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Ruimte geven vraagt regie - Merel Mulders en Leonie Janssen-Jansen  

 

Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke ruimtelijk ordeningsbeleid is het opstellen van de 

stedelijke programmering: een te ontwikkelen vastgoedprogramma dat aansluit bij de huidige en 

toekomstige behoeften aan woningen, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel en 

maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen etc). Als er meer projecten zijn bedacht dan 

noodzakelijk voor de behoefte wordt dat overprogrammering genoemd. Omdat vaak al rekening is 

gehouden met grondopbrengsten van het gehele geplande vastgoedprogramma, vormt het teveel 

aan projecten met bijbehorende grondexploitaties een probleem. Keuzen moeten gemaakt worden. 

In het debat over herprogrammering is echter weinig oog voor zowel het feit dat elke keuze om de 

bestaande (over)programmering aan te passen  consequenties heeft op de korte én lange termijn als 

dat  vanuit ruimtelijke belangen een andere keuze soms ‘een betere’ is dan vanuit oogpunt van de 

financiën. We verkennnen – op basis van literatuuronderzoek en praktijkervaringen bij diverse 

gemeenten – hoe de overheid in deze belangenafweging zou kunnen opereren en we laten zien dat 

algemene oplossingen als 'meer markt', 'kleinschaligheid' of 'minder regels' niet zonder meer als 

oplossing kunnen worden gezien, net zo min als dat te weinig markt, grootschaligheid en te veel 

regels de huidige situatie eenduidig hebben veroorzaakt. De belangrijkste – enigszins paradoxale – 

conclusie is dat eerst meer in plaats van minder regie van gemeenten op stedelijke ontwikkeling 

noodzakelijk is, juist om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven die zo gewenst zijn. 
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• De stedelijke ontwikkeling van de toekomst vraagt om meer regie in plaats van minder: sturing 

is noodzakelijk om ruimte te geven aan initiatieven en maatschappelijk wenselijke  

ontwikkelingen.   

• Kortetermijn denken mag er niet toe leiden dat het toekomstige algemene maatschappelijke 

belang van de ruimtelijke ordening en wat Nederland groot heeft gemaakt (verder) op de 

achtergrond verdwijnt 

• Verlies nemen en herprogrammeren is geen handeling maar een proces. 

• Ruimte geven = ruimte beperken 
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1 Een verkorte versie van dit paper is geaccepteerd als artikel voor het nieuwe tijdschrift ‘Ruimtelijke Inzichten’, uitgegeven 

via het nieuwe online-planologie platform InPlanning.eu.. 
2 Merel Mulders heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven. 



Ruimte geven vraagt regie 

Over de sturingsparadox van stedelijke ontwikkeling 

 

 

Dubbele opgave 

Vele gemeenten, maar ook marktpartijen en corporaties zitten momenteel op financiële blaren als 

gevolg van overoptimistische ontwikkelingsambities uit het verleden, waarbij gronden tegen te hoge 

prijzen zijn aangekocht voor projecten die achteraf luchtkastelen bleken. Een belangrijk onderdeel van 

het gemeentelijke ruimtelijk ordeningsbeleid is het opstellen van de stedelijke programmering: een te 

ontwikkelen vastgoedprogramma dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften aan woningen, 

kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel en maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen etc). Als 

er meer projecten zijn bedacht dan noodzakelijk voor de behoefte wordt dat overprogrammering 

genoemd. Omdat vaak al rekening is gehouden met grondopbrengsten van het gehele geplande 

vastgoedprogramma, vormt het teveel aan projecten met bijbehorende grondexploitaties een probleem. 

Nu de vastgoedluchtbel uit elkaar is geknapt, staan veel gemeenten voor een dubbele opgave. 

Enerzijds moeten ze de overcapaciteit aan plannen, inclusief onrealistische 

grondexploitiewinstverwachting, terugdringen door te herprogrammeren; anderzijds moeten ze hun 

financiën op korte én lange termijn op orde zien te krijgen door af te boeken op grondwaarden en –

exploitaties of door voorzieningen te nemen. Dit gebeurt in een context van toenemende 

bezuinigingen.  

De herprogrammerings- en afboekingsdiscussie blijft tot nu toe abstract, ondanks de urgentie en 

concreetheid van de problemen. Gemeentelijke rekenkamers en accountants stellen dat ‘scherpe’ en 

‘juiste’ keuzen moeten worden gemaakt om weer tot een financieel gezonde stedelijke programmering 

te komen (Deloitte, 2011; Gemeente Apeldoorn, 2012; Rekenkamer Rotterdam, 2012; Rekenkamer 

Breda, 2013). Wat die ‘scherpe’ en vooral ‘juiste’ keuze is, en vanuit welk perspectief, is lang niet 

altijd duidelijk (Binnenlands Bestuur, 2013). De nadruk ligt bij deze rekenkameradviezen vooral op de 

financiën en met de ruimtelijke ontwikkeling wordt nauwelijks rekening gehouden. Verder is in het 

debat over herprogrammering weinig oog voor het feit dat elke keuze om de bestaande 

(over)programmering aan te passen veel consequenties heeft op de korte én lange termijn. Zowel 

overheden als marktpartijen en woningcorporaties kampen met de financiële en grondvraagstukken.  

De rol van de gemeente is echter wel cruciaal bij het zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk wordt 

immers door de lokale politiek beslist over de ruimtelijke planning en de locaties van de verschillende 

projecten, in nauwe relatie met de marktvraag en de bestaande voorraad. Gezien de financiële 

consequenties van het afwaarderen van gronden, het tempo waarin dat gebeurt en de gevolgen voor de 

leefomgevingskwaliteit, nu én in de toekomst, worden burgers direct geraakt door de keuzen die 

worden gemaakt over de ruimtelijke programmering. Gevolgen zijn onder andere het sluiten van 

bibliotheken, het uitstellen van onderhoud aan de openbare ruimte, of minder investeringen in 

bijvoorbeeld nieuwe fietspaden. 

 

Centraal in dit artikel staat wat de dubbele opgave van zowel herprogrammeren als de financiën op 

orde krijgen betekent voor gemeenten. Vanuit ruimtelijke belangen is een andere keuze som ‘een 

betere’ dan vanuit oogpunt van de financiën. Ook bestaat vaak een spanning tussen de ‘beste’ keuze op 

de korte versus de lange termijn. In dit artikel wordt verkend – op basis van literatuuronderzoek en 



praktijkervaringen bij diverse gemeenten – hoe de overheid in deze belangenafweging zou kunnen 

opereren en laten we zien dat algemene oplossingen als 'meer markt', 'kleinschaligheid' of 'minder 

regels' niet zonder meer als oplossing kunnen worden gezien, net zo min als dat te weinig markt, 

grootschaligheid en te veel regels de huidige situatie eenduidig hebben veroorzaakt. 

 

Gouden decennium 

In het algemeen wordt erkend dat het ‘gouden decennium’ van gebiedsontwikkeling – waarin de vraag 

naar woningen, kantoren en winkels oneindig leek – voorbij is. Toch richt de discussie over de 

stilgevallen bouw zich nog steeds vooral op het vlottrekken van gebiedsontwikkeling en het vinden 

van nieuwe verdienmodellen (Van Rooy, 2011; Ministerie van I&M, 2012). Hierbij is een verlangen 

terug naar de (g)ouden tijden herkenbaar doordat bij het zoeken naar deze nieuwe ‘verdienmodellen’ 

economische en demografische groeiaannames nog wijdverspreid zijn, ondanks een duidelijk andere 

realiteit. 

Zowel gemeenten als marktpartijen wijzen de overvloed aan regels en te grote omvang van plannen 

aan als redenen voor het stagneren van vastgoedontwikkeling: minder regels en kleinschaligere, meer 

organische plannen klinken als oplossingsmantra (Actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling, 2013; 

PBL & Urhahn Design, 2012). Het probleem van de regeldruk en de grootschaligheid is echter niet de 

oorzaak van de huidige problematiek, waardoor het de vraag is wat hun zogenaamde oplossingswaarde 

is. Hoewel een deel van de ideeën bijdraagt aan toekomstige gebiedsontwikkeling, is meer nuance 

noodzakelijk, zeker in relatie tot de herprogrammeringsproblematiek. Er bestaat een risico op 

versterking van het kortetermijndenken vanuit het financiële belang, terwijl dit juist heeft geleid tot de 

problemen van nu. Hieronder gaan we daar nader op in.  

 

De regels vormen het probleem?! 

Het is goed dat kritisch gekeken wordt naar overbodige en soms zelf tegenstrijdige regels om 

processen te verbeteren. In sommige gemeenten was het regelhuis overdreven opgetuigd. Er werden 

eisen gesteld die ver boven nationale regelgeving uitstegen, waardoor processen soms stroperig en 

rigide waren (Actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling, 2013). Het beeld dat nu geschetst wordt, 

namelijk dat juist door een teveel aan regels ontwikkelingen stagneren en niets meer van de grond 

komt, klopt echter niet. De overprogrammering en de financiële problematiek die daarmee samenhangt 

getuigt juist van een te faciliterende rol van gemeenten bij de vastgoedplannen. Hoewel er qua 

bestemmingsregels misschien teveel bepalingen en eisen waren, schoot de regulering op een ander 

vlak tekort. Dit moet niet over een kam worden geschoren. Soms nam een gemeente zelfs een deel van 

het ontwikkelrisico op zich, zoals gebeurd is bij de gemeente Lansingerland. Als een markt voor iets 

leek te bestaan, werd al een plan gemaakt. Het ontwikkelingsplanologiecredo was ‘het plan volgt uit 

het proces’ (Ministerie van VROM, 2003). Er was in feite sprake van een ‘opdrachtplanologie’: als 

iemand ergens iets in zag en anderen meekreeg, maakte de gemeente planologische ruimte. De 

gemeente faciliteerde het planproces, sloot overeenkomsten met grondeigenaren en bracht een 

bestemmingsplan - waarin de voorgestelde ontwikkeling mogelijk werd gemaakt - in procedure. 

Signalen dat de planologische ruimte (aanbod) de vraag overtrof werden genegeerd (Janssen-Jansen, 

2010). Op het punt van economische haalbaarheid en marktvraag schoot de ruimtelijke onderbouwing 

van plannen tekort: het financiële belang en wishful thinking waren doorslaggevend. En dat kon en 

mocht juridisch ook.  

 



Uit een recente uitspraak van de Raad van State (201202343/1/R3) over het Sportpark in Oud-Gastel 

(gemeente Halderberge) blijkt bijvoorbeeld dat de motivering van de gemeente om toekomstige 

grondopbrengsten van woningbouw voor de aanleg van een nieuw sportpark te gebruiken, voldoende 

was. In dit geval ontbrak elke nadere onderbouwing van de financiële haalbaarheid en marktvraag om 

vanuit het gemeentelijke grondbedrijf voor dekking te kunnen zorgen. De gemeente Halderberge had 

zelfs nog – voorafgaand aan het moment van de behandeling door de Raad van State – het 

bestemmingsplan ingetrokken als gevolg van tegenvallende grondinkomsten.  

 

In relatie tot de nu bekende financiële problematiek was regulering ten aanzien van de 

grondopbrengsten gewenst geweest. De grote focus in de discussie op minder bestemmingsregels leidt 

daarmee tot een blinde vlek op het tekort aan regels dat er op een ander vlak is. Regels zoals: ‘geen 

geld van grondbedrijf naar algemene middelen’, of ‘geen structurele lasten (personeel) financieren uit 

incidentele grondopbrengsten’ hadden bijvoorbeeld een deel van de huidige financiële problematiek 

bij gemeenten kunnen voorkomen. Hoewel dit een ander type regulering is dan waar vaak over 

geklaagd wordt, zijn – in onze ogen – dit juist regels die zo snel mogelijk zouden moeten worden 

ingevoerd, met het oog op een duurzaam grondbeleid op lange termijn. Hierover is discussie nodig. 

 

De grootschaligheid vormt het probleem?!  

Als tegenreactie op de grootschalige woningbouw is nu eveneens veel aandacht voor nieuwe, 

organische ontwikkelstrategieën, waarbij kleinschaligheid, flexibiliteit en geleidelijkheid belangrijk 

zijn en de eindgebruiker een belangrijkere rol krijgt (PBL & Urhahn Design, 2012). Ook dit leidt tot 

een roep om een zo regelloos mogelijke planologie, vooral vanuit het kortetermijn- en individueel- 

financiële perspectief van de ontwikkelaars. Vanuit Platform31 (2013) werd recent nog gesteld dat het 

sturingsprincipe ‘what’s in it for me’ leidinggevend moet worden, en dat gemeenten in feite helemaal 

geen vastgoedprogramma meer zouden moeten maken. Over het hoofd wordt gezien dat dit echter ook 

de ontwikkelingsplanologiebenadering was, waar intussen de keerzijde van bekend is. Daarin immers, 

volgden gemeenten zoals hiervoor beschreven, grotendeels de vraag uit de markt bij het bestemmen en 

bouwrijp maken van grond. Breder in de media (Van Hintum, 2013) wordt een ‘what’s in it for me’-

benadering gezien als onderdeel van een psychopatische samenleving. Hierin staan een zeer 

doelgerichte focus, manipulatie en meedogenloosheid en het voorop zetten van het eigenbelang – op 

de korte termijn – centraal. 

 

Met dit soort kortetermijn-, eigenbelangoproepen raakt het toekomstige algemene belang van de 

ruimtelijke ordening alleen maar verder op de achtergrond (Janssen-Jansen et al., 2012). Zo’n 

benadering heeft immers weinig oog voor toekomstige zachte maatschappelijke belangen, zoals ruimte 

voor financieel minder interessante bestemmingen zoals parken en sportvelden -voorzieningen die wel 

veel kwaliteit toevoegen vanuit maatschappelijk perspectief of voor de lange termijn. 

 

Intussen zijn we zover dat aan een nieuw project van 15 woningen in de media net zoveel aandacht 

besteed wordt als voorheen aan de bouw van een wijk van 1.000 woningen. Deze ‘schaalverkleining’ 

weerspiegelt in onze ogen vooral de dwang naar positief bouwnieuws, terwijl fundamentele discussies 

uit de weg worden gegaan. Flexibel, organisch, regelloos: het zijn begrippen die bij veel professionals 

een positief gevoel oproepen, maar die voorbij gaan aan kritiek die er binnen de ruimtelijke 

ordeningswereld altijd was op de ‘ontwikkeling via artikel 19 WRO’, de ‘schoenendozen in de wei’, 

verloederde bedrijventerreinen en leegstand. Is het wel zo nieuw? Het risico van doorslaan naar te 

weinig regie ligt hier eveneens op de loer. Regie is belangrijk voor het ontwikkelen van een 

‘spontanere’ stad omdat hier juist ruimte voor moet worden geboden in de ruimtelijke plannen. Als het 



gehele woonprogramma al vastzit in ruimtelijke plannen, is het bijvoorbeeld lastig om een kleinschalig 

initiatief van transformatie van leegstaand maatschappelijke vastgoed mogelijk te maken. Er is 

‘vastgoedprogramma’ nodig waarvoor via herprogrammering ruimte gemaakt moet worden. Het klinkt 

dus paradoxaal, maar om ruimte te geven aan initiatieven en maatschappelijk relevante ontwikkelingen 

is sturing nodig.  

 

In dit verband is het latente aanbod (plancapaciteit) in bestemmingsplannen van belang. Als er meer 

planaanbod is dan behoefte zal niet alles ontwikkeld kunnen worden en zal een deel van de locaties 

met bijvoorbeeld een woonbestemming braak blijven liggen. Doordat er echter wel een 

woonbestemming op ligt, vertegenwoordigt dit een waarde. Vaak streven grondeigenaren naar de 

maximale opbrengst, waardoor het risico bestaat dat ‘tussengebruik’ en ‘tijdelijke’ functies met 

minder opbrengstpotentieel (zoals sportparken, een volkstuin of ruimte voor evenementen) niet 

worden toegelaten omdat het de beoogde verdienopbrengst belemmert. Nieuwe initiatieven krijgen 

dan geen ruimte. Een positieve en faciliterende rol voor de ‘zwakkere’ functies kan daardoor niet van 

de grond komen waardoor terreinen langdurig braak blijven liggen.  

 

De Crisis- en Herstelwet maakt het straks mogelijk de tijdsduur van tijdelijk gebruik te verlengen naar 

20 jaar met als doel dat het eenvoudiger en sneller is een stuk grond tijdelijk te gebruiken. Echter 

hierdoor wordt in onze ogen het daadwerkelijke probleem niet opgelost dat voor ontwikkeling van 

functies de waardeperceptie van eigenaren van een locatie centraal staat. Zolang een locatie een 

woonfunctie heeft in de plannen, met bijbehorende hoge grondwaarde zijn alternatieve functies 

oninteressant om over na te denken,  het wellicht ontbreken van vraag naar woningen. De periode van 

tijdelijkheid is verder langer dan de periode waarvoor het bestemmingsplan destijds was opgesteld. De 

kunst is om aan de juiste knoppen te draaien om een gewenste output (in dit geval een betere benutting 

van braakliggende terreinen) voor elkaar te krijgen. In onze ogen verdient het aspect van tijdelijkheid 

een meer kritische benadering. In het kader van herprogrammeren zou dit vanuit bovengenoemd 

daglicht moeten worden bezien.  

 

Regie voor meer flexibiliteit 

Als gevolg van overprogrammering liggen in veel gemeenten projecten voor de komende decennia 

vast. Er zijn afspraken en bestemmingsplannen gemaakt, en deels contracten gesloten. Dit is niet van 

de een op de andere dag terug te draaien zonder dat dit financiële gevolgen heeft. Op gemeentelijk 

niveau leidt dit opnieuw tot een paradoxale situatie waarin de noodzaak van overheidssturing zwaarder 

weegt dan het loslaten door de overheid, juist om ruimte voor flexibiliteit te creëren en meer 

vraaggericht te ontwikkelen. Als alles is dichtgetimmerd is er geen ruimte voor nieuwe initatieven 

omdat deze vastlopen op de gevestigde belangen in de vele – en soms concurrende – projecten. De 

strategie van alle partijen is: risico beperken, en zoeken naar zekerheid. En dat in een context waarin 

alleen maar minder zekerheid is of ervaren wordt. 

 

Er zijn concrete gemeentelijke beleidsregels nodig om latente plancapaciteit te schrappen, om ruimte 

te creëren voor nieuwe bottom-up initiatieven. Alle ontwikkelende partijen zullen moeten wennen dat 

niet meer alle – soms bestaande – plannen gefaciliteerd worden, maar dat nut, noodzaak en financiële 

haalbaarheid opeens bediscussieerd worden en kritisch tegen het licht gehouden. Om deze werkwijze 

toe te kunnen passen zijn regie en sturing noodzakelijk door de gemeentelijke overheid en is het 

wenselijk dat hierover afstemming is in de regio. Om regie en sturing te kunnen voeren is het 

noodzakelijk dat de gemeentelijke overheid een langetermijnvisie heeft op de stedelijke ontwikkeling 



als geheel en deze benut bij de afwegingen over de afzonderlijke locaties. Diverse gemeentelijke 

rekenkamerrapporten (Gemeente Apeldoorn, 2012; Gemeente Breda, 2013) benaderen het probleem 

van de overprogrammering van vastgoed vooral vanuit de financiën. Ze geven aan dat met ‘alles 

afboeken’ en schoon schip maken de overprogrammeringsproblemen opgelost kunnen worden. Bij 

deze adviezen is echter nauwelijks aandacht voor de ruimtelijke gevolgen voor de stad. ‘Direct 

afboeken’, en het nu vaak gehoorde ‘afschaffen van actief grondbeleid’, is niet altijd wenselijk, of 

zelfs maar mogelijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met het gegeven dat deze processen 5 

tot 10 jaar – en soms nog langer – kunnen duren. Daarbij geldt dat de problematiek overal anders is en 

dat keuzes nu, invloed hebben op de ontwikkelmogelijkheden over 10 jaar. Zo’n proces waarbij 

private belangen in ogenschouw worden genomen en waarbij ruimtelijke belangen worden 

meegenomen heeft als financieel voordeel dat hiermee ‘voorzienbaarheid’ wordt gecreëerd. Met 

inachtneming van een bepaalde tijdsperiode (meestal 1 jaar) tussen publicatie van de beleidsregels en 

het intrekken van het bestemmingsplan, kunnen bestemmingsplannen met bouwtitels waar niet 

gebouwd wordt zonder risico op (plan)schadeclaims op termijn aangepast worden en vervangen door 

een ander plan. Maar ook dit vergt regie en sturing van de gemeente en een wat langere blik. 

 

Ruimte geven = ruimte beperken 

Een blik op de toekomst van de steden is nu nodig, niet slechts achteruitkijken en hopen dat het 

vanzelf goed komt. Het nu veel gehoorde mantra ‘afboeken, verlies nemen en weer doorgaan’ is te 

simpel gedacht. Bij herprogrammeringsvraagstukken is een grote lijst met varianten en problemen. 

Gezien de grote financiële belangen van afzonderlijke organisaties, zowel gemeenten, corporaties als 

ontwikkelaars, op zowel lange als korte termijn, is de keuze voor het wel of niet continueren van 

geplande projecten lastig. Een woonbestemming laten vervallen voor een project dat voor 10 miljoen 

euro in de boeken staat, betekent ook 10 miljoen euro afboeken voor de betreffende organisatie. Bij 

een herprogrammerings- en afboekopgave vraagt elk project om maatwerk gelet op de locatie, 

eigendomssituatie, en reeds aangegane private en publiekrechtelijke verplichtingen. De oplossing voor 

de ene locatie is daarom niet direct een oplossing voor een andere locatie. Veel detailkennis is nodig 

om een beslissing te nemen, waarbij zowel de ruimtelijke als financiële perspectieven worden 

meegewogen. Om te bepalen wat goede keuzen zijn, is verder een afweging tussen verschillende 

belangen op de korte én lange termijn belangrijk. Het ontrafelen van ‘eigenbelangen’ en het zoeken 

naar de onderliggende oorzaak waarom een project niet van de grond komt of er geen keuze gemaakt 

wordt kan helpen bij het vinden van een oplossing. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het in 

beeld brengen van alle belangen in aanloop van het keuzemoment en daar vervolgens de consequenties 

op een hoger niveau van te overzien. Met oogkleppen op verder brengen van projecten en inzetten op 

‘alles bottom up’ kan juist opnieuw leiden tot een versterking van de ‘opdrachtplanologie’, waarbij 

aanbod belangrijker is dan vraag en waarbij het langetermijnbelang over het hoofd gezien wordt. De 

overprogrammering blijft daarmee in stand. Belangrijkste handvat dat wij willen meegeven is dat nu – 

hoe paradoxaal het ook klinkt – eerst meer in plaats van minder regie van gemeenten op stedelijke 

ontwikkeling noodzakelijk is, om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven die zo gewenst zijn en de 

stad verder te ontwikkelen in brede zin! 
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