardoor er nauwelijks middelen zijn voor sociale
woningbouw. Bovendien heeft de gemeente ook geen volledige grip op het handelen van de
corporaties:

“Wat er in Maarssen gebeurt is dat de enige corporatie die er nu zit, maar ook de
voorgangers ervan, die hebben fors sociale woningen verkocht. Van de 5000 zijn 1500
sociale woningen verkocht, waardoor er dus nog maar 3500 overbleven. Dat was in de loop
van tien jaar. We zijn dus van ruim dertig procent naar 25 gegaan en dat komt door de
verkoop. Het rare was dus dat je aan de kant van de nieuwbouw zat te praten van ‘van deze
zestig woningen moeten er twintig sociaal zijn’ en dan zei een projectontwikkelaar dat dat
moeilijk haalbaar was, terwijl er aan de andere kant sociale woningen werden verkocht […]
en dat geld vervolgens in Leidsche Rijn werd geïnvesteerd”. (Interview Van Mill, 2012).

Het bevorderen van sociale woningbouw is niet voor elke gemeente even urgent. Zo wil de
gemeente Nieuwegein, waar al relatief veel sociale woningen zijn, juist uitbreiden in andere
segmenten (interview Hofstede, 2012; interview Poot, 2012). In de landelijke gemeente Bunnik
ligt het soms ook moeilijk om sociale woningbouw te agenderen, omdat het toch als stedelijk
probleem wordt gezien. Zo komt bij de interne overleggen over sociale woningbouw ook de
kleine kern Werkhoven in beeld:

“En ik wil absoluut niet het probleem naar de stad terugschuiven, maar om nu mensen die
nu in sociale woningen in Utrecht zitten op te bergen in Werkhoven, waar misschien een
keer in het uur een bus komt, dat is voor die mensen niet handig, want ze zijn daar heel erg
beperkt in hun bewegingsvrijheid. […] Dan zie je dat het ook niet zo logisch is om in
Werkhoven verschrikkelijk veel sociale huurwoningen te bouwen. […] De vraag groeit van:
doen we er wel goed aan om dat wiskundig te spreiden over de regio.” (Interview
Walburgh Schmidt, 2012).

Dhr. Van Liere (Houten) geeft aan dat woningcorporaties, net als de partijen in de vrije sector,
intern en onderling regionaal al afstemmen in programma’s. Hij vindt wel dat hierbij een
toezichthoudende gemeente noodzakelijk is.
7.2.2 ǀ Bedreiging 1: Geen consensus over schaalniveau

Bedreiging 1: Verschillende ruimtelijke beleidsthema’s kennen hun eigen ruimtelijke
schaalniveau, wat consensus over de schaal van de regionale planningcoalitie
bemoeilijkt.
Stelling: “Er is tussen partijen een gebrek aan consensus over hoe de functionele regionale
woningmarkt ruimtelijk kan worden afgebakend”.

15

Dit is een van de afspraken in het Uitvoeringscontract RSP 2005-2015 (zie paragraaf 6.3).
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De ervaren begrenzing van de regionale woningmarkt verschilt per gemeente. Volgens dhr. Van
Mill is er in Stichtse Vecht sprake van een noord- en een zuidkant van de gemeente. Waar de
kernen Maarssen en Maarssenbroek duidelijk deel uitmaken van de ‘Utrechtse woningmarkt’, is
die relatie er voor de kernen Breukelen en Loenen net zo goed ook met Amsterdam. Voor
woonruimteverdeling is er vrede met de indeling bij de regio Utrecht en voor de vrije sector
wordt regionale afstemming niet als noodzakelijk gezien. Daarom vormt de begrenzing van de
woningmarkt geen onderwerp van discussie in Stichtse Vecht (interview Van Mill, 2012).

Dhr. Van Liere (Houten) ziet duidelijk een regionale woningmarkt rond de stad Utrecht. Hij geeft
aan dat voor Houten de binding met de niet-BRU-gemeenten in het zuiden veel minder sterk is
dan die met de BRU-gemeenten in het noorden. De rivier de Lek vormt hier volgens hem een
‘natuurlijke grens’ van de woningmarkt. Dhr. Boersma (Vianen) geeft aan dat er voor Vianen ook
binding is met de zuidelijke buurgemeenten Culemborg, Leerdam en Zederik, maar dat de
binding met de BRU-gemeenten ten noorden van Vianen sterker is.

Dhr. Wijen (Zeist) geeft aan dat er voor de gemeente Zeist vooral een relatie is met de gemeente
Utrecht en daarna met De Bilt, Bunnik en Houten. Met bijvoorbeeld de aangrenzende gemeente
Utrechtse Heuvelrug is de binding minder sterk, maar met de westkant van het BRU-gebied is
die binding er ook niet. Voor de gemeente Nieuwegein vinden de meeste verhuisbewegingen
binnen de gemeente zelf plaats (interview Hofstede, 2012). Daarna zijn voor Nieuwegein vooral
Utrecht, Houten en IJsselstein van belang (interview Los, 2012). Dhr. Walburgh Schmidt
(Bunnik) zegt dat voor Bunnik na de interne verhuisbewegingen de relatie met Houten het
belangrijkst is. Daarna volgen de gemeente Utrecht en ook de gemeenten ten zuiden en oosten
van Bunnik, zoals Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Hij geeft ook aan dat de gehele
provincie wellicht als één woningmarkt beschouwd kan worden.
Dhr. De Weerd (Utrecht) stipt voor de gemeente Utrecht een heel ander schaalniveau aan.
Volgens hem is voor de gemeente Utrecht ook de wisselwerking met andere regio’s van belang:

“Bijvoorbeeld als de Schaalsprong Almere niet doorgaat, dan heeft dat natuurlijk
gigantische gevolgen voor de afzet van onze woningen in Leidsche Rijn in positieve zin. De
markt van de Amsterdamse regio is wel degelijk van invloed op die van ons. Ik denk dat
onze woningmarkt de regio en de aanliggende regio’s is. We hebben het tot nog toe alleen
binnen het BRU-gebied gedaan, maar hoe het in Amsterdam gaat en hoe het in Eemland,
Utrecht-Zuidoost en het Rivierengebied gaat en ook nog hoe het in het Groene Hart gaat is
wel degelijk van belang voor de Utrechtse regio”. (Interview De Weerd).
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Volgens dhr. De Weerd zijn ontwikkelingen in de regio’s Den Haag en Rotterdam dan weer niet
van invloed op de Utrechtse ontwikkelingen.

Mw. Hofstede (Nieuwegein) geeft aan dat het schaalniveau waarop regionale afstemming zinnig
zou kunnen zijn, verschilt per type woningbouw. Ze zegt dat de vraag naar woningen in de
buitenwijken van Nieuwegein vooral lokaal is en ontwikkelingen in deze wijken dus niet
regionaal concurreren. Maar de ontwikkeling in Binnenstad, waar vooral vrije sectorwoningen
worden ontwikkeld, zou kunnen concurreren met vergelijkbare centrumontwikkelingen in
Utrecht (Leidsche Rijn Centrum) en Houten (Castellum in Houten-Zuid). Ze geeft aan dat er
onderzoek voor nodig is om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van concurrentie.

Een aantal respondenten haalt bestuurlijke schaalvergroting en/of herindeling aan als wenselijk.
Dhr. Van Mill (Stichtse Vecht) ziet meerwaarde in een fusie van een aantal gemeenten in de
noordwesthoek van de provincie Utrecht, waaronder Stichtse Vecht en De Ronde Venen, omdat
de woningmarkten van deze gemeenten sterk verbonden zijn. Ook dhr. Van Liere (Houten) vindt
schaalvergroting in het gemeentebestuur wenselijk. Volgens dhr. De Weerd (Utrecht) zou het
beter zijn als alle gemeenten in het BRU-gebied één gemeente vormden, om zo de regionale
woningmarkt integraal te benaderen. Hij geeft echter ook aan dat er binding is in het gebied van
het samenwerkingsverband NV-Utrecht (Utrecht, Amersfoort en ’t Gooi, zie ook paragraaf 6.2)
en dat het logisch is om op deze schaal meer samen te werken, eventueel in plaats van
samenwerking in BRU-verband. De sterk gelijkende economieën vormen volgens hem de basis
voor samenwerking in NV-Utrecht.

7.2.3 ǀ Sterkte 1: Platformfunctie voor gemeenten
Sterkte 1:

De regionale planningcoalitie vervult een platformfunctie voor de deelnemende
gemeenten. Kennis en expertise kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld.

Stelling: “Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn voor het delen van kennis en
informatie over woningbouwprogrammering tussen gemeenten onderling”.

Deze factor wordt door alle respondenten van groot belang geacht. Dhr. Van Mill (Stichtse Vecht)
geeft aan dat het belangrijk is ‘te weten wat er in de regio aan de hand is’ en dat het BRU een
geschikt platform is voor regionale ambtenaren en politici om elkaar te ontmoeten. Mw.
Hofstede (Nieuwegein) geeft aan dat het een ‘geschikt platform is om problemen met elkaar te
bediscussiëren’ en dat er een sterke gezamenlijke visie is. Dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik) geeft
aan dat uitwisseling van kennis en expertise zeker voor een kleine gemeente als Bunnik
88

meerwaarde heeft. Hij geeft aan het BRU belangrijk te vinden als ‘instituut voor het bundelen
van kennis’ en zou het BRU om deze reden missen als het wordt opgeheven.

7.2.4 ǀ Sterkte 2: Aanspreekpunt en lobbyinstrument
Sterkte 2:

De regionale planningcoalitie kan dienen als herkenbaar aanspreekpunt en
lobbyinstrument van de deelnemende gemeenten.

Stelling: “Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn als aanspreekpunt en
lobbyinstrument van de gemeenten naar andere partijen (bijvoorbeeld andere overheden en
marktpartijen)”.

Dhr. Van Liere (Houten) geeft aan dat de gezamenlijke lobby naar de provincie en het Rijk een
sterk punt is van BRU. Ook mw. Hofstede (Nieuwegein) vindt dit een van de belangrijkste taken
voor het regionale samenwerkingsverband. Er zit echter wel een spanning in deze rol. Dhr. Van
Mill (Stichtse Vecht) geeft bijvoorbeeld aan dat waar de gemeenten in BRU-verband een reactie
opstellen op een provinciale structuurvisie, sommige gemeenten dit ook nog individueel doen
met afwijkende standpunten. Dhr. Boersma (Vianen) geeft aan dat deze dubbele beweging
onvermijdelijk is, aangezien BRU-bestuurders altijd in eerste instantie gemeentebestuurders
zijn:

“Voor portefeuillehouders is het portefeuillehouder zijn voor het BRU iets naast het
portefeuillehouder zijn voor de gemeente. Als wij de portefeuillehouder RO [afgevaardigd
door de gemeente Nieuwegein, red.] vragen om bij de provincie te lobbyen voor Hoef en
Haag, heeft hij ook zijn eigen agenda. Terecht. Je moet dat niet zien als onwil of dubbele
agenda’s, maar gewoon puur praktisch”. (Interview Boersma, 2012).

Dhr. Los (Nieuwegein) vindt dat het delen van kennis met marktpartijen van belang is. De
regionale planningcoalitie kan ontwikkelingen op de markt wat hem betreft beter in beeld
brengen dan de marktpartijen dat zelf kunnen:

“wat je in de pijplijn hebt [de woningbouwplannen van gemeenten, red.] kan je met zes a
acht partijen best goed in beeld brengen. Daarmee kan je ook heel goed dingen met elkaar
confronteren als verwachte vraag, woningbehoeftes en wat er daadwerkelijk tegenover
staat in productie. Dat doe je zelf en dat betekent dat je ook marktpartijen het makkelijker
maakt om te bepalen waarop ze gaan inzetten op het moment dat je als overheid meer
inzicht geeft in wat waar in de planning zit. […] Marktpartijen weten verdacht veel van wat
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er speelt, want er is een effectief netwerk, maar het totaaloverzicht op papier hebben? Dat
is er niet en dat zou volgens mij wel kunnen helpen. Met andere woorden: voor onszelf en de
marktpartijen heb je er wat aan”. (Interview Los, 2012).

7.2.5 ǀ Sterkte 3: Adaptief door flexibiliteit
Sterkte 3:

Door flexibiliteit is de adaptieve waarde van de regionale planningcoalitie hoog,
wat de benadering van de inhoud ten goede komt.

Stelling: “Een regionaal samenwerkingsverband kan gebruik maken van flexibele overleg- en
onderhandelingsstructuren (bijvoorbeeld: niet elke gemeente betrekken bij elk onderwerp), wat
de aansluiting op de inhoud ten goede komt”.

Flexibiliteit wordt als pluspunt gezien en de respondenten zien dan ook de mogelijkheid om per
onderwerp met een deel van de gemeenten samen te werken. Vooral het verschil in aantal en
omvang van woningbouwplannen wordt als belangrijke factor gezien om te bepalen welke
gemeenten wel en niet deelnemen. Dhr. Van Liere (Houten) geeft aan dat het erg lastig is om alle
BRU-gemeenten vrijwillig deel te laten nemen aan regionale programmeringsafspraken wanneer
niet elke gemeente dit relevant vindt. Deze afspraken zouden dan ook met alleen de
‘bouwgemeenten’ gemaakt kunnen worden:

“Kijk, het mooiste is als je dat met alle omliggende gemeentes rondom Utrecht zou kunnen
doen. De realiteit is dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken. Maar dan nog zou je kunnen
zeggen: misschien zijn er een aantal gemeenten die dat wel willen en daar moet je
misschien wel niet te krampachtig over doen. […] dan hebben we het over de grote
gemeenten die elkaar opzoeken. Dan zal het gaan om Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Houten
bijvoorbeeld”. (Interview Van Liere, 2012).

Dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik) vindt het niet zinnig voor Bunnik om
programmeringsafspraken te maken met bijvoorbeeld de gemeente Stichtse Vecht. Om het
werkbaar te houden moet het overleg volgens hem beperkt worden tot de buurgemeenten:

“Als je het gaat structureren, dan zal de financiële paragraaf heel belangrijk worden. En
hoe meer [partijen, red.] je erbij betrekt, hoe meer gedonder het gaat worden en hoe
moeizamer het gaat werken. Met Houten kunnen we waarschijnlijk nog wel een op een
afspraken maken van ‘gut, wacht jij nog even met dit, dan wachten wij nog even met dat en
kunnen jullie weer verder’. Maar als ik dat in het hele BRU-verband zo zie, als je dat met
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elkaar moet gaan doen, dat wordt niks. Hoe goed ook bedoeld. Nogmaals, ik hou ook wel
van uitdagingen, maar ik ga geen energie stoppen in dingen waarvan ik denk dat het niks
bijdraagt”. (Interview Walburgh Schmidt, 2012).

7.2.6 ǀ Sterkte 4: Inzichtelijk maken virtuele stadsregionale belang
Sterkte 4:

De regionale planningcoalitie kan het ‘virtuele stadsregionale belang’ inzichtelijk
maken voor de deelnemende gemeenten.

Stelling: “Een regionaal samenwerkingsverband kan het (strategische) regionale belang
inzichtelijk maken voor gemeenten”.

Dit wordt door alle respondenten zo gezien. Dhr. Boersma (Vianen) vindt het BRU een sterke
organisatie voor ‘het signaleren van problemen en daar het gesprek over aangaan’. Dhr. De
Weerd (Utrecht) geeft aan dat het regionaal samenwerkingsverband de taak heeft om politiek
draagvlak te creëren voor regionale thema’s; het samenwerkingsverband kan het regionale
belang bij bestuurders op de agenda zetten.
7.2.7 ǀ Zwakte 1: Ondoorgrondelijkheid en bestuurlijke drukte
Zwakte 1:

Door flexibiliteit krijgt de regionale planningcoalitie een moeilijk te doorgronden en
vluchtig karakter, wat de beeldvorming niet ten goede komt. De overlegstructuren
dragen bij aan de beleving van bestuurlijke drukte.

Stelling:
“Flexibele
overlegen
onderhandelingsstructuren
van
samenwerkingsverbanden leiden tot onoverzichtelijkheid en bestuurlijke drukte”.
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regionale

Over deze factor zijn de meningen wat meer verdeeld. Dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik) vindt
bestuurlijke drukte geen zwakte van BRU en legt uit dat overleg vooral verplaatst wordt van
gemeenten naar BRU, waardoor er dus in principe niet meer overleg hoeft te zijn:

“Bestuurlijk drukte is zo’n term die te pas en te onpas gebruikt wordt, dus dat is lastig. Kijk,
we werken heel veel samen op heel veel gebieden met andere gemeenten. Dat doen we
omdat we daar beter van worden. Dat houdt in dat je met mekaar meer overleg moet
plegen, anders gebeurt het niet. Dus ik vind dat dat er gewoon bij hoort. Wat ik wel vind is
dat het wel wat efficiënter zou kunnen hier en daar. Maar als je samenwerkt, dan is het
gevolg dat je met elkaar overlegt en dat noem ik geen drukte, daar heb je voor gekozen. Je
hebt in huis dan ook weer minder intern overleg. […] Als bij BRU allerlei dingen bedacht
worden, dan hoeft dat hier niet meer bedacht te worden. Dus ambtenaren hoeven daar
minder tijd aan te besteden en ik als bestuurder hoef minder overleg met ambtenaren te
hebben over hoe je dat vertaalt in beleid. Dus als je nou kijkt hoe het dan netto uitpakt, dan
zal het meer zijn, want samenwerking kost tijd, maar dan zal het ook niet zo heel veel meer
zijn. En als het wel veel meer is, dan zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat je het niet goed
doet”. (Interview Walburgh Schmidt, 2012).

Wat wel een knelpunt vormt voor BRU is het feit dat het territoir een groot deel van de provincie
omvat 16, waardoor BRU en provincie dicht op elkaar zitten. Volgens dhr. Los (Nieuwegein) en
dhr. Van Mill (Stichtse Vecht) doen BRU en de provincie soms dubbel werk, door bijvoorbeeld
allebei woningbouwplannen te inventariseren. Volgens dhr. Van Mill is de provinciale schaal een
geschikte schaal voor regionale samenwerking, alleen zou het aantal gemeenten moeten worden
teruggedrongen om overleg overzichtelijk te houden:

“Ik vind het schaalniveau van de provincie daar best geschikt voor. Zeker als je een stuk of
negen gemeenten zou hebben. Een noordwestgemeente, Woerden, een zuidwestgemeente,
de stad Utrecht, Amersfoort, misschien Baarn en Soest, een Heuvelruggemeente, een
Kromme Rijngemeente en Veenendaal/Rhenen als gemeente. In totaal niet meer dan negen,
zo zou je het kunnen herverdelen”. (Interview Van Mill, 2012).

16

Zie ook figuur 6.6.
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7.2.8 ǀ Zwakte 2: Institutionalisering
Zwakte 2:

Door institutionalisering ontstaat afstand tussen de regionale planningcoalitie en
de afzonderlijke gemeenten. Dit draagt bij aan het idee dat er sprake is van een
extra bestuurslaag, wat de gemeentelijke autonomie bedreigt.

Stelling: “Het regionale samenwerkingsverband neigt naar een aparte bestuurslaag, wat de
autonomie van gemeenten bedreigt”.

De meeste respondenten geven aan dat institutionalisering geen probleem is, maar er worden
wel een paar kanttekeningen gemaakt. Meerdere respondenten geven aan dat de geldstromen
van het regionale samenwerkingsverband van belang zijn voor het kunnen functioneren. Zo
geven dhr. Van Liere (Houten), dhr. Wijen (Zeist) en dhr. De Weerd (Utrecht) aan dat nu er in
tegenstelling tot een paar jaar geleden geen geldstromen meer zijn voor woningbouw, het
moeilijker is om iets te bereiken:

“…hoeveel er te verdelen valt is wel heel bepalend. De eerste ronde van afspraken, daar zat
een hoop VINEX-subsidie aan vast. We verdeelden met die afspraken de subsidie, dus zo viel
er ook wat af te spreken. In de tweede tranche van afspraken zat er maar een klein beetje
BLS [Besluit Locatiegebonden Subsidies, red.] aan vast, dus dat was al veel minder
belangrijk. Toen hebben we een systeem bedacht en omdat de subsidie weinig voorstelde
waren die afspraken al zachter dan de afspraken daarvoor. En nu er helemaal niets meer
valt te verdelen, wat kan je dan nog doen?” (Interview De Weerd, 2012).

Dhr. Van Mill (Stichtse Vecht) geeft aan dat hoe sterker het samenwerkingsverband een eigen
standpunt ontwikkelt, hoe meer afstand er ontstaat tot de gemeenten. In plaats van een
interlokale samenwerking wordt het een bovenlokaal orgaan:

“Hoe sterker een regio wordt en hoe sterker deze een standpunt gaat vertegenwoordigen
wat kan afwijken van afzonderlijke gemeenten, hoe sterker het neigt naar een apart
orgaan”. (Interview Van Mill, 2012).

Ook dhr. De Weerd (Utrecht) vindt dat de samenwerking te zwaar is geworden:

“Mijn kritiek op het BRU is altijd geweest dat het ten ondergaat aan z’n eigen succes. Het
succes van het BRU is dat het is gemaakt op het moment dat we de VINEX-opgave
aangingen, […] dat is input geweest voor de plannen en afspraken die we toen hebben
gemaakt. Het feit dat je afspraken tussen gemeenten ook moet monitoren en bijhouden
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zorgt ervoor dat er een ambtelijk apparaat is ontstaan, wat als een instituut gaat werken”.
(Interview De Weerd, 2012).

Dhr. Wijen (Zeist) vindt dat een lichtere vorm van samenwerking, op een meer vrijblijvende
manier, wenselijk is. Hierbij gaat het dan vooral om het maken van afspraken over sociale
woningbouw en voor de overige sectoren om “elkaar informeren, elkaars ideeën, knelpunten en
oplossingen uitwisselen”. Volgens dhr. De Weerd (Utrecht) zouden ambtenaren van het BRU niet
zelf beleidsstukken moeten maken, maar zouden ze als procesmanagers moeten optreden en
ambtenaren van de individuele gemeenten de beleidsstukken laten maken.

7.2.9 ǀ Zwakte 3: Ervaren gebrek aan democratische legitimatie
Zwakte 3:

Door burgers wordt een gebrek aan democratische legitimatie ervaren ten aanzien
van de regionale planningcoalitie.

Stelling: “Raadsleden en burgers beschouwen het regionale samenwerkingsverband als
gebrekkig democratisch”.

Democratische legitimatie lijkt voor de respondenten nauwelijks een probleem te vormen. Zo
zegt dhr. De Weerd (Utrecht):

“Ik vind dat eigenlijk een reden die er vaak bij wordt gesleept om te zeggen dat we niet aan
regionale samenwerking hoeven te doen. Ik denk dat je het BRU heel erg goed zo kan
organiseren dat de democratische legitimatie wel geborgd is. Zeker met de huidige
middelen. Je kan heel goed stemmingen per internet plaats laten vinden […] dat dan alle
raadsleden in de regio kunnen meestemmen”. (Interview De Weerd, 2012).

De respondenten erkennen wel dat burgers en raadsleden een gebrek aan democratische
legitimatie ervaren. Volgens dhr. Wijen (Zeist) is gebrek aan kennis de oorzaak van dit
probleem:

“Het blijft voor de burger negatief. Ze denken dat het [het BRU, red.] een geldverslindende
machine is, zonder dat ze weten welke voordelen het heeft. De buitenstaanders, zelfs
raadsleden, weten vaak niet wat er binnen BRU gebeurt. De kennis is over het algemeen wel
erg beperkt”. (Interview Wijen, 2012).
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7.2.10 ǀ Bedreiging 2: Autonomie en territoriale jurisdictie
Bedreiging 2: De autonome gemeenten beschikken over jurisdictie en hindermacht die groter zijn
dan de jurisdictie en doorzettingsmacht van de regionale planningcoalitie.
Stelling: “Gemeenten hebben altijd het laatste woord over wat er op hun grondgebied gebeurt,
hetgeen de slagkracht van een regionaal samenwerkingsverband inperkt”.

Gemeentelijke belang blijft kaderstellend
Uit alle interviews is gebleken dat de sturingsmogelijkheden van de regionale planningcoalitie
zeer beperkt zijn. Het lokale belang van de gemeenten zal dus kaderstellend blijven. Dhr. Van
Liere (Houten) geeft dat er nauwelijks instrumenten zijn om het regionale belang kaderstellend
te laten zijn:

“Lokale belangen krijgen voorrang boven de regionale belangen. Wat men ook zegt is dat
er een beperkt instrumentarium is voor het naleven van afspraken. Je kunt wel
overeenkomen dat je met elkaar iets wil, maar afdwingbaar is het niet. Als iemand dan toch
uit de pas loopt kunnen we daar niet zoveel aan veranderen”. (Interview Van Liere, 2012).

Een voorbeeld van hoe het lokale belang overheerst, komt uit Zeist. Terwijl vanuit BRU een
flinke bouwopgave werd voorgesteld, was de lokale politiek niet gediend van een grote mate van
verstedelijking:

“De regio Utrecht heeft lang het belang aangegeven om toch redelijk veel woningen te
bouwen. Daar hebben we in Zeist ook aan gewerkt, maar we merken dat dat door de lokale
bevolking gewoon niet geaccepteerd wordt. We hebben een aardig aantal bewegingen in de
bevolking gehad die zeiden: ‘we moeten helemaal niet bouwen, dat is helemaal niet nodig’.
[…] En daar zijn behoorlijk wat spanningen geweest tussen het regionale belang en hoe
men het lokale belang ziet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn ook de partijen die
hebben gezegd dat er niet te veel gebouwd moet worden de grootste geworden. Er is dus
een heel sterk sentiment geweest om overal tegen te zijn. Tegen de regio en tegen
woningbouwontwikkeling. Op alle delen van de markt”. (Interview Wijen, 2012).

Dhr. Wijen (Zeist) en dhr. De Weerd (Utrecht) geven aan dat juist in tijden van crisis, waar
schaarste verdeeld moet worden in plaats van subsidies, de aandacht nog meer naar het lokale
belang verschuift. Het waarborgen van een gezonde gemeentelijke balans wordt nog meer
prioriteit, wat ten koste gaat van aandacht voor het regionale belang.
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Het belang van de regionale woningmarkt wordt bovendien niet in alle gemeenten als even
urgent ervaren (interview De Weerd, 2012). Dit heeft te maken met de politieke oriëntatie, want
de meer linkse partijen zien een grotere overheidstaak in de volkshuisvesting dan de meer
liberale partijen17:

“…het gezamenlijke belang is dat we natuurlijk een regionale woningmarkt zijn en dat het
goed moet gaan met die regionale woningmarkt. […] ik zie dat regionale politici het punt
van de regionale woningmarkt niet meer voor ogen hebben. […] A, omdat dat ze alleen naar
de eigen gemeente kijken, maar B, dat het huisvesten van de bevolking niet meer als een
urgent vraagstuk wordt gezien. En in regiogemeenten […] is dat nog meer het geval dan in
de centrale stad. De centrale stad heeft natuurlijk toch een veel groter smaldeel PvdA, maar
ook GroenLinks en D66. En de wat meer links georiënteerde partijen zien het huisvesten van
de bevolking meer als een probleem of politiek vraagstuk dan de liberale partijen dat zien.
En in de buurgemeenten zitten vaak liberale colleges en die vinden het dus helemaal niet zo
van belang dat er woningen worden gebouwd. […] Eigenlijk zorgt het politieke systeem, dat
we verdeeld zijn over gemeenten, ervoor dat je het probleem van het huisvesten van de
bevolking ook lastig en evenwichtig weet te agenderen”. (Interview De Weerd, 2012).

Wat ook meespeelt is dat door bezuinigingen bij gemeenten minder werkuren aan regionale
samenwerking worden besteed (interview Boersma, 2012). De ‘institutionalisering’ van het BRU
draagt volgens dhr. De Weerd (Utrecht) ook bij aan verminderde tijdsinvestering vanuit de
gemeenten. Omdat het BRU al het regionale belang vertegenwoordigt, hoeven betrokkenen van
deelnemende gemeentes dat niet meer te doen:

“Dankzij het feit dat het BRU die rol inneemt [het vertegenwoordigen van het regionale
belang, red.] en het regionale belang behartigt, hoef je als participant namens een
gemeente minder vaak de regionale pet op te zetten. En dat is dus niet goed. Omdat
ambtenaren van het BRU die rol al spelen hoef je dat als gemeente niet meer te doen en
hoef je je dus minder vaak te verplaatsen in de opvattingen van een ander”. (Interview De
Weerd, 2012).

(On)mogelijkheid van regionale woningprogrammering

Alle respondenten geven aan dat het moeilijk en zo niet onmogelijk is om bindende afspraken
over woningprogrammering te maken. Volgens dhr. Van Mill (Stichtse Vecht) is er in plaats van
regionale programmering door de regionale planningcoalitie eerder altijd sprake geweest van
alleen het inventariseren en monitoren van gemeentelijke programma’s:

“Maar, en dan gaat het even over regionale planning, zoals de planning van gemeenten een
optelsom is van incidentele projecten, zo is de regionale planning volgens mij altijd een
optelsom van gemeentelijke planningen geweest. Dus de regio, het BRU, heeft aan tafel
gezeten met het Rijk en heeft een planning overlegd. Maar het was duidelijk dat daar
moeilijk op viel te sturen […] Daarom zeg ik dat als je kijkt wat dan de regionale planning
voorstelt, dan is dat niet echt een regionale planning, dan is dat meer het monitoren van

17

Volgens dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik), zelf wethouders namens een combinatie van PvdA, GroenLinks en
andere partijen, krijgt woningprogrammering juist steeds meer aandacht in liberale kringen.
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wat er gebeurt. En dat is op zich wel zinnig, omdat je dan weet wat er waar gebeurt. […] ik
persoonlijk acht de mogelijkheid om te sturen heel beperkt”. (Interview Van Mill, 2012).

Volgens dhr. Van Liere (Houten) zou het voor regionale woningbouwprogrammering in crisistijd
noodzakelijk zijn dat de ene gemeente zich inhoudt ten gunste van een andere, maar dat dit
politiek gezien erg moeilijk ligt.

“Ik denk dat we eerst als gemeenten de koppen bij elkaar moeten steken en zeggen dat je
als gemeente ook de bereidheid moet hebben om iets te laten ten behoeve van andere
gemeenten. En dat komt natuurlijk heel dicht bij. En zijn we dan bereid om die stap te
zetten? Dat is natuurlijk een heel lastige en politieke vraag […] Dat is een kwestie van
politieke wil. Het is een wilsvraag. Tsja, meer kan ik er niet over zeggen ”. (Interview Van
Liere, 2012).

Terwijl dhr. De Weerd (Utrecht) aangeeft dat het voor de afbouw van Leidsche Rijn misschien
wenselijk is om de ontwikkeling van Hoef en Haag in Vianen uit te stellen, zegt dhr. Boersma
(Vianen) dat Hoef en Haag juist moet doorgaan omdat het de meest kansrijke locatie in de regio
is:

“Laten we voorop stellen: Hoef en Haag is in eerste instantie eigenbelang. Daar ben ik heel
eerlijk in. Maar het is wel degelijk bedoeld om ook regionale opvang te doen […] Rijnenburg
is een lastige. Odijk is een lastige. Leidsche Rijn ligt volgens mij financieel nu ook heel
moeilijk. […] Ik denk dat Hoef en Haag op het moment een van de meest kansrijke in de
Utrechtse regio is. […] Het is gewoon een goeie locatie. Bereikbaarheid. Het is geen enorme
verrommeling van het landschap. Er ligt echt een heel mooi plan. Draagvlak is inmiddels
behoorlijk groot daarvoor. […] En we zijn ver in de planontwikkeling. Het draagvlak in de
provinciale politiek is vrij groot, is onze indruk. Dus het is in die zin gewoon een kansrijke
ontwikkeling. Plus, in mijn ogen is het gewoon een onderscheidend plan. En het is flexibel,
dat is echt heel belangrijk. In fasering, maar ook in de mogelijkheid om de markt te
bedienen”. (Interview Boersma, 2012).

In het geval dat de ene gemeente zich moet inhouden ten gunste van een andere gemeente zal er
voor die gemeente uitstel van inkomsten zijn. Dhr. Van Liere geeft nog aan dat dit moeilijk door
de raad zal zijn te krijgen. Ook dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik) voorziet hier problemen:

“En het tweede probleem dat er aan vast zit is dat je je met elkaars programmering gaat
bemoeien, want dat is het in feite. Je komt dan financieel op een heel ingewikkeld pad
terecht. Kijk, wij zijn al een hele tijd bezig met Odijk-West. Aan onderzoek en voorbereiding
hebben we daar ruim anderhalf of een en een kwart miljoen aan besteed. We hebben grond
aangekocht voor tien miljoen en voor ons is dat veel. Als, laten we zeggen, de gemeente
Utrecht zegt ‘Rijnenburg moet de voorkeur krijgen om allerlei redenen en Odijk-West moet
daarom maar even op slot’. Dat kost ons gigantisch veel geld. Daar zul je dus een oplossing
voor moeten vinden. En daar lopen dit soort afspraken eigenlijk allemaal op stuk”.
(Interview Walburgh Schmidt, 2012).

Een financiële constructie die dit oplost is volgens dhr. Walburgh Schmidt in theorie wel
wenselijk, maar in de praktijk onmogelijk:
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“Dus eigenlijk samengevat zeg ik: theoretisch zou je dat eigenlijk wel willen, maar ik denk
dat het in de praktijk gewoon nooit gaat lukken”. (Interview Walburgh Schmidt, 2012).

Hij geeft echter wel aan dat het voor de sociale sector denkbaar is dat gemeenten die minder
sociale huurwoningen bouwen wat betalen aan gemeenten die meer sociale huurwoningen
bouwen:

“Als daar uitkomt dat de andere gemeenten aan Utrecht wat moeten betalen omdat wij
weinig sociale huur doen, dat zou een redelijke afspraak kunnen zijn”. (Interview
Walburgh Schmidt, 2012).

Ook mw. Hofstede en mw. Poot (Nieuwegein) zeggen dat een strakke financiële constructie
nodig is om regionale programmeringsafspraken te maken, maar dat dat moeilijk ligt:

“Ik vraag me wat meer af hoe je die partijen bij elkaar houdt. Er zal misschien toch wel iets
bindends moeten zijn. Denken we dan aan een overeenkomst. Het kan niet zo zijn dat als
het je niet meer aanstaat je er dan maar uitstapt. Je zult goede afspraken moeten maken
over hoe je dat financieel regelt. Want het betekent dat je geeft en neemt en dat kost het
een en ander”. (Interview Hofstede, 2012).

“Ik vind het heel spannend of alle gemeentes wel kunnen geven. Nemen is natuurlijk heel
gemakkelijk, dan doen we wel mee. Er zijn natuurlijk een aantal gemeenten die zo in de
financiële problemen zitten dat ik me afvraag of ze wel kunnen geven, of daar echt
bereidheid toe is. […] Houten heeft als prioriteit het centrumproject [Castellum in HoutenZuid, red.] waar ze ook zelf risicodragend zijn. Nieuwegein heeft de binnenstad, hetzelfde
verhaal. En Utrecht heeft Leidsche Rijn Centrum. […] logischerwijs zou je prioriteren. Maar
wie gaat er zeggen ‘ik wacht wel vijf jaar?’ En hoeveel kost dat die gemeente en wat komt
er voor terug? Dat is best wel moeilijk. Want we willen allemaal juist ons eigen project
vooruit helpen. Echt zeggen ‘ik wacht wel even, ik incasseer verliezen en ik vertrouw wel
dat ik er later wat voor terug krijg’, ik denk dat dat een hele moeilijke is”. (interview Poot,
2012).

Het afstemmen of aanpassen van gemeentelijke grondexploitaties in regionaal verband vereist
een cultuuromslag, want het is momenteel niet gebruikelijk dat gemeentelijke afdelingen
grondzaken betrokken zijn bij regionale samenwerking (interview Van Rijssen, 2012). Dhr. Los
(Nieuwegein) is echter van mening dat gedetailleerde financiële afspraken helemaal niet nodig
zijn. Dat is een zaak van de gemeenten zelf:

“Ik denk niet dat hier de bereidheid is om verliezen op de grondexploitatie van een andere
gemeente voor onze rekening te nemen. Dat zijn inschattingen die gemeentes zelf moeten
maken. […] Dat is net als met SALT [ontwapeningsonderhandelingen tijdens de Koude
Oorlog, red.] Toen was de afspraak: ‘we gaan allemaal onze intercontinentale ballistische
raketten afbouwen’, tot zover ging de afspraak. En niet tot ‘wat kost dat dan’. Dat zal
ongetwijfeld in Amerika een stuk meer gekost hebben dan in Rusland, want daar flikkerden
ze het volgens mij gewoon ergens in een zee. Maar goed, dat terzijde. […] De financiële
consequenties vind ik dat partijen voor zichzelf moeten nemen. […] Het is buitengewoon
complex om dat ook nog te gaan verevenen”. (Interview Los, 2012).
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Wat dhr. Los betreft kan een gezamenlijke intentieverklaring toereikend zijn. De individuele
gemeenten zouden hier dan zelf verder mee kunnen.

Een sturende rol voor de provincie is volgens een aantal respondenten ook moeilijk denkbaar.
Herprogrammering zou namelijk gaan over vastgelegde bestemmingsplannen en locaties die in
de provinciale structuurvisie zijn opgenomen. De provincie zou dan genomen beslissingen
moeten terugdraaien (interview Poot, 2012). Volgens dhr. Walburgh Schmidt (Bunnik) is
provinciale inmenging in herprogrammering echter onvermijdelijk, maar dan zou deze ook
gepaard moeten gaan met middelen om vooral binnenstedelijke woningbouw te stimuleren.
Tot zover de resultaten van de interviews. De analyse hiervan volgt in hoofdstuk 8.
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Hoofdstuk 8

ǀ Analyse

In dit hoofdstuk worden de in hoofdstuk 7 gepresenteerde resultaten geïnterpreteerd. In
paragraaf 8.1 wordt de veronderstelde hiërarchie van factoren (paragraaf 5.2) vergeleken met
de resultaten van de casestudie. In paragraaf 8.2 worden de verschillende factoren
geanalyseerd. Tenslotte volgt in paragraaf 8.3 een conclusie van de casestudie.

8.1 ǀ Een hiërarchie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

Voor de Likert-items op de scorelijst zijn de modi berekend (zie bijlage 4). Deze zijn voor de
verschillende factoren als volgt:

Kans 1:
Bedreiging 1:
Sterkte 1:
Sterkte 2:
Sterkte 3:
Sterkte 4:
Zwakte 1:
Zwakte 2:
Zwakte 3:
Bedreiging 2:

eens (voor beide stellingen)
neutraal
zeer eens
zeer eens
eens
eens
oneens
oneens
eens
eens

Wanneer we de scores bij de Likert-items interpreteren als de mate van invloed van de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen verkrijgen we de hiërarchie van figuur 8.1. De factoren
waarvoor de modus ‘zeer eens’ is, staan als meest invloedrijk in de hiërarchie en de factoren
waarvoor de modus ‘oneens’ is, dus als minst invloedrijk. Wanneer we de plaats van de positieve
factoren (kansen en sterktes) vergelijken met die van de negatieve factoren (bedreigingen en
zwaktes) in de hiërarchie, valt op dat de positieve factoren volgens de respondenten gemiddeld
zwaarder wegen dan de negatieve factoren. Hieruit kan worden afgeleid dat er sprake is van
positief institutioneel draagvlak voor de planningcoalitie met betrekking tot
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht. Dit is in tegenstelling met de in paragraaf 5.4
beschreven verwachting. Wanneer we de gevonden hiërarchie vergelijken met de verwachte
hiërarchie (ter vergelijking weergegeven in figuur 8.2), valt een aantal verschillen op. Het meest
opvallend is dat de invloed van de sterktes, vooral sterktes 1 en 2, groter blijkt te zijn dan
verwacht en dat de invloed van de zwaktes, vooral zwaktes 1 en 2, lager blijkt dan verwacht. In
de volgende paragraaf worden de gevonden resultaten per factor geduid.
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Meest invloedrijk
Sterkte 1: Platformfunctie voor
gemeenten en
Sterkte 2: Aanspreekpunt en
lobbyinstrument
Kans 1: Inhoudelijke
noodzaak en
Bedreiging 2: Autonomie en
territoriale jurisdictie

Sterkte 3: Adaptief door
flexibiliteit en
Sterkte 4: Inzichtelijk maken
virtuele stadsregionale belang en
Zwakte 3: Ervaren gebrek aan
democratische legitimatie

Bedreiging 1: Geen
consensus over schaalniveau
Zwakte 1: Ondoorgrondelijkheid
en bestuurlijke drukte en
Zwakte 2: Institutionalisering
Minst invloedrijk
Figuur 8.1: Mate van invloed van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen volgens negen
respondenten, berekend uit de modi van de antwoorden.
Meest invloedrijk
Bedreiging 2: Autonomie en territoriale jurisdictie

Bedreiging 1: Geen
consensus over schaalniveau

Zwakte 2: Institutionalisering
Zwakte 1: Ondoorgrondelijkheid en
bestuurlijke drukte
Zwakte 3: Ervaren gebrek aan
democratische legitimatie

Kans 1: Inhoudelijke
noodzaak

Sterkte 4: Inzichtelijk maken virtuele
stadsregionale belang
Sterkte 1: Platformfunctie voor
gemeenten
Sterkte 3: Adaptief door flexibiliteit
Sterkte 2: Aanspreekpunt en
lobbyinstrument
Minst invloedrijk

Figuur 8.2: Verwachte mate van invloed van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op de
effectiviteit van regionale woningprogrammering, overeenkomstig figuur 5.2.
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8.2 ǀ Analyse per factor
In deze paragraaf volgt een analyse per factor. Hierbij wordt terugverwezen naar de inhoud van
de theoretische hoofdstukken 2-4.
Kans 1: Inhoudelijke noodzaak

Alle gemeenten zien noodzaak in regionale samenwerking op het gebied van wonen. Uit de
interviews komen twee aparte gemeentelijke beleidsdoelen naar voren. De eerste is bevordering
van de volkshuisvesting, waarvoor het bevorderen van de doorstroming en het toevoegen van
goedkope woningen noodzakelijk is. Het tweede beleidsdoel is herprogrammering om financiële
verliezen op gemeentelijke grondexploitaties te beperken. Voor het beleidsdoel volkshuisvesting
is regionale herprogrammering op zich geen oplossing. Er is simpelweg meer geld nodig om
meer goedkope woningen aan te kunnen bieden. Bovendien is doorstroming op de woningmarkt
ook grotendeels afhankelijk van Rijks- en Europese regelgeving waarop de gemeenten geen
invloed hebben. Voor het beleidsdoel ‘verliezen beperken’ zou regionale herprogrammering wel
een oplossing kunnen bieden, maar gemeenten hebben slechts een beperkte invloed op
woningprogrammering. Bovendien wordt herprogrammering al deels door de markt zelf
gedaan.
De houding ten aanzien van beide beleidsdoelen verschilt sterk tussen gemeenten, als voorspeld
door Lefèvre (1998 p21) en de Commissie-Nijpels (2009 p27). Wat betreft volkshuisvesting
heeft de gemeente Utrecht de wens om sociale woningbouw over de regio te spreiden. Het
belang van spreiding van sociale woningbouw wordt in randgemeenten soms ook ervaren, maar
door deze gemeenten soms ook als een ‘probleem van de stad’ gezien. Wat betreft het beperken
van verliezen op de grondexploitatie wordt de noodzaak vooral gevoeld in Utrecht en Houten en
in iets mindere mate Nieuwegein, omdat deze gemeenten de grootste risico’s lijken te lopen.
Zoals Lefèvre (1998) constateerde, verruimt de centrale stad haar blikveld naar de rest van de
regio. Voor zowel volkshuisvesting als financiën is er vanuit de centrale stad een wens tot het
internaliseren van externe effecten (zie paragraaf 3.3.1). In deze casestudie kunnen naast
Utrecht ook Houten en Nieuwegein als centrale steden worden aangeduid, aangezien zij ook in
deze positie verkeren. De centrale steden zijn in dit geval alle bouwgemeenten.

Uit de Likert-items blijkt dat de meeste respondenten regionale woningprogrammering nodig
vinden en dat kans 1 een grote invloed heeft. Hier moet wel een duidelijke kanttekening worden
geplaatst: het zijn voornamelijk respondenten van de drie bouwgemeenten die dit belangrijk
vinden. Voor de andere gemeenten is dit veel minder het geval. Er is wat dit betreft dus sprake
van een tweedeling in de regio.
Bedreiging 1: Geen consensus over schaalniveau

De meeste gemeenten zien de eigen gemeente plus direct omliggende gemeenten als de
relevante regionale woningmarkt. Het gevolg hiervan is dat alleen door de centraal in het BRUgebied gelegen gemeenten dat gebied ook als natuurlijke woningmarktgebied wordt ervaren. De
gemeente Utrecht kijkt naast het BRU-gebied ook naar de Noordvleugel als samenhangend
gebied 18. Het verschil in perceptie van schaal zien we niet alleen tussen gemeenten, maar ook
tussen verschillende typen woningontwikkeling. Zo speelt concurrentie mogelijk een rol bij
18

De woningmarktrelatie met Amsterdam is ook zichtbaar in figuur 6.3.
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nieuwe centrumontwikkelingen (Leidsche Rijn Centrum in Utrecht, Binnenstad in Nieuwegein
en Castellum in Houten). Ook kan concurrentie een rol kan spelen bij grootschalige
ontwikkelingen als Leidsche Rijn, Rijnenburg en Hoef en Haag, terwijl dit bij relatief
kleinschalige ontwikkelingen als Odijk-West mogelijk geen significante rol zou spelen. Per
project is in theorie dus afstemming op een ander schaalniveau wenselijk. De markten voor
verschillende typen en grootten van woningontwikkeling zouden als verschillende discourses
(zie paragraaf 3.3.1) kunnen worden gezien, met elk hun eigen relevante schaalniveau. Dat
schaalniveau kan, zoals MacKinnon (2010 p26) stelde, door de gemeenten worden ingezet om
beleid te motiveren en andere partijen te overtuigen.
Ondanks dit wordt het gebrek aan consensus over schaalniveau door de respondenten op de
vragenlijst nauwelijks als probleem ervaren. Mogelijk kan dit als volgt worden verklaard. De
bouwgemeenten die voorstander zijn van regionale programmering liggen midden in de
stadsregio en zien daarom het BRU-gebied als natuurlijke woningmarkt. Bovendien hebben ze
veelal vergelijkbare ontwikkelingen op de planning staan, waardoor ze op dezelfde schaal
concurrentie zien. Voor de gemeenten die geen voorstander zijn van programmeringsafspraken
is ruimtelijke afbakening van de woningmarkt niet zo belangrijk, waardoor gebrek aan
consensus hierover niet ernstig is. Noodzaak tot afstemming op grotere schaal, zoals de
Noordvleugelschaal, is zo abstract dat het door de respondenten waarschijnlijk niet is
meegewogen in hun antwoord.
Sterkte 1: Platformfunctie voor gemeenten

Uitwisseling van kennis en expertise blijkt zoals Castenmiller (2009 p313) stelde een erg sterk
punt van de regionale samenwerking. Het wordt door vrijwel alle respondenten naast sterkte 2
als het meest positieve element van BRU beoordeeld. Voor de kleinere gemeenten is dit van
groter belang dan voor de grote gemeenten. Dit blijkt ook uit de individuele beantwoording van
de vragenlijsten. Voor de kleine gemeenten zou alleen al deze functie bestaansrecht kunnen
geven aan een samenwerkingsverband.

Sterkte 2: Aanspreekpunt en lobbyinstrument

Het in regionaal verband optreden naar andere partijen wordt naast sterkte 1 als meest
positieve factor gezien. Voor het optreden naar andere overheden lijkt dit echter niet altijd
doeltreffend, omdat gemeenten ook individueel lobbyen met een afwijkend standpunt. Alleen
wanneer gemeenten volledige inhoudelijke overeenstemming hebben over het lobbywerk kan
het BRU de gemeenten goed vertegenwoordigen. Respondenten geven ook aan dat de noodzaak
van het treffen van crisismaatregelen bij gemeenten sneller doordringt dan bij marktpartijen.
Aangezien marktpartijen deels regionaal georganiseerd zijn Castenmiller (2009 p313) ligt hier
een mogelijke rol voor het BRU: marktpartijen aansporen om te herprogrammeren.
Sterkte 3: Adaptief door flexibiliteit

De respondenten geven, anders dan verwacht, aan flexibiliteit een sterk punt te vinden van
regionale samenwerking, in overeenstemming met de Commissie-Nijpels (2009 p17) en de
VROM-raad (2008 p50). Aangezien vrijwel alle respondenten vinden dat niet alle gemeenten
nodig zijn bij het maken van programmeringsafspraken en een aantal respondenten aangeeft dat
gemeenten ook onderling bilateraal afspraken zouden kunnen maken, lijken de respondenten
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het werken met ‘wisselende coalities’ (VROM-raad, 2008 p42) in een netwerkstructuur wel te
zien zitten.
Sterkte 4: Inzichtelijk maken virtuele stadsregionale belang

Het inzichtelijk maken van het regionale belang door het BRU wordt door alle respondenten
belangrijk gevonden. Door uitwisseling van informatie kan BRU regionale problematiek in beeld
brengen en de aandacht van de deelnemers hier op vestigen (zoals ook Healey (2009 p7) stelde).
Dit wordt gewaardeerd. Omdat hier uitwisseling van informatie belangrijk is, is er overlap met
sterkte 1.
Zwakte 1: Ondoorgrondelijkheid en bestuurlijke drukte

In tegenstelling tot de verwachting blijkt onoverzichtelijkheid en bestuurlijke drukte voor de
meeste respondenten geen probleem te zijn. Als er al sprake is van een kleine toename van
bestuurlijke drukte, kan dit ook worden gezien als een onvermijdelijk gevolg van
onthiërarchisering, zoals de VROM-raad (2008 p19) dit omschrijft. Wat wel als een probleem
wordt ervaren is de overlap met de provincie. Dit is in overeenstemming met Bours’ regel voor
de bestuursterritoriale afstand (paragraaf 2.2). De bestuursterritoriale afstand tussen BRU en
provincie is volgens Bours’ regel zo klein dat ‘verdeel-en-heerspraktijken’ voor de hand liggen.
Zwakte 2: Institutionalisering

Uit de interviews blijkt wel degelijk dat een deel van de respondenten vindt dat er ongewenste
institutionalisering heeft plaatsgevonden. Het BRU heeft volgens sommige respondenten teveel
een eigen belang gekregen. Ook geven sommigen aan dat het verstrekken van subsidies erg
belangrijk is voor het functioneren van BRU, wat aangeeft dat geldstromen soms belangrijker
zijn dan de inhoud, zoals Healey (2009) ook beschreef. Uit de Likert-items komt eigenlijk het
tegenovergestelde naar voren: net als zwakte 1 blijkt deze zwakte minder belangrijk dan
verwacht. Dit is waarschijnlijk deels te wijten aan de stelling bij deze factor (“Het regionale
samenwerkingsverband neigt naar een aparte bestuurslaag, wat de autonomie van gemeenten
bedreigt”) die eigenlijk uit twee delen bestaat: ten eerste de vraag of er institutionalisering is en
ten tweede de vraag of dit de gemeentelijke autonomie bedreigt. Mogelijk vinden respondenten
dat er wel institutionalisering is, maar dat dit de gemeentelijke autonomie niet bedreigt.
Zwakte 3: Ervaren gebrek aan democratische legitimatie

Hoewel veruit de meeste respondenten BRU niet ondemocratisch vinden, geldt dit volgens de
respondenten zoals verwacht soms wel voor raadsleden en burgers. Ook als deze kritiek in
theorie ‘onterecht en onjuist’ is (commissie-Nijpels, 2009 p28), is het in de praktijk een knelpunt
dat door actoren wordt ervaren.
Bedreiging 2: Autonomie en territoriale jurisdictie

Uit de interviews en de stelling komt duidelijk naar voren dat gemeentelijke belangen
kaderstellend zijn. Dit komt overeen met de veronderstelling dat in het verleden regionale
woningprogrammering feitelijk niet veel meer was dan het inventariseren van de plannen van
afzonderlijke gemeenten. Hier lijkt dan ook sprake te zijn van een close coupled system (Benz,
2000 in Egermann, 2009 p283): afstemming vindt eerst binnengemeentelijk plaats en daarna
pas in regionaal verband. De definitie van woningprogrammering uit paragraaf 4.1 (het
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bestuurlijk vaststellen van de wenselijke te realiseren woningproductie binnen een
overheidsterritoir, waarbij aantallen woningen, typen woningen, woonmilieus en fasering in
ogenschouw worden genomen) houdt hier dan ook geen stand. Wanneer het regionale belang niet
met het lokale belang overeenkomt, valt te verwachten dat een gemeente zich zal onthouden van
samenwerking. Afspraken over woningprogrammering zullen dus enkel gemaakt kunnen
worden als deze ook in het lokale belang van de deelnemende gemeenten zijn. Als Egermann
(2009 p282) gelijk heeft, is hierbij ook de relatieve toegevoegde waarde ten opzichte van andere
gemeenten van belang. Een financiële constructie om gemeenten te compenseren die lokaal
nadeel ondervinden van de afspraken lijkt technisch onmogelijk. Hiervoor zijn de afzonderlijke
gemeentelijke financiën te complex en te onvoorspelbaar en het ontbreekt BRU ook aan
doorzettingsmacht om afspraken op te leggen.
8.3 ǀ Conclusie

De deelvraag van het empirische gedeelte luidt:

Hoe komen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tot uiting in regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht?
In tegenstelling tot de verwachting blijkt dat de respondenten de positieve factoren (kansen en
sterktes) zwaarder vinden wegen dan de negatieve factoren (bedreigingen en zwaktes). Hieruit
kan worden opgemaakt dat er onder de respondenten draagvlak is voor BRU als
samenwerkingsverband op het gebied van regionale woningprogrammering. Maar alleen de
respondenten van de bouwgemeenten Houten, Nieuwegein en Utrecht vinden echte
programmeringsafspraken nodig. Voor de respondenten van de andere gemeenten lijkt
kennisuitwisseling, eventueel leidend tot een intentieverklaring en voorlichting van
marktpartijen, voldoende. Dat er draagvlak is voor BRU als partner in woningprogrammering
wil dus nog niet zeggen dat er ook draagvlak is voor regionale programmeringsafspraken. In het
conceptueel model (figuur 5.1) werd er vanuit gegaan dat draagvlak voor de regionale
planningcoalitie vanzelf zou leiden tot een grotere effectiviteit van regionale
woningprogrammering. Maar dit is niet vanzelfsprekend. Waar de bouwgemeenten aan
afspraken denken, neigen de andere gemeenten naar een vorm die misschien beter
‘gemeentelijke woningprogrammering met regionaal overleg’ genoemd kan worden. Er is dus
een tweedeling onder de gemeenten, waarbij onder beide groepen draagvlak is voor een andere
vorm van regionale woningprogrammering. De hiërarchie uit figuur 8.1 geeft dus eigenlijk aan:
de mate van invloed van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op het draagvlak voor de
regionale planningcoalitie als partner bij de door de betreffende gemeente gewenste vorm van
regionale woningprogrammering.

De wens tot het maken van gedetailleerde uitvoeringsafspraken gaat uit van een grotere mate
van maakbaarheid dan in werkelijkheid mogelijk is. Het is niet vreemd dat door BRU zelf in
eerste instantie van deze lijn wordt uitgegaan, want dit past bij afspraken die in het verleden
gemaakt zijn, zoals het Uitvoeringscontract RSP 2005-2015 (zie paragraaf 6.3). Toen gingen de
afspraken echter gepaard met het verdelen van een hoeveelheid geld. De huidige context is
radicaal anders. Er is geen geld en de markt is slecht en onzeker. De gemeenten hebben zelf ook
minder grip op woningprogrammering dan werd verondersteld: ze handelen vooral
operationeel en projectmatig. Dit is moeilijk te koppelen met het op lange termijn gerichte
strategische vraagstuk dat regionale woningprogrammering is. Bovendien zijn de gemeentelijke
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financiën te complex en onvoorspelbaar om regionaal en voor de lange termijn te kunnen
afstemmen. Respondenten geven aan het flexibele karakter van het samenwerkingsverband te
waarderen. Flexibiliteit gaat echter samen met tijdelijkheid. Dat gaat dan weer niet samen met
gedetailleerde financiële afspraken voor de lange termijn.

Over de in het conceptueel model weergegeven handelingsperspectieven (parochialisme en
virtuele stadsregionale belang) kan nog het volgende gezegd worden. Uit het model zou kunnen
worden afgeleid dat, aangezien de positieve factoren zwaarder wegen, bij de actoren het virtuele
stadsregionale belang overheerst. Dit is tegenstrijdig met de conclusie dat het lokale belang
kaderstellend is. Het is echter maar de vraag of het ‘stadsregionale belang’ onder gemeentelijke
actoren wel bestaat, aangezien in elke gemeente een ander stadsregionaal belang wordt ervaren.
Zoals Cox (2010 p219) al beschreef, lijken de gemeenten het regionale belang in te zetten om
lokale belangen te behartigen. Het regionale samenwerkingsverband is dan een arena of space of
engagement (zie paragraaf 2.2), waarbinnen de gemeenten hun eigen space of dependence
verdedigen. Er is geen sprake van jumping scales tussen de lokale en de regionale schaal, maar
elke gemeente creëert haar eigen regionale schaal. Het maken van onderscheid tussen twee
handelingsperspectieven bij gemeentelijke actoren is dus niet zinvol. State rescaling, als
beschreven door Brenner (paragraaf 3.4), lijkt in deze casus dan ook niet werkelijk plaats te
vinden. Business as usual (Brenner, 1999 p438) lijkt hier dan ook eerder van toepassing.
Ondanks het regionale karakter van de woningmarkt is het woningprogramma lokaal gebleven.

In paragraaf 5.4 zijn ook verwachte verschillen tussen gemeenten en tussen typen actoren
genoemd. De verwachting dat de centrale gemeenten de regio Utrecht als woningmarkt ervaren
en de randgemeenten elk een eigen woningmarkt blijkt grotendeels te kloppen. Over de
verschillen tussen typen actoren kan geen uitspraak worden gedaan, want er zijn geen
systematische verschillen gevonden. Mogelijk was dit wel het geval geweest als er meer
respondenten waren geïnterviewd.
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Hoofdstuk 9 ǀ Conclusie

Dit hoofdstuk vormt het sluitstuk van het onderzoek. In paragraaf 9.1 wordt de conclusie
gegeven door beantwoording van hoofdonderzoeksvraag en deelvragen. Tot slot volgt in
paragraaf 9.2 een slotbeschouwing, waarin wordt teruggekeken op het debat over het
middenbestuur en de positie van de casestudie in dit debat.
9.1 ǀ Conclusie

De hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek is:

Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor regionale planningcoalities in het
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven, en hoe
komen deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tot uiting in regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht?
Een antwoord op deze hoofdvraag wordt gegeven door de vier deelvragen te beantwoorden:

1. Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s zouden moeten reageren en
hebben gereageerd op het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal
van ruimtelijke opgaven?

De literatuur over dit onderwerp is in te delen in twee stromingen. In de constitutionele lijn
wordt herstructurering van het bestuur aangedragen als oplossing voor de regionale
schaalproblematiek. In de governance-lijn wordt werken met de bestaande bestuurlijke
structuur, aangevuld met samenwerkingsverbanden, als oplossing gezien. De constitutionele lijn
biedt de theoretisch beste oplossing. Een ideale bestuurlijke inrichting is niet mogelijk, maar
herstructurering zou wel kunnen leiden tot een minder slechte bestuurlijke inrichting. De
autonomie van decentrale overheden laat echter geen grote structuurwijzigingen toe. De
governance-lijn
biedt
daarom
meer
pragmatische
oplossingen.
Regionale
samenwerkingsverbanden vormen de meest haalbare oplossing in de praktijk.

2. Wat zijn regionale planningcoalities en wat zijn voor regionale planningcoalities in theorie
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het toenemende
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?

‘Regionale planningcoalitie’ is een eigen concept voor een vrijwillig intergemeentelijk
samenwerkingsverband, bedoeld om het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de
schaal van ruimtelijke opgaven te overbruggen. Er is een aantal sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen voor regionale planningcoalities verondersteld (paragraaf 3.5), die van invloed
zijn op het draagvlak voor de regionale planningcoalitie. De kansen en sterktes worden verwacht
ervoor te zorgen dat gemeentelijke actoren meer vanuit het stadsregionale belang gaan
handelen. De bedreigingen en zwaktes worden verwacht ervoor te zorgen dat deze actoren meer
parochiaal gaan handelen.
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3. Wat zegt de literatuur over hoe overheden in stedelijke regio’s in hun regionale
woningbouwprogrammering zouden moeten reageren en hebben gereageerd op het
spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke opgaven?
Woningprogrammering op regionale schaal biedt meerwaarde, omdat vraag en aanbod beter op
elkaar afgestemd kunnen worden en concurrentie tussen gemeenten kan worden beperkt. In de
huidige slechte conjunctuur is vooral het laatste van belang. Gemeenten hebben echter elk een
unieke financiële situatie, waardoor er grote onderlinge verschillen zijn en herprogrammering
voor elke gemeente anders zal uitpakken. Dit maakt regionale woningprogrammering lastig. Er
zijn geen praktijkvoorbeelden gevonden van succesvolle stadsregionale woningprogrammering.

4. Hoe komen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen tot uiting in regionale
woningprogrammering in de stadsregio Utrecht?

Uit de casestudie blijkt dat de geïnterviewde gemeentelijke actoren de positieve factoren
zwaarder vinden wegen dan de negatieve factoren. Dit duidt op institutioneel draagvlak voor
regionale samenwerking in de stadsregio Utrecht. Er is echter een tweedeling onder de
gemeenten. De respondenten van de bouwgemeenten (Utrecht, Houten en wellicht Nieuwegein)
willen regionale programmeringsafspraken maken, terwijl de respondenten van de overige
gemeenten het liever beperkt zien tot uitwisseling van informatie en eventueel het tekenen van
een intentieverklaring. Onder beide groepen gemeenten is dus draagvlak voor regionale
samenwerking op het gebied van woningprogrammering, maar de manier waarop verschilt. Elke
gemeente formuleert haar eigen regionale belang en handelen vanuit hét stadsregionale belang
is dus onmogelijk.

Door de uiteenlopende regionale belangen kan de regionale planningcoalitie niet tot integrale
stadsregionale planning komen en is zij dus ook niet in staat om het spanningsveld tussen
bestuurlijke schaalniveaus en de schaal van ruimtelijke vraagstukken te overbruggen. Er is geen
congruentie (Bours, 1986) en het beleid van de coalitie blijft een optelsom van lokaal beleid. Dit
heeft niets te maken met onwil of onkunde, maar is inherent aan de lichte structuur van een
regionaal samenwerkingsverband volgens een polycentric model. Eigenlijk geeft het
onderliggende principe ‘verlengd lokaal bestuur’ dit al aan: de regionale planningcoalitie is een
verlengstuk van de afzonderlijke gemeenten en kan geen eigen schaalniveau vertegenwoordigen
zonder daarbij in conflict te komen met afzonderlijke gemeenten. De regionale planningcoalitie
blijkt, zoals Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) en Visser (2002) schrijven, bijna volledig
afhankelijk van zachte factoren. Eventuele regionale woningprogrammering moet aansluiten bij
dit zachte karakter en ‘harde’ herprogrammering is dus onmogelijk.

Wat betreft generaliseerbaarheid kan het volgende worden opgemerkt. Het onderwerp is voor
alle stedelijke regio’s in Nederland relevant. De context van een slechte markt geldt voor alle
regio’s en in de meeste stedelijke regio’s zijn grote bouwprojecten zoals VINEX-locaties nog
lopende. Hierbij wel de kanttekening dat in Utrecht het perspectief bestaat van relatief sterk
herstel van de groei op termijn. Maar de belangrijkste reden dat de conclusie niet zomaar op
andere regio’s kan worden toegepast is dat elke regio een andere bestuurlijke context kent.
‘Zachte’, niet rationele factoren spelen een grote rol bij regionale samenwerking (paragraaf 2.2).
Deze factoren zullen per regio verschillen, waardoor het draagvlak voor de regionale
planningcoalitie ook per regio zal verschillen.
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9.2 ǀ Slotbeschouwing
Het debat over het middenbestuur speelt al sinds 1925. De huidige discussie over het al dan niet
opheffen van de Wgr-plusregio’s is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Het terugdringen
van bestuurlijke drukte vormde voor het kabinet-Rutte I het belangrijkste argument om de Wgrplusregio’s op te heffen. De geschiedenis van BRU (paragraaf 6.2) laat al zien dat regionale
samenwerking al lang bestaat en dat alleen de vorm van de samenwerking vaak is veranderd.
Gemeentelijke actoren staan positief tegenover regionale samenwerking en alles wijst er op dat
deze, met of zonder Wgr-plus, in de toekomst gewoon zal doorgaan. Door de Wgr-plus af te
schaffen verdwijnt de bestuurlijke drukte dus niet. Door dit te kiezen als argument voor het
opheffen van de Wgr-plusregio’s wordt de plank misgeslagen. En terwijl het kabinet in haar
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte stelt dat ruimtelijk beleid wordt overgelaten aan
decentrale overheden en samenwerkingsverbanden (“Door hun regionale kennis en onderlinge
samenwerkingsverbanden zijn gemeenten en provincies in staat om de opgaven integraal,
doeltreffend en met kwaliteit aan te pakken” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011 p11)),
blijkt in dit onderzoek juist dat integrale op de regionale schaal onmogelijk. Is het bovendien niet
merkwaardig dat meer taken worden toegeschreven aan samenwerkingsverbanden, terwijl de
‘zwaarte’ juist van de samenwerkingsverbanden af moet? Meer taken naar het regionale
schaalniveau, terwijl vorming van bestuurslagen op dit schaalniveau bestreden moet worden.
Het is duidelijk dat ook het kabinet-Rutte I zich geen raad weet met het middenbestuur. Het
resultaatloze debat over het middenbestuur kabbelt gewoon voort en het einde is nog lang niet
in zicht.
Regionale planningcoalities kunnen het regionale gat niet dichten. Wel zijn ze het doekje voor
het bloeden dat het bestuurlijke landschap hard nodig heeft. Samenwerkingsverbanden maken
geen integraal stadsregionaal beleid. Wel wordt er zo goed en zo kwaad als het kan onderling
afgestemd, waarbij ieder zijn lokale belangen als uitgangspunt neemt. Misschien is
samenwerking wel een eufemisme voor elkaar op beschaafde wijze beconcurreren. In stedelijke
regio’s blijven gemeentegrenzen belemmerend voor ruimtelijk beleid. De enige oplossing is
herstructurering: gemeenten zouden moeten worden samengevoegd tot regiogemeenten die de
gehele agglomeratie besturen. Hierdoor zou de invloed van de huidige provincies verder
afnemen, waardoor ook opschaling van de provincies onvermijdelijk wordt. Er bestaat geen
ideale indeling, maar die uit 1851 heeft haar beste tijd gehad. Thorbecke bedacht een Huis dat in
zijn tijd goed bewoonbaar was. Maar ondanks de verbouwingen voldoet het niet meer. De enige
remedie is het Huis te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.
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Bijlagen
Bijlage 1: Literatuurstudie: schaalproblematiek in de wetenschappelijke literatuur
De schaal van stedelijke regio’s
Er is geen eenduidige definitie van ‘schaal’. Marston (2005 p416) geeft een overzicht van
definities die in de literatuur werden aangetroffen. Brenner definiëert schaal bijvoorbeeld als
volgt:

“a ‘vertical’ differentiation in which social relations are embedded within a hierarchical
scaffolding of nested territorial units stretching from the global, the supranational, and the
national downwards to the regional, the metropolitan, the urban, the local, and the body”.
(Brenner, 2005 in Marston, 2005 p416).

Dergelijke definities worden door verschillende auteurs (Marston, 2005; MacKinnon, 2010)
door hun sterk hiërarchische karakter als verouderd beschouwd, zoals later in dit hoofdstuk aan
de orde zal komen.

Ook voor het begrip ‘stedelijke regio’ geldt dat er geen eenduidige definitie is. Healey (2009 p4)
beschrijft de ontwikkeling die het begrip in de literatuur heeft doorgemaakt. De klassieke
aanname is dat het begrip correspondeert met een functionele realiteit: de stadsregio als
afgebakende, functionele eenheid. De oorsprong van deze aanname ligt volgens Healey in de preindustriële samenleving: zelfstandige steden die een afhankelijkheidsrelatie hebben met hun
directe landelijke omgeving. Een meer hedendaagse variant hierop is de stedelijke regio als een
geïntegreerde woning- en banenmarkt die zich concentreert rond een stedelijke kern. In beide
interpretaties wordt de stedelijke regio beschouwd als een min of meer gesloten systeem. Een
recenter inzicht is dat stedelijke regio’s centra van economische innovatie zijn die concurreren
in de wereldeconomie. De stedelijke regio is daarbij geen gesloten systeem, maar is wel
grotendeels afhankelijk van de resources in de nabije omgeving. De stedelijke regio wordt dan
gezien als een daily urban system: een systeem waarbinnen de dagelijkse ruimtelijke patronen
van mensen zich afspelen. Meer specifiek wordt hier meestal het gebied bedoeld waarbinnen
mensen dagelijks heen en weer reizen tussen woon- en werklocatie (De Hoog & Vermeulen,
2009 p8). Kleine verschillen daargelaten gaan alle concepten uit van de mogelijkheid om een
stedelijke regio geografisch af te bakenen; de schaal van de stedelijke regio als representatie van
de sociaal-economische werkelijkheid.

Er is veel geografische literatuur verschenen over het schaalbegrip van de sociaal-economische
werkelijkheid en hoe dit gedurende de afgelopen decennia is veranderd (o.a. Castells, 1996;
WRR, 2002). Het belangrijkste dat hierin naar voren komt is dat de sociaal-economische
werkelijkheid steeds moeilijker in schaal te vatten is. Verschillende ontwikkelingen, waaronder
vergroting van de mogelijkheden van transport- en communicatietechnologie, hebben ertoe
geleid dat mensen, kapitaal, goederen en informatie zich sneller kunnen verplaatsen
(Herkenrath, 2007). Grenzen vervagen en afstanden tussen plaatsen worden, fysiek of virtueel,
steeds gemakkelijker te overbruggen en daardoor steeds kleiner. Sociale relaties en processen
worden hierdoor als het ware ‘losgeweekt’ van hun geografische locatie. Brenner (1999)
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omschrijft dit proces als deterritorialisering: de ontkoppeling van sociaal-economische
processen en relaties en hun ruimtelijke ‘oorsprong’ 19.

Ondanks deterritorialisering verdwijnt het belang van ruimtelijkheid niet. In tegendeel:
stedelijke regio’s krijgen een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van Europa 20 (Europese
Commissie, 2011 pVI) en worden in sociaal-economisch opzicht steeds belangrijker in de
netwerksamenleving (Van Oort, Raspe & Thissen, 2011 p42). Ze hebben het momentum, zowel
op nationale als internationale schaal (Egermann, 2009 p278; EUROCITIES, 2011 p7). Het
toenemende belang van stedelijke regio’s in een ‘wereld zonder grenzen’ duidt op een
ogenschijnlijke paradox. Deze paradox wordt door Swyngedouw (1997) geduid met het begrip
glocalisering. Dit begrip stelt dat in een globaliserende wereld, locaties juist belangrijker
worden. Dit kan worden verklaard door het sociaal-economische belang van vaste structuren.
Mensen, kapitaal, goederen en informatie kunnen zich door technologische ontwikkelingen dan
wel sneller verplaatsen, maar voor deze verplaatsing zijn ze afhankelijk van vaste fysieke en
sociale structuren. Oftewel: “spatial organization is necessary to overcome space” (Harvey, 1985
in Brenner, 1999).
Glocalisering heeft dus op het oog tegenstrijdige kenmerken: enerzijds is er de neiging tot het
relativeren van ruimtelijke structuren (deterritorialisering) en anderzijds is er de vorming van
nieuwe ruimtelijke structuren om dit mogelijk te maken (reterritorialisering) (Brenner, 1999
p435). Na deterritorialisering volgt reterritorialisering (Brenner, 1999); sociaal-economische
processen landen na het ‘losweken’ van hun territoriale structuur weer in een nieuwe
territoriale structuur. De ‘vastheid’ van ruimtelijke structuren en de toenemende vluchtigheid
van mensen, kapitaal, goederen en informatie lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar
zijn ook van elkaar afhankelijk. Cox omschrijft deze paradox, die eerder door Harvey werd
geformuleerd, als volgt:

“Harvey’s contribution is to an understanding of the territorial; in particular, how
territorial cleavages have as their necessary condition the contradiction between fixity and
mobility; and how, in turn, that contradiction itself has conditions in the tension ridden
nature of the accumulation process and the continual and necessary devaluation of
previous investments”. (Cox, 2010 p218)

Stedelijke regio’s zijn dus belangrijker geworden, maar de schaal van stedelijke regio’s is door de
toenemende sociaal-economische dynamiek ongrijpbaar geworden. Verschillende sociaal-
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Andere sociale wetenschappers hebben hier andere concepten en metaforen voor bedacht. Zo stelt Castells
(1996) dat de space of places steeds meer vervangen wordt door een space of flows. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid spreekt van een ‘nieuwe geografie’ (WRR, 2002 p11) en Janssen-Jansen (2004)
van ‘vloeibare regio’s’. Andere auteurs beweren zelfs dat territorialiteit en geografie volledig verdwijnen
(overzicht in Brenner, 1999). Volgens Scholte (1996, in Brenner, 1999) hebben ‘supraterritoriale ruimten’ de rol
van territoriale ruimten doen afnemen. Wat alle publicaties gemeen hebben is de constatering dat sociaaleconomische processen zijn steeds vluchtiger zijn geworden en hun ruimtelijke schalen daardoor ook steeds
moeilijker te definiëren zijn.
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De blijvende ‘trek naar de stad’ toont dit aan. Het percentage Europeanen dat in stedelijke gebieden woont
blijft toenemen (Europese Commissie, 2011 pVI).
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economische thema’s kennen elk hun eigen ruimtelijke patronen en schaalniveaus (JanssenJansen, 2011b p307). Om dit met een concreet voorbeeld te illustreren: het invloedsgebied van
een ziekenhuis omvat een stad en haar directe omgeving, terwijl bijvoorbeeld het
invloedsgebied van een groot bedrijf heel West-Europa bestrijkt. Hoewel ziekenhuis en bedrijf
naast elkaar in dezelfde stad kunnen liggen, opereren ze beiden op een compleet ander
schaalniveau. Healey (2009 p12) omschrijft de voor regionaal beleid relevante sociaaleconomische thema’s als verschillende discourses 21 (verhalen). Verschillende discourses hebben
verschillende schaalbegrippen die niet samenvallen, maar wel overlappen (Jurczek, 2009 p59).
De term discourses geeft aan dat het bij deze ruimtelijke thema’s gaat om aan actoren verbonden
belangen, en dus niet om volledig objectieve zaken. Het subjectieve karakter van discourses in
ruimtelijke planning komt later in deze literatuurstudie aan de orde.
Ondanks de vluchtigheid is de schaal van stedelijke regio’s alom aanwezig in het taalgebruik van
de ruimtelijke planning. Stedelijke regio’s kunnen in ruimtelijke planning als probleem of als
kans worden benaderd. Egermann (2009, p271) beschrijft deze ontwikkeling als volgt 22. Van de
jaren 1980 tot de vroege jaren 1990 was de benadering vooral probleemgeoriënteerd. Beleid
diende vooral om negatieve agglomeratie-effecten te bestrijden. Later werden stedelijke regio’s
steeds meer gezien als motor van sociaal-economische ontwikkeling en kreeg beleid de taak om
deze kansen te benutten. In stedelijke gebieden ligt namelijk een grote potentie aan resources
(overzicht in Jurczek, 2009 p61). Stedelijke regio’s kunnen dus worden gezien als problem of
potential. In de praktijk van ruimtelijke planning staat het begrip stadsregio al lang centraal. Het
dient hier als focus voor comprehensive place development strategies (Healey, 2009 p4). Ook al
lijkt het idee van comprehensive planning door overheden steeds meer te worden verlaten,
planners zien zich telkens geconfronteerd met opgaven die meerdere ruimtelijke thema’s
tegelijk omvatten. Het ruimtelijke karakter van deze opgaven vraagt onvermijdelijk om planning
waarin de gehele stedelijke regio in al haar opzichten centraal staat en verschillende discourses
aan elkaar gekoppeld worden. De vraag is nu hoe overheden, die sterk territoriaal georganiseerd
zijn, hiermee omgaan. Hoe kunnen overheden nog geschikt ruimtelijk beleid maken, als de
schalen waarbinnen zij werken niet overeenkomen met de schaalniveaus van de sociaaleconomische werkelijkheid?
Blauwdrukken voor de bestuurlijke inrichting van stedelijke regio’s

De eerste pogingen tot herstructurering van het middenbestuur gingen nog zonder meer uit van
de aanname dat functionele regio’s ruimtelijk kunnen worden afgebakend. In de jaren 1960-70
waren in West-Europa administratieve efficiëntie en dienstverlening belangrijke argumenten
voor de vorming van stadsregionale bestuursorganen (Brenner, 1999 p 445; Healey, 2009 p8;
Lefèvre, 1998 p9). Het internaliseren van externe effecten was hierbij een leidend principe
(Allers & Fraanje, 2011 p107; Snellen, 1995 in Spit & Zoete, 2006 p239). De effecten van een
voorziening (bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van een bepaald bedrijf op werknemers of de
milieuoverlast van een industrieel bedrijf) zijn vaak merkbaar buiten de grens van de gemeente
waarin de voorziening zich bevindt. Buiten deze grenzen wordt echter niet direct op de
voorziening gestuurd. Om dit wel te kunnen doen zouden bestuurlijke eenheden overeen
21

Als belangrijkste algemene discourses noemt Healey economic competitiveness, sustainable development, en
social innovation.
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In zijn artikel refereert Egermann aan de situatie in Duitsland.
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moeten komen met de schaal van de externe effecten van voorzieningen binnen hun
grondgebied. Het bundelen van meerdere beleidsthema’s in één bestuurlijke organisatie zou
vervolgens combinatievoordelen (economies of scope) bieden (Allers & Fraanje, 2011 p108). Het
bundelen van ruimtelijke verschijnselen en hun externe effecten in één bestuurlijke organisatie
zou dus de efficiëntie van het beleid ten goede komen.
Op het kruispunt van de geografie en de bestuurskunde (o.a. Bours, 1986) heeft men zich in deze
kwestie verdiept. Ostrom, Charles en Warren omschreven het probleem en haar wenselijke
oplossing als volgt:

“This view assumes that the multiplicity of political units in a metropolitan area is
essentially a pathological phenomenon. The diagnosis asserts that there are too many
governments and not enough government. The symptoms are described as ‘duplication of
functions’ and ‘overlapping jurisdictions’. Autonomous units of government, acting in their
own behalf, are considered incapable of resolving the diverse problems of the wider
metropolitan community. The political topography of the metropolis is called a ‘crazy-quilt
pattern’ and its organization is said to be an ‘organized chaos’. The prescription is
reorganization into larger units – to provide a ‘general metropolitan framework’ for
gathering up the various functions of government. A political system with a single dominant
center for making decisions is viewed as the ideal model for the organization of
metropolitan government’. (Ostrom, Tiebout en Warren, 1961 p831).

In de Nederlandstalige literatuur zijn de publicaties van Bours belangrijk. Bours wordt gezien als
uitvinder van de term ‘bestuursgeografie’ (Leemans, 1992 p2). De bestuursgeografie 23 buigt zich
onder andere over de ‘kloof tussen territoir en bestuurlijke organisatie’:

“Bestuursgeografie en de studie van het territoir zien ruimtelijk beleid als de geografische
aspecten van bestuur, zo stelt Bours. Bestuursgeografie beoogt bij te dragen tot de kennis
van de wijze waarop de kloof tussen territoir en bestuurlijke organisatie kan worden
gesloten of verkleind. Territoir is daarbij geen statisch begrip, maar flexibel”. (Leemans,
1992 p2).

Bours verdiepte zich onder andere in de bestuurlijke structuur van de stedelijke gebieden. Hij
spreekt hierbij van het bestaan van discongruenties (mismatches) in het openbaar bestuur
(Bours, 1986 p6). De werkbaarheid van de schaal van het openbaar bestuur kan volgens hem
worden getoetst aan de hand van een drietal criteria:
4. Onderlinge afstemming van de ruimtelijke en bestuurlijke inrichting; eenheid van beleid
vergt eenheid van grondgebied;

5. Afstemming op de relevante ruimte van het object van besluitvorming, waarbij inbegrepen
de onderlinge afstemming van de bestuursterritoria enerzijds en de dienstverlenings- en
taakrayons anderzijds;
6. Een minimale afstand tussen de bestuurslagen, te meten door een gunstige onderlinge
verhouding van de aantallen inwoners.
23

Bours (1992 p83) geeft zelf echter aan dat de term ‘geografische bestuurskunde’ de lading beter dekt, omdat
het openbaar bestuur het object van studie is, dat hier met een geografische invalshoek wordt bestudeerd.
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(Bours, 1986 p6).

Hij verwijst hierbij ook naar Wagener’s (1969 in Bours, 1986 p7) twee bestuursmaatstaven voor
de bestuurlijke inrichting: doelmatigheid en democratie.

De eerste twee criteria van Bours verwijzen naar Bours’ ‘congruentieregel’. Die regel houdt in
“de wenselijke afstemming van de bestuursterritoria op de ruimtelijke geleding van de samenleving
(en op de eisen die mede daardoor aan – het functioneren van – de overheid worden gesteld)”
(Bours, 1992 p88). Volgens Bours vraagt de congruentieregel om schaalvergroting door
herindeling in de grootstedelijke gebieden van Nederland. Voor uitvoeringsgericht beleid is het
bereiken van congruentie volgens Bours relatief eenvoudig. Op deze gebieden kunnen en
worden volgens hem namelijk ‘harde rayons’ getrokken (Bours, 1986 p9). Voor
beleidsontwikkeling en –operationalisering ligt het moeilijker, want deze zaken zijn minder
technisch en meer politiek gekleurd (Verhoef, 1986 in Bours, 1986 p9). Het laatste geldt voor
ruimtelijke planning.

Figuur 1a: Visualisatie van de incongruentie. (Uit: Putmans & Spit, 1996 in Spit & Zoete, 2006
p238).

Putmans en Spit (1996, in Spit en Zoete, 2006) hebben de incongruentie gevisualiseerd (figuur
1a). De bestuurlijke schaal in de figuur is te klein voor de maatschappelijke schaal. De figuur
toont een interne en een externe ‘beleidsruimtelijke dimensie’. Volgens de congruentieregel zou
de bestuurlijke organisatie de externe beleidsruimtelijke dimensie moeten dekken. Beter
voldoen aan de congruentieregel kan, uitgaande van een tendens van schaalvergroting van
maatschappelijke processen, geschieden volgens twee ideaaltypische aanpassingsmodellen (Spit
& Zoete, 2006 p241). Het openbaar bestuur kan proberen maatschappelijke schaalvergrotingen
bij te houden door te volgen met bestuurlijke schaalvergrotingen, of het bestuur kan proberen te
anticiperen op maatschappelijke schaalvergroting door de bestuurlijke schaal eerst te vergroten.
Het laatste noemt Bours management by territory (Spit & Zoete, 2006 p242). Het territorium
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wordt hierbij gebruikt als sturingsinstrument voor maatschappelijke ontwikkelingen. Deze twee
oplossingen zijn theoretisch, en zullen bovendien voor elk specifiek ruimtelijk thema
suboptimaal zijn, aangezien elk thema haar eigen schaalniveau kent (Spit & Zoete, 2006 p242).

Het derde criterium van Bours (1986) (Een minimale afstand tussen de bestuurslagen, te meten
door een gunstige onderlinge verhouding van de aantallen inwoners) verwijst naar zijn regel over
de bestuursterritoriale afstand (Bours, 1986 p9-12). Hij hanteert hierbij de normatieve definitie
van bestuurlijke schaal van Verhoef (1977 in Bours, 1992 p89): “Bestuurlijke schaal is de omvang
in grondgebied en inwonertal, die een bestuurlijke eenheid moet aannemen om haar taken op
efficiënte, effectieve en democratische wijze te kunnen uitvoeren”. De hiërarchische verhouding
tussen twee bestuurslagen wordt door Bours uitgedrukt in een verhoudingsgetal tussen de
inwonertallen van twee bestuurslagen (Bours, 1984 in Bours, 1986 p9). Voor een provincie met
3 miljoen inwoners en een stadsgewest met 500.000 inwoners zou dit getal bijvoorbeeld 6:1
zijn. De verticale ‘bestuursterritoriale afstand’ is dan 6. Volgens Bours liggen bij een
bestuursterritoriale afstand tussen 1 en 3 ‘verdeel en heers’-praktijken voor de hand en hoeft er
bij een bestuursterritoriale verhouding hoger dan 3 geen probleem te zijn. De
bestuursterritoriale afstand tussen twee bestuurslagen kan volgens hem ook te groot worden,
maar de grens is hier onduidelijk (Bours, 1986 p10). In Wgr-plusregio’s is tussen regio en
centrumgemeente meestal een bestuursterritoriale afstand van minder dan 3. Hetzelfde geldt
vaak voor de verhouding tussen Wgr-plusregio en provincie. ‘Verdeel en heers’-praktijken liggen
hier volgens de regel van Bours dus voor de hand. Ook dit derde criterium van Bours geeft
daarom aanleiding tot structuurwijzigingen.
Aan de hand van ‘meningenpeiling’ onder ambtenaren en bestuurders in de regio Amsterdam
verklaart Bours waarom schaalvergrotingen, en meer specifiek het instellen van een
agglomeratiegemeente, in deze regio niet van de grond komen (Bours, 1986 p12-14). Ten eerste
zijn er de gevestigde lokale belangen van de gemeenten, die door hun politieke kleur niet
zomaar zijn samen te voegen 24. Een andere genoemde factor is de vrees voor het verlies van
autonomie door kleine gemeenten. Schaalvergroting wordt bij kleine gemeenten gezien als
‘opslokken’ of annexatie door de centrumgemeente. Volgens Bours is er op alle bestuursniveaus
weinig steun te vinden voor ingrijpende structuurveranderingen, en houdt men zich bij de
gevestigde macht en invloed aangevuld met flexibele samenwerkingsoplossingen als Wgrverbanden (Bours, 1986 p15). De volgende passage uit zijn rapport laat daar geen
misverstanden over bestaan:

“De huidige situatie wordt unaniem als de meest wenselijke beschouwd. Beleidsafstemming
kan geschieden in de overleg-sfeer, daar waar er behoefte aan bestaat (-). Voor de meesten
geldt (-), dat binnen de huidige strukturen prima regionale objecten tot stand gebracht
kunnen worden. Samenwerking wil men het liefst per onderwerp, verschillend naar vorm,
omvang en gerichtheid, al naar gelang de behoefte. (-) Vrijwel iedereen gelooft dat er in de
komende twintig jaar weinig zal veranderen”. (Projectgroep Agglomeratiebestuur, 1985
in Bours, 1986 p15).
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In overeenstemming met het Oates-theorema. Volgens het Oates-theorema (Oates, 1972 in Allers & Fraanje,
2011 p105) moet een bestuurslaag een gebied omvatten waarbinnen voorkeuren van burgers zo weinig
mogelijk variëren. Alleen als er binnen een stedelijke regio tussen gemeenten weinig verschil is in voorkeuren
van burgers, zou bestuurlijke opschaling mogelijk zijn.
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Voorstellen voor bestuurlijke herstructurering worden ook geopperd in geografische
publicaties, vooral die over metropolitan government. Sharpe stelde een metropolitan model op
dat volgens hem de zuiverste vorm van metropolitan government omhelst (Sharpe, 1995 in
Lefèvre, 1999 p10). Volgens dit model moet een stadsregionaal bestuur voldoen aan de volgende
vier karakteristieken:
5. Politieke legitimiteit, bewerkstelligd door aanstelling van een direct gekozen bestuur.

6. Autonomie ten opzichte van overheden op grotere en kleinere schaal, mogelijk gemaakt
door beschikking over eigen financiële en menselijke middelen.

7. Verregaande jurisdictie over het betreffende gebied.

8. Het gebied moet relevante geografische samenhang vertonen, dus grof gezegd bestaan
uit de functionele stedelijke regio.

Lefèvre (1998 p10) inventariseert een aantal argumenten voor het metropolitan model die door
andere auteurs zijn gegeven. Ten eerste zouden grotere bestuurseenheden door
schaalvoordelen efficiënter kunnen functioneren. Lefèvre (1998 p12) verwijst bijvoorbeeld naar
een rapport van de Redcliffe-Maud Royal Commission, die in 1969 een minimum van 250.000
inwoners voorschreef om een lokale overheid efficiënt te laten functioneren 25. Daarnaast zou
ruimtelijke planning door een stadsregionaal bestuur rechtvaardiger en evenwichtiger zijn,
omdat resources beter verdeeld kunnen worden. Een ander mogelijk argument is dat grotere
bestuurseenheden democratischer zouden zijn, omdat in tegenstelling tot kleine
bestuurseenheden de politiek minder vatbaar zou zijn voor ‘politiek spel’ door een kleine groep
actoren (vriendjespolitiek). Tenslotte zou een stadsregionaal bestuur beter aansluiten op de
sociaal-economische werkelijkheid van stedelijke regio’s (congruentie). Volgens Lefèvre zijn
voor de door hem opgesomde argumenten echter zelden empirische bewijzen gevonden
(Lefèvre, 1998 p10).

Barlow (2000 p250) geeft drie mogelijke structuurmodellen voor de inrichting van het
stadsregionale bestuur. In het unitary model is er één overheid (gemeente) die de gehele
stadsregio bestuurt. Dit model is beschreven in de voorstellen tot het vormen van
agglomeratiegemeenten of regiogemeenten (Commissie-Montijn, 1989; Raad voor het openbaar
bestuur, 2006). In het two-tier model is er een stadsregionale bestuurslaag, met daaronder
gemeenten. Dit model wordt volgens Barlow door academici en bestuurshervormers als meest
kansrijk gezien (Barlow, 2000 p250). Het two-tier model is vooral in het begin van het
Nederlandse debat het vaakst naar voren geschoven, in de vorm van districten of stadsgewesten
(Raad van advies voor de ruimtelijke ordening, 1973; Allers & Fraanje, 2011). Het unitary model
en two-tier model zouden overigens onder één noemer kunnen worden geplaatst met de naam
monocentric model (Visser, 2002 p47). Tegenover het monocentric model staat dan het derde
model dat Barlow beschrijft: het polycentric model. Hierbij is er alleen de bestuurslaag van de
gemeenten en beleid op gemeenteoverstijgende schaal wordt gemaakt in horizontale
samenwerkingsverbanden tussen die gemeenten. Stadsregionaal beleid wordt hier volledig
gemaakt door governance in plaats van government.
25

De VNG (1994 in Korsten & Tops, 1998 p143) stelde in 1994 echter een minimum inwonertal voor
gemeenten van 40.000 voor.
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In de jaren 1960-70 zijn in West-Europa en de Verenigde Staten pogingen gedaan om te komen
tot bestuurslagen volgens een monocentric model, zonder veel succes 26 (o.a. Healey, 2009;
Lefèvre, 1998). Ook in Nederland is dit het geval (zie paragraaf 2.1). De twee belangrijkste
elementen in dit falen zijn volgens Lefèvre (1998 p15) de autoritaire manier waarop de
instituties werden geïmplementeerd en het daarmee samenhangende gebrek aan legitimiteit. Er
was meestal weerstand bij lokale overheden en bij burgers bleven de stadsregionale besturen
onbekend. Het polycentric model is dan ook meer van toepassing op de hedendaagse stadsregio’s
in Nederland. Barlow (2000 p250) geeft aan dat het polycentric model minder effectief is dan het
monocentric model, maar dat het omdat het geen bestuurlijke herstructurering vereist in de
praktijk wel het vaakst is toegepast. Het belang dat door burgers en bestuurders wordt gehecht
aan lokale autonomie, speelt een grote rol in de instandhouding van het gefragmenteerde
beleidslandschap van stedelijke regio’s (Brenner, 1999 p445). Bovendien sluit vorming van een
stadsregionaal bestuur op schaal van de ene discourse de schaal van andere discourses uit (Healy,
2009 p5) en is, door trends als Europese integratie en globalisering, de sociaal-economische
schaal vandaag nog moeilijker te vatten dan tijdens de jaren 1960-70 (Lefèvre, 1998 p9). Een
grand design volgens het monocentric model is dus moeilijk te realiseren.
Het handelen van overheden: state rescaling

Een andere benadering van het spanningsveld treffen we aan in de geografische literatuur rond
politics of scale (Smith, 1993). Politics of scale gaat over hoe instituties en actoren binnen de staat
omgaan met het ‘regionale gat’. De territoriale overheid en de dynamische stadsregio zijn
volgens Brenner (1999) niet per definitie elkaars tegengestelden, maar het zijn complementaire
systemen die sterk verweven zijn en elkaars functioneren beïnvloeden. Overheden bieden een
kader van instituties, wet- en regelgeving dat economische en sociaal-economische ontwikkeling
structureert en stimuleert (Lobao et al., 2009). Volgens Brenner vindt continu herconfiguratie
plaats van zowel de sociaal-economische als de politiek-institutionele schalen van stedelijke
regio’s en blijven beide ‘schaalwerelden’ belangrijk (Brenner, 1999).

Taylor (1982 in Marston, 2000 p228) heeft het naast elkaar bestaan van deze ‘schaalwerelden’
uitgewerkt aan de hand van Wallerstein (1975 in Marston, 2000 p228). Wallerstein en Taylor
onderscheiden drie ‘schaalwerelden’ of realms. World-economy scale (scale of reality) is de schaal
waarop de onbegrensde verplaatsing van mensen, kapitaal, goederen en informatie plaatsvindt.
Urban scale (scale of experience) is de schaal waarop het maatschappelijk leven zich
daadwerkelijk afspeelt: dit kan worden gezien als het daily urban system. Tussen die twee
bevindt zich nation-state scale (scale of ideology), de op ideologische grondslagen gebaseerde
schaal van de territoriale staat. Urban scale en nation-state scale zijn respectievelijk de sociaaleconomische en de politiek-institutionele werkelijkheid van stedelijke gebieden. Ondanks de
toenemende complexiteit van urban scale heeft nation-state scale nog steeds een belangrijke
structurerende rol. De staat voorziet in regulering van geldstromen, wetgeving, sociale
26

Zeer recentelijk is in Denemarken het lokale en regionale bestuur landelijk geherstructureerd, waarbij
schaalvergroting centraal stond (VROM-raad, 2008 p29). Zo zijn de 13 provincies vervangen door 5 regio’s. De
nieuwe bestuurlijke indeling is echter sterk gebaseerd op politieke compromissen. Om ongelijkheid te
beperken mochten de regio’s onderling niet te veel in inwonertal verschillen. Dit leidde ertoe dat bijvoorbeeld
het stedelijke gebied van Kopenhagen alsnog over twee regio’s werd verdeeld (Boisen, 2004 p15).
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voorzieningen en de productie van fysieke structuren (Lefebvre, 1976-78 in Brenner, 1999) en
fungeert daarmee als noodzakelijke stabiliserende factor in een hoogdynamische en
onvoorspelbare sociaal-economische werkelijkheid.
Over de positie van de staat in de glocaliserende wereld geeft Brenner (1999, p438) een
overzicht van drie verschillende benaderingen. Hij hanteert hierbij een economisch perspectief
en gaat dus vooral uit van de rol van overheden als regulator van de economie. De eerste
benadering die hij beschrijft is de globalistische benadering, die ervan uit gaat dat de rol van de
staat kwalitatief steeds kleiner wordt. De deterritorialisering zou het voor de staat steeds
moeilijker maken om de economie te reguleren. Hiertegenover staat de tweede benadering: de
statische benadering. Deze benadering gaat ervan uit dat de rol van de staat kwalitatief niet
verandert door de effecten van globalisering en glocalisering. De staat is hier een ‘tijdloos’
framework voor interventie, dat meebeweegt met economische veranderingen en daarbij soms
een misleidende sfeer van business as usual met zich meebrengt.

Brenner kiest zelf positie met een derde benadering, waarin hij elementen van de globalistische
en de statische benadering combineert. Hij maakt een analytisch onderscheid tussen de schaal
van de staat in het beschrijven van sociaal-economische processen en de schaal van de staat in
het beschrijven van politiek-institutionele processen. Brenner erkent dat, zoals de globalistische
benadering stelt, in de sociaal-economische ruimte de rol van het schaalniveau van de staat
afneemt. Hij vindt het echter onterecht dat er in de globalistische benadering vanuit wordt
gegaan dat dit samengaat met verlies van territorialiteit van de staat als institutie. De statische
benadering gaat dan weer wel uit van behoud van het belang van territorialiteit van de staat,
maar gaat er ten onrechte van uit dat deze territorialiteit gebonden is aan instituties die
functioneren op schaal van de staat. Volgens Brenner’s eigen benadering vinden sociaaleconomische processen steeds meer plaats op andere schalen dan die van de staat en houdt de
staat houdt haar invloed door middel van nieuwe bestuursstructuren die gebaseerd zijn op en
functioneren op die nieuwe schalen (Brenner, 1999 p439). De invloedsmacht van de staat neemt
dus niet af, maar komt steeds meer tot uitdrukking op andere schaalniveaus, zoals het
schaalniveau van de stedelijke regio. Dit proces wordt in de literatuur aangeduid als state
rescaling (Brenner, 1999).
State rescaling kan worden gezien als een vorm van crisismanagement door overheden, bedoeld
om zonder structuurverandering het regionale gat te dichten en zo kapitaal (in welke vorm dan
ook) zoveel mogelijk aan de regio gebonden te houden (Brenner, 1999 p442; Cox, 2010 p218).
Met state rescaling kunnen overheden hun macht zowel naar grotere als kleinere schaalniveaus
verplaatsen. Volgens Jessop:

“The national state is now subject to various changes which result in its ‘hollowing out’.
This involves two contradictory trends, for, while the national state still remains politically
important and even retains much of its national sovereignity […] its capacities to project its
power even within its national borders are decisively weakened … by the shift towards
internationalized, flexible (but also regionalized) production systems […] This loss of
autonomy creates in turn both the need for supranational coordination and the space for
subnational resurgence. Some state capacities are transferred to a growing number of panregional, prurinational, or international bodies with a widening range of powers; others
are devolved to restructured local or regional levels of governance in the national state;
and yet others are being usurped by emerging horizontal networks of power – local and
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regional – which by-pass central states and connect localities or regions in several nations”.
(Jessop, 1994 in Brenner, 1999 p439)

Brenner noemt de staat in deze context een glocal state: een staat die haar invloedsmacht zowel
naar binnen als naar buiten verplaatst (Brenner, 1999 p439).

Cerny (1995 in Brenner, 1999 p440) spreekt van een whipsaw effect: deregulering en
reregulering tegelijk. Deregulering omdat het centralistische karakter van de staat ermee wordt
ingedamd en reregulering omdat de nieuwe instituties zijn ingericht op het nieuwe karakter van
kapitaalcirculatie en –accumulatie. De territorialiteit van de staat blijft dus een belangrijk kader
voor de sociaal-economische werkelijkheid, maar beleidsvorming door bestuurslagen kan
plaatsvinden op schaalniveaus die niet samenvallen met die bestuurslagen. Of zoals Ostrom,
Tiebout & Warren (1961 p836) stellen: “[…] the scale of the public and the political community
need not to coincide with that of the formal boundaries of a public organization”. Bij state
rescaling is er niet een schaal die absoluut overheerst. Wel wordt de stedelijke regio het vaakst
genoemd als het schaalniveau waarop nieuwe beleidsstructuren zich aftekenen. Brenner noemt
de nieuwe institutionele ruimtes die hier gecreëerd worden new state spaces:
“[…] the governance of contemporary urbanisation patterns entails […] the consolidation of
what might be termed new state spaces to enhance each state’s capacity to mobilize urban
and regional space as a productive force”. (Brenner, 1999 p442).

Cox (2010 p218) geeft aan dat beleidsvorming gericht op het ‘regionale belang’ is terug te leiden
op de belangen van de deelnemende lagere overheden. Het regionaal sturen van investeringen
kan waarde toevoegen aan de regio als geheel, wat uiteindelijk ook neerslaat in de
belastinginkomsten van de gemeenten. Gemeenten maken dus beleid op regionale schaal om
hun eigen lokale belangen te behartigen. Brenner (1999 p440) geeft aan dat dit regionale beleid
steeds meer gericht is op het benutten van locatievoordelen ten opzichte van andere regio’s. Cox
(2010 p219) maakt onderscheid tussen het schaalniveau van belangen en het schaalniveau van
macht en stelt dat deze kunnen verschillen. Om macht op de ene schaal (gemeente) te
bestendigen kunnen belangen op de andere schaal (stedelijke regio) worden ingezet. Egermann
verwoordt dit, toegepast op polycentrische metropoolregio’s, als volgt:
“From a theoretical point of view, this means understanding polycentric metropolitan
regions as arenas in which different actors (cities) with ‘egoistic interests’ seek to create
additional values for the administrative territories they represent through partnership with
other actors (cities) that represent a different administrative territory”. (Egermann, 2009
p281).

Het handelen van actoren: jumping scales en netwerken

In plaats van de rationaliteit van overheden kan state rescaling ook worden geanalyseerd vanuit
de rationaliteit van individuele actoren, die net als overheden door bestuurlijke schaalniveaus
heen bewegen. Verschillende auteurs hebben zich hiermee bezig gehouden (overzicht in Cox,
2010 p219). Smith (1989 in Cox, 2010) gebruikt de term jumping scales; naar gelang de situatie
kunnen actoren zich vanuit verschillende schaalniveaus positioneren. Bestuurders kunnen
bijvoorbeeld verschillende functies belichamen waarbij zij verschillende schaalniveaus
representeren.
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Cox (1998a p2) werkt het idee van jumping scales verder uit met het volgens hem cruciale
onderscheid tussen spaces of dependence en spaces of engagement. Spaces of dependence zijn
volgens hem de ruimtes die gevormd worden door sociale relaties en waaraan betekenis wordt
ontleend. De spaces of engagement zijn de omvattende (virtuele) ruimten waarin verschillende
spaces of dependence strijden om bestaansrecht:
“People, firms, state agencies, etc., organize in order to secure the conditions for the
continued existence of their spaces of dependence but in so doing they have to engage with
other centers of social power: local government, the national press, perhaps the
international press, for example. In so doing they construct a different form of space which I
here call a space of engagement: the space in which the politics of securing a space of
dependence unfolds”. (Cox, 1998a p2).

Actoren kunnen op verschillende schaalniveaus in de spaces of engagement invloed uitoefenen
om de belangen van hun eigen spaces of dependence te verdedigen. Van belang is hierbij op
welke schaal de formele macht ligt, en op welke schaal de meeste medestand te behalen valt.
Sommige actoren steunen op financiële middelen en formele zeggenschap, terwijl andere
actoren gespecialiseerd zijn in het mobiliseren van andere partijen (Allen & Cochrane, 2007
p1171). De arena van ‘beschikbare’ politieke schaalniveaus waar middelen, zeggenschap en
medestand gevonden kunnen worden, wordt door Miller (1994 p396) een opportunity structure
genoemd.

Volgens Cox (2010 p219) ligt de rol van schaalniveaus het bestuur genuanceerder dan bij
jumping scales wordt verondersteld. Het principe van jumping scales heeft een sterk verticaal
karakter, terwijl er volgens Cox meer aandacht moet zijn voor horizontale relaties. Er is geen
starre machtshiërarchie van schalen, maar macht verplaatst zich in netwerken (Cox, 1998a p2).
Een stedelijke regio wordt dus ook niet vanuit één ruimtelijk schaalniveau bestuurd, maar door
een netwerk dat continu van vorm en schaal verandert. Volgens Allan & Cochrane:

“…at the current political moment regions are being remade in ways that directly
undermine the idea of a region as a meaningful territorial entity. As the authors see it, the
governance of regions, and its spatiality, now works through a looser, more negotiable, set
of political arrangements that take their shape from the networks of relations that stretch
across and beyond given regional boundaries.” (Allan & Cochrane, 2007 p1163).

Het netwerkbegrip van Cox en Allan & Cochrane contrasteert met de verticale hiërarchie waar in
literatuur over politics of scale vaak vanuit wordt gegaan (Marston, 2005 p417). Volgens
Marston (2005) kan het schaalbegrip zelfs helemaal worden verlaten omdat het niet strookt met
de bestuurlijke werkelijkheid. Marston is er van overtuigd dat de netwerkbenadering betere
aanknopingspunten biedt voor ‘progressieve politiek’:

“It seems to us that horizontality provides more entry points – conceived as both open
Multi-directionally and unfolding non linearly – for progressive politics, offering the
possibility of enhanced connections across social sites, in contrast to the vertical model that,
despite attempts to bob and weave, is in the end limited by top-down structural
constraints”. (Marston, 2005 p417).
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De poststructuralistische benadering van schaal
Bhaskar relativeert het schaalbegrip nog meer door te stellen dat actoren niet alleen aan
jumping scales doen, maar ook schalen vormen en vervormen. “In drawing on the state’s scalar
division of labor for their own purposes, agents both reproduce and transform it” (Bhaskar, 1979
in Cox, 2010 p219). Hiervoor gebruikt Smith (in MacKinnon, 2010) de term bending scales.
Schaalniveaus zijn dus geen vaststaande kaders, maar worden bewerkt en vervormd door
actoren zelf. De belangrijkste nuancering komt echter van de constatering dat ruimtelijke
schaalniveaus per definitie imaginaire concepten zijn. Het was Lefebvre (1991 in Marston, 2000
p221) die deze observatie de wereld in bracht. Verschillende auteurs hebben deze stelling van
Lefebvre geherinterpreteerd. Volgens Healey (2009 p5) bestaan regio’s bijvoorbeeld niet fysiek,
maar zijn het ‘sociale constructen’ van de werkelijkheid. Volgens Marston (2000 p221) is schaal
niet iets existentieels dat ontdekt kan worden, maar is het een manier om de sociaaleconomische werkelijkheid te vatten. Of volgens Cox (1998 p43): “…scale is constituted by, but is
not reducible to, objects”. Als een ruimtelijk schaalniveau een sociaal construct is kunnen er op
geen enkele manier objectieve grenzen rond stedelijke regio’s worden getrokken. De discussie in
de literatuur rond politics of scale vindt volgens Cox dan ook haar oorsprong in het gegeven dat
de schaalstructuren van de staat daarom per definitie ter discussie staan (Cox, 2010 p219).

MacKinnon (2010 p21) schrijft dat de literatuur rond politics of scale (of zoals hij het noemt:
political economy of scale) sinds de vroege jaren 2000 is bekritiseerd vanuit de
poststructuralistische invalshoek (zie paragraaf 1.3 voor een uitleg van poststructuralisme).
Door poststructuralistische auteurs wordt gesteld dat veel literatuur nog steeds uit gaat van
gefixeerde en hiërarchische schalen, die extern zijn aan sociale processen. De poststructuralisten
benaderen ruimte en schaal als meer relationeel. Dit inzicht past in een stroming die Healey
omschrijft als relational geography (Healey, 2009 p7). Schalen zijn niet een extern en gefixeerd
gegeven voor sociale processen, maar maken hier zelf deel van uit. In dit kader stelt MacKinnon
(2010 p22) voor om de term politics of scale te vervangen voor scalar politics:

“More specifically, I propose to replace the politics of scale with the concept of ‘scalar
politics’, arguing that it is often not scale per se that is the prime object of contestation
between actors, but rather specific processes and institutionalized practices that are
themselves differentially scaled”. (MacKinnon, 2010 p22).

MacKinnon geeft er voorkeur aan schalen niet te zien als ontologisch gegeven, maar als
epistemologisch construct (MacKinnon, 2010 p26). Dit wil zeggen dat schaal een instrument is
(Kärrholm, 2011 p99) voor zowel wetenschappers als actoren in de ruimtelijke planning. Voor
wetenschappers is het een instrument om te analyseren en een verhaal te vertellen. Voor
bestuurders en beleidsmakers in de ruimtelijke planning is het een instrument om beleidsdoelen
te verwezenlijken. MacKinnon legt dit uit aan de hand van een citaat van Moore:

“Adam Moore (2008) deploys Roger Brubaker’s distinction between categories of analysis
and categories of practice – whereby the former encapsulate everyday experience and the
latter refer to the more abstract concepts developed by social scientists – to argue that
scale is primarily a category of practice, and has been erroneously treated as an analytical
one by scale theorists, leading to its reification as an ontological entity […]. From this
perspective, research should focus on the processes through which ‘specific scalar
configurations solidify in consciousness and practice, and the effects these developments
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have on social, political and cultural relations’ (Moore, 2008: 214)”. (MacKinnon, 2010
p27).

Ruimtelijke schaalniveaus zijn dus niet in de eerste plaats een representatie van de
werkelijkheid, maar een communicatiemiddel dat wordt ingezet om doelen te verwezenlijken.

In stedelijke gebieden komen veel ruimtelijke discourses samen en is meestal sprake van een
grote bestuurlijke versnippering. Oftewel: het spanningsveld tussen bestuurlijke schaalniveaus
en de schaal van ruimtelijke vraagstukken is hier het sterkst aanwezig. Zoals Brenner beschrijft
worden in de politiek-bestuurlijke arena van stedelijke regio’s schalen ingezet als instrument:

“Under these conditions, state territorial organisation becomes at once the arena and the
object of socio-political struggle at the local and regional scales. As these opposed
perspectives on regional regulation clash within contemporary urban regions, what ensues
is a struggle for regulatory control over the urbanization process mediated through sociopolitical contestation over the scale(s) of governance. As urban regions throughout Europe
compete with one another for locational advantages in the global and European
hierarchies, the scales of urban and regional territorial organization are becoming ever
more crucial at once as regulatory instruments of the state and as sites of socio-political
conflict”. (Brenner, 1999 p445-446).

Of volgens Delaney & Leitner:

“…scale is not a neutral background. Rather, it is a discursive frame used by competing
interests to define or redefine the appropriate location of political power and the territorial
extent of specific policies and regulations”. (Delaney & Leitner, 1997 in McCann, 2003
p160).

En volgens Healey: “Different policy discourses thus embody and encourage different conceptions
of the place qualities of urban areas. These various place development discourses jostle with each
other as claims on the content of ‘city region’ concepts” (Healey, 2009 p12).

Van government naar governance in stedelijke regio’s

Zoals gezegd is het polycentric model in de praktijk het vaakst toegepast. Government heeft
hierbij plaats gemaakt voor governance (Cox, 2010 p216). Hierbij kunnen volgens Vogel (2002
p108) per vraagstuk alleen de voor dat vraagstuk relevante actoren bijeengebracht worden.
Verschillende auteurs beschrijven varianten op het polycentric model (Lefèvre, 1988; Visser,
2002). Lefèvre stelt in een publicatie zijn public choice model voor. Dit model gaat uit van
horizontale samenwerking tussen bestaande bestuurslagen, zonder dat er een ‘zware’ nieuwe
institutie wordt ingericht. Het model wordt public choice model genoemd, omdat burgers volgens
dit model binnen een stedelijke regio voor de keuze van hun woonplaats nog de keuze hebben
uit lokale besturen met verschillende politieke oriëntaties (residents can vote with their feet)
(Lefèvre, 1998 p11; Tiebout, 1956 in Royuela & Vargas, 2009 p 2384). Volgens Lefèvre blijft er
een ‘gezonde’ competitie tussen lokale besturen, wat leidt tot innovatie. In feite ontstaat een
soort marktwerking, waarbij burgers de keuze hebben voor een verschillende balans tussen
kosten voor het wonen en het serviceniveau geboden door de gemeente. Daarom spreekt Visser
(2002 p42) ook van het market model. Ostrom, Tiebout en Warren (1961 p838) plaatsen een
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kanttekening hierbij: die marktwerking zou er volgens hen alleen zijn als kosten en services
volledig binnen één gemeente geïnternaliseerd zijn.

Een polycentric model is grotendeels afhankelijk van vrijwillige samenwerking tussen en
goodwill van lokale besturen. Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) hebben dit uitgewerkt onder
de noemer collaborative governance. Ze definiëren dit als “the processes and structures of public
policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries
of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to
carry out a public purpose that could not otherwise be implemented” (Emerson, Nabatchi &
Balogh, 2012, p2). Daarbij vermelden ze dat ook samenwerkingsverbanden van enkel overheden
(dus zonder private and civic spheres) binnen deze definitie vallen. Voor veel
beleidswetenschappers is collaborative governance het nieuwe paradigma voor besturen in een
democratisch systeem (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012, p3).

Emerson, Nabatchi & Balogh hebben een framework uitgewerkt voor een Collaborative
Governance Regime (CGR) (figuur 1b). In het framework wordt het CGR weergegeven als een
kubus. Het CGR maakt deel uit van een groter geheel, dat de system context wordt genoemd.
Onder system context vallen alle omgevingsfactoren die het CGR kunnen beïnvloeden. Vanuit de
system context ontstaan drivers, die aanzetten tot en richting geven aan het CGR. Deze drivers zijn
leadership, consequential incentives, interdependence en uncertainty. Binnen het CGR is er sprake
van collaboration dynamics, factoren die nodig zijn om de samenwerking daadwerkelijk tot actie
te laten leiden. Deze collaboration dynamics zijn principled engagement, shared motivation en
capacity for joint action. Deze elementen zijn vereist om te komen tot adaption, de
daadwerkelijke verandering van de situatie waarop het beleid zich richt. Als we dit framework
vergelijken met het werk van Cox (1998a), dan zouden we kunnen stellen dat het CGR een
variant is op het concept space of dependence en dat de system context de space of engagement
omvat.

Figuur 1b: Integrative framework for collaborative governance. (Uit: Emerson, Nabatchi & Balogh,
2012 p6).
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Een publicatie van Visser (2002) ligt in dezelfde lijn. Visser bekritiseert het market model omdat
dit uit gaat van rationele beleidsvorming door gemeenten, terwijl volgens hem niet-rationele
factoren minstens zo belangrijk zijn (Visser, 2002 p44). Hij stelt dat het ontstaan van
samenwerking tussen overheden grotendeels wordt bepaald door de organisatorische en
politieke cultuur binnen de deelnemende partijen (Visser, 2002 p47). Figuur 1c geeft aan welke
domeinen van factoren van invloed zijn op intergemeentelijke samenwerking. In de meest brede
zin is dit het domein environment, waar de sociaal-economische omstandigheden onder vallen.
Daarbinnen is de politieke cultuur van invloed, en meer specifiek de organisatiecultuur van de
betreffende lokale overheid. Ook is er de invloed van de individuele actor binnen een
gemeentelijke organisatie: actor predispositions & orientations. Deze drie laatstgenoemde
domeinen, dus de zachte factoren, verdienen volgens Visser in de wetenschap meer aandacht
dan de structuur van bestuurslagen:

“Rather than government form, the real target of research in metropolitan governance
should be the dynamics of interlocal relations as we find them: the conditions and cultures
under which local governmental decision makers and stakeholders in either decentralized
or reformed metropolitan governmental structures shed parochialism and exhibit or
develop the propensity for interlocal cooperation. (Visser, 2002 p47).

Figuur 1c: Culture-Based Model of Interlocal Relations van Visser. (Uit: Visser, 2002 p48)

Het begrip schaal krijgt in metropolitan governance een heel andere rol. Volgens Healey (2009
p6) is er nu sprake van een omgekeerde relatie: regionale samenwerking in stedelijke gebieden
komt niet voort uit, maar is juist sturend voor het schaalbegrip van de sociaal-economische
werkelijkheid. De samenwerking is wel gebaseerd op elementen van de sociaal-economische
werkelijkheid, maar is vooral een instrument van de deelnemers om die werkelijkheid te
beïnvloeden:

“… the justification for the creation of ‘city regions’ lies not so much in connecting political
jurisdictions to objectively-existing, integrated ‘functional areas’. Instead, it lies in the
impact which the creation of such an institutional arena and spatial conception may, over
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time and in some areas, come to have on the relations which weave through, around and
across a physical area” (Healey, 2009 p6).
Er bestaat dus een cyclus, waarin de sociaal-economische realiteit en de politiek-instutionele
realiteit elkaar beïnvloeden.

Paasi (1986 in Knapp, 2009 p328 en 1991) stelde een model op voor the socio-spatial process of
the institutionalization of regions. In dit model (figuur 1d) zijn vier analytische fases opgenomen.
Volgens dit model biedt de sociaal-economische realiteit van een stedelijke regio (territorial
shape) input voor een symbolisch regiobegrip (conceptual shape). Dit geeft aanleiding voor de
vorming van instituties die samen de institutional shape van de stedelijke regio vormen. Deze
instituties kunnen vervolgens de regio fysiek beïnvloeden (established role). Het model heeft een
cyclisch karakter. Vanuit de poststructuralistische kritiek van onder andere MacKinnon (2010)
is een belangrijke opmerking te maken bij dit model. Paasi gaat er van uit dat de institutional
shape voortkomt uit de conceptual shape, terwijl er ook een relatie andersom is. Instituties en
actoren creëren namelijk zelf een schaalbegrip (de conceptual shape) dat de fysieke
werkelijkheid (territorial shape) beïnvloedt.

Figuur 1d: Paasi’s model van institutionalisering van regio’s. (Uit: Knapp, 2009 p328).

Ondanks de grote aandacht voor governance in de laatste decennia steekt government in
academische en beleidskringen nog vaak de kop op (Kreukels, 1997 in Spit & Zoete, 2006).
Lefèvre (1998 p17) heeft het bijvoorbeeld over een renaissance of metropolitan governments in
de jaren 1990. Volgens Kreukels is het zaak om definitief over te schakelen naar governance:
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“Het lijkt niet realistisch om regionale clustering als afgebakende en stabiele eenheden
tegemoet te treden en bovendien te beschouwen als op zich staande nieuwe formaties in de
huidige verstedelijking. Die tendens is er overigens wel in de vakliteratuur en de
beleidsnota’s in Nederland. In het verlengde daarvan mikt men dan al snel op aangepaste
bestuurlijke kaders, zoals met de optie van stadsprovincies. Dat komt neer op het nastreven
van ‘government’ (bestuurlijke kaders op stadsregionaal niveau) in plaats van ‘governance’
(beleidsregimes, aansluitend bij de nieuwe verbindingen en samenhangend op
stadsregionaal niveau). Met de ‘governance’ is het mogelijk mee te groeien met de
voortgaande territoriale en functionele schaalwijzigingen. Bovendien maakt deze het
mogelijk de verbindingen naar hoger en lager schaalniveau recht te blijven doen binnen het
stelsel van bestaande bestuurlijke verhoudingen. (…) Ondanks steeds nieuwe oproepen tot
‘government’ blijkt intussen buiten Nederland in andere westerse landen ‘governance’ in de
praktijk overwegend de standaard.
Weegt men nu mee dat in de meeste landen (…) langer of korter en zonder succes
geëxperimenteerd is met stadsregionaal bestuur, dan moet de conclusie luiden dat er in ons
land alle aanleiding is om snel over te schakelen en wel naar ‘governance’-varianten.”
(Kreukels, 1997 in Spit & Zoete, 2006 p117).
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Bijlage 2: Topiclist interviews
De onderstaande vragen vormen een leidraad voor de semi-gestructureerde interviews. De
genummerde vragen zijn open en bieden de respondent ruime mogelijkheid voor eigen
invulling. De vragen met letter zijn optioneel en bedoeld om door te vragen bij een genummerde
vraag. Deze vragen zijn meer sturend. Achter vragen is soms een sterkte, zwakte, kans of
bedreiging vermeld. Dit betekent dat deze sterkte, zwakte, kans of bedreiging bij de betreffende
vraag ter sprake kan komen.
Deel 1: Gemeenten

1. Op welke prognoses baseert uw gemeente haar woningprogrammering?

2. Hoe is de prognose wat betreft realisatie en afzet van de tot nu toe geprogrammeerde
woningbouw? Wat is hierbij het verwachte effect van de economische crisis?

3. Vindt u dat de programmering van woningen in uw gemeente aansluit bij de vraag? Is er
sprake van mismatches?
a. Is er sprake van overprogrammering van dure woningen?

b. Is er sprake van overprogrammering van appartementen?

c. Is er sprake van onderprogrammering van sociale huurwoningen?

4. In hoeverre vindt u dat uw gemeente op woningprogrammering dient te sturen?
a. Of vindt u dat er een grote vrijheid voor de markt moet zijn?

Deel 2: Regionale woningmarkten

1. Wat is volgens u de schaal van de woningmarkt waarin uw gemeente zich bevindt? [Kans
1]
a. In hoeverre is er consensus over de schaal van de woningmarkt(en) waarin uw
gemeente zich bevindt? [Bedreiging 1]

2. Op welke manier wordt er bij woningprogrammering in uw gemeente al dan niet
rekening gehouden met ontwikkelingen in nabije gemeenten?

3. Ondervinden woningbouwplannen of –projecten in uw gemeente concurrentie van
woningbouwplannen of –projecten in andere gemeenten?
a. En zo ja, bij welke typen woningen speelt dit?

4. Ziet u voor woningprogrammering noodzaak voor afstemming met andere gemeenten?
[Kans 1]
a. En zo ja, in welke zin?

b. Welke gevolgen denkt u dat regionale afstemming zou hebben voor uw
gemeente?
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Deel 3: Regionale planningcoalitie
1. In hoeverre voelt u zich verbonden met het huidige regionale samenwerkingsverband?
[Sterktes 1-4 en zwaktes 1-3]

2. Ziet u bij woningprogrammering een rol voor een regionaal samenwerkingsverband en
zo ja, welke rol?

3. Wat zijn volgens u de sterke en zwakke punten van een regionaal
samenwerkingsverband als partij bij regionale woningprogrammering? [Sterktes 1-4 en
zwaktes 1-3]
a. Heeft een regionaal samenwerkingsverband volgens u meerwaarde op het gebied
van kennisuitwisseling op het gebied van woningprogrammering? [Sterkte 1]

b. Denkt u dat een regionaal samenwerkingsverband meerwaarde biedt als
aanspreekpunt en lobbyinstrument naar andere partijen toe (bijvoorbeeld
hogere overheden, woningcorporaties en marktpartijen)? [Sterkte 2]

c. Denkt u dat het regionaal samenwerkingsverband voordelen biedt omdat er
gewerkt kan worden met wisselende coalities? Of biedt dit juist nadelen? [Sterkte
1 en zwakte 1]

Deel 4: Gemeentelijke actoren

1. Ervaart u in uw werk spanning tussen gemeentelijke en regionale belangen op het gebied
van woningbouwprogrammering en zo ja, welke?

2. Hoe maakt u in zulke gevallen de afweging tussen het gemeentelijke en het regionale
belang?

a. Zijn er situaties waarin het regionale belang voor u kaderstellend is / prevaleert
boven het lokale belang en zo ja, welke?
b. Zijn er situaties waarin het lokale belang voor u kaderstellend is / prevaleert
boven het regionale belang en zo ja, welke?
c. Is dit voor de korte anders dan voor de lange termijn?

d. Vormt bedreiging van de gemeentelijke autonomie een probleem? [Zwakte 2]

Deel 5: Effectiviteit van regionale woningprogrammering

1. Welke mate van bindendheid zouden regionale afspraken over woningprogrammering
volgens u moeten hebben? [Zwakte 2]
a. Zouden alle gemeenten deel moeten nemen op alle terreinen, of zou er gewerkt
kunnen worden met wisselende coalities? [Sterkte 3, Zwakte 1]
b. Hoe zou democratische legitimatie hierbij geregeld moeten zijn? [Zwakte 3]

c. Vormt democratische legitimatie nu een probleem voor het regionale
samenwerkingsverband?
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2. Is het volgens u wenselijk om op het gebied van regionale woningprogrammering het
regionale belang te laten prevaleren ten koste van lokale belangen?
a. En zo ja, hoe denkt u dat dit mogelijk is? [Sterkte 4]

3. Zou fasering in de regionale afspraken over woningprogrammering (eerst mag gemeente
A bouwen, een paar jaar later gemeente B) een oplossing kunnen bieden?

4. Ziet u een rol voor hogere overheden in regionale woningprogrammering en zo ja,
welke? Zou bijvoorbeeld de provincie een rol kunnen spelen in het bewaren van
gemaakte afspraken?

5. Vereist de beleidsinhoud volgens u andere bestuurlijke structuren dan de traditionele
bestuurslagen? [optioneel, misschien te zware vraag]

6. Denkt u dat regionale afspraken over woningprogrammering werkelijk van de grond
zullen komen?
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Bijlage 3a: Scorelijst sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen; opzet per factor
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Het gaat bij alle stellingen
woningprogrammering.

om

regionale

samenwerking

op

het

gebied

van

1 = zeer oneens
2 = oneens

3 = niet eens/niet oneens
4 = eens

5 = zeer eens
Sterkte 1:

Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn voor het delen van kennis en informatie
over woningbouwprogrammering tussen gemeenten onderling.
Sterkte 2:

Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn als aanspreekpunt en lobbyinstrument
van de gemeenten naar andere partijen (bijvoorbeeld andere overheden en marktpartijen).
Sterkte 3:

Een regionaal samenwerkingsverband kan gebruik maken van flexibele overleg- en
onderhandelingsstructuren (bijvoorbeeld: niet elke gemeente betrekken bij elk onderwerp), wat
de aansluiting op de inhoud ten goede komt.
Sterkte 4:

Een regionaal samenwerkingsverband kan het (strategische) regionale belang inzichtelijk
maken voor gemeenten.
Zwakte 1:

Flexibele overleg- en onderhandelingsstructuren van regionale samenwerkingsverbanden
leiden tot onoverzichtelijkheid en bestuurlijke drukte.
Zwakte 2:

Het regionale samenwerkingsverband neigt naar een aparte bestuurslaag, wat de autonomie van
gemeenten bedreigt.
Zwakte 3:

Raadsleden en burgers beschouwen het regionale samenwerkingsverband als gebrekkig
democratisch.
Kans 1:
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Er is een inhoudelijke noodzaak om aan woningbouwprogrammering te doen op schaal van de
stadsregio Utrecht.

Bedreiging 1:

Er is tussen partijen een gebrek aan consensus over hoe de functionele regionale woningmarkt
ruimtelijk kan worden afgebakend.
Bedreiging 2:

Gemeenten hebben altijd het laatste woord over wat er op hun grondgebied gebeurt, hetgeen de
slagkracht van een regionaal samenwerkingsverband inperkt.
Extra:

Het is wenselijk dat er een regionaal samenwerkingsverband is waarin afspraken worden
gemaakt over regionale woningprogrammering.
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Bijlage 3b: Scorelijst sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen; versie voor respondent
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Het gaat bij alle stellingen
woningprogrammering.

om

regionale

samenwerking

op

het

gebied

van

U kunt bij elke stelling een vak aankruisen. De betekenis van de vakken is als volgt:

□

□

□

zeer oneens oneens

□

□

neutraal

eens

zeer eens

Er is een inhoudelijke noodzaak om aan woningbouwprogrammering te doen op schaal van de
stadsregio Utrecht.
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Er is tussen partijen een gebrek aan consensus over hoe de functionele regionale woningmarkt
ruimtelijk kan worden afgebakend.
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Het is wenselijk dat er een regionaal samenwerkingsverband is waarin afspraken worden
gemaakt over regionale woningprogrammering.
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn voor het delen van kennis en informatie
over woningbouwprogrammering tussen gemeenten onderling.
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn als aanspreekpunt en lobbyinstrument
van de gemeenten naar andere partijen (bijvoorbeeld andere overheden en marktpartijen).
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Een regionaal samenwerkingsverband kan gebruik maken van flexibele overleg- en
onderhandelingsstructuren (bijvoorbeeld: niet elke gemeente betrekken bij elk onderwerp), wat
de aansluiting op de inhoud ten goede komt.
zeer oneens

□

□

□

□
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□ zeer eens

Flexibele overleg- en onderhandelingsstructuren van regionale samenwerkingsverbanden
leiden tot onoverzichtelijkheid en bestuurlijke drukte.
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Het regionale samenwerkingsverband neigt naar een aparte bestuurslaag, wat de autonomie van
gemeenten bedreigt.
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Een regionaal samenwerkingsverband kan het (strategische) regionale belang inzichtelijk
maken voor gemeenten.

zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Raadsleden en burgers beschouwen het regionale samenwerkingsverband als gebrekkig
democratisch.
zeer oneens

□

□

□

□

□ zeer eens

Gemeenten hebben altijd het laatste woord over wat er op hun grondgebied gebeurt, hetgeen de
slagkracht van een regionaal samenwerkingsverband inperkt.
zeer oneens

□

□

□

□
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□ zeer eens

Bijlage 4: Geïnterviewde respondenten
Naam:

Functie:

Gemeente:

Datum:

Wybrand Boersma

Sectorhoofd stadsontwikkeling

Vianen

08-06-12

Michiel van Liere

Wethouder (o.a. wonen,
grondzaken)

Houten

24-05-12

Conny Hofstede 27

Adrian Los
Ronald van Mill
Anja Poot 28

Arno van Rijssen
René Walburgh
Schmidt
Jan de Weerd
Dick Wijen

Beleidsadviseur wonen

Nieuwegein

31-05-12

Hoofd grondbedrijf en
vastgoedzaken

Nieuwegein

11-06-12

Beleidsadviseur ruimtelijke
ontwikkeling

Stichtse Vecht

22-05-12

Stadsstedebouwkundige

Planeconoom grondzaken

Nieuwegein

Wethouder (o.a. ruimtelijke
ordening, grondzaken)

Utrecht

31-05-12

Bunnik

07-06-12

Hoofd strategie

Utrecht

beleidsadviseur wonen/ruimtelijke Zeist
ontwikkeling

27

Dubbelinterview met Anja Poot

28

Dubbelinterview met Conny Hofstede
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30-05-12

30-05-12
25-05-12

Bijlage 5: Resultaten scorelijst Likert-items
Kans 1: Er is een inhoudelijke noodzaak om aan woningbouwprogrammering te doen op schaal
van de stadsregio Utrecht.
Zeer oneens
0

Oneens
2

Neutraal

Eens

1

6

Zeer eens
0

Modus
eens

Kans 1: Het is wenselijk dat er een regionaal samenwerkingsverband is waarin afspraken
worden gemaakt over regionale woningprogrammering.
Zeer oneens
0

Oneens
3

Neutraal

Eens

1

5

Zeer eens
0

Modus
eens

Voor kans 1 zijn twee stellingen. Gemiddelde is 3

Bedreiging 1: Er is tussen partijen een gebrek aan consensus over hoe de functionele regionale
woningmarkt ruimtelijk kan worden afgebakend.
Zeer oneens
0

Oneens
2

Neutraal

Eens

4

2

Zeer eens
1

Modus

neutraal

Sterkte 1: Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn voor het delen van kennis en
informatie over woningbouwprogrammering tussen gemeenten onderling.
Zeer oneens
0

Oneens
0

Neutraal

Eens

1

2

Zeer eens
6

Modus

Zeer eens

Sterkte 2: Een regionaal samenwerkingsverband kan nuttig zijn als aanspreekpunt en
lobbyinstrument van de gemeenten naar andere partijen (bijvoorbeeld andere overheden en
marktpartijen).
Zeer oneens
0

Oneens
0

Neutraal

Eens

1

2

Zeer eens
6

Modus

Zeer eens

Sterkte 3: Een regionaal samenwerkingsverband kan gebruik maken van flexibele overleg- en
onderhandelingsstructuren (bijvoorbeeld: niet elke gemeente betrekken bij elk onderwerp), wat
de aansluiting op de inhoud ten goede komt.
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Zeer oneens
0

Oneens
0

Neutraal

Eens

1

7

Zeer eens
1

Modus
eens

Sterkte 4: Een regionaal samenwerkingsverband kan het (strategische) regionale belang
inzichtelijk maken voor gemeenten.
Zeer oneens
0

Oneens
0

Neutraal

Eens

0

7

Zeer eens
2

Zwakte
1:
Flexibele
overlegen
onderhandelingsstructuren
van
samenwerkingsverbanden leiden tot onoverzichtelijkheid en bestuurlijke drukte.
Zeer oneens
0

Oneens
4

Neutraal

Eens

2

2

Zeer eens
1

Modus
eens

regionale
Modus

oneens

Zwakte 2: Het regionale samenwerkingsverband neigt naar een aparte bestuurslaag, wat de
autonomie van gemeenten bedreigt.
Zeer oneens
0

Oneens
7

Neutraal

Eens

1

1

Zeer eens
0

Modus

oneens

Zwakte 3: Raadsleden en burgers beschouwen het regionale samenwerkingsverband als
gebrekkig democratisch.
Zeer oneens
0

Oneens
1

Neutraal

Eens

3

2

Zeer eens
3

Modus
eens

Bedreiging 2: Gemeenten hebben altijd het laatste woord over wat er op hun grondgebied
gebeurt, hetgeen de slagkracht van een regionaal samenwerkingsverband inperkt.
Zeer oneens
0

Oneens
0

Neutraal

Eens

2

7
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Zeer eens
0

Modus
eens
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