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UJiI ae echte minister Ruimte opstaao?_J:.--~
Als de samenleving stilstaat, worden ruimtelijke plannen
urgenter dan ooit, ook al willen juist dan velen doen geloven
dat we voorgoed stilstaan. Kijkt de planologie nog vooruit?
De Nederlandse politiek bouwt in ieder geval nog altijd aan
de stad van de vorige eeuw. Het Vinex-beleid was de laatste
stuiptrekking van ruim honderd jaar stadgecentreerde stedelijke uitbreiding. Inmiddels is echter al twee decennia een
gedecentraliseerde regionale stad in ontwikkeling en wordt

met het idee om een ministerie van Ruimte in te voeren en
de provincies en waterschappen af te schaffen. Toen ze eruit
kwamen, moesten de stedelijke agglomeraties en de deelgemeenten het bekopen en werd het strategisch ruimtelijk
beleid aan de provincies toevertrouwd. Na al die capriolen ligt
er plotseling een zeer interessant voornemen van Donner om
provincies te fuseren en vervoersautoriteiten op te zetten.
De Kamer sputtert al tegen nog voordat het plan er ligt en de

de stap van stedelijke agglomeratie naar stedelijke conurbatie (de overlapping van stadsagglomeraties op de noord- en
zuidvleugel van de Randstad) gemaakt onder wispelturige
aanvoering van de markt. De regionale stad kenmerkt zich

betrokken provincies hebben zich al ingegraven. Misschien is
het allemaal te mooi om te geloven maar Donners voornemen
verdient de grootst mogelijke steun.

door intensieve relaties met de buitenwereld, door ruimtelijke decentralisatie van gespecialiseerde economische activiteiten en voorzieningen, door uitsortering van productie- en
consumptiemilieus, door uitsortering van woonmilieus, door
niet-geïdentificeerde overlapping van culturele stedelijk-

Dit perspectief zou voor het eerst in vijftien jaar tijd weer
een echte impuls aan het verstedelijkingsbeleid kunnen geven. De organieke opbouw van het binnenlands bestuur blijft
terecht behouden en tegelijkertijd wordt door aanpassing
van het provinciale schaalniveau in alle richtingen nieuwe be-

rurale landschappen en door suboptimale bereikbaarheid, die
nog altijd naar de oude stadscentra radieert. Deze problematiek dient zich in het westen van Nederland nu al vijftien jaar
aan, zonder adequaat respons van de politiek.

stuurskracht opgebouwd. In Europa wordt lokaal en regionaal
Nederland krachtiger vertegenwoordigd met de helft van het
huidige aantal provincies. Binnen Nederland komt er meer
evenwicht tussen provincies, belangrijk is vooral dat niet de
complete Randstad in een bestuursterritoir wordt ondergebracht. Eén Randstadprovincie, waarin het grootste deel van
het nationale bruto product wordt verdiend, zou niet alleen
de nationale overheid in de weg gaan staan maar ook de
andere provincies nog scheler laten kijken, laat staan de grote
steden zelf. Ondertussen sluit de samenvoeging van de drie
provincies in het noorden van de Randstad uitstekend aan op
de feitelijke dynamiek van economische en sociale samen-

De structurele herijking van het stedelijk patroon stelt grote
politieke uitdagingen aan een op duurzaamheid gerichte
planologie: een nieuwe configuratie van stedelijke netwerken
inclusief veelzijdige subcentra, een betere afstemming van
woon- en werkgebieden, een herdefinitie van culturele landschappen, een netwerken patroon van bereikbaarheid. Deze
observatie wordt al geruime tijd door vakgenoten gedeeld,
maar de politiek verstopt zich. Centrumsteden tonen zich
terughoudend, zij wentelen zich in de historische centrumpositie van stad en stadsgewest. Hun rol is conservatief in
het overgangsproces. De provincies weten wel beter maar
houden zich muisstil in de omgeving van de grote stad. Het
Rijk meent dat de stedelijke transitie zich beter spontaan

hangen en ontstaan gunstige condities om via provinciale
initiatieven de beleidsontwikkeling van de stedelijke agglomeraties op elkaar te betrekken.
De markt heeft de relaties tussen omgeving Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Almere, het Gooi en Amersfoort allang ontdekt,
maar de agglomeraties en de sputterende provincies zijn tegenover elkaar georganiseerd. Ik begrijp zeer goed dat Almere

voltrekt. Ook minster Schultz van Haegen liet het vraagstuk
onbesproken in de beleidsbrief over het urbanisatiebeleid. De
markt en de lokale partijen mogen de boven lokale opgave van zich achter het beleidsvoornemen schaart: de economische
metropoolvorming zelf invullen en dat betekent een opvalen sociale toekomst van deze stad is afhankelijk van meerzijlend verlies aan duurzaam stedelijk potentieel. Niemand zit
dige positionering in regionale netwerkkwaliteit. Alle gemeente wachten op bemoeizucht van het Rijk, maar ruimtelijk
ten in Randstad Noord profiteren van een provincie die zich
perspectief en intelligente stimulansen kunnen een enorme
op iets grotere afstand van de stedelijke centrumgemeenten
katalyserende rol vervullen.
gaat inzetten voor verheffing van regionale netwerkkwaliteiten. Ook in Randstad Zuid biedt provinciale schaalvergroting
Laat daar opeens een geheel ander geluid komen van Binnenlandse Zaken, een onverwachte hoek - dat mag gezegd
worden 1 Vernieuwing zou immers van de inhoud moeten
komen en bestuurlijke operaties zijn toch al tien jaar geleden
dood verklaard? De regeringspartijen pakten het onderwerp
op met opvallende lenigheid. Ze gingen de verkiezingen in

richting Antwerpen serieus perspectief, maar hier kunnen
ingewikkelde grenscorrecties het proces bemoeilijken. Gelukkig beginnen de overlappende stedelijke agglomeraties daar
elkaar nu steeds meer zelf op te zoeken waardoor de gezamenlijke vervoersautoriteit reëel is. Het is nu aan minister
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