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1. Crisis in ruimtelijke ontwikkelingen 
 

“Hier bouwt de gemeente niet”, kopte het Economiekatern van de Volkskrant op 31 juli jongstleden. 
In het artikel werd ingegaan op de crisisschade die gemeenten leden doordat de bouwproductie (en 
dus de verkoop van grond) was ingestort. Het economisch tij zit tegen en de 
consumentenbestedingen blijven achter. “Meer leegstand kantoren door recessie” (Parool.nl, 2010), 
“De kredietcrisis heeft de grondopbrengsten *voor Amsterdam+ voor 230 miljoen euro uitgehold (NRC, 
2010)”. Projecten worden stopgezet; plannen worden herijkt en/of uitgesteld. 
 
De gemeente Amsterdam kondigde op 1 juli zelfs een ‘bouwstop’ aan: bijna alle plannen voor 
nieuwbouwprojecten, woningen en kantoren, worden stilgelegd (Gemeente Amsterdam, 2010)

1
. Als 

aanleiding voor de projectenstop wordt aangehaald dat “de verwachte, nog te realiseren 
grondopbrengsten bij al deze projecten als gevolg van de kredietcrisis en de enorme krimp op de 
kantorenmarkt opnieuw tegenvallen” (Gemeente Amsterdam, 2010: 1). In 2009 was al een extra 
voorziening vanuit de algemene middelen van 233 miljoen opgenomen voor tegenvallende 
toekomstige grondopbrengsten “als gevolg van de kredietcrisis” (Gemeente Amsterdam, 2010: 2). Dit 
gebeurde bovenop de afboeking van 300 miljoen in 2006, als gevolg van de Plabeka-1

2
 

kantorenschrapronde. Op basis van de economische ontwikkeling wordt nu verwacht dat de 
grondopbrengsten opnieuw minder zullen zijn dan verwacht (-345 miljoen voor kantoren plus -45 
miljoen voor woningen) (ibid.). Het NOS-journaal (3 juli 2010) stelde over Amsterdam: “De stad heeft 
sinds het inzakken van de kantorenbouw 1 miljard euro aan inkomsten gemist” (NOS Journaal, 3 juli 
2010), gevolgd door de opmerking van de Amsterdamse RO-wethouder Maarten van Poelgeest: “Als 
we dat miljard niet binnen krijgen dan kunnen we dus heel veel projecten gewoon niet uitvoeren. Dat 
doet pijn. En het is denk ik uiteindelijk ook niet goed voor de stad. Maar als we het geld niet hebben, 
kunnen we het ook niet maken” (ibid). De brief naar college is bedoeld om een signaal te geven dat de 
situatie ernstig is: “het roer moet om” (Gemeente Amsterdam, 2010: 2).  
 
Ook in andere steden worden plannen geschrapt, verwachte grondopbrengsten naar beneden 
bijgesteld en gronden afgewaardeerd. Onderzoek van de Volkskrant laat zien dat het in 20 grote en 
middelgrote steden om 900 miljoen euro gaat. 90% Van deze gemeenten is bezig plannen aan te 
passen. De gemeente Breda legt bijvoorbeeld 7 van de 10 bouwprojecten stil (Gualthérie van Weezel, 
2010: 2-3). Het artikel rept van “financiële tegenslagen”, “afgenomen grondopbrengsten”. 
Gemeenten proberen die binnen het grondbedrijf en de ruimtelijke ordening op te vangen, 
bijvoorbeeld door op kwaliteit te bezuinigen. Zo stelt Harry Bosch, wethouder van gemeente Utrecht, 
in het Volkskrantartikel: “Wij kijken onder andere of we kunnen bezuinigen op de wegen en bruggen 
die bij de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn worden gebouwd”. In veel gemeenten zal er ook geld vanuit de 
algemene middelen naar het grondbedrijf gaan vloeien. Grote regionale gebiedsontwikkelingen zoals 
de Blauwe Stad en Meerstad in Groningen, Wierringerrandmeer en Bloemdalerpolder in Noord-
Holland verkeren ook in zwaar weer, met grote financiële consequenties voor de deelnemende 
provincies en gemeenten. Op zich mooie plannen, gebaseerd op principes van rood-voor-groen, 
waarbij met grondopbrengsten van de ontwikkeling van nieuwe woningen (rood) investeringen in 
natuur (groen) worden gedaan. De terugverdiencapaciteit door het afzetten van dure woningen blijkt 
echter veel minder dan gedacht door de crisis. Er is ook een crisis in de ruimtelijke ordening. 
 
Gewend geraakt aan een constante en continu groeiende bron van gronduitgifte-inkomsten en 
grondexploitatiewinsten, waarmee in een stad geïnvesteerd werd (bijvoorbeeld in de vaak zeer 
gewenste herstructurering van oude wijken), is dit een bittere pil, die vrijwel alle gemeenten gaan 
slikken. De gemeentebegrotingen, die toch al onder druk staan door het teruglopen van de inkomsten 
uit het gemeentefonds

3
 en begrotingsbezuinigingen, zuchten onder de financiële crisis. Verlangend 

                                                 
1
 Dit betekent dat er geen project- en investeringsbesluiten voor nieuwe grondexploitaties genomen worden in 

afwachting van de resultaten van de besluitvorming in het kader van de heroverwegingsoperatie. 
2
 Plabeka: Platform Kantoren- en Bedrijfslocaties.  

3
 De inkomsten uit het gemeentefonds, waaruit gemeenten het grootste deel van hun algemene middelen (van 

het rijk) ontvangen, zijn gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven via het 
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wordt uitgekeken naar herstel. De VNG verwacht dat het grootste deel van de tegenvallers zal worden 
terugverdiend bij een opverende economie (VNG, 2010)

4
. Maar, zo stelt Wienke Bodewes van de 

NEPROM in het NOS-Journaal van 3 juli 2010: “Als de economie weer aantrekt, zijn de problemen nog 
niet opgelost. We moeten opnieuw beginnen, opnieuw opstarten, dat kost altijd tijd. Zeker ook 
binnen de regelgeving van Nederland. Dus dat zou nog wel eens dramatisch kunnen worden”.  
 
Maar is dat wel de grootste zorg? Er lijkt iets heel anders aan de hand te zijn in de ruimtelijke 
ordening. Wie om zich heen kijkt ziet een enorm overaanbod aan vastgoed: leegstaande kantoren en 
winkels, bedrijfsunits die te huur zijn, woningen die voor langere tijd te koop staan. En dit keer niet 
alleen de appartementen op de wat lastigere locaties. Projecten worden uitgesteld omdat er geen 
vraag meer is. De crisis krijgt de schuld, want in zo’n goed gepland land als Nederland kan er toch 
geen vastgoedluchtbel zijn gecreëerd zoals in Spanje, Ierland en de VS. De vraag dringt zich steeds 
meer op of dit wel zo is. De kantorenleegstand was een aantal jaar geleden relatief hoger dan nu. En 
de vraag naar (dure) appartementen is altijd achtergebleven bij het aanbod. De vraag is dus of de 
problemen wel zijn opgelost als de economie aantrekt. Is er niet meer aan de hand in ruimtelijk 
ordeningsland? En wat is daar de oorzaak van?  
 
In dit essay wordt op deze vragen ingegaan, waarbij ook gezocht wordt naar een oplossingsrichting. 
Niet alleen zal in het vervolg wat meer precies worden gekeken wat er aan de hand is, maar ook zal 
aan de hand van een aantal voorbeelden en twee cases worden geïllustreerd hoe overoptimisme de 
Nederlandse ruimtelijke ordening in zijn greep kreeg, en houdt. Maar voordat we daarin beginnen is 
het goed om eerst even kort te kijken war e het precies over hebben als wordt gesproken over ‘de 
enorme krimp op de kantorenmarkt en de ‘tegenvallende’ grondopbrengsten. 
 
Over de ´enorme krimp´…  
Over het algemeen wordt ´krimp´ door planologen gezien als een afnemend aantal inwoners in een 
bepaald gebied en daarmee afnemende vraag naar woningen

5
. Dit proces voltrekt zich nu 

bijvoorbeeld in de provincie Limburg. Analoog hieraan zou ´krimp in de kantorenmarkt´ een afnemend 
aantal in gebruik zijnde vierkante meters kantooroppervlakte in een bepaald gebied zijn en daarmee 
een afnemende vraag naar m

2
 kantoren. Hoeveel moet dit aantal afnemen om van ´enorme krimp´ te 

spreken?  
 
DTZ Zadelhoff publiceert halfjaarlijks een overzicht van de kantoorvoorraad. Kijkend naar de voorraad 
in gebruik in de Amsterdamse regio (Amsterdam, Diemen en Amstelveen) blijkt er tussen medio 2008 
en medio 2010 helemaal geen sprake van krimp te zijn, maar is er sprake van een zeer geringe stijging 
(0,1%). Begin 2010 waren er minder kantoren in gebruik dan begin 2009, maar de eerste helft van 
2010 heeft alweer een stijging laten zien (zie figuur 1).  
 
Figuur 1: Aantal m

2
 kantoor in gebruik in Amsterdam, Diemen en Amstelveen 

 

 
Bron: DTZ Zadelhoff, 2008, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b 

 
Als gekeken wordt naar de cijfers voor de gemeente Amsterdam blijkt zelfs in 2009 nog sprake 
geweest te zijn van een groei van het kantoorgebruik van 0,5% (35.000 m

2
) (Wagemakers, 2010). 

                                                                                                                                            
zogenaamde accres. Als de rijksuitgaven door bezuinigingen afnemen daalt ook de uitkering uit het 
gemeentefonds.  
4
 De VNG ziet wel een structureel gat van 500 miljoen. 

5
 Op www.vandale.nl wordt ‘krimp’ uitgelegd als: ‘samentrekking, verkleining’. Krimpen is: ‘afnemen’ 

(www.vandale.nl). 

http://www.vandale.nl/
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Omdat er tegelijkertijd meer nieuwe kantoren op de markt kwamen dan in gebruik zijn genomen is 
het percentage leegstand toegenomen, net als het absoluut aantal leegstaande meters. In 2009 werd 
er in de Metropoolregio 330.000 m

2
 kantoor opgeleverd (2,5% van de voorraad). Er is per saldo 

100.000 m2 onttrokken en het kantorengebruik in de hele regio daalde met 40.000 m2. De leegstand 
nam met 270.000 m

2
 toe tot 2,2 miljoen m

2
 (16,5 %). In 2005 was dit percentage 18%. Er is in de regio 

nog 415.000 m
2
 in aanbouw (Wagemakers, 2010). Tegelijkertijd beraden veel bedrijven zich, met zicht 

op het aflopen van hun huurcontracten, op de vraag of zij met een kleiner of goedkoper kantoor op 
een betere plek, in een multifunctioneel gebied, niet beter af zijn. Het ‘nieuwe werken

6
’ biedt 

hiervoor kansen. Het zou dus best kunnen dat er nog ‘krimp’ aan komt, maar op dit moment gaat het 
vooral om minder groei dan waar men vanuit ging. 
 
… en ´tegenvallende’ grondopbrengsten 
Als we kijken naar tegenvallende grondopbrengsten, blijkt dat vooral te komen doordat er minder 
grond wordt verkocht en niet omdat de opbrengst per eenheid afneemt. Uit gegevens van het 
kadaster blijkt dat de m

2
 prijs voor bouwgrond (voor vrije kavels) tussen 2005 en 2010 met 30,4 % is 

gestegen. De grootste stijging vond zelfs plaats tussen het eerste kwartaal van 2009 en het eerste 
kwartaal van 2010 (+10,5%) (zie figuur 2).  
 
Figuur 2: Gemiddelde m

2
 prijs in € per bouwkavel, eerste kwartalen 2005-2010 

 

 
 

Bron: Kadaster, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
 
Het klopt dat gemeenten op dit moment veel minder inkomsten met de verkoop/vererfpacht van 
grond genereren. Er is sprake van vraaguitval op de verschillende vastgoedmarkten: woningen, 
bedrijfsterreinen, kantoren en winkels, nieuwbouw en bestaande gebouwen. Vraaguitval tijdens een 
recessie is niet uitzonderlijk. Maar waarom is het dan zo’n probleem? 
 
 
 
Er is iets aan de hand in ruimtelijk ordeningsland. Het is niet alleen de financiële crisis die crisis in de 
ruimtelijke ordening veroorzaakt. De crisis lijkt als welkom excuus gebruikt te worden als externe 
oorzaak voor het huidige planningsprobleem. Het gaat om een soort collectief cognitief 
dissonantieproces

7
, waarbij de situatie zo ingekaderd wordt dat het lijkt of al de ontwikkelaars, 

wethouders, stedenbouwers, EZ-mensen, projectleiders etc. er niets aan (hebben) kunnen doen. Het 
geschetste beeld van ‘het is crisis en daarom gaat het slecht’ leidt wellicht zelfs tot ontkenning van 

                                                 
6
 Met Het Nieuwe Werken (HNW of Werken 2.0) wordt ingezet op meer flexibele arbeidstijd en werkomgeving, 

vaak gericht op kostenbesparing en productiviteitsverhoging. 
7
 Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis 

nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is 
met iemands overtuiging. Volgens de theorie voelen mensen een sterke drang om dissonanties te verkleinen 
door hun opvattingen of hun gedrag aan te passen of te rationaliseren (Cooper, 2007: 6)). 
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meer structurele problemen: de ontwikkelingsluchtbellen en -luchtkastelen die het laatste decennium 
zijn gecreëerd in tijden van overvloedige middelen, overambities, overoptimisme en een sterk geloof 
in het ‘nieuwe economie’-vertrouwen van ‘altijd groei’ dat begin deze eeuw zijn intrede deed. Dit 
sloot immers goed aan bij de liberale ruimtelijke ordening op basis van groei die Nederland de laatste 
decennia heeft gekend. Dit essay gaat in op hoe overoptimisme de Nederlandse ruimtelijke ordening 
in zijn greep kreeg. Een aantal oplossingsrichtingen wordt verkend.  
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2. Ruimtelijke ordening op basis van groei 
 
Internationaal imago: een bijna mythische reputatie 
Buitenlandse planologen zijn vaak erg enthousiast over de Nederlandse ruimtelijke ordening 
(Fainstein, 2005). Nederland wordt gezien als een voorbeeld van een effectieve ruimtelijke 
ordeningspraktijk. Men prijsde plannen, de duidelijk afgebakende bestuurlijke verantwoordelijkheden, 
de compactheid en kwaliteit van de Nederlandse steden, met Amsterdam voorop, de lage 
automobiliteit, de consistentie in beleid en de verantwoorde wijze van het omgaan met de open 
ruimte, met het Groene Hart als lichtend voorbeeld. In planologisch opzicht wordt Nederland gezien 
als een success story (Alterman 1997; Bolan 1999) of planners’ paradise (Faludi & Van der Valk, 1994). 
De reputatie is vooral gebaseerd op plannen uit de periode van gebundelde deconcentratie, inclusief 
de groeikernen (jaren 70), waarin het idee van de verzorgingsstaat hoogtij vierde, en sterk werd 
geloofd in een maakbare samenleving. Faludi en Van der Valk (1994) omschrijven het beleid van 
gebundelde deconcentratie als een succesvolle Nederlandse planning doctrine en een “coherent body 
of planning thought after all”. Zij verwijzen daarbij eigenlijk vooral naar de periode voor 1985. Nog 
steeds wordt er in het buitenland echter met bewondering gekeken naar de hoeveelheid plannen en 
ontwikkelingen die we in Nederland hebben. Er wordt veel gepland en geïmplementeerd

8
, vindt men, 

waarbij de planners een belangrijke sturende rol hebben.  
 
Planvolgend of ontwikkelingsgericht 
Nederlandse planologen weten dat de reputatie die het Nederlandse planningsstelsel in het 
buitenland heeft niet zo verdiend is als vaak wordt gedacht. Op papier is de Nederlandse planning één 
van de meest plan-led systemen in de wereld, met een duidelijk onderscheiden rol voor de drie 
overheidslagen. Maar in de realiteit is het systeem veel meer ontwikkelinggericht dan gedacht. Door 
toepassing van vrijstellingen, zogenaamde artikel 19 plannen onder de oude WRO, wijkt het 
eindresultaat vaak behoorlijk af van de internationaal geprezen plannen. Ook ontstaan zo negatieve 
gevolgen voor de rechtszekerheid, die meestal echter onderbelicht blijven. 
 
Onderzoek heeft bovendien aangetoond dat het Nederlandse nationaal ruimtelijk 
verstedelijkingsbeleid minder succesvol blijkt te zijn geweest als de ambities uit de plannen tegenover 
de uitkomsten in de praktijk worden gezet (Glasbergen & Simonis, 1979; Bontje, 2003). Het in het 
gebundelde deconcentratiebeleid afgesproken aantal woningen werd inderdaad in de groeikernen 
gebouwd, maar tegelijkertijd was er sprake van aanzienlijke verstedelijking buiten de groeikernen 
(Ostendorf & Musterd 1996). Vooral de kleine kernen groeiden onevenredig snel, terwijl juist de 
steden (tussen 1965-1985) te maken kregen met een bevolkingskrimp. De in de tweede nota RO 
voorspelde bevolkingsgroei van 20 miljoen inwoners in 2000 was geringer dan gedacht, en de groei 
die er was, was regionaal heel verschillend. Daarentegen was de wens om suburbaan te wonen groter 
dan verwacht, mede door het toegenomen autobezit en omdat de omstandigheden in de steden te 
wensen over lieten. Ondanks dat werd verwacht dat door de grote toestroom van bewoners vanzelf 
bedrijvigheid zou ontstaan in de groeikernen, bleef het aantal banen in de groeikernen sterk achter, 
zodat er veel mobiliteit ontstond, wat uiteindelijk geleid heeft tot veel congestie (OECD, 2007).  
 
In gebieden als het Groene Hart en de bufferzones, bedoeld om te voorkomen dat de steden zouden 
uitdijen was de snelheid van verstedelijking lager dan daarbuiten (Koomen et al 2008). Toch zijn ook 
die gebieden meer verstedelijkt dan op grond van de plannen verwacht werd. Het Groene Hart is in 
de loop van de jaren gekrompen. Zo ligt een groot deel van de VINEX-wijk Leidsche Rijn

9
 in het Groene 

Hart, en werd recent een hap bij Gouda (figuur 3) uit het Groene Hart genomen: de Zuidplaspolder, 
met een forse verstedelijkingsopgave. En zelfs zonder de ontwikkelingen in de delen die eruit geknipt 
zijn mee te tellen, blijkt de bevolking in het Groene Hart dubbel zo snel gegroeid te zijn als in de rest 
van Nederland (Van Eeten & Roe, 2000; Bontje, 2003). Dat wil niet zeggen dat het beleid er beter niet 
geweest had kunnen zijn, maar het nuanceert het succes. De inzet op het beschermen van open 
ruimte leidde tot hogere grondwaardes op plekken waar wel ontwikkeld kon worden. De inkomsten 
uit gronduitgifte zijn mede daardoor een belangrijk verdienmodel van de ruimtelijke ordening 

                                                 
8
 Al bestaat in Nederland vaak de perceptie, dat het eindeloos duurt vanwege de complexe processen.  

9
 Waarbij moet worden aangetekend dat hier ook heel veel kassen waren te vinden en het dus niet zo ‘groen’ 

was.  
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geworden, zoals we later zullen zien. Deze maatschappelijke baten, bijvoorbeeld relatief veel sociale 
woningenbouw

10
, krijgen veel aandacht in het buitenland. 

 
Het plan meer centraal 
De Vijfde Nota was ooit bedoeld om opnieuw het plan centraal te stellen. Uiteindelijk werd dit, in de 
vorm van de Nota Ruimte, echter vooral een procesnota. Ook aan de fundamentele herziening van de 
WRO lag een sterke wens ten grondslag om het bestemmingsplan in ere te herstellen als belangrijkste 
element van de ruimtelijke ordening. De Wro, in werking getreden op 1 juli 2008, zette daarmee weer 
meer in op de sturingsfunctie. Maar de Wro heeft niet geleid tot de gewenste versteviging van 
plannen. Uit de evaluatie van de nieuwe Wro blijkt dat het bestemmingsplan weliswaar zijn rol terug 
heeft gekregen als belangrijkste normstellende instrument, maar dat sprake is van veel 
postzegelbestemmingsplannen, die gebruikt worden om concrete ontwikkelinitiatieven van een 
juridisch-planologische basis te voorzien, of om het bestaande of bestemde gebruik vast te leggen 
(PBL, 2010: 15-17). En intussen is er met de invoering van de Crisis- en Herstelwet (CHW) opnieuw een 
ontwikkelingsgericht uitzonderingsinstrument gekomen, doordat het projectbesluit niet meer binnen 
een jaar door een nieuw bestemmingsplan gevolgd hoeft te worden. De artikel 19 procedure is in 
feite gereanimeerd, waardoor het systeem veel minder plan-led is dan beoogd was. Het zit blijkbaar 
toch ingebakken in het Nederlandse systeem om af te wijken van plannen en ruimte voor 
ontwikkelingen te genereren. 
 
Figuur 3: Het Groene Hart (PKB Kaart Vijfde Nota) 
 

 
Bron: Ministerie van VROM, 2001 

 
De wens van veel mensen om hun stadwoning te verruilen voor een, vaak ruimere, betere en 
goedkopere nieuwbouwwoning buiten de stad, leidde dus tot groei buiten de stad. De meer landelijke 

                                                 
10

 Lange tijd was er via grond voor woningbouw nauwelijks geld te verdienen. Er werden vooral goedkope 
woningen gebouwd. De gemeente kocht de grond, maakte het bouwrijp en verkocht het relatief goedkoop aan 
woningbouwcorporaties.  Na de jaren 90 veranderde dit. Toen werd het vooral aantrekkelijk om duurdere 
woningen te bouwen.  
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gemeenten willen graag deze groeiende bevolking accommoderen: meer mensen leverde meer 
inkomsten op via het gemeentefonds, maar door te ontwikkelen waren er ook middelen via de 
grondexploitatie te verdienen. Ook voor marktpartijen was (en is) ontwikkelen in uitleggebieden 
interessanter. De inzet op een uitgebreid netwerk van wegen faciliteerde de landelijke 
woonbehoefte

11
. Voor de maatschappelijke kosten daarvan, was heel lang geen aandacht. 

 
Hoewel er dus een druk was op groei in het landelijk gebied te accommoderen, bestond tegelijkertijd 
op lokaal niveau juist een cultuur om conservatief te plannen. Als er een vrijstelling van het 
bestemmingsplan nodig is, kan een gemeente - informeel - veel meer regie voeren, dan als een 
voorgestelde ontwikkeling past in het bestemmingsplan. En hoewel het Nederlandse stelsel officieel 
geen voor-wat-hoort toestaat, kon er feitelijk wel onderhandeld worden. Op die manier werd via de 
grondexploitatie een deel van de ‘overwinst’ teruggeboekt naar de gemeenschap. Wel ontwikkelen 
op gewilde plekken, maar een langzaam tempo, met veel regie, leek daarvoor de beste strategie. 
 
Groei en grond 
De nationale overheid, die met het gebundelde deconcentratiebeleid nog een duidelijk stempel op de 
ruimtelijke ordeninguitkomsten had, koos in 1982 voor een kaderstellende rol bij het compacte stad 
beleid en later ook bij de VINEX. Gemeenten waren aan zet. Het idee was, naast het geloof dat 
compacte ontwikkeling goed was voor de maatschappij, om met een effectieve beperking op 
ontwikkelingen buiten de stadsregio’s de prijs van grond daarbinnen te laten stijgen, om zo 
gemeenten in staat te stellen meer van de bijkomende kosten (zoals infrastructuur) uit de 
grondverkoop te laten betalen. Hierdoor werd de noodzaak van overheidssubsidies verkleind 
(Needham & Faludi, 1999: 487). Gemeenten, als belangrijke actoren op de grondmarkt, kunnen de 
grondprijs beïnvloeden en zo gewenste ontwikkelingen subsidiëren door grond tegen lagere kosten 
aan te bieden. De mogelijkheid om de prijs te bepalen stelt gemeenten ook in staat om door middel 
van kruissubsidies het surplus te herinvesteren in sociaal wenselijke goederen zoals goedkope 
huisvesting, groen of infrastructuur (Needham, 2007: 186). Op deze manier bood groei kansen aan de 
samenleving.  
Maar bij de VINEX bleek dit deels een misrekening, omdat gemeenten in die tijd krap bij kas zaten

12
. 

Zij konden zelf moeilijk grond verwerven. De marktpartijen verwierven wel grondposities, al dan niet 
in een samenwerkingsverband

13
 met de oorspronkelijke eigenaar. Het recht op zelfrealisatie dat 

vervolgens werd geclaimd, leidde ertoe dat gemeenten afhankelijk werden van de marktpartijen
14

. 
Doordat er minder sociale woningbouw in de plannen zat, was er ook geen onteigeningstitel. De forse 
bestemmingswinsten kwamen ten goede aan de markt, aan boeren en soms ook aan gemeentelijke 
grondbedrijven. De samenleving draaide op voor de kosten van infrastructuur, waterbeheer, groen en 
voorzieningen

15
.  

 
Met haar advies ‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’ vroeg de WRR (1998) aandacht voor de 
maatschappelijke kosten die het privaat realiseren van ruimtelijke projecten met zich mee bracht. De 
WRR pleitte voor financiële vereveningsconstructies in gebiedsplanningprocessen, zodat een deel van 
de winst op projectontwikkeling (vastgoed) ten goede zou komen aan het gebied. Met deze manier 
van werken zou sneller en slimmer, met win-win uitkomsten, meer ruimtelijke kwaliteit te realiseren 
zijn. Deze manier van gebiedsplanning vroeg om nieuwe verhoudingen tussen overheden, 
marktpartijen en particulieren. Ontwikkelingsplanologie werd al snel als term geadopteerd. Het sloot 
goed aan bij de trend van het neoliberalisme in de maatschappij, die sinds de jaren 80 was ingezet. 

                                                 
11

 In het buitenland wordt vaak gedacht dat het rijk de belangrijkste actor is in een sterk hiërarchische systeem 
van ruimtelijke ordening. Dit klopt niet. Elk van de drie overheidslagen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. 
Alleen het bestemmingsplan is bindend. Met de Wro kunnen Rijk en provincie ook bestemmingsplannen maken. 
In dit opzicht betreft het een centralisatie. 
12

 Mede ook doordat zij vaak nog met een erfenis kampten van de enorme verliezen die zij hadden geleden bij de 
grondcrisis in de jaren 80. Dit heeft er ook toe geleid dat sommige gemeenten heel voorzichtig werden. 
13

 Als er een voorkeursrecht door de gemeente werd gevestigd, kocht de ontwikkelaar bijvoorbeeld niet de 
grond, maar werd er samengewerkt met een boer, die op papier de woningen realiseerde. 
14

 Wat in het tijdperk van de privatisering vaak niet eens als een probleem werd gezien. 
15

 In dit opzicht is het ook maar de vraag of binnenstedelijke herstructurering nu echt zo veel duurder is dan de 
VINEX was. Uitleg brengt ook veel maatschappelijke kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor het aanleggen van 
infrastructuur, openbaar vervoer, aantasting landschap etc.  
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Accenten verschuiven of beide benadrukken? 
Het rijk zette, net als de regionale overheden, sterk in op deze ontwikkelingsplanologie. De Vijfde 
Nota, later Nota Ruimte, stelde: “Deze nota stelt ‘ruimte voor ontwikkeling’ centraal en gaat uit van 
het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Deze nota ondersteunt gebiedsgerichte, integrale 
ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. Het accent verschuift van ‘toelatingsplanologie’ 
naar ‘ontwikkelingsplanologie’.” (Nota Ruimte, 2004, p. 5). 
 
 

Box 1 
College 6, VS8b, 16 maart 2006, Bachelor Planologie, UvA 
Vraag voor studenten: Hoe verhouden TP (toelatingsplanologie) en OP (ontwikkelingsplanologie) zich 
tot elkaar? Welk van de figuren klopt? 
 
 

 
 
Onder toelatingsplanologie staat vaak de meer passieve rol van de overheid centraal: in 
(bestemmings)plannen wordt aangegeven wat mag en kan volgens de ruimtelijke ordeningsregels die 
maatschappelijke waarden beschermen. Initiatieven worden aan deze voorgestelde bestemming 
getoetst. Bij ontwikkelingsplanologie staat het uitvoeren van plannen centraler. 
Ontwikkelingsplanologie: 
- is de ruimtelijke vertaling van de wens de ‘ontwikkelkracht’ te vergroten (Nota Ruimte, 2004: 6); 
- ‘dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid’; 
- accentverschuiving van ‘het stellen van beperkingen’ naar ‘het stimuleren van ontwikkelingen’ 

(Nota Ruimte, 2004: 21). 
 
In de nota Ruimte legde “het kabinet [..] meer de nadruk op ‘ontwikkelingsplanologie’ en minder op 
‘toelatingsplanologie’” (Nota Ruimte, 2004:  21). Het actief initiëren van ontwikkelingen door 
overheid en betrokkenen kwam centraal te staan. Er werd verondersteld dat een combinatie van 
belangen met een probleemoplossende en uitvoeringsgerichte benadering zou leiden tot win-win 
uitkomsten voor het gebied, de bewoners en de maatschappij als geheel. Via projectenveloppen en 
rood-voor-groen financieringsconstructies zou waardecreatie voor het hele gebied kunnen 
plaatsvinden. Met deze insteek is de nota uiteindelijk vooral een neoliberale procesnota geworden in 
plaats van de inhoudelijke nota waar in eerste instantie op werd ingezet. De markt kreeg een 
belangrijkere positie in de planologie en zelfs de overheid ging zich in toenemende mate als markt 
gedragen. 
 
De VROM-Raad schreef al snel dat het niet zozeer een omslag van toelatingsplanologie naar 
ontwikkelingsplanologie betrof, maar dat ontwikkelingsplanologie en toelatingsplanologie als 
complementair moeten worden gezien (VROM-Raad, 2004: 24); als “twee uiteinden van het 
planologisch continuüm, en beide zijn nodig” (ibid.). Het beeld van een continuüm riep wel, net als in 
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de nota Ruimte gebeurde, een beeld van substitutie op: als je meer ontwikkelingsplanologie wilt, heb 
je minder toelatingsplanologie nodig. Complementariteit zet juist in op een positieve, aanvullende 
relatie (meer ontwikkelingsplanologie, dan ook meer toelatingsplanologie nodig)

16
. 

 
In de praktijk van de ruimtelijke ordening is de werkwijze van ontwikkelingsplanologie 
gebiedsontwikkeling gaan heten. Volgens de website van het ministerie van VROM gaat 
gebiedsontwikkeling “over een meervoudige (‘complexe’) opgave waar meerdere partners 
noodzakelijk bij betrokken moeten worden. Het is een werkwijze waarbij in een afgebakend gebied 
verschillende functies aan verandering toe zijn en waar planning, én met name uitvoering door 
samenwerking van overheid, markt en samenleving tot stand wordt gebracht

17
.” 

 
Hausse van gebiedsontwikkelingen 
Het afgelopen decennium is er een hausse aan gebiedsontwikkelingen gestart. Elk 
gebiedsontwikkelingsproject is maatwerk. Er wordt aangesloten bij wat waar kan (projectgericht), 
vanuit maatschappelijk perspectief, met inschakeling van de kracht van de markt. Juist in een gebied 
kunnen relaties gelegd worden met andere belangen (economie, onderwijs etc). Meer kwaliteit staat 
centraal, waarbij regionale waarden versterkt en gestimuleerd worden (Janssen-Jansen, 2004: 299).  
 
Het is lastig om gebiedsontwikkelingen met elkaar te vergelijken. Bij elke gebiedsontwikkeling is de 
context anders en zijn de belanghebbenden en participerende partijen divers wat iedere 
gebiedsontwikkeling uniek maakt. De mate van succes is moeilijk objectief vast te stellen. De 
reconstructie van Roombeek in Enschede wordt vaak aangehaald als zeer succesvol 
gebiedsontwikkelingsproject (Habiforum, 2009). Maar juist dit project had een heel fatale aanloop en 
daarom een abnormale grote financiële steun van het Rijk en de gemeente

18
, waardoor het lastig is 

lessen te trekken voor andere binnenstedelijke herstructureringsprojecten
19

. In de ene 
gebiedsontwikkeling is het ook eenvoudiger om win-win situaties te creëren, met waardecreatie voor 
alle belangen, dan in de andere, waar in feite sprake is van een win-lose situatie en de inpassing van 
het ene belang het andere verdringt (Janssen-Jansen, 2010). Een potentiële win-win 
gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld bij het Hart van de Heuvelrug programma) vereist een ander 
proces dan een gebiedsontwikkeling die per definitie een win-verlies is. Bij het project Groot-
Mijdrecht Noord bleek het vinden van een gezamenlijke probleemdefinitie onmogelijk, omdat de 
inwoners wier huis onder water zou komen te staan anders dachten over de mogelijkheid en 
noodzaak om “ernstige regionale waterproblemen om te buigen naar kansen voor de Noordvleugel 
waar het gaat om natuur en recreatie en klimaatbestendig wonen en werken” (Van Rooy, 2007: 4).  
 
Inhoud van plannen & financieringsconstructies 
Bij de hausse aan gebiedsontwikkelingen heeft het plan een andere functie gekregen. “Bij 
ontwikkelingsplanologie is een plan *…+ vooral de resultante van een proces; het plan als drager van 
gezamenlijke afspraken” (Ministerie van VROM, 2003: 4). De inhoud van planning, die juist zo 
belangrijk is, is wat op de achtergrond geraakt; wat ‘kan’ is doorslaggevender geworden, dan ‘wat zou 
maatschappelijk gezien het beste zijn’. De voor de Nederlandse ruimtelijke ordening zo kenmerkende 
balans tussen positieve (hier kan wel iets) en negatieve planning (dit mag niet) is doorgeschoten naar 
het debat of er wel genoeg plekken zijn om te ontwikkelen en hoe voorkomen kan worden dat het 
planningssysteem ontwikkelingen hindert. Dit debat wordt vooral gevoerd door ontwikkelaars, 
investeerders, stedenbouwers en architecten, en ook: politici. Grote afwezigen: de planologen. 
 
Waar OP TP nodig heeft 
De inzet op gebiedsontwikkeling heeft een aantal innovatieve instrumenten aan de gereedschapskist 
toegevoegd. Met deze instrumenten kan meerwaarde voor de omgeving gecreëerd worden. De 

                                                 
16

 Vergelijk ook de complementaire goederen in economische zin, waarbij het gebruik van het ene product 
positief gerelateerd is aan het gebruik van een bepaald product, bijvoorbeeld de DVD-speler en DVD-schijfjes. 
Deze producten waren substituten voor de VHS videosystemen (negatieve correlatie) 
17

 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10343. Laatst geraadpleegd: 19 augustus 2010. 
18

 Naast de verzekeringsgelden die de eigenaren kregen uitgekeerd. 
19

 En daarbij zijn er velen die liever de oude situatie hadden behouden. 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10343
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meeste gebiedsontwikkelingsverdienmodellen
20

 (rood-voor-groen, rood-voor-blauw) leunen echter 
op het principe schaarste (ontwikkelbeperkingen). Bij projecten als Bloemendalerpolder en 
Wieringerrandmeer in Noord-Holland, Blauwe Stad in Groningen, Hart van de Heuvelrug in Utrecht, 
Ruimte voor Ruimte in Brabant, worden de groene en/of blauwe ambities betaald uit de ontwikkeling 
van woningen in het hogere prijssegment

21
. De provincies nemen vaak een aanzienlijk deel van het 

risico van voorfinanciering op zich.  
 
De marktprijs voor woningen is bij dit soort constructies heel belangrijk. Dit type marktgeoriënteerde 
financieringsconstructies vraagt daarom om een duidelijke balans tussen aanbod en vraag, waarbij via 
beperkingen genoeg schaarste noodzakelijk is om de ingecalculeerde verdiencapaciteit te realiseren 
(Spaans et al, forthcoming). Hier speelt juist de toelatingsplanologie een rol

22
. Bij de VINEX-locaties 

was dat een belangrijk uitgangspunt, maar nu lijkt dat – in elk geval bij veel van de 
gebiedsontwikkelingen - vergeten.  
 
Genius loci zonder context 
Bij deze lokale of regionale gebiedsontwikkelingsprojecten, gericht op behoud of verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit, is vooral de genius loci van de plek uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling 
en invulling. De functionele invulling is niet in de context van het programma van de totale stad en of 
regio geplaatst. En nu is er meer aanbod dan vraag. Dit fenomeen doet zich voor bij tal van mooie 
projecten in diverse gemeenten, waarbij het zowel om lokale als regionale projecten gaat.  
 
Projecten concurreren daardoor met elkaar, en soms ook nog eens met al langer bestaande 
binnenstedelijke ambities of potentieel nieuwe uitleglocaties (bijvoorbeeld Rijnenburg versus Hart 
van de Heuvelrug). Er is een overaanbod aan bouwtitels en plannen gecreëerd voor voornamelijk dure 
woningen, die nog een extra duur zijn in verband met de verbeterambitie. Ook bij binnenstedelijke 
herstructurering (de meer lokale gebiedsontwikkeling) zijn juist deze relatief dure woningen nodig om 
projecten rendabel te maken

23
. Er is veel meer aanbod in deze categorie dan er vraag is.  

 
Een flink aantal bestaande gebiedsontwikkelingen kenmerken zich door veel ambitie (dit is goed voor 
de gemeente) en een sterk optimisme (het gaat zeker lukken). Dit heeft een paar heel aardige 
projecten opgeleverd, vooral waar er een sterke (provinciale) regie gevoerd is en wordt, bijvoorbeeld 
bij Ruimte voor Ruimte in Brabant.  
 
Bij andere projecten zijn wel wat vraagtekens te plaatsen. Zo is de Kop van Zuid een heel aardig deel 
van Rotterdam geworden, maar de ontwikkeling is wel grotendeels door de overheid gefinancierd. 
We vinden er onder andere de Erasmusbrug, het havenbedrijf, de rechtbank, de belastingdienst, een 
nieuwe metrohalte, een hogeschool, en binnenkort ook de gemeente Rotterdam. De gemeente zal 
dan een deel van het nieuwe icoonproject “De Rotterdam” in gebruik nemen. Mede dankzij de 
verhuisbehoefte van de gemeente (publieke investering) werd dit project, waarvan het ontwerp al uit 
2001 stamt, maar waarvan de verhuur sindsdien stokte, haalbaar. Maar op het Marconi-plein (waar 
nu de gebouwen van de gemeente Rotterdam staan), één van de herstructureringswijken van 
Rotterdam, staat straks een aantal kantoortorens helemaal leeg. Ook de binnenstad van Rotterdam 
heeft het zwaar. Een aantal bedrijven, zoals de KPN, Deloitte en AKD zijn verhuisd naar de Kop van 
Zuid. Voorheen zaten deze bedrijven op andere plekken in Rotterdam. De plek zelf is geweldig, met 
veel hedendaagse architectuur en stedenbouwkundige kwaliteiten. De locatie is top, al is het niet het 
beoogde ‘internationaal concurrerende vestigingsmilieu’ geworden. En er is een planologische 
schaduwkant. De kantorenleegstand in Rotterdam is intussen opgelopen tot 13,8 %. En hoewel de 

                                                 
20

 De elasticiteit van het aanbod van woningen is in Nederland bijzonder laag. Dit is altijd in het belang geweest 
van de belangrijkste aanbodfactoren: de markt had baat bij langzame, maar wel gestage groei. De grote vraag 
naar woningen, in combinatie met een kredietexplosie (enorm toegenomen leencapaciteit van kopers), heeft tot 
grote prijsstijgingen (een prijzenluchtbel) geleid, terwijl de kwaliteit van woningen niet navenant toenam.  
21

 Vergelijkbare constructies zijn te vinden bij de aanleg/omlegging van wegen zoals de N201. De investeringen 
daarvoor zouden moeten worden terugverdiend door de aanleg van bedrijventerreinen. Dit vraagt ook om 
restrictief bedrijventerreinenbeleid.  
22

 Bij het Hart van de Heuvelrugprogramma bleek de rol van het streekplan, en de goedkeuringsbevoegdheid van 
de provincie heel belangrijk. Rode ontwikkelingen worden alleen toegestaan als de rood-groen balans positief is.  
23

 En al helemaal als er ook een ambitie is om goedkope woningen te realiseren. 
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bedrijven zonder de Kop van Zuid Rotterdam misschien wel verlaten hadden, en nu niet, is in dat 
opzicht de Kop van Zuid misschien toch minder succesvol dan vaak wordt gedacht. Een aantal andere 
plekken is verslechterd.  
 
De M van Koolhaas in Den Haag, op een toplocatie bij het Centraal Station, had ook een gemeentelijk 
garantstelling voor afname van 17.500 m

2
 bvo nodig om ‘haalbaar’ te worden. De ontwikkelaar kreeg 

alleen de ‘business case’ niet rond, maar als de overheid een stuk risico zou overnemen, kon het wel. 
Toen het zelfs met die garantstelling niet lukte, werd de gemeente gevraagd nog meer risico te 
dragen. Daar was in de stad, met zo’n 12 % kantorenleegstand, geen draagvlak voor.  
 
In internationaal perspectief zijn dit soort, al dan niet verkapte, publieke subsidiëringen opmerkelijk. 
Het argument is vaak dat het werkgelegenheid voor de stad oplevert en het een plek op de kaart zet. 
De uitstraling zou leiden tot spin-off. Of iets anders niet meer zou hebben opgeleverd blijft meestal 
een onbeantwoorde vraag.  
 
Als vastgoedprojecten zoals ‘De Rotterdam’ en ‘de M’ uit zichzelf al niet haalbaar zijn, maar alleen 
door mede-investering van overheden, hoe moet het dan met heel veel andere projecten? Dat de 
overheid in veel gevallen bijsprong en risico’s voor ontwikkelaars zo vaak wel heel gemakkelijk konden 
worden afgewenteld heeft de markt misschien ook wel wat lui gemaakt. Het sloot aan bij de tijdgeest, 
maar de consequenties worden steeds duidelijker. Overheden hebben vaak grote risico’s, die lang niet 
altijd goed vastgelegd waren, genomen bij projecten. Vaak konden overheden de risico’s niet goed 
overzien door een gebrek aan realistische planningen. Van dezelfde overheid wordt nu verwacht dat 
zij projecten uit het slop trekt. Dat lukt vaak niet, al wordt het nog wel geprobeerd met allerlei 
crisismaatregelen van gemeenten, provincies en het rijk.  
 
Rijkshulp bij problemen 
Gemeenten kijken in ieder geval graag naar het rijk om problemen op te lossen die ze zelf veroorzaakt 
hebben. Ze voeren bijvoorbeeld een slecht bedrijventerreinenbeleid. (Beleids)Concurrentie tussen 
gemeenten op het gebied van bedrijventerreinen heeft geleid tot lagere grondprijzen, overaanbod en 
relatief snelle veroudering van een eerder gebouwde voorraad. Dit leidt tot problemen die 
gemeenten hogere overheden met geld vragen op te lossen. Kosten 6,35 miljard tot 2020 (maar de 
veroudering daarna gaat door) (Taskforce Noordanus, 2008). Wanneer is er sprake van slecht gedrag 
belonen?  
 
Tegelijkertijd blijft er worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, omdat er 
een druk blijft om via het grondbedrijf inkomsten te genereren. En juist die inkomsten staan nu onder 
druk: er is minder gronduitgifte door afname van de vraag, terwijl de rente oploopt. Gronden moeten 
worden afgewaardeerd. En hoewel er duidelijke tekenen zijn dat de ruimtelijke opgave in de 
toekomst gaat veranderen, met veel duurdere ingrepen (herstructurering) wordt tegelijkertijd 
gezocht naar verdienmogelijkheden. Als een bedrijf naar een gemeente wil komen, moet er een 
plekje zijn. Dus de gemeente moet zorgen dat er genoeg plekken zijn. Want als er schaarste is, kan er 
niet gegroeid worden. En groei is belangrijk; het staat centraal in het Nederlandse denken.  
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3. Tussen groeidenken en krimpfeiten 
 
Economische en financiële indicatoren gaan hoofdzakelijk over groeivoeten en niet zozeer over groei; 
bedrijven praten over winstgroeidoelstellingen en niet over winstdoelstellingen. Ook in de ruimtelijke 
ordening gaat het over groei: meer woningen, meer banen, meer kantoren. We zagen al dat 
vraaguitval en afvlakkende groei worden gezien als krimp.  
 
Het ging vaak goed, en hoewel er tijden van recessie en krimp waren, herstelde de groei zich meestal 
wel. Vooral de jaren 90 lieten hoge economische groeicijfers zien. Door groei kwam er meer geld, 
meer vraag en weer meer groei. Met ook nog financieringsmodellen die sterk van groei, en in 
toenemende mate, van groei van groei, afhankelijk zijn, hebben de principes van de Nederlandse 
Ruimtelijke ordening meer weg van groeihandelen dan de ‘controlled growth planning’ van weleer. 
De planologen hebben de afgelopen twee decennia een ondergeschikte rol gespeeld. 
 
Het groeidenken is vooral iets van de laatste vijftig jaar. De Nederlandse bevolking, en 
beroepsbevolking (zie figuur 4) is de afgelopen jaren sterk gegroeid (met uitzondering van de steden 
tussen 1965-1985), net als de economie. Tussen 1993 en 2007 groeide de werkgelegenheid met 2,7% 
per jaar. De bevolking is van 10 miljoen in 1950 toegenomen tot 16,6 miljoen in 2010. 
 
Figuur 4: Groei beroepsbevolking (x 1000) 
 

 
 

Bron: CBS 2010 
 
Kijken in de glazen bol 
Het CPB publiceerde in 2004 vier toekomstscenario’s: ‘De vier vergezichten op Nederland’ (2004a). 
Hoewel juist op dat moment een wat sombere economische stemming heerste na het economisch 
optimisme dat Nederland eind jaren negentig in zijn greep had, presenteerde het CPB voor 2040 vier 
scenario’s waarin de Nederlandse economie in veertig jaar met 30 tot 120 procent groeide (gemeten 
in BBP per hoofd van de bevolking). Het matig positieve persbericht “Forse welvaartstijging is een 
reëel perspectief voor de komende decennia” (CPB, 2004b) leidde tot grote euforie in de Nederlandse 
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kranten. En hoewel duidelijk was dat de Lissabon-doelstellingen
24

 in geen van de scenario’s gehaald 
zouden worden, leidde dit tot een euforische stemming in Nederland. Dat in de jaren daarna (2005-
2007) gemiddeld zelfs een BBP-groei van 3,1 % gehaald werd, overtrof alle verwachtingen, zelfs het 
hoogste Global Economy scenario (met een groei van 2,6% per jaar), waarbij internationale 
samenwerking met een grondige herziening van de collectieve sector gepaard gaat. Dit scenario is 
veelal als uitgangspunt gebruikt in ruimtelijke prognoses, waarbij vaak geen aandacht is voor de 
grotere inkomensongelijkheid, relatief geringe aandacht voor het milieu en grote 
immigratiestromen

25
 die van dit scenario deel uitmaken.  

 
Het idee van scenario’s is juist om mogelijke toekomsten te laten zien; het zijn geen voorspellingen. 
Gezien de huidige bevolkingsprognoses verliezen scenario’s met een hoge bevolkingsgroei aan 
realiteitswaarde. De ontwikkeling in Nederland sinds het verschijnen van de vier scenario’s sluit wat 
betreft economische groei per hoofd van de bevolking en de huidige bevolkingsprognoses het meest 
aan bij het Transatlantic Market model

26
 (MNP, 2007). Toch duiken overal nog de hoogste 

groeiscenario’s op om te laten zien wat er gebeurt bij een hogere (economische groei) (Global 
Economy, of A1) (Nederland later), maar niet bij een lagere groei. Het Randstad 2040-rapport 
(Ministerie van VROM, 2008: 65) stelt dat “het gebruik van relatief hoge scenario’s bij de ambitie van 
het kabinet om de Randstad te laten uitgroeien tot een topregio in Europa” past. “Omdat de 
toekomst onzeker is en allerlei trendbreuken kunnen optreden, leveren beide scenario’s bovendien 
de meest robuuste beleidskeuzes op. Met robuust wordt bedoeld dat er niet “op het laatste moment 
maatregelen genomen hoeven te worden die niet optimaal zijn” (ibid.). Om voorbereid te zijn op 
extra ruimtevraag, zijn vraagramingen volgens het hoogste scenario gekozen (DRO, 2005; Plabeka, 
2006). 
 
Bij de tweede Plabeka-ronde wordt zo ook ingezet op het hoogste groeiscenario omdat dit “het beste 
aansluit op de uitgangspunten van de Economische Agenda MRA 2010-2014” en dat “door op het 
hoogste scenario te reserveren *…+ er in alle tijden aan de eventuele economische vraag voldaan kan 
worden” (BO PRES, 2010). Het gehanteerde hoogste groeiscenario (Global Gateway) gaat zelfs uit van 
meer groei dan in het Global Economy

27
 scenario, omdat ervan wordt uitgegaan dat de Amsterdamse 

regio een veel hoger economische groei dan de rest van Nederland kent (zie bijvoorbeeld 
CPB/MNP/RPB, 2006) 
 

                                                 
24

 De zogeheten Lissabon-strategie werd in 2000 opgesteld door de Europese regeringsleiders, met als doel de 
Europese Unie in 2010 de meest dynamische en concurrerende kenniseconomie ter wereld te laten zijn door te 
investeren in een duurzame economische groei en meer en betere banen. Er werden verschillende doelen 
gesteld op het gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid, onderwijs en industrie. De economische pijler van de 
strategie ging uit van een BBP-groei van 3% per jaar. 
25

 Om het GE scenario te blijven volgen had het migratiesaldo, gerelateerd aan de economische groei, op het 
niveau van 2000 moeten blijven (+ 53873). Het GE scenario gaat ervan uit dat er in 40 jaar gemiddeld 54000 
mensen per jaar zouden immigreren (+2.160.000) (vooral arbeidsmigranten). Tussen 2001 en 2009 was het totale 
migratiesaldo: 56.347. Door de immigratie zou ook het vruchtbaarheidcijfer groeien van 1,72 in 2000, naar 1,9 in 
2040 (cbs.nl). Het vruchtbaarheidscijfer is de laatste jaren wel gestegen (naar 1,79 kinderen per vrouw in 2009), 
maar dit laat zich vooral verklaren door zogenaamde uitgestelde geboorten (CBS, 2010). 
26

 A2 in het WLO, OESO Baseline (Nederland Later, 2006) 
27

 In zowel de ramingen bij de eerste kantorenreductieronde in 2007 als die van de tweede ronde in 2010 wordt 
het GE scenario als een van de scenario’s gebruikt. Doordat er nu een andere methode en andere basiscijfers 
gebruikt worden dan hiervoor zijn de uitkomsten anders (en lager). Dit maakt de twee (dezelfde scenario’s) toch 
heel moeilijk vergelijkbaar. 
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Figuur 5: Groei aantal banen MRA volgens scenario’s 

 
Bron: BCI, 2010 

 
Als de verwachte groei van het aantal banen in de scenario’s wordt geconfronteerd met de prognose 
voor de groei van de beroepsbevolking in Nederland, blijkt een enorme discrepantie te bestaan. Er 
worden wel meer banen verwacht, maar er zijn geen mensen om die banen te vervullen (zie figuur 6). 
En hoewel de participatiegraad nog iets stijgt (meer vrouwen werken) (zie figuur 7), blijken werkzame 
personen gemiddeld steeds minder te werken (zie figuur 8). Of het langer doorwerken hiervoor een 
oplossing biedt, is maar zeer de vraag. Die afwegingen worden op een heel individueel niveau 
genomen en laten zich moeilijk sturen. 
 
Figuur 6: Prognose (beroeps)bevolkingsgroei  
 

 
Bron: CBS, 2010 
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Figuur 7: Arbeidsparticipatie 
 

Bron: CBS, 2010 
 
 
Figuur 8: Arbeidsjaar/werkzame personen 
 

 
Bron: CBS, 2010 

 
Wie het weet mag het zeggen…. Maar niemand weet het 
Het modelmatig schatten van ruimtelijke ordeningsopgaven op basis van toekomstverkenningen is 
lastig. Het blijft tasten in het duister, zowel wat er gaat gebeuren als hoe dit zich ruimtelijk 
manifesteert. Een trendprognose zegt iets over een trend. Maar wat als sprake is van een trendbreuk? 
 
In tijden van groei hebben de gehanteerde trendmodellen voor prognoses bewezen te werken. Maar 
kunnen we er gemakshalve ook vanuit gaan dat deze groeimodellen zullen werken bij krimp (of 
afvlakkende groei)? Of is het toch makkelijker groei te extrapoleren? Wat betekenen de uitkomsten 
van groeimodellen in tijden dat er geen groei is? 
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Er is een aantal duidelijke trendbreuken zichtbaar: de migratie neemt af, de beroepsbevolking 
stabiliseert, de leeftijd waarop kinderen het huis verlaten neemt toe, de woonduur onder de 35 jaar 
neemt toe. Ook de woningbezettingsgraad laat nu voor het eerst in Amsterdam in 2010 een stijging 
zien (Dienst O&S, gemeente Amsterdam). De kredietbubble is geknapt, waardoor woningzoekenden 
over minder budget beschikken. Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over financiële regelingen 
omtrent de eigen woning. Zal de vraag zich herstellen, of blijft men veel voorzichtiger nu de discussie 
over hypotheekrenteaftrek gevoerd wordt? En als de vraag herstelt, wat wordt dan die vraag? Zal het 
‘huis hoppen’, waarbij de waardestijging van een woning wordt geïnvesteerd in een grotere woning

28
, 

blijven voortduren, of is met daling van de woningprijzen te verwachten dat de woonduur zal 
toenemen omdat het veel langer duurt om bijvoorbeeld de kosten koper investering ‘terug’ te 
verdienen?  
 
Er zijn heel veel onzekerheden voor de toekomst, met veel meer afhankelijkheden dan vaak wordt 
gedacht. Een iets andere input bij de modellen kan al leiden tot heel andere uitkomsten. Je kunt aan 
een tandwiel draaien om een ander in beweging te brengen, maar in een systeem met heel veel 
tandwielen gaan er dan nog veel meer draaien, waarvan sommige de verkeerde kant op. 
 
Totaalbeeld 
De scenario’s die vaak gebruikt worden als grondslag voor ruimtelijke plannen gaan vaak niet in op 
het totaalbeeld: er is vooral aandacht voor de kwantiteit en niet voor de kwaliteit. Hierboven werd al 
even ingegaan op de grote inkomensongelijkheid in het GE scenario, en de geringere aandacht voor 
duurzaamheid.  
 
Verschillende prognoses gaan nogal eens een eigen leven leiden. Hierbij pakt iedere actor die 
prognose die voor hem het beste uitkomt (het dichtst bij de eigen ambities ligt). Niet zozeer de 
prognoses zijn lastig, maar de veelheid ervan, de verschillende schaalniveaus, de input en de wijze 
waarop hiermee wordt omgegaan. Het worden ‘waarheden’

29
, waar soms rigide aan vast wordt 

gehouden, zonder aannames en uitgangspunten, of consequenties ter discussie te stellen
30

. Juist dit 
laatste (de vragen achter de vraag) is belangrijk. 
 
Als de huidige werkgelegenheidsprognoses van de MRA kloppen, betekent dit bijvoorbeeld ook dat of 
de tijdelijke

31
 en/of permanente migratie moet gaan groeien (binnen- of buitenlands), of dat de 

mobiliteit toeneemt
32

: mensen uit andere delen van Nederland komen in Amsterdam werken. Dit is 
niet het beeld dat voortkomt uit de werkgelegenheidsprognoses in andere delen van het land... Ook 
Arnhem, Breda en Den Bosch, en Apeldoorn gaan uit van werkgelegenheidsgroei. Maar de som van 
alle voorspelde werkgelegenheidsgroei in alle gemeenten in Nederland loopt nogal uit de pas met de 
stabiliserende beroepsbevolking. Niemand heeft er echter belang bij dit ter discussie te stellen. Groei 
verkoopt politiek gezien beter. 
 
 “What is a City, but the People”

33
 

De inzet op groei door alle afzonderlijke gemeenten leidt tot groeiagenda’s via meer woningen en 
meer kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Het gaat daarbij vooral over kwantitatieve 
ambities, die ook nog eens allemaal hetzelfde zijn. Er is heel weinig zicht op de mensen erachter. 
Wonen (en werken) worden gezien als bouwopgave. Wie gaan in de huizen wonen en wie gaan 
werken? Waar willen mensen werken? Waar willen en gaan ze wonen? Wat voor soort woningen 
zoeken ze?  

                                                 
28

 Of waarbij op basis van de overwaarde een hogere hypotheek kon worden gegeven. 
29

 In de VS ook wel ‘truthiness’ genoemd, het met hartstocht willen vasthouden aan voorstellingen die waar zijn 
vanuit een persoonlijke, egoïstische visie, zonder dat de waarheid daarvan weerlegd kan woorden door rede of 
tegensprekend bewijs (Bron: komiek Stephan Colbert over George W. Bush). 
30

 Bijvoorbeeld: hoeveel migratie komt er, en is migratie alleen gezinshereniging (dus pas op termijn een 
huishoudensgroei), of gaat het juist om arbeidsmigratie (wel een sterke toename van huishoudens).  
31

 Dit is al een bekend fenomeen in de wetenschap. Onderzoekers komen voor een paar jaar naar Nederland. Ook 
in de IT sector komt dit veel voor, en in de landbouw. 
32

 Een hoger geboortecijfer leidt pas na 20 jaar tot groei in de beroepsbevolking. 
33

 Shakespeare’s Coriolanus III. 
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Het Nirov heeft met behulp van de Nieuwe kaart van Nederland berekend dat er in Nederland een 
plancapaciteit is van ruim 1 miljoen woningen

34
. Tot 2025 komen er volgens het CBS 744.600 

huishoudens bij in Nederland. Dit zijn vooral eenpersoonshuishoudens. Deze categorie neemt toe met 
676.100 (tussen 2008-2025). Op basis van de Primosprognose zijn er tussen nu en 2025 netto 714.000 
nieuwe woningen gewenst, waarbij de behoefte per jaar van 53.000 woningen in 2010 terugloopt 
naar 40.000 in 2025 (Oude Veldhuis, 2010: 7)

35
. Betekent dit nu dat er vooral woningen nodig zijn 

voor eenpersoonshuishoudens? En wat zijn dit voor eenpersoonshuishoudens? Zijn dit vooral oudere 
weduwnaars/weduwen? Of jonge mensen? Gescheiden dertigers en veertigers? Of juist tijdelijke 
arbeidsmigranten uit Azië, Midden- en Oost-Europa en Turkije? Waar willen zij wonen? En hoe? Gaat 
het om de ‘creatieve klasse’ die op zoek is naar ‘nanowoningen’ (Florida, 2010), of juist om 
laagopgeleide arbeidskrachten die een paar jaar in Nederland werken en met meer personen een 
goedkope woning willen delen om zo zoveel mogelijk inkomsten over te houden? 
 
Misschien zijn de ‘nieuwe’ huishoudens niet belangrijk, maar de bestaande. Zitten die nu in een 
woning waar ze niet tevreden over zijn, en willen zij liever verhuizen? En kan dat wel? In Amsterdam 
staan heel veel relatief kleine woningen (<60 m). Als elk huishouden in zo’n kleine woning een twee 
keer zo grote woning wil, zullen er dan verdiepingen worden samengevoegd of vervangen?  
 
Verhuisgeneigdheid senioren 
Ouderen vergrijzen in toenemende mate in hun eigen huis. Zij verhuizen niet of pas in een laat 
stadium (als ‘gekozen’ wordt voor een zorgwoning, of verpleegtehuis). Zij hebben een veel geringere 
behoefte om in een appartement te gaan wonen dan vaak is gedacht. Als ze uiteindelijk verhuizen, 
komt hun woning op de markt. Wat is de rol van deze vaak grotere gezinswoningen voor de 
bestaande woningvoorraad? Is dit ook een toevoeging in het duurdere segment? 
 
Locatie 
Ook in crisistijd lopen sommige projecten nog enorm goed. Klanten staan in de rij voor een mooie 
woning op een goede plek. Maar als de locatie niet goed is, komt er niets van de grond. Als er iets 
gebouwd wordt waar veel vraag naar is, bijvoorbeeld goedkope grondgebonden woningen, of 
goedkope ruime appartementen op een goede plek, dan lukt het nog wel, maar middeldure en dure 
appartementen verkopen lastig. Ook in de ‘gouden’ tijden was de verkooptijd van deze 
appartementen significant hoger dan die van woningen. Maar dat heeft nooit geleid tot vragen. Juist 
dure appartementen zijn opbrengsttechnisch heel aantrekkelijk om te ontwikkelen. Dus die werden er, 
net als overigens vaak kantoormeters, in veel plannen ‘bijgeplust’.  
  
Realiteitscheck 
Regio’s doen er verstandig aan een realiteitscheck te doen op de werkgelegenheidsprognoses en de 
bevolkingsprognoses en de manier waarop deze zich tot elkaar verhouden. Voor woningbouw zou 
veel meer moeten worden uitgezocht of het regionale aanbod wel past bij de vraag en afgestemd is 
op de productie en voorraad in de regio en in de afzonderlijke gemeenten. De woningvraag is heel 
verschillend per regio, waardoor er soms grote tekorten zijn, terwijl op andere plaatsen woningen 
leeg staan.  
 
Er wordt soms wel heel makkelijk ingezet op het bouwen voor ‘hogere inkomens’

36
, want dit levert 

meer op. Als alle gemeenten voor dezelfde vraag bouwen en de financiering van hun projecten (ook 

                                                 
34

 Dit cijfer is gebaseerd op de informatie die de gemeenten aanleveren; 94% van de gemeenten doet mee; alleen 
plannen van 10 woningen en meer zijn opgenomen.  
35

 Hoewel er nu in de bouwsector en in gemeenteland hoop is dat de woningbouwproductie zich gaat herstellen, 
blijkt dat op basis van de prognoses niet nodig. De afgelopen 10 jaar werden gemiddeld 18850 woningen 
onttrokken aan de woningvoorraad. Als dat aantal gemiddeld gelijk blijft, zouden er bruto gemiddeld 66450 
woningen per jaar nodig zijn tussen 2010-2025. Dat is fors minder dan de 83093 nieuwbouwwoningen die 
gemiddeld per jaar tussen 1988 en 2009 werden opgeleverd (CBS, 2010). En als er minder vraag is, bijvoorbeeld 
omdat er minder migratie is dan wordt aangenomen, misschien nog minder.  
36

 Juist die hogere inkomens konden hoge kredieten krijgen om een woning te kopen (en daardoor dus ook 
herstructurering, bouw van goedkopere woningen etc). Al die kredieten stuwden de huizenprijs, maar ook de 
grondprijs, hoog op. Er is nu veel discussie over de aftrek van de hypotheekrente, maar voor een deel is met de 
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bijvoorbeeld die van goedkope woningen) daaraan verbinden, is dat dan verstandig? Wordt er ook 
gekeken naar welk deel van de woningmarkt op termijn vrijkomt als gevolg van vergrijzing? Zit daar 
dan niet een luchtbel? Zowel wat betreft financiële draagkracht (huizen gemiddeld duurder dan te 
verwachten zou zijn op basis van inkomens), als type woningen: de appartementenbubble en de 
luchtbel van dure woningen? Het is misschien niet zo vreemd dat juist deze segmenten momenteel 
het diepste zuchten onder de crisis. Juist in de duurdere segmenten komen de klanten uit een grotere 
regio met een groter zoekgebied. Dus is er op die markt meer concurrentie. 
  
Regieparadox 
Voor ruimtelijke ordenaars is optimisme niet zo erg, omdat daardoor nagedacht wordt over wat kan 
gebeuren. Maar dat betekent niet dat het meteen gebeurt. Het zijn niet de planners die de planning 
bepalen; dat gebeurt voor een groot deel elders. Nadenken over de toekomst is goed, maar in 
combinatie met overambities en overoptimisme ligt het tunneldenken op de loer. Vooral als er een 
enorme druk is om te vernieuwen en te ontwikkelen. Bestuurders, die zich in vier jaar moeten 
bewijzen, lopen snel warm voor een mooi project in hun gemeente. Als ook de ontwikkelaars en 
financiers in een rij staan te wachten, moet het toch wel goed zijn voor de gemeente? Als er meer 
woningen en meer banen zijn, dan komen die mensen toch vanzelf? 
 
Geloven in de maakbaarheid van de zelf bedachte toekomst leidt tot problemen. Er is een paradox: 
overambitie en overplannen leidt tot verlies van regie, terwijl juist de grote regie geleid heeft tot de 
overplanning. Twee voorbeelden ter illustratie. 
  

                                                                                                                                            
koop van de dure woningen ook de zogenaamde ‘sociale grondprijs’ gesubsidieerd. Er is sprake van enorme 
afhankelijkheden. 
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Box 2: Intermezzo 
 
Uit de moppentrommel: 
Twee daklozen lopen in een plezierjachthaven. Zegt de een tegen de ander: “Zullen we die boot 
kopen?”. Zegt die ander: “Wat kost dat?”. Zijn vriend antwoord: “2 miljoen euro”.   
De daklozen kijken even naar de boot.  
  
Zegt de een weer tegen de ander: “Nee, laten we dat niet doen. We delen de winst”. De ander roept 
blij: ‘Hoera, ik krijg zomaar een miljoen van je. Ik ben miljonair en jij ook. Laten we daar op gaan 
proosten!” 
 
Uit de RO praktijk: 
Twee ontwikkelaars fietsen langs de rand van de stad. Zegt de een tegen de ander: ‘He, wat denk je, 
als we nu eens dat stuk grond verwerven en er een paar kantoren bouwen, wat zou dat opleveren? 
Zegt die ander: “Nou, toch al gauw een miljoentje of 7-10, schat ik in”. Zegt de een weer: “Geweldig. 
Doen we. Wauw, nu hebben we opeens 10 miljoen om leuke dingen te gaan doen.  
De ontwikkelaars racen naar het stadhuis. Het gesprek met de wethouder gaat goed. Die ziet mooie 
kansen voor de stad: meer werkgelegenheid en natuurlijk inkomsten via grondverkoop. Dit kan weer 
worden ingezet om financieel onrendabele maar maatschappelijk belangrijke projecten van te betalen. 
De EZ directeur juicht het plan toe. De stedenbouwkundigen zijn ook heel enthousiast; ze zien in hun 
hoofd al mooie panden verrijzen. De projectleider, die net zijn cursus gebiedsontwikkeling heeft 
afgerond, besluit voor zichzelf dat dit zijn grote persoonlijke succes gaat worden. 
 
Het plan krijgt vorm; de verwachte grondopbrengsten worden ingeboekt, de bouwtitels worden in 
bestemmingsplannen opgenomen. Iedereen blij.  
 
Na de euforie blijkt dat er weinig vraag is naar bouwgrond voor kantoren en de leegstand op 
verschillende plekken in de stad toeneemt.  
 
Zegt de een tegen de ander: “Oh, het kan toch niet waar zijn, want dat kost ons 10 miljoen”. Zegt de 
een: “Zomaar in 1 dag zijn we alles kwijt. Wat een verlies! We zijn bankroet!” 
 
Ook de wethouder roert zich in de discussie: “Dat kan dus niet. Dit is politiek niet te verkopen. Zo 
kunnen we niets meer doen”.  
 
De drie staan hoofdschuddend bij elkaar. Dan stelt de een voor: “Weet je wat: we laten het gewoon in 
de boeken staan. Het komt wel weer goed”.  
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4. Kantorenluchtbel en kantorentragedie37  
 
De leegstand van kantoren is groot in Nederland. Gemiddeld staat 13.3% van alle kantoorgebouwen 
leeg: ruim 7 miljoen vierkante meter (DTZ Zadelhoff, 2010b). Waar 4-8% nog gezien kan worden als 
frictieleegstand, is leegstand met zo’n hoog percentage voor een aanzienlijk deel structureel. Sinds 
2002 is het leegstandspercentage in Nederland hoger dan 9%. Vaak verouderde en onaantrekkelijke 
panden dreigen nooit meer verhuurd te worden en te verworden tot dode kantoren. Voor de 
internationale concurrentiepositie van steden is een structureel overaanbod schadelijk (TNO, 2009). 
Het verslechtert de uitstraling en het imago van een stad, wat direct en indirect van invloed is op de 
vraag naar nieuwe kantoorruimte (Van Gool et al., 2007).  
 
Mais op de Zuidas 
De Nederlandse vastgoedmarkt staat er slecht voor. Het kantorenleegstandspercentage in 
Amsterdam is het hoogste van Europa (zie figuur 9). De concurrentiepositie van de Nederlandse 
stedelijke regio’s staat onder druk. Duitse investeerders met interesse voor de Zuidas, komen nu naar 
Nederland rijden om te kijken of ze willen investeren en worden letterlijk afgeschrikt door de vele te 
huur borden langs de snelweg. Bij Amsterdam Zuidoost keren ze om. Door het gebrek aan high profile 
investeerders wordt het vervolgens lastig van zo’n plan als de Zuidas een toplocatie te maken. In 
plaats kantoren en woningen, groeide er in de zomer van 2010 mais op de Zuidas. 
 
Figuur 9:  Kantorenleegstandspercentage Europese kantoorsteden, Q2-2010

38
 

 

 
Bron: BNP Paribas Real Estate, 2010 

                                                 
37

 In de toneelgeschiedenis is een tragedie een stuk met een onvermijdelijk noodlottige afloop voor de 
hoofdfiguur. Deze ‘is brought to ruin or suffers extreme sorrow, especially as a consequence of a tragic flaw, 
moral weakness, or inability to cope with unfavorable circumstances’ (www.answers.com). Een tragedy of the 
commons is een begrip uit de rechtseconomie en de speltheorie. Het beschrijft een sociaal dilemma waarin het 
eigenbelang op korte termijn conflicteert met het groepsbelang op lange termijn (Janssen-Jansen, 2010). 
38

 Dublin heft volgens Savills (2010) ook een hoog leegstandspercentage. Deze stad staat niet in de lijst omdat de 
omvang van de markt niet zo groot is (782.500 m2 leegstand om 3,7 miljoen meter). In 2011 en 2012 zal er geen 
nieuw kantoor gereed komen.  
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No-go areas door teveel see through buildings 
De huurprijzen van zowel bestaande als nieuwe kantoren staan onder druk. Herstel van de markt is 
ver weg. Het NIROV (2010) schreef “overmaat schaadt en de markt is er niet bij gebaat”. Maar de 
samenleving is er ook niet bij gebaat, want de grondprijzen zijn lager dan ze kunnen zijn, waardoor 
geld vanuit de publieke sector weglekt naar de private sector. Kosten van negatieve effecten worden 
niet meegenomen. Deze maatschappelijke kosten komen wel voor rekening van het publiek. Voor het 
gebied zelf is het ook ongewenst, omdat veel leegstand een pushfactor wordt voor de bedrijven die er 
nog wel zijn. Er kunnen soms zelfs no-go areas ontstaan. De verloedering slaat toe in vaak al zwakke 
delen van gemeenten, met een negatieve uitstraling op het omliggende gebied. Vanuit de wens om 
zuinig met de ruimte om te gaan, zijn ‘see through buildings’ ook ongewenst. Verder zet het de 
investeringscapaciteit voor nieuwe investeringen onder druk

39
, zowel publiek als privaat. 

 
Varkenscyclus 
De leegstand in kantoren werd lange tijd, net als begin jaren negentig, als marktfalen gezien: 
overproductie van kantoren door ontwikkelaars en investeerders. Nieuwe ontwikkelingen zijn in 
perioden van economische groei zeer aantrekkelijk voor investeerders. In deze fase is de rente vaak 
laag, terwijl de huurprijzen snel stijgen. Er worden dan veel nieuwe bouwplannen in werking gezet. 
Door de grote vraag naar krediet stijgt de rente en daalt de economische groei. Wanneer de nieuwe 
kantoorruimte beschikbaar komt, is de vraag vaak al afgezwakt. Wel komt er — als gevolg van het 
pijplijneffect — nog een tijdje nieuwe kantoorruimte beschikbaar, waardoor de leegstand toeneemt 
en de huurprijzen onder druk komen te staan. Door de lange voorbereidings- en bouwtijd is het 
aanbod van kantoorruimte op de korte termijn niet elastisch. Wanneer de rente daalt, zou de markt 
zich moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Juist door de lage rente en lage huurprijzen zou 
de leegstand makkelijk kunnen worden gevuld als de economie weer aantrekt (Ploeger, 2004: 35-36). 
Begin jaren negentig vertoonde de kantorenmarkt dit varkenscyclusbeeld, waarin perioden van 
overaanbod werden afgewisseld door periode van (te) weinig productie. 

Structurele overproductie 
Daarna volgde een nog uitzonderlijker periode, waarin er een overschot aan investeringsgeld was. 
Beleggers wilden massaal in nieuwe en bestaande kantoren investeren om zo een zo hoog mogelijk 
rendement te kunnen realiseren, ook zonder dat de huurprijzen stegen. Op papier bleven de 
huurprijzen in Nederland over het algemeen ook heel stabiel

40
; als er al huurprijskortingen werden 

gegeven bleven die onzichtbaar voor een toekomstige belegger. Het overschot aan kantoren bleek 
niet meer te verklaren door de varkenscyclus: er kwam geen correctie meer op de productie, alleen 
maar verdere groei. Er was geen rem op investeringsdrang: doordat de rente laag bleef was 
investeren in vastgoed heel aantrekkelijk. Investeren in aandelen of obligaties leverde minder op. 
Bedrijven konden met heel weinig, of soms geen meerkosten, naar een beter pand verhuizen. Deze 
overproductie werd een veel structureler probleem, dat sinds 2002 alleen maar groter geworden is. Al 
was er toen heel weinig aandacht voor. Want ja, dat was toch vooral een probleem van de markt? 

Overheidsfalen 
Bij zo’n benadering van de kantorenmarkt wordt makkelijk voorbijgegaan aan de rol die gemeenten 
spelen bij toename van leegstand. Grondopbrengsten van kantoorontwikkeling, en de mogelijke 
werkgelegenheid die volgt uit de ontwikkeling, zijn voor gemeenten erg aantrekkelijk. In concurrentie 
met elkaar nemen gemeenten zoveel mogelijk van deze lucratieve kantoormeters op in hun plannen, 
op basis van te rooskleurige cijfers en zonder haalbaarheidstoets. Alle gemeenten zetten in op 
vergelijkbare plannen. Dit heeft geleid tot overcapaciteit in de plannen. De kredietexplosie die 
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 Je kan ook beargumenteren dat de overproductie van kantoren veel heeft opgeleverd, zowel voor de 
overheden (directe en indirecte werkgelegenheid, inkomsten uit het grondbedrijf etc,) als voor het bedrijfsleven 
(omzet, rendement, winst op ontwikkeling, lange huurvrije perioden, vestigingsincentives (dus meer 
bedrijfswinst). Wellicht is het niet erg; verval hoort erbij. De vraag is dan of de baten tegen de lasten opwegen en 
hoe die verdeeld zijn. Misschien was de balans wel positiever geweest bij een meer geleidelijke ontwikkeling. 
40

 Makelaars, zowel degene die het (bestaande) pand aan een investeerder verkocht, als degene die bemiddelde 
tussen eigenaar en huurder hebben er veel belang bij de verkoopprijs/huurprijs zo hoog mogelijk te houden. Zij 
krijgen immers een percentage van de verkoop/verhuurprijs. Het gat tussen de bruto en netto-opbrengsten is in 
de loop van jaren steeds groter geworden in de praktijk. Maar op papier was er niets aan de hand. 
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tegelijkertijd plaatsvond, leidde zoals gezegd tot een enorme investeringslust in vastgoed. De rente 
bleef laag, en investeren in een mooi nieuw kantoor leverde een stevig rendement op, was de 
gedachte bij veel beleggers. Zij kregen mooie plaatjes voorgeschoteld van makelaars. En de 
gemeenten vonden het ondertussen al lang best. Zij zagen de nieuwe kantoren graag komen. Soms 
werd de eis gesteld dat er – in elk geval op papier – een huurder voor (een deel van) het nieuwe pand 
bekend moest zijn, maar vaak ook niet. En zelfs als de nieuwe huurder (of koper) in dezelfde 
gemeente een leeg pand achterliet, was daar geen aandacht voor. Door de ruimtelijke planning van 
de gemeenten werd zo de al bestaande marktinefficiëntie versterkt. Zij keken alleen naar de nieuwe 
ontwikkeling, op die plek, en niet naar het totaalbeeld van ontwikkelingen in hun gemeente, laat 
staan in de regio. 

Het probleem houdt zichzelf in stand 
Deze overcapaciteit, zowel in bestaande kantoren als in plannen, heeft geleid tot situaties waarbij het 
voor alle partijen aantrekkelijker is panden leeg te laten staan of een nieuw kantoor te bouwen, in 
plaats van een bestaand kantoorgebouw te herontwikkelen.  

- Voor eindgebruikers is het goedkoper om een nieuw kantoor te betrekken dan hun oude 
pand aan nieuwe eisen aan te passen. Vaak is er een flinke huurvrije periode te krijgen in het 
nieuwe pad, waardoor er kosten bespaard kunnen worden. Vooral waar veel verouderde 
kantoren zijn, ontstaat een versterkend effect als bedrijven massaal wegtrekken. Het wordt 
dan alleen maar aantrekkelijker voor achterblijvende gebruikers om ook naar een nieuw 
kantoor op zoek te gaan. 

- Voor eigenaren (beleggers) is vernieuwbouw duur en het is maar de vraag of de investering 
in de toekomst wordt terugverdiend, juist doordat er zoveel concurrentie is op de 
kantorenmarkt. Het in korte tijd afschrijven van de boekwaarde van het pand is eveneens 
een groot probleem voor eigenaren, omdat dit het rendement van de totale 
beleggingsportefeuille drukt. Zolang ze niet verkopen, is er geen verlies. Heel vaak duurt het 
een lange tijd voordat de leegstand gevoeld wordt, vooral als de portefeuille in zijn geheel 
nog voldoende rendement oplevert en de kosten voor onderhoud op die manier gedragen 
kunnen worden. Er is een bepaalde leegstandtermijn ingecalculeerd. En soms is en deel van 
het pand wel verhuurd, en zijn er dus nog wel inkomsten, met altijd de mogelijkheid dat het 
hele pand weer wordt verhuurd. En ook als het gehele pand leegstaat, is het lastig eigenaren 
tot een investering te bewegen: door de grote hoeveelheid leegstand is er veel concurrentie, 
waardoor terugverdienmogelijkheden gering zijn. Voor transformatie naar andere functies 
geldt hetzelfde: het duurt lang om alle vergunningen rond te krijgen; de verbouw kost veel; 
met een heel onzekere uitkomst. Door een fictief rendement in de boeken te houden, is 
leegstand de veiligste optie, vooral voor de grote beleggers. De kleine beleggers hebben vaak 
veel moeite (of gaan dit in de nabije toekomst krijgen) om hun portefeuille te herfinancieren. 
Zelfs als ze zouden willen, kunnen zij niet vernieuwen. Banken voelen er vaak niets voor om 
de moeilijke portefeuille over te nemen; weinig inkomsten is beter dan alleen maar kosten. 
Als er vraag is naar een nieuw kantoor, is op een nieuw kantoor vaak een beter rendement te 
maken dan op een bestaand kantoor. Als het om ‘stevige’ bedrijven gaat, willen 
investeerders nog steeds financieren in duurzame nieuwbouw, waarbij volgens de principes 
van het ‘nieuwe werken’ gewerkt kan worden. Het lijkt nog steeds een goede belegging. Voor 
het kantoor dat elders wordt verlaten is geen aandacht. 

- Ontwikkelaars zijn ook niet geïnteresseerd in vernieuwbouw van oude kantoren. Nieuwbouw 
is voor hen financieel aantrekkelijker omdat er veel ruimte is voor nieuwe 
kantoorontwikkeling en de marktvraag gericht is op moderne, nieuwe panden. Het risico dat 
de investering in transformatie niet wordt terugverdiend, is te groot.  

- De gemeenten zien ook liever een nieuw kantoor. Een deel van de plan(over)capaciteit zit 
vast in zogenaamde harde plannen, waar al bouwvergunningen voor zijn afgegeven of de 
bouwtitels zijn verankerd in vastgestelde bestemmingsplannen. Ook zijn deze harde, maar dit 
geldt ook voor een aanzienlijk deel van de zachtere plannen, meegenomen in de 
grondexploitatieberekeningen. Er wordt dus al rekening gehouden met de verwachte 
inkomsten uit de ontwikkeling van deze kantoren; door sommige gemeenten is deze zelfs al 
geherinvesteerd in andere ontwikkelingen. En in een aantal gemeenten zijn de verwachte 
inkomsten ook al uitgegeven. Hoewel onvermijdbaar, staat geen enkele gemeente te 
trappelen om te schrappen in deze bestaande plannen. Schrappen kost in veel gevallen geld. 
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Dit betekent immers niet alleen dat er minder geld uit gronduitgifte zal binnenkomen, maar 
ook dat de aan de kantoorontwikkeling gekoppelde ontwikkeling, bijvoorbeeld sociale 
woningbouw en maatschappelijke functies niet meer realiseerbaar zijn. Deze ontwikkeling 
was altijd deels gefinancierd uit winsten uit de kantorenbouw. Als gronden al in bezit zijn 
moet er rente betaald worden door de gemeente. Vaak liggen er al mooie plannen. Als die 
niet doorgaan moeten de desinvesteringen in die plannen (politiek) onder ogen worden 
gezien. De projectleider wordt overbodig.  
Geen enkele gemeente zal gemakkelijk vrijwillig besluiten plancapaciteit te schrappen. 
Wanneer één gemeente binnen een regio afziet van verdere ontwikkeling, of daar strenge 
voorwaarden aan stelt, verdienen de anderen juist extra, omdat door minder aanbod de prijs 
wellicht hoger wordt. Ook de werkgelegenheid komt dan elders terecht. Vanuit het financiële 
gemeentelijke perspectief is elk nieuw kantoor dat gebouwd kan worden, meegenomen en 
dus een gewenste ontwikkeling. Bijdragen aan de herstructurering van de 
‘kantorenkerkhoven’ vinden veel gemeenten niet aantrekkelijk, omdat ze daarmee slecht 
ruimtelijk en investeringsgedrag en de overproductie van marktpartijen belonen. Daarbij is 
ook het instrumentarium van gemeenten niet ingesteld op transformatie. Planontwikkeling, 
het bouwbesluit, de grondontwikkeling etc., veel is gericht op nieuwbouw. 

 
Door het voortdurende grote aanbod nieuwbouw worden oudere panden gemakkelijk afgedankt, wat 
weer leidt tot een grotere leegstand en waardevermindering van andere panden, waardoor ook die 
weer makkelijker verlaten worden. Door de vele leegstand zijn investeringen in een pand om het weer 
aantrekkelijk te maken risicovol. De kwalitatieve mismatch wordt groter. 
 
Er ontstaat een vicieuze cirkel: vanuit individueel perspectief heeft zowel de gemeente als de markt 
op korte termijn baat bij de instandhouding van nieuwbouw van kantoren. Hierdoor neemt de 
transformatieopgave toe; oude kantoren komen immers leeg te staan als nieuwe (vaak betere en 
duurzamere) worden betrokken. Er ontstaat een collectief verlies: veel structurele leegstand, soms 
gevolgd door een onleefbare situatie op de resulterende kantorenkerkhoven (met soms meer dan 50% 
leegstand) en een zeer ongezonde kantorenmarkt, met negatieve gevolgen voor de 
concurrentiepositie van een stad. (Buitenlandse) Investeerders blijven weg; de beste locaties trekken 
minder goede partijen, waardoor de vastgoedvoorraad grotendeels in een lager segment komt, wat 
voor topbedrijven niet aantrekkelijk is. Op heel veel andere plekken gebeurt niets bij gebrek aan vraag, 
ook niet als er al afspraken met een ontwikkelaar waren. De investeerders haken nu massaal af; vaak 
kampen ze zelf met veel leegstand in hun gebouwen.  

  
Aandacht voor leegstand 
Het afgelopen jaar zijn de leegstand en aanpak van leegstaande kantoren hoog op de agenda 
gekomen, met meer aandacht voor de rol van de overheid. De Taskforce Transformatie van de 
provincie Utrecht (2010), onder leiding van Rudy Stroink van TCN, gaat bijvoorbeeld in op de 
transformatie van leegstand vastgoed naar woningbouw. Zij adviseert over maatregelen die de 
overheid kan nemen om de transformatie van vastgoed te stimuleren. In mei 2010 werd zelfs op de 
zogenaamde Kantorentop onder leiding van minister Huizinga van VROM door de betrokken partijen 
een slotverklaring opgesteld, waarbij overheden en marktpartijen afgesproken hebben de structurele 
leegstand van kantoren samen aan te pakken.  

Het is een stap voorwaarts dat alle actoren die een rol hebben gespeeld bij het creëren van de 
kantorenluchtbel, samen naar een oplossing gaan zoeken. Vraag en aanbod moeten veel beter op 
elkaar gaan aansluiten. Maar hoe?  

Het akkoord stelt dat het rijk de ongewenste ontwikkeling van nieuwe kantoren zou moeten 
tegengaan. Meer precies lezend gaat het er om dat er geen nieuwe locaties buiten bestaand stedelijk 
gebied ontwikkeld mogen worden als bestaande locaties nog mogelijkheden bieden, al dan niet na 
herontwikkeling. Om tenminste vier redenen zal het nog niet eenvoudig zijn voor partijen om zich aan 
dit akkoord te houden.  
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Ten eerste zijn er al veel nieuwe kantoorontwikkelingen gepland op al bestaande locaties in de 
bestaande stad. Ten tweede doet zich hier een spanning voor met ander beleid, ook van het rijk. Zo 
wordt door het Rijk met de schaalsprong Almere ingezet op 100.000 extra banen in Almere. Een 
aanzienlijk deel hiervan zal terecht moeten komen in nog nieuw te ontwikkelen kantoren. Maar dat 
mag dus niet, want juist in de Amsterdamse regio is er veel kantorenleegstand, met goede 
herontwikkelingmogelijkheden. Of is het in Almere bij uitzondering toch een gewenste 
kantoorontwikkeling, ondanks het feit dat om deze kantoren te willen vooral banen verplaatst zullen 
moeten worden gezien de stabiliserende beroepsbevolking in Nederland (zie ook case 2)? 
 
Ten derde geldt dat het vanwege de baten die het oplevert voor gemeenten nog steeds heel 
aantrekkelijk is om nieuwe kantoren te laten ontwikkelen. Doordat er veel minder vraag naar nieuwe 
kantoren is dan aanbod, zullen veel geplande kantoren niet ontwikkeld worden. Gemeenten zullen 
grote delen van de kantoorplancapaciteit moeten schrappen. Met minder grondopbrengsten, zullen 
andere investeringen niet gedaan kunnen worden. Waar ‘de huid al verkocht was, voordat de beer 
geschoten is’, kan dit zelfs desastreuze gevolgen voor de gemeentelijke begroting hebben, zo zagen 
we hierboven. 
 
Hoewel er veel minder geld is in de markt, zijn er ten vierde nog steeds initiatieven om nieuwe 
kantoren te ontwikkelen. Als een sterk bedrijf (goede huurbetaalgarantie) graag een up-to-date 
kantoor wil hebben, willen beleggers vaak nog wel investeren in een pand, maar niet op een 
herontwikkelinglocatie en zonder aandacht voor het pand dat de huurder achterlaat.  
 
Transformatie als oplossing? 
Er wordt nagedacht over mogelijkheden om kantooreigenaren iets aan de bestaande leegstand te 
laten doen, bijvoorbeeld met een leegstandbelasting. Ervaringen in Amsterdam, waar via de 
erfpachtovereenkomsten een soort leegstandsboete al mogelijk is, wijzen uit dat dit moeilijk uit te 
voeren is, vanwege handhaving en controle. Partiële leegstand is moeilijk vast te stellen en veel 
gemeenten zien invoeren van boetes ook als een mogelijke disincentive voor nieuwe bedrijven om 
zich te vestigen. Tegelijkertijd zijn de boetebedragen die nu genoemd worden niet echt als een 
incentive voor transformatie te zien.  
 
Kijkend naar de marktsector zijn ook niet direct talloze herontwikkelingsinvesteringen in de vorm van 
kantorenvernieuwbouw te verwachten. Juist in deze tijd zal de markt goed naar de vraagkant 
luisteren. Kleinschaligheid wordt aan de vraagkant geprefereerd boven grote panden in 
monofunctionele kantoorparken. Huurders willen graag een grote ruimte, waar met zo min mogelijk 
meter per werknemer gewerkt kan worden. Het flexwerken neemt toe. Herontwikkeling van een 
leegstaand pand als kantoor is dan waarschijnlijk niet interessant. Gezien de teruglopende 
kantorenquote (aantal vierkante meters per werknemer) blijken bestaande panden ook niet makkelijk 
herindeelbaar te zijn. Er ontstaat veel ‘snijverlies’. Bedrijfseconomisch gezien zoeken eindgebruikers 
naar efficiënte kantoren. Dat is vaak nieuwbouw. We zagen net dat de gemeente die nieuwbouw 
maar wat graag accommodeert en dat daardoor de afzetkans van een geherstructureerd kantoor klein 
is, en de herstructurering zeer risicovol.  
 
Wonen in kantoren? 
Het stimuleren van alternatief gebruik voor structurele leegstand wordt ook onderzocht. (Tijdelijk) 
Wonen krijgt daarbij veel aandacht. Maar wat betekent dit voor stedelijke regio’s waar ook al sprake 
is van een overplancapaciteit voor woningen en dan nog vooral in de appartementencategorie? Het 
transformeren van kantoren naar woningen leidt dan in feite alleen maar tot een nog grotere 
overcapaciteit voor woningen. Woningen in kantoren realiseren leidt er dan toe dat elders in de stad 
woningbouwplannen geschrapt moeten worden. Qua woningvoorraad is transformatie naar wonen 
eigenlijk alleen in steden met een krappe woningmarkt mogelijk, zoals in Utrecht en Amsterdam. Eens 
te meer omdat daar veel woningbouwplannen onrendabel worden door het wegvallen van de 
kantoorontwikkeling. Veel van de structurele leegstand is echter te vinden op locaties waar tot nu toe 
zelfs krakers niet in geïnteresseerd waren. Zelfs als eventuele problemen met luchtkwaliteit oplosbaar 
zijn, zijn er vaak grote uitdagingen voor de ruimtelijke kwaliteit. Zo ontbreken op kantoorlocaties 
voorzieningen die essentieel zijn voor woongebieden (winkels, speelplekken, wandelroutes etc.). 
Daarnaast zal de intussen verlengde tijdelijke herbestemmingtermijn, van 5 naar 10 jaar, tot te weinig 
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resultaat leiden. Niet alleen zal het ook bij een 10-jaarstermijn lastig worden om een business case 
voor herontwikkeling te maken, ook leiden tijdelijke herbestemmingen tot minder investeringen in 
zowel het pand als de omgeving. Voor de beoogde bewoners is dit niet aantrekkelijk. Als het gebied 
geschikt is voor wonen, waarom wordt dan niet gekozen voor een meer definitieve oplossing? Gezien 
de welwillendheid van de markt (zie kantorentop) om vrijwillig mee te doen zou planschade- of 
eigendomsrechtangst geen rol moeten spelen. Verder zouden de – vaak tijdelijke - best practices van 
nu zonder subsidie niet van de grond zijn gekomen. Transformatie is duur, voornamelijk omdat er 
vaak relatief goedkope woningen in de panden komen

41
. Gezien de bezuinigingsrondes bij de 

overheid, en de nog komende financiële uitdagingen, is niet te verwachten dat er veel publiek geld 
beschikbaar komt voor dit soort hergebruikinitiatieven, via subsidies en fiscale maatregelen. 
 
Andere typen transformaties, bijvoorbeeld van kantoor naar hotel, of bijvoorbeeld 
studentenhuisvesting, zijn ook lastig. Het is risicovol. De aanvraag van vergunning duurt een tijd, 
vooral als de buren bezwaar hebben. De verbouw vergt veel middelen, terwijl het een aantal jaar 
duurt voordat de opbrengsten hoog genoeg zijn om het pand in zijn nieuwe functie te kunnen 
verkopen. Vaak moet er afgeboekt worden, of is het rendement van de eerste jaren zo laag, dat de 
aandeelhouders het niet zien zitten. Het collectieve probleem kan worden opgelost door creëren van 
schaarste, maar vanuit de individuele rationaliteit gezien hebben gemeenten afzonderlijk hier geen 
belang bij.  
 
Samenwerking als oplossing? 
Een voorbeeld: in 2006 waren in de plannen van de regio Amsterdam 8,5 miljoen kantoormeters 
opgenomen, terwijl volgens economische groeiscenario’s de vraag maximaal 3,5 miljoen meter was 
en minimaal zelfs maar één miljoen. Nadat het leegstandpercentage in 2006 opgelopen was tot 23% 
(Van der Plas, 2006) werd het Platform bedrijven- en kantoorlocaties (Plabeka)

42
opgericht om de 

regionale kantoorvoorraad te reguleren, een balans te zoeken tussen vraag en aanbod en te zorgen 
voor segmentering, profilering en afstemming van uiteenlopende locaties. De gemeenten hebben in 
2007 afspraken gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties en bedrijventerreinen in de 
formeel bekrachtigde Uitvoeringsstrategie Plabeka. Als gevolg van de Plabeka-ronde werd ook 3,5 
miljoen meter plancapaciteit geschrapt (de Plabeka-I  ronde). Het ging hierbij om relatief zachte 
plannen, met het hoogste luchtgehalte (met baten waarmee op de korte termijn niet gerekend was). 
Het leidde wel tot het gevoel dat er een opoffering was gedaan bij sommige gemeenten. Amsterdam 
heeft 300 miljoen van toekomstige grondopbrengsten moeten afboeken (Gemeente Amsterdam, 
2010). De plannen van de gemeente Almere werden buiten de afspraken gehouden, in verband met 
de afspraken over de woningbouwopgave en werkgelegenheidstoename. 

Het Plabeka-I akkoord is positief ontvangen en wordt ook wel als voorbeeld aangehaald van een 
succesvolle regionale samenwerking (Haran, 2010). Het goede was dat de actoren over de 
gemeentegrenzen heen keken en zicht kregen op de plannen van de buren. Voorheen was daar maar 
weinig over bekend. Dankzij Plabeka is dit goed in beeld gebracht. Hoewel het systeem transparanter 
is geworden door het gezamenlijk optrekken, is de metropoolregio er in 2006 niet in geslaagd om de 
problemen op te lossen. Toen was al duidelijk dat met een regionale planvoorraad van zo’n vijf 
miljoen meter de kantorenproblematiek de komende decennia enorm zou toenemen. “We weten het, 
maar op dit moment is meer niet haalbaar” (Wethouder RO Metropoolregio in 2008). Kortom: ook 
samenwerking kent grenzen. 
 
Na drie jaar is nu een Plabeka-II ronde nodig. De leegstand is alleen maar toegenomen (relatief en 
absoluut), terwijl tegelijkertijd de vraag naar kantoren is afgenomen. De behoefteraming uit 2006 
bleek te optimistisch. Plannen moeten opnieuw bekeken worden, en wellicht geschrapt. Dit stelt de 
regionale samenwerking op de proef. De financiële gevolgen van de schraprondes zullen nu groter zijn, 
vooral voor gemeenten die veel lucht in hun plannen hebben maar dat niet als lucht zagen. Naast 

                                                 
41

 En door het huurprijsbeleid en het woonwaarderingsstelsel liggen de maximale prijzen voor deze woningen 
vast. Waar met een vaak iets hogere huurprijs de business case voor de transformatie wel rond te krijgen is, blijft 
het nu liggen. 
42

 Dit is gestart op de vierde Noordvleugel-conferentie (februari 2005) en presenteerde zijn afspraken tijdens de 
zesde conferentie (februari 2007). 
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kantoren is er bij de tweede ronde ook aandacht voor de overplancapaciteit van bedrijventerreinen. 
De onverwacht lage vraag naar bedrijfsterreinen heeft dit proces versneld. Dat er teveel 
plancapaciteit is, staat niet ter discussie. Maar hoe is dit op te lossen? Wat moet er geschrapt worden, 
hoeveel, en door wie en wie draagt de kosten? Schrappen van bouwtitels en plancapaciteit kan 
betekenen dat mogelijk planschade moet worden uitgekeerd door de gemeenten.  
 

Box 3 
21 veel gehoorde redenen om niet in de voorraad te snijden 
 
1. Er is geen probleem, gewoon een crisis, het komt vanzelf weer goed. Kijk maar naar de (of: onze) 

prognoses. 
2. Geen ambities hebben is dodelijk.  
3. Er gaan in deze regio nog wel een miljoen mensen en honderdduizenden huishoudens bij komen. 

En iedereen gaat meer en langer werken. 
4. Mijn plan is echt veel beter dan de andere in de (buurgemeenten) dus hier komen de 

bedrijven/burgers wel. Zonder als ontwikkelaar te weten hoeveel plannen een gemeente 
werkelijk heeft…….. 

5. We moeten wel banengroei hebben, want stilstand is achteruitgang. Dat zou echt slecht zijn voor 
onze gemeente. En de mensen kunnen toch gewoon hier naar toe met de auto en trein. 

6. Een bedrijf moet toch wel kunnen kiezen waar het zich wil vestigen. Dus het is goed als er veel 
aanbod is. 

7. De woningbouw is niet te sturen; de consument bepaalt uiteindelijk toch zelf waar ze gaan 
wonen. Daar moet ruimte voor zijn. 

8. We hebben altijd 200% plannen gehad en we realiseerden er altijd nog geen 100% van. So what’s 
new? 

9. Veel plannen is goed, want lang niet allemaal komen alle plannen tot voltooiing. Er is ruimte tot 
schuiven nodig; en je moet altijd ‘just in time’ kunnen ‘deliveren’. 

10. Als ik ga schrappen, is het rendement voor de aandeelhouders veel te laag/de politiek accepteert 
het niet. Dan word ik teruggestuurd. Een reëel laag rendement is niet uit te leggen. Dus dan toch 
liever een fictief rendement. 

11. Meer aanbod leidt tot meer vraag! Dat er nu nog nooit zoveel woningen te koop gestaan (= 
enorm aanbod), en ook de vraag is ingezakt, is maar tijdelijk. Datzelfde geldt voor detailhandel en 
bedrijventerreinen. 

12. In onze gemeente is helemaal geen probleem; alleen bij de buren. Die zijn zo onrealistisch 
geweest: zij hebben een luchtbel, niet wij. Als zij nu realistisch worden, dan is ons probleem 
opgelost. 

13. Als de buurgemeente niet gebouwd had, hadden wij geen problemen gehad. De mensen die in 
onze gemeente hadden moeten wonen, zitten nu daar. Dus nu moeten de omliggende 
gemeenten een stapje terugdoen. De provincie zou daar op moeten toezien. 

14. We krijgen van de provincie toch wel toestemming om meer te ontwikkelen dan afgesproken, 
want zij vinden groei van onze gemeente belangrijk en hebben er geen belang bij dat wij ver in de 
rode cijfers komen.  

15. Het lijkt alleen maar zo dat de tijd van grote uitgiftes voorbij is. De vraag gaat zich echt nog wel 
herstellen. Dat heeft hij altijd gedaan. 

16. Meer schaarste is alleen maar goed voor de pensioenen van de Duitse tandartsen. ‘Onze’ eigen 
beleggers hebben maar 10% leegstand. Dus is er eigenlijk geen probleem. 

17. Meer schaarste kost ons nu geld, en levert de buren wat op.  
18. Meer schaarste leidt tot hogere prijzen, en dat is slecht voor de concurrentiepositie (want dan 

gaan ze naar de buren) 
19. Kwantiteit is niet belangrijk, laten we het eerst maar eens over de kwaliteit hebben.  
20. Iedereen is gewoon somber, omdat het even tegenzit. Ze zitten vast in hun eigen gedachten. 

Daarmee maken ze het alleen maar erger. Er is helemaal geen probleem. Het is demagogie van de 
planologen. 

21. Het is een probleem van de markt. Zij hebben zich voor de gek laten houden met fictieve 
rendementen. Zelfs na het hoge leegstandspercentage van 2005-2006. 
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Bron: diverse bijeenkomsten met ontwikkelaars, beleggers, projectleiders, wethouders, VROM-ers, 
grondeigenaren etc.  
 
Raming volgens referentiescenario’s 
Buck Consultants International (BCI) heeft voor de regio berekend hoeveel vraag er de komende jaren 
is, op basis van het document ‘de uitgangspunten en opgave actualiseringsproces uitvoeringsstrategie’ 
(BO PRES, 2010). Zij zijn uitgegaan van verschillende referentiescenario’s, Global Economy (GE) en 
Transatlantic Market (TM) en twee beleidsscenario’s: Global Gateway (GG) en Duurzaamheid troef 
(DT). 
 
Figuur 10: Ruimtevraag bedrijventerreinen en kantoren in de MRA, per scenario 
 

Scenario 2010-2020 2020-2030 2030-2040 2010-2040 

 
Bedrijventerreinen (netto ha) 

    

- Referentiescenario TM 440 95 89 624 
- Referentiescenario GE 561 302 312 1.175 
- Global Gateway 650 368 309 1.327 
- Duurzaamheid Troef 496 294 262 1.052 

     

Kantoren (x 1000 m
2
 bvo)     

- Referentiescenario TM 757 553 658 1.968 
- Referentiescenario GE 1.371 912 1.036 3.319 
- Global Gateway 1.691 1.189 992 3.872 
- Duurzaamheid Troef 

 
1.513 1.064 887 3.464 

 
Bron: BCI, 2010 

 
Tot 2020 wordt er van het hoogste scenario (GG) uitgegaan als hard (maximaal) plafond. Het voorstel 
is verder om nieuwe locaties alleen op te nemen op basis van behoefte en niet als 
financieringsnoodzaak voor andere functies. 
 
Het (plan)aanbod voor bedrijventerreinen is in totaal 2.100 ha; het (plan)aanbod van kantoren is 5,4 
miljoen. Er moet, aldus BCI, nog 1,7 miljoen geschrapt worden, bovenop de 3,5 miljoen die in 2006 
geschrapt is. Maar omdat het toen vooral plannen betrof die relatief zacht waren en pas laat zouden 
worden ontwikkeld, zal deze tweede ronde meer pijn doen: er moet een streep door verwachte 
toekomstige inkomsten. Overigens valt het op dat waar de vraagraming uit 2006 voor de MRA 
uitkwam op een vraag van zo’n 3,5 miljoen meter bvo tot 2030, de huidige raming uitkomt op de bijna 
3,9 miljoen meter bvo tot 2040. Op het eerste gezicht lijkt het alleen wat langer te duren, maar wie 
wat preciezer naar de gegevens kijkt zal zien dat het ook om een forse interne verschuiving gaat: de 
geraamde kantorenvraag in Almere-Lelystad stijgt naar ruim 1 miljoen meters bvo (van 775.200 voor 
alleen Almere tot 2030). Ook betreft de kantoorruimtevraag in deze raming zowel de 
uitbreidingsvraag als de ruimtevraag in nieuwbouw die het gevolg is van onttrekking 
(functiewijziging/transformatie) van bedrijventerreinen en kantoren. In eerdere ramingen in Plabeka-
verband is alleen de uitbreidingsvraag geraamd. De nieuwbouwvraag door onttrekking bedraagt 
volgens de raming in totaal circa 280 ha bedrijventerreinen en circa 1,1 miljoen m

2
 bvo kantoren. Als 

hiervoor gecorrigeerd wordt bij de raming, wordt er voor bedrijventerreinen uitgegaan van een 
gemiddelde uitgifte per jaar van zo’n 40 ha, vergelijkbaar aan het niveau van 2005-2008. Waar dat de 
afgelopen jaren paste bij het laagste groeiscenario (ongeveer 2/3 van wat voorspeld was bij het 
regional communities scenario), past het nu bij het hoogste.  
 
De gemiddelde uitbreidingsvraag naar kantoren zat in 2005-2008 veel dichter bij het TM scenario, dan 
bij het GE scenario dat in de ramingen van 2005 gebruikt werd. Voor de komende 30 jaar wordt 
ingezet op het nu gedefinieerde meest gunstige groeiscenario, dat overigens wel afwijkt van de 
eerdere ramingen. Het ruimtelijk beleid zou meer moeten opleveren dan waar in de beleidsarme CPB 
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groeiscenario’s vanuit is gegaan. Er wordt tevens van een relatief hoge kantorenquote uitgegaan (24 
m

2
 per werknemer), en een forse vervangingsvraag in nieuwbouw. Die aanname is hoger dan die het 

afgelopen decennium was bij een lage rente en relatief veel groei. Geen aandacht wordt besteed aan 
trends zoals stabilisering van de beroepsbevolking: er zijn steeds minder werknemers, die per persoon 
minder ‘werkmeters’ krijgen (kantorenquote), terwijl door de hoge leegstand en 
leegstandsreducerende maatregelen, een hogere rente en minder economische groei, het percentage 
vervangingsvraag in nieuwbouw eerder af dan toe zal nemen.  

 
De kans is groot dat ook in de BCI-ramingen nog flink wat lucht zit. Het zou goed zijn als de Plabeka-
actoren ook nadenken over hoe zij de regio zien als er minder vraag is. Waar liggen dan de prioriteiten? 
Wordt nog steeds ingezet op ‘iedereen zijn deel’, of is het mogelijk om afspraken te maken over waar 
ontwikkeling voor de regio het meest gewenst is? Als er niet gekozen wordt, kiest de markt 
uiteindelijk zelf. Zij kiezen dan de voor hun beste plekken, die misschien vanuit een breder perspectief 
niet de beste zijn. 
 
Samenwerking tussen overheden noodzakelijk 
Zoals beschreven is de concurrentie groot. Daardoor komt het voor dat bedrijven ‘in de watten’ 
worden gelegd als ze naar een gemeente komen, of daar blijven. Het gaat daarbij om een lagere 
grondprijs

43
, meer kwaliteit van de publieke ruimte etc.

44
. Zo hoopt de betreffende gemeente 

werkgelegenheid te behouden, of juist te krijgen. Voor de regio maakt dat veelal niet zo veel uit (de 
meeste verplaatsingen vinden plaats binnen dezelfde regio). Maar doordat in dit soort 
onderhandelingen veel wordt weggegeven, is er geen ruimte om een deel van de ‘winst’ van de 
ontwikkeling terug te investeren in kwaliteit, bijvoorbeeld bij te dragen aan het vinden van een 
oplossing voor het pand dat wordt achtergelaten in de eigen, of een andere gemeente. De winst komt 
nu in feite terecht bij de aandeelhouders van het bedrijf en wordt niet teruggeïnvesteerd in de 
maatschappij. Mogelijke oplossingen waarbij via uitruilmechanismes ingezet wordt op een gezondere 
kantoormarkt, door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, maar bijvoorbeeld ook door 
nieuwe ontwikkelingen aan het oplossen van oude problemen te koppelen, vereisen meer 
samenwerking en afspraken. Instrumenten die daarbij kunnen werken zijn kantorenquota, 
transferable development rights

45
, kantoor-voor-kantoor principes

46
 (Janssen-Jansen, 2006a; zie ook 

Janssen-Jansen, 2010).  
 
Door meer schaarste kan een hogere prijs worden bedongen (en de overwinst terugvloeien naar de 
maatschappij, bijvoorbeeld door de inzet van een van de instrumenten). In de hogere, maar ook 
reëlere prijzen kunnen dan ook kosten voor negatieve effecten (bv leegstand van het oude pand) 
worden meegenomen. Er moeten dan afspraken gemaakt worden zodat het voor de regio niet 
uitmaakt waar een bedrijf komt, en dat als een bedrijf van Utrecht naar Amstelveen gaat of vice versa, 
nog steeds in het ontwikkelingscontract afspraken over het achterlaten van het oude pand kunnen 
worden gemaakt. Nu gebeurt dit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland (zie Janssen-Jansen, 2010), 
niet, ook niet lokaal. Er geldt dat verschillende segmenten van de kantorenmarkt op andere schalen 
met elkaar concurreren. Dit soort afspraken is dan ook nooit vanaf een centraal niveau op te leggen, 
maar het zal juist een patchwork moeten zijn van verschillende afstemmingen, waarbij misschien wel 
zelfbenoemde, hiërarchische, watchdogs worden aangesteld. Het is belangrijk dat alle actoren 
vertrouwen hebben in zo’n toezichthouder, die zelf geen partij is. Zodat ze er bij afspraken vanuit 
kunnen gaan dat ‘de buren’ geen luchtbellen hebben. Voor de provincie(s)

47
 is hier mogelijke een 

                                                 
43

 Die kan nog steeds marktconform zijn, zij het dan dat de marktconforme prijs laag is doordat er zoveel aanbod 
is.  
44

 Daarnaast zijn, of in elk geval waren tot voor kort, investeerders vaak bereid een huurvrije periode te geven. 
45

 Transferable development rights wordt vaak vertaald met ‘Verhandelbare ontwikkelingsrechten’. De vertaling 
van transferable is overdraagbaar, niet verhandelbaar (tradable) . Dat sluit natuurlijk niet uit dat transferable 
rights verhandelbaar kunnen zijn (Janssen-Jansen, 2006b).  
46

 In diverse workshops in 2006 bij het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam werd al aan dit idee 
gewerkt in het kader van het NWO-STIP onderzoeksproject Regionaal ontwikkelen en uitruilen als publiek-
publieke coproductie 
47

 Sommige provincies, zoals Noord-Brabant laten met hun verordening zien hier werk van te willen maken. In 
andere provincies zoals Flevoland gebeurt dit helemaal niet. 
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belangrijke rol weggelegd, waarbij overleg en afstemming met de buren nodig is. Zij zouden regisseur 
van regionale afspraken moeten zijn. 
 
Weerstand tegen samenwerking 
Er is nu weerstand tegen samenwerking, omdat dit betekent dat er geschrapt of uitgesteld moet 
worden. Stel dat het in een regio belangrijk wordt gevonden dat een bedrijf dat zich wil vestigen (of 
verhuizen) binnen een redelijke termijn uit 3 tot 6 locaties kan kiezen

48
. Nu zetten alle gemeenten in 

op het op voorraad hebben van 3-6 locaties, waardoor er in totaal soms wel 20 mogelijkheden zijn. 
Als regionaal 3-6 genoeg is (wel schaarste, maar toch altijd ruimte voor groei), zet dat de plannen op 
korte termijn verder onder druk. En wat krijgt dan voorrang? Bijvoorbeeld in de Amsterdamse regio: 
het bedrijventerrein dat bedoeld is om de omlegging van de N201 te financieren; kantoren in Almere 
omdat dat aansluit bij het rijksbeleid? De Zuidas, omdat de regio een toplocatie nodig heeft? Of zijn er 
op regionaal niveau plekken die voor de regio als geheel meer opleveren? En wat betekent dit voor de 
huidige afspraken? Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de MRA gemeenten zelf meer gaan 
schrappen, om bijvoorbeeld Almere te kunnen laten groeien (zie ook hieronder). Hier ligt een 
belangrijke rol voor de politiek.  

 
Meer schaarste als weg vooruit 
Er is teveel aanbod aan kantoorruimte. De huidige leegstandcijfers laten zien dat er teveel 
kantoorcapaciteit is door overproductie van de markt. Daarnaast is er ook overcapaciteit aan plannen 
voor kantoren. Om vraag en aanbod meer met elkaar in evenwicht te brengen

49
, is hierboven laten 

zien dat het creëren van meer schaarste een mogelijke oplossing aan de aanbodzijde is, zonder 
overigens ontwikkelingen onmogelijk te maken. Het gaat om relatieve schaarste, waarbij de beste 
locaties voorrang krijgen (selectie). Schaarste dwingt tot meer creativiteit en innovatie. En het leidt 
wellicht tot een stimulans om bestaande leegstaande gebouwen sneller te herstructureren (omdat de 
kans op verhuur toeneemt), terwijl de grondprijs voor nieuwbouw kan stijgen. Daarbij moet dan wel 
zicht komen op waar de baten van de schaarste terechtkomen, zeker als er door prioritering en 
selectie ook extra publieke investeringen nodig zijn, bijvoorbeeld voor het verbeteren van 
infrastructuur. Doordat veel van het (leegstaande) vastgoed in buitenlands bezit is, hebben dit soort 
maatregelen immers ook effect op bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenen van Duitse tandartsen

50
.  

 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet uit worden gegaan van de werkelijke vraag naar kantoren; niet van 
een investeringsvraag. De vraag naar kantoren zal in de toekomst veel kleinschaliger zijn, duurzamer 
en op de gebruiker gericht. De echte vraag zal dus vooral veranderen, terwijl door het grote 
overaanbod de investeringsvraag ook sterk zal afnemen, inclusief dus ook de investeringsvraag die 
steden liever niet zouden zien verdwijnen. 

 
 

                                                 
48

 Het wordt over het algemeen in Nederlandse gemeenten belangrijk gevonden dat als een bedrijf zich wil 
vestigen in Nederland er ruimte is: er moet een voorraad zijn. En omdat het soms lang duurt voordat er een 
bestemmingsplan is, moet ingezet worden op meer locaties dan nodig. Want stel dat het plan niet lukt, of 
vertraging oplevert. Het is ook niet wenselijk alvast een bestemmingsplanwijziging te doen, waardoor meteen 
een bouwvergunning kan worden aangevraagd, want dan kan er niet meer gestuurd worden.  
49

 Waarbij bedacht moet worden dat vastgoedmarkten nooit helemaal in evenwicht zullen zijn. 
50

 Omdat een deel van de leegstaande panden bijvoorbeeld in handen is van de pensioenfondsen van Duitse 
tandartsen. Meer schaarste leidt ook voor hen tot meer rendement. 
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5. In 2030 al meer Almere?  
 
De ‘Schaalsprong Almere’ is een van de 22 projecten binnen het Randstad Urgent project van het rijk. 
Het schaalsprongproject is erop gericht Almere te laten doorgroeien naar een stad met 350.000 
inwoners in 2030

51
. Over het project is te lezen op de site van de rijksoverheid

52
:  

 
“De groei van Almere moet daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 De stad moet goed bereikbaar zijn over de weg en met openbaar vervoer. 

 Er moeten 60.000 woningen worden gebouwd. 

 Er moeten grootstedelijke en culturele voorzieningen komen zoals theaters.  

 Er moet meer werkgelegenheid in de stad zelf komen. 

 Er moeten meer natuurgebieden worden ontwikkeld. 
Met dit project willen de gemeente Almere, provincie en het Rijk de besluitvorming rond de doorgroei 
van Almere voorbereiden en versnellen”(www.rijksoverheid.nl). 

 
Het rijk wil dat de gemeente Almere in 20 jaar tijd versneld doorgroeit naar de vierde stad van 
Nederland (RAAM-besluit november 2009

53
). Dit sluit aan bij de wens en afspraken van de MRA en NV 

Utrecht. De ambities, waarbij de werkgelegenheid wordt gekwantificeerd als 100.000 banen, zijn nog 
niet door de kredietcrisis aangetast/aangepast. Door de koppeling van de infrastructuur aan de 
groeiopgave lijkt ook geen van de betrokkenen belang te hebben bij het ter discussie stellen van de 
ambities. Maar het is wel een zogenaamde ‘Elephant in the Room’

54
.  

 
Wat bouwen voor wie? 
Hoewel op dit moment de groei veel langzamer gaat dan nodig is om het doel in 2030 te halen en er 
toch een aantal tekenen zijn dat er een heel andere vraag is, die ook nog eens veel kleiner is dan uit 
de prognoses blijkt, wordt er nauwelijks meer over de vraag gediscussieerd of de schaalsprong wel 
een goed idee is. Dit zou voor het creëren van een economisch succesvolle Metropoolregio waar het 
ook nog eens prettig wonen is een zeer relevante discussie zijn. In de Amsterdamse regio bestaat veel 
vraag naar grondgebonden woningen, in relatief goedkope prijsklassen. Met de schaalsprong wordt 
vooral ingezet op duurdere woningen, of ontwikkelingen met 60 woningen per ha (dus gestapeld). 
Opnieuw zijn vooral aantallen belangrijk. En wonen is een bouwopgave. ‘We moeten er in geloven dat 
er 60.000 woningen komen en 100.000 banen. Het wordt een self-fulfillling

55
 prophecy als we er aan 

gaan twijfelen” (‘Almere believer’ van VROM). Maar als je doorvraagt naar wie er gaan wonen in die 
60.000 woningen, en wie die 100.000 banen gaan invullen wordt het stil. De banen volgen de mensen 
is gedachte. Als er bijvoorbeeld meer kinderen komen, zijn er ook meer onderwijzers nodig. En die 
wonen dan ook in Almere.  

 
Maar bij gelijkblijvende vruchtbaarheidscijfers, die onder de vervangingsgraad liggen (zie ook figuur x), 
komen er niet meer kinderen in Nederland bij. Dus als die onderwijzer in Almere gaat wonen en 
lesgeven aan de kinderen van die 60.000 woningen extra, is het dan niet zo dat het om verplaatsing 
van een baan gaat? Een zero-sum voor de regio?  

 
De ervaringen met banengroei in Almere 1.0, of ook in andere groeikernen, VINEX-wijken etc. leren 
ons dat het volgen van de banen niet zomaar gebeurt. Het is heel moeilijk hier op te sturen. Er zit een 
sterke maakbaarheidgedachte achter deze ambities. In dit licht is ook de kantorenopgave voor Almere 
opvallend. We zagen net dat in het ‘beleidsscenario’ ruim 1 miljoen m

2
 bvo kantoor in Almere (& 

                                                 
51

 Op 9 augustus 2010 telde Almere 189.518 inwoners (www.almere.nl).  
52

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/randstad/projecten-randstad-urgent/schaalsprong-almere. Laatst 
geraadpleegd: 19 augustus 2010. 
53

 In de RAAM brief (rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer) is een groeimodel voor Almere, een 
IJmeerverbinding, een Utrechtverbinding, groei van luchthaven Lelystad en het Markeermeer en IJmeer in 
samenhang behandeld.  
54

 ‘De olifant in de kamer’ is een Engels gezegde voor een overduidelijke waarheid die wordt genegeerd, of een 
overduidelijk probleem of risico waar niemand het over wil hebben. Hoewel het om iets groots gaat, doen 
iedereen of het er niet is. De focus ligt op meer triviale dingen om het snelgroeiende probleem te negeren.  
55

 Maar waarschijnlijk werd bedoeld; self-denying prophecy. 

http://www.rijksoverheid/
http://www.almere.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/randstad/projecten-randstad-urgent/schaalsprong-almere
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Lelystad) moet worden geprogrammeerd. Dit betekent dat andere gemeenten meer capaciteit 
moeten schrappen. En dat een deel van de werkgelegenheidsgroei in Almere mogelijk leidt tot 
stabilisering of zelfs afname van werkgelegenheid in de eigen gemeente. En mocht dit uiteindelijk 
meevallen voor de MRA-gemeenten dan zal dit waarschijnlijk elders in Nederland wel tot een daling 
leiden, of tot een sterke toename van (tijdelijke) arbeidsimmigratie. Dat leidt mogelijk wel weer tot 
meer vraag naar woningen, maar is tegelijkertijd heel onzeker. Hoe snel zal er weer sprake zijn van 
een krappe arbeidsmarkt? Gaat niet eerst de (verborgen) werkloosheid, bijvoorbeeld onder ZZP-ers, 
nog toenemen?  
 
Hoe ziet Almere 2.0 eruit? 
In Almere 2.0 is weinig aandacht voor ‘wat voor een stad’ het moeten worden. Iedereen lijkt het er 
over eens dat Almere 2.0 niet slechts een verdubbeling van Almere 1.0 zou moeten zijn; een stad met 
vooral lagere-middeninkomens en veel sociale problemen, zoals een hoog percentage gezinnen dat in 
financiële moeilijkheden zit. De prijzen van bestaande woningen staan onder druk; het percentage te 
koop staande woningen per 1000 woningen behoort tot de hoogste van Nederland. 

 
Voor een meer evenwichtig Almere 2.0 wordt ingezet op bouwen voor de hogere middenklasse. 
Concreet betekent dit – zoals hierboven al even aangestipt – dat er duurdere woningen gebouwd 
gaan worden. In dit segment bestaat echter over(plan)aanbod in de regio, vooral als ook rekening 
wordt gehouden met projecten als de Bloemendalerpolder, Hart van de Heuvelrug en het 
Wieringenrandmeer en met bestaande locaties als Leidsche Rijn, van waaruit – per auto – Amsterdam 
sneller te bereiken is dan vanuit Almere. Omdat Almere 2.0 bedoeld is om de regionale 
woningbehoefte op te vangen, is concurrentie met dit type projecten heel aannemelijk. 

 
Gezinnen met midden- en hogere inkomens zijn een belangrijke doelgroep voor Almere. Wat zijn 
belangrijke elementen voor dit type klant? Zij willen een ruim, kwalitatief goed huis met een goede 
prijs/kwaliteit verhouding. Dat kan Almere bieden. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de kwaliteit 
van de scholen, blijkt in vergelijking met andere gemeenten in Nederland een relatief groot deel van 
de kinderen naar het VMBO te gaan in Almere. Ook als gecorrigeerd wordt voor het opleidingsniveau 
van de ouders, blijkt de Almeerse basisschoolleerlingen relatief slecht te scoren. Ligt dit aan de 
middelmaat die ouders goed genoeg vinden (middagconferentie Almere mensenwerk, 120609) of is er 
meer aan de hand? Veel verhuizingen van kinderen en relatief jonge docententeams met weinig 
ervaring zouden wellicht ook een rol kunnen spelen. Voor woningzoekende gezinnen is de kwaliteit 
van de scholen belangrijk en ook het latere schooladvies voor hun kinderen. Als deze gezinnen meer 
geld te besteden hebben, is er veel keus voor een woning in hun prijsklasse, ook in gemeenten waar 
de kwaliteit van scholen beter is en die soms zelfs dichterbij zijn. Muiden, Utrecht, Soest, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Amstelveen, maar ook Amsterdam. Ook op andere punten waar hogere-midden en 
hogere inkomens bij het zoeken van een woning letten, scoort Almere vooralsnog waarschijnlijk 
slechter dan concurrerende gebieden. Dit lijkt niet eenvoudig om te buigen. 

 
Investeren in de kwaliteit van de scholen in Almere moet gebeuren, ook zonder groeiopgave. Maar 
vanuit het perspectief van de andere steden is het niet aantrekkelijk als de hoogopgeleide gezinnen 
uit hun stad wegtrekken. De gemeente Rotterdam heeft daar ervaring mee, bijvoorbeeld nadat de 
Calandlijn was aangelegd. In de gesprekken over de Zuidplaspolder heeft deze gemeente niet voor 
niets een draai gemaakt: liever zorgt de stad dat de burgers met de ‘sterkste schouders’ blijven. Maar 
in het Schaalsprongdebat is hier nauwelijks aandacht voor. 
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Box 4 
 12 gehoorde argumenten om de Schaalsprong te doen 
 
1. We hebben het nu eenmaal afgesproken. Laten we er dan nu ook in blijven geloven, want anders 

wordt het nooit wat 
2. Woningzoekenden kunnen nergens anders heen; de modellen laten zien dat er een enorme 

huishoudengroei te verwachten is. 
3. Er komt nog zoveel extra werkgelegenheid naar de Randstad toe. Die mensen moeten toch 

ergens wonen. En werken. 
4. Almere heeft die IJmeerverbinding nodig. En die komt alleen als we ook bouwen. En door te 

bouwen lossen we een probleem voor Amsterdam op; dan is het ook niet meer dan redelijk dat 
Amsterdam eraan meebetaalt. 

5. We hebben (als Rijk, en deels ook de gemeente) de grondopbrengst nodig (een deel is namelijk al 
uitgegeven of gereserveerd voor iets anders) 

6. Dit is zo ongeveer de enige plek waar je kunt bouwen zonder dat het vol private partijen met een 
grondpositie zit. 

7. Almere is al een keer fout gegaan; nu kunnen we die fout herstellen 
8. 8 miljard op 60.000 woningen is niets. En er moet ook publiek geïnvesteerd worden bij 

binnenstedelijke herstructureringsprojecten of projecten als de Bloemendalerpolder. Dat geld 
komt ook nooit helemaal terug bij de verkoop van woningen. 

9. Als Almere niet groeit, wordt het nooit wat. Er moeten huishoudens met ‘sterkere schouders’ bij 
om uit de ‘middelmaatdenkenval’ te breken. 

10. Omdat het niet eerlijk is voor al die mensen die er zo hard voor werken. Er heeft eindelijk eens 
een bestuurder zijn nek uitgestoken. Daar moet meer waardering voor zijn. 

11. Als we als Metropoolregio dit geld niet uit het MIRT krijgen, gaat het naar andere regio’s. Dan 
lopen wij het mis. 

12. Van al die plannen om binnenstedelijk te herstructureren gaat toch niets terechtkomen; en het is 
ook veel te duur. Ontwikkelen in de wei is veel goedkoper; en het sluit ook beter aan bij wat 
mensen willen. 

 
Bron: diverse bijeenkomsten met ontwikkelaars, beleggers, projectleiders, wethouders, VROM-mers, 
grondeigenaren etc.  

 
Schaalsprongdraagvlak kalft af 
Het zal in toenemende mate de vraag zijn of de regionale partijen achter de beslissing van de 
schaalsprong blijven staan. De schaalsprong vraagt een investering van 8 miljard. Daarnaast moet er 
ook op andere punten worden bijgedragen, bijvoorbeeld door kantoorontwikkelingen in Almere zo 
aantrekkelijk te maken dat bedrijven zich daar, en niet elders in de metropoolregio of de Utrechtse 
regio gaan vestigen. Als er overal overaanbod is, en bedrijven gelokt worden met extra’s, wordt dat 
lastig. Het voornemen van de minister van VROM om geen nieuwe kantoorlocaties toe te staan als er 
mogelijkheden tot herstructurering zijn (zie de Kantorentopafspraken), zou juist betekenen dat er in 
Almere geen kantoor bij moet. Of wordt er een uitzondering gemaakt? 
 
Woningontwikkeling in de duurdere sector roept een vergelijkbare vraag op: hoe enthousiast zullen 
andere gemeenten over de bouwopgave in Almere blijven, als dit betekent dat hun eigen projecten 
niet van de grond gaan komen? De samenwerking zal flink op de proef worden gesteld als het 
groeioptimisme wordt doorgeprikt. Waar de lokale en regionale logica op één lijn zaten toen er een 
plek moest worden gevonden voor 150.000 woningen in de regio, om zo investeringen van het rijk 
binnen te halen, gaan deze logica’s nu steeds meer uit elkaar lopen: wat goed is voor de regio is niet 
langer ook goed voor elke individuele gemeente. 

 
Het lijkt er soms op dat vastgehouden wordt aan de grote bouwopgave, omdat daarmee de IJmeerlijn 
verzekerd kan worden. Het zal nog moeten blijken of die er ooit komt. De vervoerswaarde van de lijn 
zal nooit genoeg zijn om de lijn kostendekkend te exploiteren. Zullen de regionale partners in tijden 
dat het financieel slechter gaat, zich toch nog willen committeren aan zo’n langetermijnkostenpost? 
Of zal snel blijken dat de eensgezindheid die er daarvoor op enig moment was om het geld van het 
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Rijk binnen te slepen, alweer – en in een rap tempo – aan het afkalven is? En andere plekken 
interessanter worden. De Rijksadviseurs gaan in een artikel in het NRC-magazine van 11 september 
2010 ook in op mogelijke andere (en in hun ogen betere) verstedelijkingsrichtingen van de 
Metropoolregio: Zaanstad, Amsterdam-Noord en de bestaande stad (Van den Boomen, 2010). In 2009 
pleitten ook Luca Bertolini en Willem Salet al voor een paradigmawisseling: ophouden met het 
tekenen van grootse ontwerpen met geringe realiteitswaarde, maar inzet op visies en strategieën die 
geworteld zijn in het maatschappelijke krachtenveld. 
 
Kwaliteit versterken met minder groei 
De sterke groep Schaalsprongbelievers krijgt steeds meer gezelschap van tegenstanders. Maar er is 
nog te weinig discussie over de – inhoudelijke – vraag hoe Almere het beste kan doorgroeien gezien 
de wens en noodzaak bestaande kwaliteiten te versterken en de sociale samenhang te verbeteren. 
Wat is goed voor de stad? Is Almere er nu echt bij gebaat zoveel, zo snel te groeien (in 40 jaar naar 
188.000 en dan in 20 jaar naar 350.000)? Wat is het perspectief voor Almere als er minder, en minder 
en/of minder snel gaat worden gebouwd? Van de 60.000 woningen heeft Almere er zo’n 15.000 voor 
eigen groei nodig. Dus er zal in ieder geval groei zijn. Maar om wat voor woningen gaat het dan? En 
waar zouden die kunnen komen? Hier moet ook lokaal over worden nagedacht. 

 
Het is verder nodig op regionaal niveau een discussie te voeren wat de kwaliteiten zijn die Almere, en 
de hele metropoolregio kan bieden, en aan welke randvoorwaarden die moeten voldoen, in plaats 
van vast te houden aan overoptimistische kwantiteiten. Wat is belangrijk? En waar? Welke gebieden, 
met welke programma’s concurreren met elkaar. Hoe zal de marktvraag zich ruimtelijk vertalen?  
 
Een inzet op een geleidelijke ontwikkeling, met ruimte voor bijsturen als het tegen, dan wel mee zit 
lijkt nu belangrijker dan te blijven nadenken over heel veel tegelijkertijd. Wat krijgt prioriteit? Daar 
zou nu mee begonnen moeten worden. Dit is niet per se het makkelijkste stuk met de meeste winst 
(voor de ontwikkelaars).  
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6. Van overoptimisme naar realisme 
 
Waar staan we nu? 
In 2010 is overoptimisme nog steeds terug te vinden in plannen en strategieën. Hoewel het besef er 
intussen is dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat het misschien niet altijd zo verstandig 
was om de huid van de beer te verkopen voordat het dier geschoten was, blijkt de stap terug naar 
‘gewoon optimisme’ heel lastig. Er is veel geloof dat het goed gaat komen. Dat is immers ook in de 
twee vorige periodes van ‘krimpplanologie’ zo geweest. Na de mineur van de jaren 30 kwam er 
ontwikkelingsoptimisme door de wederopbouw. De omslag van meer naar minder kwam daarna door 
de stagnatie aan het einde van de jaren zeventig hard aan. De groei viel weg en de vooruitzichten 
waren slecht (Wingens et al, 1980). De ontwikkelingskrimp leidde ertoe dat de overheid zuinig op geld 
werd, maar niet per se niet zuinig op ruimte (Van der Cammen & De Klerk, 1986: 272). De groei van 
de afgelopen 20 jaar heeft de ruimtelijke ordenaars opnieuw blind gemaakt voor niet-groei, terwijl de 
tekenen daarvoor er wel degelijk zijn. En hoewel er niet meteen krimp zal zijn, liggen er wel een paar 
heel belangrijke uitdagingen voor de Nederlandse planologie. 
 
Internationaal gezien blijft deze Nederlandse planologie vooralsnog positief in de belangstelling staan. 
Natuurlijk wordt beseft dat ook Nederland planningsuitdagingen heeft, die we bijvoorbeeld met de 
herziening van het planningswetgeving proberen aan te pakken. Maar vaak wordt in een zin gezegd 
dat het met die problemen wel meevalt in internationaal perspectief (Alterman, 2010). Want 
Nederland is toch nog steeds een goed gepland land? 

 
Er zijn veel dingen goed, maar we zijn ook heel goed in het ‘anders’ vertellen van hoe het zit. Hajer en 
Zonneveld (2000) waarschuwden al dat de soms mythische reputatie van het Nederlandse 
planningsstelsel een kritische reflectie van de effectiviteit onmogelijk maakt. Er lijkt sprake van de wet 
van de remmende voorsprong; er is te weinig stimulans om verbetering of vooruitgang te realiseren. 
Terwijl de problemen waarvoor de ruimtelijke ordening zich nu gesteld ziet, vragen om een andere 
aanpak. De opgaven die er zijn kosten meer , maar tegelijkertijd zijn er zowel aan publieke als private 
zijde minder middelen beschikbaar. Nederland staat niet alleen in dit soort ruimtelijke uitdagingen. En 
de ruimtelijke ordenaars kunnen een internationale toppositie wellicht weer gaan waarmaken, door 
over deze zaken na te gaan denken en juist weer een voorloperspositie gaan vervullen.  
 
Nieuw besluitvormingsparadigma 
Er is een nieuw besluitvormingsparadigma nodig. De huidige praktijk is de waan van de dag (iedere 4 
jaar nieuwe structuurvisies voor de stad), waarin vooral de vastgoedsector regeert en stuurt en de 
overheid volgt. En zeker in de tijden van crisis, zal de eerste prioriteit van de vastgoedsector bij 
zichzelf liggen, en niet bij collectieve belangen van de ruimtelijke ordening.  
 
Zo zullen ontwikkelaars, met strategische grondposities op plekken waar minimaal de komende 
decennia geen vraag is, graag bij bestuurders blijven aandringen daar wel te gaan ontwikkelen. Ze 
zoeken assets die een hoog direct rendement (cashflow) opleveren. Bouwen in de wei is  goedkoper 
dan in de stad, waar de betreffende ontwikkelaar geen grondposities heeft. Bestuurders blijven 
waarschijnlijk erg gevoelig voor dit soort mooie plannen, vooral als er bekende architecten bij 
betrokken zijn, de stedenbouwkundigen het helemaal zien zitten en de EZ-mensen, net als die van het 
grondbedrijf, er veel in zien. Bovendien, is de redenering,  kan er beter worden aangesloten bij de 
wensen van woningenzoekenden die graag een grondgebonden woning willen

56
? Dat dit bouwen in 

de wei ook grote maatschappelijke kosten met zich meebrengt voor bijvoorbeeld infrastructuur wordt 
eenvoudig weggewuifd het is toch nooit anders geweest dan dat de overheid die kosten voor haar 
rekening nam? Ook voor het onmogelijk maken van het creëren van financiële draagkracht voor de 
transformatie- en herstructureringsopgaven in de steden is geen aandacht.  
 
Of op die manier het meer structurele probleem van de overplanning wordt opgelost is maar de 
vraag. Want hoewel niet iedereen de luchtbellen en –kastelen ziet, zoals in dit essay uiteen zijn gezet, 
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 Vaak wordt door de gemeenten (vaak relatief klein) betoogd dat ‘voor de eigen’ bevolking gebouwd moet 
worden. De vraag van de eigen bevolking matcht vaak niet met de dure woningen die gebouwd worden. 
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zullen weinigen het ermee oneens zijn dat er een probleem is. Over de oplossingsrichting zullen de 
meningen verschillen. Daar zal de planoloog zich meer moeten gaan roeren. 
 
“Who watches the watchdog?” 
Werken met ontwikkelingsgerichte trade-offs

57
, vanuit een maatschappelijk opdrachtgeverschap, 

dwingt de overheid een ‘watchdog van de ruimtelijke inrichting’ te blijven. Door het opstellen van 
realistische planningen, standaarden voor de basiskwaliteit, en soms zelfs harde randvoorwaarden 
bijvoorbeeld een maximaal aantal bedrijfslocaties per regio, kunnen maatschappelijke actoren 
worden aangestuurd in hun investeringsgedrag (Janssen-Jansen, 2004: 315). Hier ligt een duidelijke 
rol voor de planologie en politiek: wat zijn strategische hoofdlijnen voor de ruimtelijke ordening, 
welke prioriteiten stellen we als samenleving? Welke eisen stellen we aan de ruimtelijke inrichting en 
ruimtelijke ordening? Welke balans wordt gezocht? Wat is waar nodig? 
 
Als ‘watchdog’ moet de overheid toezicht houden op naleving van inhoudelijke standaarden en 
randvoorwaarden in de processen. Dat is niet gebeurd. En doordat overheden de laatste jaren steeds 
meer marktpartij zijn geworden, was er ook geen toezicht op de toezichthouder. Overheden zitten als 
een veelkoppige actor (multi-level en multi-agency) in het spel en hebben een bijdrage geleverd aan 
de totstandkoming van plannen zonder dat er middelen zijn en er een vraag was, is en komt om ze 
ook financieel gezond uitvoerbaar te maken.  
 
Vraag achter de vraag 
Inzicht is nodig in: wat is de vraag achter de vraag? Wat betekent het als er weer 54000 huishoudens 
bij komen? En als dat dit jaar gebeurt, is dat dan wel een voorspeller voor volgend jaar? Wat zijn de 
bandbreedtes? Wat vinden we belangrijk als de wereld, of in elk geval Nederland, zich volgens de 
‘lage’ of ‘gemiddelde’ scenario’s ontwikkelt? Nagedacht moet worden over wat kan, wat wenselijk is, 
maar ook wat niet wenselijk is voor de maatschappij als geheel en voor de huishoudens en individuen 
die in Nederland wonen en werken. Veel meer zijn strategieën nodig die aansluiten bij de wereld van 
het dagelijkse gebruik en het actuele draagvlak. Ruimtelijke plannen moeten wortelen in het 
maatschappelijk krachtenveld. ‘Makkelijke’ oplossingen (zoals het snel bouwen in de wei vanuit de 
individuele rationaliteit van de ontwikkelaar) moeten zorgvuldig in lange termijn perspectief vanuit de 
collectieve rationaliteit van de samenleving worden bekeken. Deze afhankelijkheden zijn niet te 
negeren.  
 
Saneren en prioriteren 
De eerste uitdaging die er nu ligt is om de planning weer ‘gezond’ te krijgen: ontplannen, saneren en 
prioriteren is daarbij onontkomelijk. Overdreven geloof in kleine maatregelen zal niet helpen. Meer 
schaarste in aanbod van ruimte is nodig. Schaarste dwingt tot creativiteit en innovatie. Dat betekent 
niet dat er niets kan, maar wel dat er selectie nodig is op basis van kritisch optimisme. Voorsorteren 
op groei is goed, maar het scheppen van veel ruimte leidt niet tot veel groei. Voor een bedrijf dat wil 
verhuizen of uitbreiden is bijvoorbeeld een regionaal aanbod van 3-6 locaties genoeg, 20 is teveel. 
Inzet op zes toplocaties in een regio, laat elke locatie ver onder de subtop wegzakken, terwijl er 
misschien 1 toplocatie en 2 subtoplocaties hadden kunnen zijn.  
 
Mondiaal financieel-economische ontwikkelingen zijn niet te beïnvloeden Maar door goed te kijken 
wat er gebeurt en na te denken over wat er kan en wat wenselijk is, is wel bij te sturen. Daarbij moet 
worden opgepast in de kwantitatieve val te stappen, of toch weer voor de snelste winst (het minste 
verlies op de korte termijn) te gaan. 
 
Er moet verder worden nagedacht over een andere financiering, waarbij gemeenten ook zelf 
verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van slecht beleid. Rijkssubsidies om ontstane problemen op te 
lossen leiden niet tot beter gedrag in de toekomst. Er is ook steeds minder geld voor: er komt minder 
geld binnen, ook bij het rijk, terwijl uitgaven voor bijvoorbeeld de vergrijzing (zorg) toenemen. Ook bij 
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 Trade-offs gaan over het verliezen van een kwaliteit in ruil voor iets anders. Geïmpliceerd wordt dat de 
beslissing wordt genomen met volledige kennis over de voor- en nadelen. In bijvoorbeeld de praktijk van Growth 
Management framework wordt het trade-off concept gebruikt als een selectiemethode die helpt een keuze te 
maken uit vaak heel verschillende opties voor het gebruik van de grond (Janssen-Jansen, 2004). 
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gemeente zal steeds minder geld beschikbaar zijn, omdat minder grond verkocht wordt, terwijl wel 
rente wordt betaald, sommige grondposities moeten worden afgewaardeerd (met meer 
verwachtingswaarde gekocht), en er andere, en minder winstgevende, ruimtelijke opgaven zijn. Voor 
de grote transformatie- en herstructureringsopgave is geld nodig.  
 
Tegelijkertijd moeten ook gemeenten zich herbezinnen op hoe ze de markt ondersteunen en welke 
risico’s ze daarbij lopen. Moeten gemeenten ontwikkelaars ondersteunen door garant te staan voor 
de afname van woningen of kantoormeters? Is het wel verantwoord dat gemeenten potentiële kopers 
die net niet genoeg geld kunnen lenen bij een bank (die daar richtlijnen voor hebben en deze hebben 
aangescherpt nadat er problemen ontstonden), dan toch een extra lening verschaffen? Maakt dat 
kwetsbare kopers niet alleen maar kwetsbaarder? Is dat echt in het belang van die mensen, of zit er 
vooral een wens achter het ontwikkelingsproject te starten (bij 70-90% voorverkoop)? 
 
De zichtbare planoloog 
Er is meer regie nodig. De planoloog speelt daarbij een belangrijke rol. De planoloog is de laatste 10 
jaar steeds onzichtbaarder geworden. Sommige planologen zagen wel wat er gebeurde, maar waren 
niet in de positie om de gesignaleerde luchtbellen ter discussie te stellen. De EZ-ers, 
grondbedrijfmedewerkers en stedenbouwkundigen wilden geen ‘gemaar’ horen. Net zo min als de 
projectleiders van die mooie plannen. De druk van buiten was groot. Ook de wethouder, die op elke 
opening met een volgende ontwikkelaar stond te praten, nam de planoloog niet serieus.  
Soms hadden ze wellicht ook (nog) niet genoeg deskundigheid. Voorstellen iets niet te doen is geen 
leuke boodschap. Maar juist selectiviteit is de sleutel tot succes.  
Juist planogen hebben de competentie om ontwikkelingsluchtbellen te voorkomen. Zij hebben de 
deskundigheid om (groei)modellen op waarde te schatten. Zij weten hoe, en onder welke 
omstandigheden deze modellen werken. Planologen kunnen signaleren dat die omstandigheden 
veranderen, waardoor de modellen niet meer kloppen. Zij kunnen daar vragen over stellen. Door 
kennis over (de rol van de) economie en de vraagkant op verschillende schaalniveaus hebben zij zicht 
op interafhankelijkheden. Hun competenties (zie bijlage 1)

58
 moeten meer worden gebruikt. 

 
The intentional, but selective city 
De planners waar nationale, provinciale, regionale en lokale overheden meer op zoek naar moeten 
hebben optimisme nodig bij het nadenken over verschillende mogelijke toekomsten en creatieve 
oplossingen. Het hoort bij de aard van het werk. Ze mogen en moeten dromen over mooie projecten 
die het bijzondere van hun stad (of dorp) versterken, en onderscheidend maken. Zoals Gil Kelley 
(2007) stelt: “an intentional city defines a role for itself in the global network of cities and takes action 
to develop itself – physically, economically and socially – in light of that aspiration. It creatively 
responds to global trends and issues in a way that builds upon the city’s particular strengths and 
furthers its identity and well-being”. Maar ze zijn daarbij wel realistisch: niet alles tegelijk, of meer van 
hetzelfde. Strategische projecten realiseren om het concurrentievermogen van een stad te 
versterken, vereist selectie.  
 
Planologen kunnen en moeten steden behoeden voor overoptimisme. Al zal de RO de complexe 
werkelijkheid nooit kunnen beheersen. Mogelijke toekomsten zijn nooit modellen over gegevenheden 
die ‘gemaakt’ en ‘gevolgd’ kunnen worden. Geen enkel model kan immers de complexiteit en 
werkelijkheid voor langere tijd voorspellen. Maar wel moet geprobeerd worden het planningsbeleid 
aan te passen aan het nieuwe begrip  van onzekerheid. 
 
Planologen kunnen daarbij ook adviseren over de nieuwe opgaven als waterveiligheid, nieuwe energie 
(van grondbedrijf naar energiebedrijf) die een steeds grotere rol in de RO zullen gaan spelen. Zij 
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 Maar als gemeenten op zoek zijn, zoals Assen momenteel is, wordt niet volgens het competentieprofiel uit 
bijlage 1 gezocht, maar richt de vacature zich op ambtenaren die ‘forse stedenbouwkundige ambities’ kunnen 
vormgeven en realiseren, omdat “waar in de rest van Nederland vooral pas op de plaats wordt gehouden ten 
aanzien van stedenbouwkundige ontwikkelingen en vooral de realisatie van projecten… *de gemeente Assen+ in 
de hoogste versnelling *wil+ doorgaan. Ze heeft een ambitieuze groeidoelstelling” (zie vacature september 2010 - 
zie bijlage 2).  
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kunnen onderzoeken op welke manier deze opgaven wellicht kostendragers kunnen gaan worden 
voor de RO. De meeste gemeenten hebben gelukkig al goede planologen in dienst, of huren die in.  
 
Deze planologen zijn, op basis van de kennis die zij hebben, of vergaren, sterk in het bedenken wat 
zou kunnen en welke gevolgen dat heeft. Zij kijken kritisch naar de verschillen tussen de mogelijke 
toekomsten en hoe daar mee omgegaan kan worden op een wijze die het meest bijdraagt aan de 
samenleving. Nu moet worden nagedacht over wat de komende decennia moet gebeuren, weten zij 
hoe het staat met de beschikbare plancapaciteit tegenover de vraag, inclusief de bandbreedtes bij de 
vraag, omdat zij weten welke deskundigen zij daarvoor moeten raadplegen. Zij kunnen beredeneren 
en onderbouwen dat voor nieuwe plannen nu nauwelijks ruimte zal zijn, en dat voorlopig op minimale 
scenario’s, maar wel met flexibiliteit, moet worden ingezet.  
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Advies aan de Minister van Ruimte59 
 
Excellentie, 
 
Nederland kan opnieuw internationaal een voortrekkersrol spelen op gebied van planning en u kunt 
daarvoor zorgen. Er komen grote uitdagingen op de ruimtelijke ordening af waarbij herstructurering, 
transformatie en duurzaamheid sleutelwoorden zullen zijn.  
 
Selectiviteit is de sleutel tot succes. Dit leidt tot schaarste in aanbod van ruimte. Schaarste dwingt tot 
creativiteit en innovatie. Dat betekent niet dat er niets kan, maar wel dat er selectie nodig is op basis 
van kritisch optimisme.  
 
Omdat niemand beschikt over een glazen bol waarin de toekomst helder is, is het nodig om de 
komende tijd veel meer dan voorheen na te denken en te discussiëren over verschillende mogelijke 
toekomsten, niet alleen over de meest gewilde en zeer ambitieuze. Wat nu als de ambitie een fictie 
blijkt? Het vertrouwen in de hoogste groeiscenario’s heeft door handelen van markt en overheid 
geleid tot ongewenste effecten, zoals de kantorentragedie en de appartementenbubble. Deze lossen 
niet vanzelf op. Wat kunt u doen? 
 
1. Ontwikkel een alternatief voor het groeimodel 
Er liggen trendbreuken in het vooruitzicht, zoals het einde van de groei van de beroepsbevolking. Er 
komt een situatie van meer naar minder. De trendmodellen die we tot nu toe gebruiken, zijn niet 
geschikt voor deze nieuwe werkelijkheid. Er is onderzoek nodig om nieuwe modellen te ontwikkelen, 
waarin aandacht is voor bestaande en nieuwe afhankelijkheden. Er ligt een uitdaging om met 
beperktere budgetten beter aan te sluiten bij de werkelijkheid op straat. De nieuwe uitdagingen in de 
ruimtelijke ordening vergen middelen, terwijl die zowel aan de publieke als de private kant sterk 
verminderd zijn.  
Veel van de huidige financieringsmodellen zijn gebaseerd op groei. Zonder groei zullen deze niet meer 
werken, waardoor het systeem tot stilstand komt. 
 
2. Kies als Minister van Ruimte met uw collega’s voor een integrale benadering van de 
rijksinvesteringen 
Over de maakbaarheid van de samenleving valt te twisten, maar de investeringen van het rijk in 
infrastructuur en verstedelijking kunt u beïnvloeden. Er wordt nu al gepleit voor het bijstellen van de 
ambities voor binnenstedelijke herstructurering omdat deze te duur zouden zijn. De kosten van 
infrastructuur en voorzieningen bij uitleglocaties, evenals de kwaliteit van onze steden, worden in 
deze berekening voor het gemak vergeten. Gewaakt moet worden voor de snelle, makkelijke 
oplossingen die bijvoorbeeld aansluiten bij de korte termijn individuele rationaliteit van ontwikkelaars, 
maar niet aansluiten bij de collectieve rationaliteit van de samenleving. Terwijl u als minister van 
Ruimte juist voor dat laatste staat. 
 
3. Wees selectief op basis van kritisch optimisme en verbind de lokale, regionale en rijksdoelstellingen 
Het zou er nu juist om moeten gaan hoe publieke middelen zo effectief mogelijk zijn in te zetten. Om 
dit te doen, moet goed worden gekeken wat de maatschappelijke opgave is, in het besef dat het bij de 
ruimtelijke ordening gaat om een complex systeem. Als er aan één tandwiel in het systeem wordt 
gedraaid om een ander in beweging te krijgen, er heel veel meer wieltjes gaan draaien, en sommige in 
omgekeerde richting. Daarom is het essentieel om goed na te denken over de ‘intended’ en de 
‘unintented’ effecten van ingrepen. Projecten staan nooit op zichzelf. Het koppelen van verschillende 
projecten in een gebied is goed, maar ook zo’n verzameling van projecten (een gebiedsontwikkeling) 
zou in de (boven)lokale context geplaatst moeten worden om tragedies te voorkomen. Te veel 
concurrentie op het lokaal-regionale niveau ondermijnt immers de positie van stedelijke regio’s op 
het internationale schaalniveau.  
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4. Stimuleer de ontwikkeling van nieuwe strategieën 
Snelle, makkelijke oplossingen voor het probleem van nu bestaan niet. Na het tijdperk van veel en 
soms overoptimistische ambities is het nu tijd om met de beide benen op de grond te komen. 
Minimale scenario’s, die wel flexibel zijn, zijn nu nodig. Dit vraagt om realistische plannen die kunnen 
worden bijgesteld als de realiteit anders wordt dan de aannames. Hiervoor is veel tussentijdse 
adaptatie vereist. Het is de inhoud, niet de fictie, waar het om draait.  
 
5. Blijf vragen stellen 
Juist nu zijn strategieën nodig die aansluiten bij de wereld van het dagelijkse gebruik en het actuele 
draagvlak. Een gezonde dosis optimisme is belangrijk om kansen te blijven zijn. Inhoud moet centraal 
staan, en niet de ‘wow’-factoren, winst, fictieve rendementen en schijnwerkelijkheden van 
toekomstige opbrengsten. De maatschappelijke kosten daarvan zijn te groot. Vanuit het planologische 
perspectief mag best vaker de ‘waar zijn we mee bezig vraag’ gesteld worden. En u mag van de 
planoloog vragen om nadrukkelijker dan de afgelopen periode bij te dragen aan het ontwikkelen van 
nieuwe strategieën. 
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Bijlage 1: Gezocht: Planoloog m/v 
 
Competentieprofiel 

 Je beschikt over een gezonde dosis optimisme en bent geen doemdenker 

 Je weet hoe de vraagmarkt van de ruimtelijke ordening eruit ziet en hebt ook goed zicht op 
marktonderzoeken en hoe deze worden uitgevoerd 

 Je kent het verschil tussen de begrippen kwantiteit en kwaliteit en weet deze te vertalen 
naar de praktijk 

 Je kunt goed samenwerken met diverse belangenorganisaties en overheidslagen en bent in 
staat partijen te verbinden 

 Je weet welke typen randvoorwaarden nodig zijn om de kracht van de markt in de ruimtelijke 
ordening zoveel mogelijk te benutten.  

 Je hebt genoeg zelfvertrouwen om mensen te blijven overtuigen van de verbanden die je 
hebt gelegd; je accepteert niet dat mensen je als belangenafweger zien.  

 Je kunt je collega’s (planeconomen, stedenbouwers, management) overtuigen dat jij het 
planologische belang beschermt, en verder kijkt dan projecten en hun genius loci omdat je in 
staat bent om ‘tussen de schalen’ te schakelen; het projectniveau af te wegen met het 
gemeentelijke en regionale en nationale niveau. 

 Je bent niet eigengereid en in staat om weerwoord te geven tegen de sterke 
belangenpartijen (waaronder ook afdeling stedenbouw, afdeling projectmanagement en het 
grondbedrijf). Ook ben je in staat je bestuurder te overtuigen reëel ambitieus te zijn. 

 Je weet welke ruimtelijke ontwikkeling ‘past’ bij de stad en bent realistisch ten aanzien van 
de veronderstelling dat elk aanbod zijn vraag schept. 

 Je kunt verantwoordelijkheid nemen, maar ook geven. Je weet namelijk wanneer je eigen 
kennis te kort schiet en je een gespecialiseerde collega nodig hebt. Je kent de rol en impact 
van deze andere vakgebieden (economie, recht, stedenbouw, architectuur etc) voor de 
ruimtelijke ordening.  

 Je bent in staat het maatschappelijke belang boven je eigen belang te stellen. Je durft ook 
een leuk project los te laten op het moment dat dat nodig is. 

 Je bent in staat strategisch vooruit te denken, maar dit denken te koppelen aan de dag van 
vandaag 

 Je kent de in’s en out’s van de gehanteerde modellen voor ruimtelijke ontwikkeling, en weet 
wat de aannames en onzekerheden zijn bij prognoses 

 Je beschikt over goede rekenvaardigheden 

 Je weet hoe de financiële kant van de RO in elkaar steekt, zowel vanuit de publieke als de 
private kant. 

 Je weet dus hoe een business case voor een vastgoedontwikkelingsproject in elkaar steekt, 
en hoe bij een project grondexploitatiewinst, projectontwikkelingwinst, beleggingswinst en 
financieringswinst een rol spelen.  

 Je weet hoe het bedrijfsmodel van ontwikkelaars eruit ziet. Je snapt hoe zij met (het 
onderbrengen van) risico’s omgaan. 

 Je hebt goede kennis van het planologische instrumentarium 

 Je hebt minimaal een afgeronde opleiding planologie.  
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Bijlage 2: Vacature Gemeente Assen, september 201060 
 
 
Clusterhoofd bij de afdeling Ruimtelijke Plannen  
Boegbeeld | Verbinder | Visionair 
  
Wat ga je doen? 

 Je gaat een belangrijke rol spelen in het verder vormgeven en realiseren van de forse 
stedenbouwkundige ambities van de gemeente Assen.  

 Je kent de ‘state of the art’ in je vakgebied en bent goed in het vormgeven van de dialoog met de 
omgeving.  

 Wat betreft stedenbouw ben je een visionair en kun je anderen enthousiasmeren voor en 
betrekken in die visie.  

 Je geeft leiding aan een overwegend jong, enthousiast en professioneel multidisciplinair werkend 
team.  

 Je helpt het team zich verder te ontwikkelen en zich sterker te profileren in het uitwerken van de 
stevige ambities.  

 Je zorgt ervoor dat het team wordt geïnspireerd door de dynamiek en prikkels uit de 
buitenwereld door deze te vertalen in kansen en uitdagingen voor het gehele team.  

 Je helpt het team hoofd- en bijzaken te onderscheiden en hakt knopen waar nodig door.  

 Verder bevorder je in sterke mate het integraal samenwerken binnen het team en vooral ook 
tussen de verschillende afdelingen van de organisatie.  

   
Wie ben jij? 

 Je bent iemand met stedenbouwkundige affiniteit.  

 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in grote projecten of stedenbouwkundige ontwikkelingen.  

 Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals in deze beroepsgroep.  

 Je kunt een klankbord zijn voor de professionals in jouw team.  

 Je hebt een visie op het vakgebied en (gewenste) ontwikkelingen daarin. Je kunt anderen 
enthousiasmeren met deze visie.  

 Bedrijfskundig ben je sterk en je weet hoe je bedrijfsmatig een portfolio aan projecten, 
programma’s en activiteiten effectief dient te managen.  

 Je bent een aangenaam mens om mee samen te werken en kunt je helder uitdrukken.  

 Je bent een leider die de ontwikkeling van een ander net zo belangrijk vindt als die van zichzelf.  

 Je bent politiek sensitief en hebt ervaring in het acteren in een politieke omgeving.  

 Assen heeft een ondernemend bestuur en verwacht eenzelfde stevigheid van sleutelfiguren in 
het ambtelijk apparaat. Jouw functie is een belangrijke schakel in het realiseren van de ambities 
van de gemeente.  

  
Wat biedt gemeente Assen jou? 
Waar in de rest van Nederland vooral pas op de plaats wordt gehouden ten aanzien van 
stedenbouwkundige ontwikkeling en vooral de realisatie van projecten, wil en kan Assen juist in de 
hoogste versnelling doorgaan. Ze heeft een ambitieuze groeidoelstelling. Er staan de komende jaren 
diverse soorten ruimtelijke ontwikkelingsplannen op stapel. Zo is er de ontwikkeling van de FlorijnAs 
(opgenomen als project in de Crisis- en Herstelwet. Voor meer informatie over de FlorijnAs zie 
www.assen.nl), ontwikkeling van een grootschalige woonwijk, herontwikkeling van delen van de 
binnenstad en diverse projecten ten aanzien van cultuur, mobiliteit en verkeer. 
  
 *…+ 
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