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SAMl,; NVA'l"rING 

Ruimtelijke planning is geen ekonomisch ontwikkelend 

instrumentarium, maar kan ' s lechts • een ruimtelijke 

geleiding bieden aan ekonomische ontwikkelingen. 

Dat is de hoofdconclusie die uit dit afstudeer

verslag getrokken kan worden. 

Ruimtelijke geleiding van ekonomische activiteiten 

betekent voor de ruimtelijke pl&nning dat opererend 

binnen de eigen sector, vanuit de eigen mogelljk

heden van de ruimtelijke planning , aansluiting 

wordt ge zocht op de kenmerken van ekonomische 

activiteiten. 

De sectorinbreng van de ruimtelijke planning •omvat• 

de inhoudelijke, ruimtelijke visie op de ruimtelijke 

structuur en het ruimtelijk func tioneren van de 

verschillende activiteitensystemen (in het plangebied), 

alsmede een sectorale afweging. Die sec torale af

weging is een vakmatige a a nge legenheid, vanuit de 

inhoudelijke, ruimtelijke visie. 

De eige n moge lijkheden van de ruimtelijke planning 

bestaan uit de beînvloeding van de ruimtelijke struc

tuur en he t ruimtelijk functioneren van de activi

teitens ystemen. De wijze waarop de activiteiten

systemen ruimtelijk geplaatst en betrokken zijn 

bepaa lt de mogelijkheden voor en de invloed van de 

ruimtelijke ge leiding. 

De ruimtelijke planning kan de ruimtelijk ge leidende 

bijdrage het meest effectief uitoe fenen door uit te 

gaan van een strategische planningsconce ptie. Cen

traal s taat daarbij de vraag "wat we kunnen", op basis 

van wat de ruimt elijke planning vermag en wat de 

activiteitensystemen toelaten. In deze conceptie 

wordt onderscheid gemaak t tussen fundamentele hoofd

lijnenplanning en inkremen tele planning . 

In r e latie tot ekonomische ontwikke lingen moet de 

ruimtelijke planning zich in eerste ins tantie beperken 

tot de ruimt e lijke hoofdlijnen, of zoals we in dit 

a f s tudeerverslag stellen tot de ruimtelijke essenti a 

lia met betrekking tot de ekonomie. Dit kan de 

ruimtelijke planning doen door de mee s t we ze nlijke 

basisfunctie, de ontwikkelingsfunc ti e (naa s t de 

idealistische functie en de regu lerings fun c t ie ), 

sterker te benadrukken. Voor het {inter)gemeent e lijke 

nivo betekent dat een herwaarder i ng en herinri chting 

van het structuurplan, 

Dit is in (heel) grote lijnen de s trekking van ons 

betoog. We zullen daar nad er op ingaan, 

Het afstudeerve r s lag i s opgebouwd uit vi e r delen. 

De z e delen z ijn afgeleid van de operationali satie 

van probleemstelling en doel s telling va n ons a f s tu

deren: "na e en theoretische verke nning van he t 

raakvl a k ruimtelijke planning- ekonomie, will e n we 

de po s itie van de ruimtelijke planning aangeven 

(vanuit de ruimtelijke planning geredenee rd) en 

bepalen wat zij wel en niet kan, om dat vervol gens 

toe te passen op het Dre cht s tedengeb ied". 

In deel I komt het fundamentele verba nd tu s sen 

ekonomische ontwikke ling en ruimte lijke inric hting· 

aan de orde. 

Aa n de hand van een lite ratuur s tudie, onder ande re 

geric ht op de theor ievorming op ekono misch-ruimte lijk 

gebied, wordt nagegaan welke ruimtelijke aspecten 

de ekonomische ontwikkeling kunnen bernvloeden e n 

welke ekonomische a s pecten voor de ruimtel ijke in

ri chting van bela ng zijn. Ruimte ka n in he t licht 

van de ekonomie gekenschet s t worden als pl aa t s va n 

ha nd e ling, als ko s tenfactor, als prod uktiefac tor 

en a ls consumptiefactor. Bij de behande ling van 

the orie~n over de r egionale ontwikkel ing , de s pre i

ding van economische activiteite n en de invloe d 

va n grondprij s en r uimtelijke structuur op de loka tie

keuze van be drijven s t e ll en we s t ee ds de vraag 

we lke bijdrage de theorie levert aan he t begrij pen 

van het func tioneren van de ekonomie en de rol d ie 



de ruimte daarin speelt, Vervolgens gaan we in op 

de rel evantie van die verklaring voor de ruimtelijke 

planninK, zowe l bij de analyse als de opgave 

ontw ikkelingen in het plange bied t e beînvloeden , 

De ruimte vormt vaak slechts een deel van de 

verklaring , In de ruimtelijke planning hebben we 

jui s t behoefte aan een verklaring die de invloed 

van de ruimte centraal stelt; de behandelde theorie

en z ijn dus niet rechtstreeks bruikbaar, 

We veronderste llen dat een verklaring va n de invloed 

van de ruimte op bedrijven kan worden afgeleid uit 

eisen die bedrijveh uit produotietechnieche of 

bedrijfseconomische overweg ingen aan de ruimte stel

l e n: de ruimte dient als productiemilieu geinter

preteerd te worden, Op basis van die hypothese wordt 

deel I afgesloten met een schematisch overzicht, 

waarin de bijdrage van de ruimtelijke planning aan 

de ekonomische ontwikkeling door analyse en plan

vorming uiteengeze t wordt, afgeleid uit de ken

merken van de productie en de e isen aan de ruimte. 

Onders che iden worden het nivo van de locatie, de 

omgeving en de regio. 

Daarmee zijn· de inhoudelijke mogelijkheden afgebakend. De 

vraag hoe de r uimtelijke~Planning om moet gaan met 

die afbakening en hoe ze haar bijdrage zal moeten in

richten is echter nog niet beantwoord. 

Jlee l II gaat daar op in, voor een groot gedeelte 

wederom aan de hand van literatuurstudie, door de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van de ruimtelijke 

planning te behandelen in haar relatie tot maa t

sc happelijke ontwikke lingen en door vast te s tellen 

hoe de planning z ich zal moeten ops tellen en wat 

de cons equenties daarvan zijn voor plannings tijl en 

inhoud. 

Ruimtelijke planning heeft een ruimtelijk-s turende 

taak, maar is ten opzichte van maa t schappelijke ont

wikke lingen volgend. Die opvatting i s mede geba

seerd op een a a ntal beperkinge n die aan de ruimte-

lijke planning opgelegd worden, We behandelen externe 

beperkingen-maatschappelijke ontwikkelingen onttrek

ken zich aan de invloed van de ruimtelijke planning 

en zijn vaak moeilijk t e voorspellen- overheids

interne beperkingen - de ruimtelijke pla nning moet 

worden beschouwd in het licht van haar relatieve 

positie ten opzichte van het totale overheidsbeleid

en planningsinterne beperkingen, waa rbij we wijzen 

op het principe van de toelatingsplanologie (w e l 

verbieden, niet gebieden) en het probleem va n de 

effectiviteit. Meer uitvoerig wo rdt ingegaan op 

de àle negatief te karakteriseren ontwikke lingen 

van he t laa tste decennium, waari n de ruimtelijke 

planning steeds meer in · de r ol van ekonomisch 

ontwikkelend instrume nt werd gemanoevreerd (wat z ij 

ge he e l niet kon waarmaken), procedure le aspecten 

steeds meer de overhand kregen en de ruimtelijke 

sectorinbreng op de achtergro nd raakt e . Wij pleiten 

voor een versterking van de inbreng va n de ruimte

lijke sector. 

Deel II wordt afgeslot en me t ee n pleidooi voor een 

herformulering: die herfor~ulering leidt tot de 

keuz e voor e en strategi s che plannings conceptie . 

Hoofdlijnenplanning , in kombina tie me t inkrementele 

planning in een later stadium, een be s cheidener 

ops telling van de ruimtelijke planning en het mee r 

uitgaa n van wat de ruimtel ijke planning zeke r kan 

zullen de elementen moeten z ijn voor e en meer e ffec

tieve vorm van planning e n zullen he t uitgangs punt 

moeten z ijn voor de ruimtelijke planningsbijdra,;e 

aan ekonomische ontwikkelingen. 

In de e l III schuiven we de inhoude lijke aspecten 

en de methodische a spec ten ( respecti evelijk dee l I 

en deel II ) in elkaar. 

De ruimtelijke planning z a l in relatie t o t ekonomi

sche ontwikkelinge n uit moet e n gaan van de drie 

bas i sfuncties die ze in onze optiek heeft. 



We onders che ide n de ideali s ti s che functie ( het 

ruimt elijk-economi sc h wen s beeld ), de ontwikkelings

funct i e de ruimtelijke bijdrage ) en de regulerings

fun c tie de uitwerkin g van die ruimtelijke bijdrage 

in detaillering, regelgeving en voorschriften), 

De ontwik ke lings func tie zien wij als de mee s t 

esse nti ~le functie van de ruimtelijke planning, 

Uier kunnen de hoofdlijnen gefor muleerd worden en 

kan de ruimtelijke planning haa r eigen sectorale 

bel e i d ontwerpen , Inhoude lijk betekent di t dat er 

gewerkt za l moe t e n worde n met ruimtelijke essentialia 

me t betrekking t o t de economie : de ligging van 

bedrijfs terreinen, aans luitende infrastructuur, 

bere ikba~rheid, de hoofdbe s temming van die 

bedrijfsterr einen, kwalitatieve e n kwantitatieve 

programmering , basis vorm-, inrichtings- en 

beheers pr inc ipes e n de uitwerk ing daarvan naar 

planologi sch en juri d i sc h instrumentarium, 

He t vas tl eggen en u itvoeren van deze essentialia 

in de on twi kke lings fun c tie i s wat wij de ru imte

lijke ge l e i d ing van economische ontwikkelingen 

hebben ge no emd , 

Al s ins t r ume nt om de ontwikkelingsfunctie op 

(inter ) gemeentelljk nivo, het nivo waar wij ons op 

ri cht en , uit te kunnen voeren, wij zen we op het 

(inter)gemeen telijk s tructuurpl an, De bijdrage en 

ops telling van de ruimtelijke planning zoa ls wij 

d i e z ien, split sen we uit naar de drie komponenten 

van ruim t e lijke pl a nning : inz i chtvorming , be s luit

vorming en ak tie, Vo or elke komponent geven we 

aan wat we daar onder ve rs t aan en hoe de ruimte

lijke pl a nning t e werk za l moe t en gaan, 

wa t betreft de inzic htvorming wij zen we vooral op 

he t ac tivite itens y s teem alo onderzoeksobject, 

wat be t ref t de be s luitvorming op ee n ge trapte 

besluitvorming , namelijk bes luiten omtrent de 

hoo fdlijne n in een vroegt\idig s t a dium en bes lui ten 

omtrent de uitwerking daarvan pas in een s t adium 

wanneer meer zekerheid is ve rkregen over de ekono

mische ontwikkeling , en wa t de aktie betre f t op 

de ontwikkelingsfunctie en het s tructuurpl an , 

Het Drechts tedengebied is het obje kt van studie 

en betoog in de e l IV, het deel waa r de door ons 

gepresenteerde bijd r age va n de ru i mte lijke planning 

a an ekonomi sche ontwikkelingen word t t oegepast, 

We volge n in dee l IV, met name ook op basis van 

de inz i c htvorming d ie in onze stage ( studie 'Laat 

eens wat van je horen ,,.•) heeft plaatsgevonden , 

de do or ons be schreven weg die de ruimte l ijke plan

ning zal moeten gaan, 

Op het idealistis che nivo (een van de dr i e bas i s 

functies van de ruimtelijke planning ) ontwikkelen 

we in deel IV een voors tadconcept voor het 

Drecht s tedengebi e d, We s tellen vas t dat er sprake 

ia van een a a ntal ontwikkelingen die wijzen o p 

de lat ente moge lijkheid dat het gebied z i ch zal 

ontwikkelen tot voor s tad van Rotterdam. 

De bijdrage di e de ruimtelijke planning daar konkree t 

a a n kan leveren hebben we zichtbaar gemaakt in ee n 

ekonomi s ch-ruimtelijke s truktuurschet s voor he t 

gebied. Deze sche t s wordt geconfronteerd met het 

huidige Intergemeente lijk Struktuurplan Drechts t e den, 

Op basis van deel IV mag als twe e de ho ofdconclus ie 

uit d i t afs tudee rve r s lag ge lden dat het Drec ht

s ted engebied de mogelijkheden in zich heeft om 

zich in de toekoms t ekonomisch-ruimte l ijk ge zi e n 

te ontwikkelen tot voo r s tad van Rotterdam e n tot 

volwaardig onderdeel van Rljnmond, Wij vinden da t 

die mogelijkhe den ook op de aangegeven wijz e mo e ten 

worden benut, 

In de evaluatie moe t e n we constateren dat de aanpak 

in methodi s ch opz icht da n wel ges laagd i s , maar dat er 

qua diepgang en we rfk rac ht slecht s s prake kan zijn van 

een bes cheiden eerste a a nzet tot wa t he t eigenlijke 

structuurplan zou moeten inho11 den, 



INLEIIJING EN YlfüANTWOOHDING 

Dit af s tudeerverslag draagt als titel "Ruimtelljke 

planning en economiRche ontwikkeling". Deze titel 

geeft tevens het belangrijkste aandachtsveld van 

ons afstuderen aan, 

Waarom hebben we voor dit onderwerp gekozen? In 

de z e inleiding en verantwoording zullen we na een 

meer algemene be schrijving van de problematiek 

onze s pecifieke probleemstelling uiteen zetten en 

aangeven ho e deze probleems telling in dit deel is 

geoperationaliseerd. 

"Ruimtelijke ordening is het zoeken naar en het tot 

stand brengen van de be s t de nkbare wederkerige 

aanpassing va n ruimte en samenleving, zulks ter 

will e van die samenleving." (1) 

Beide a s pec ten, ruimte en s amenleving, zijn ook terug 

te vinde n in de onderzoeksei sen in het Besluit op 

de Ruimtelijke Ordening, dat zowel het bestuur van de 

provincie als dat van de gemeente opdraagt voort

durend onderzoek te verrichten naar de bestaahde 

t oestand en de mogelijke en wenselljke ontwikkelingen. 

Dit onderzoek heeft ondermeer betrekking op de ont

wikkeling van de welvaartsbronnen en de mogelijkheden 

en wenselijkheden voor de ruimtelijke ontwikkeling, de 

behoeften op het stuk van de vers ch illende facetten 

daa rvan hieronder inbegrepen (BHO, art . 7). 

liet Besluit noemt de ontwikkeling van de welvaarts

bronnen dus expliciet als een van die facetten van 

"de samenleving" waarvan de gewenste ruimtelljke ont

wikkeling in ruimtelijke plannen wordt aangegeven. 

De ruimtelijke ordening beperkt zich door haar aard 

tut het reguleren van de ruimtelijke voorwaarden voor 

e n de ruimtelijke effecten van de ontwikkeling van 

de wel ;1 aartsbronnen. 

In de periode van hoogconjunctuur waarin de 

r uimtelijke ordening zoals we die nu kennen zich 

ontwikkeld heeft kon de ruimtelijke ordening zich 

wat betreft de ontwikkeling van de welvaar t sbron

nen dan ook beperken tot volgen en bijsture n. In 

de Tweede Nota over de Ruimtelljke Ordening wordt 

vooral de infrastructuur als s turende factor al s 

sturende factor genoemd, In een later stadium komt 

daa r een stelsel van " s turende" regels blj vooral 

uit de hoek van de met de ruimtelijke ordening ver

wante milieuwetgeving . Met bijsturen doelen we hier 

op het gegeven dat kon worden vol s taan met het 

afremmen van ontwikkelingen waar de ze niet gewenst 

waren ( door ze eenvoudig weg ni~t toe te l a ten) e n 

het ontwerpen en vast s t e llen van een ruimtelljke 

inrichting waarin de groei van bevolking en economie 

kon worden opgevangen. Kreukel s constateert een 

vers terking van de splitsing tussen plan en uit

voering, waarbij de uitvoering vooral te ligF,en komt 

bij verkeers/waterstaatkundige planning , de cultuur

t echnische planning en de volkshuisve s ting ,en de 

ruimtelijke planni.ng meer ee n coordinerende t aak 

krljgt toebedeeld. (2) Wat betreft de economie berus t

te de "zorg" voor de ontwikkeling va n achtergeble

ven regio's al geruime tijd bij Economische Zaken, 

Met deze ontwikkeling van de ruimtelijke ordening 

werd voortgebouwd op een al veel oudere traditie 

van toelatings planologie, ge richt op het te ge nga an 

van negatieve effecten van maa t schappelijke ont

wikkelingen bij achtereenvolge ns de volks hui s vPs ting, 

de verstedelijking en de economische groei, 

Bijgevolg wordt de ruimt e lljke ordening vanuit dit 

perspectief ook wel aangeduid al s een verdelings 

mechanisme, namelijk van de ruimtelijke behoeften 

van maatschappelijke ontwikkelingen, 

In het afgelopen decennium is er echter een veran

dering opgetreden in die maatschappelijke ontwikkelin

gen, waardoor ook de posi tie van de ruimtelijke orde-



ning ter di s cuss ie is komen te staan, In plaats van 

e en te verdelen groei was er s prake van stagnatie 

en t e ruggang , e en maatschappelijke ontwikkeling die 

op z i chze l f a l s "negatief"word t beoordeeld. Van de 

ruimte lijke ordening wordt nu niet a l le e n verwacht 

da t z ij meer aandacht gaat besteden aan de inrichting 

en v o or al het beheer van de ruimte, maar ook dat zij 

e e n bijdrag e levert aan het op gang brengen van nieuwe 

ontwikkelingen, Die verwacht i ng gaat in tegen haar 

oo rspronkPlij~P karakter, Bovendien blijft ook haar 

regulerende taa k overeind, De ruimtelijke ordening 

moet tegelijk voorwaardenscheppend en v oorwaPrdenstel

lend zijn, Ziedaar een van de bijzondere aspecten van 

de "crisis in de ruimtelijke ordening", 

In de r ui mtelij ke p l a nning, de "systematische vorm 

van ruimtelijk b e leid, bestaande uit inzichtvorming, 

besluitvorming e n actie" , " ljn tot nog toe onvoldoen

de de bepe r k ing en onderkend die het ontwikkelings

vraags tuk op het vlak van de welvaartsbronnen ( de 

stimulering van de ontwikkeling van e c onom ische 

activiteiten) me t zich meebrengt, 

Deze beperkingen werden het e e rst duidel ij k in het 

re g ionaal beleid, e e n van oorsprong economiRch beleid, 

gericht op een me e r rechtvaardige ontwikkeling van 

de welvaart over het land, Te betwijfelen is of de 

infras tructuurmaa tregelen en investeringssubsidies 

werkelijk invloed op de ontwikkelingen hebben gehad,(3) 

Nu worden ook de regionale en locale overheid met 

de ze pr o bl e ma ti e k 1<ekonfront e errl, Onder invloe d van 

het falen van het regionaal beleid en de de centrali

satie wordt de verantwoordelijkheid voor de regionale 

ontwikkeling , althans op papier, meer bij de provin

cie geleg d ( 4) en dient het beleid niet gebaseerd te 

zijn op v e rd e ling van economi sc he activiteiten over 

het l a nd, maar de o ntwi kkeling van de eige n potenties 

van de regio, Het ontbreekt echter vooral s nog aan 

e e n begri npenapparaat om die potenties adequaat aan 

te duiden e n te ontwikkelen,( 5) 

/ 

Op locaa l niveau concurreren geme e nten onderling 

om d e guns ten van migre rende be d rijven , Omdat o ok hi e r 

de spoeling dunner i s geworden t ~eed t e en v ers c hui

ving op naar voorwaa rde nschep pe nd b e l e id, Di t 

draagt tot nog toe e en s terk ad-hoc ka rakt e r e n 

gaat z eker nog niet uit van de r e g i o na l e moge l ijk 

h e den en een op basis daarvan geformule e rd b e l ei d, ( 6 ) 

In het k a der van d e ze problema ti e k i s e e n h e r orien

tatie van de ruimtelijke planning o p zijn plaa t s , In 

vers chillende publicaties di e in h e t k a der v a n dit 

afs tude erproject door ons zijn geraadpl eegd wordt 

daar op gewe z en en worden we g en daa rt o e a a n g e wezen, (7) 

Me t d it afstudee rvers lag willen we e en bij d rag e a an 

di e h e rorientatie leveren, 

In het v oo rgaande hebben we e r r ee d s op gewezen dat 

er spra ke is van een a ctuele di s cuss ie ove r de moge

lijkhe den van de ruimtelijke planning , In het v e rloop 

van onze s tudie h e bben we me t d e z e d i s cus s ie k e nnis 

gemaakt en zijn o ok wij d e v r a ag naa r de moge l ij k hed en 

v a n de pl a nning ga an s tell e n. Ons afs tude r e n bood 

de moge lijJheid nader in te gaa n op dez e prob l ema 

tiek e n deelnemer te worden aan d e d i s c u s s i e , 

De vraa g wat plannine Uberhaupt ka n e n hoe z ij z i c h 

moe t o ps tellen, gekombineerd met d e v raa g we lke r ol 

de ruimtelijke planning kan s pelen al s h e t ga r; t orn 

economi s che ontwikkeling bracht ons t ens l o t te op 

het afs tudeeronderwerp "ruimtel ijke pl a nni ng e n 

economische ontwikkeling". 

In de probleems telling van ons af s tud e r e n i s d it 

al s volgt verwoord: welke bijdrag e kan de ruimte-

d e conomi s c h e ontwi kke ling ? lijke planning levere n a an e 

Dez e probleems telling hebben we in he t kade r van 

onz e werkzaamheden voorz ien van e e n tweel ed i g e 

do e l s telling: 



- een f:ennisrloel s t e l.l.irlf': hei, verkri j r,e n van in?.i.cht 

i n de mo .ç:;-e ] i. :ils:hc?de n en onmo,•:P l i jl.l ,edP n van rle ruim

t 0 1 i,i k <-? J)1 a 11ni :Hç , in hP t l :ij z nnd e r r:i e t betrflkkirie 

lot e co no mi RChP. ont l•1i k;~e l L,:_:~t-· n; 

- e e ri 1;c bru i ksdo e l s t Al linr:: het kunnen hanteren 

van die ken niR en het toepas s en daarvan op çon

crete praktijksituaties . 

De operatio:1a l i sa ti e hiervan lt1i.rlt aln vol1:t: 

na P.en t.heor0tische ve r'kenni n~ van het raakvlak 

ruimtelijke plannin r -eco nomi e , wi ll en we rle posi

ti c van rle rui. ,ote l i.jk e p l annin rr aa1 ,g-e ven (var.uit 

d e :~n i. ,a t e l i jke Planning r{e re clP. neerd ) en l,epa l P. n 

1vat 't ;_j wPl 1~r i n i e t kan , om d;i1, vervol g ens toe te 

Dat Drechtstedengebied h ebben we als concreet object 

pLu 1o lo1'" isc he effe c'+;P n v a : l. e t a anlP r:Ren va n e e n 

7,i'' P.havP n ( i nd t1 !:;tr1t~tP. lTP. in ) op liet r,P.hie d Tle l:- rabb n

po]der en in tw•~edf' i r1 :1 ta nti. e va n hPt J treeklichaam 

; 1·c!c !1ts t.,~der~ voor d e ii u i mt e l j Jkr ('r dcn i ng- he t ar1 n-

1lod f- rAren OIIJ e e n !':tla~P.nlurLiP. te- v e rri ch ten naar 

,I P relati e s trrn ,;0. n liet llrt"chts t e ,le r. 1:eb ied e n !lijn

mond en de lletfi Y. enin rlaarvan voor d e ruimtelj jke 

planni ng . ll e zc l•A .icl e cA. s C? - stuàies hebber we neer

:· nlP. ,i'{d in twe0 afz,)ndf:rl ijl-: e vers 1 a 17;en : respect i e 

vel ijk 'll e :: ff ectr',nst.udi c ' en 'Larrt eens wat vnn 

j e horen •••• '. Dr, z e be id e studi e s zijn te besch ouwen 

als twee de el toepas s ingen van de àlge mene prin

r. ipe s di e w p i n hP t onrlerhavi ~e afstudeerverslag 

hehan .lc!] c r) . \Je ~~u l l e n daûrom re11clmati R" verwijzen 

naar ,lp genoemde ra pporten . 

De or--- r :1+, i o11=1 I i sn. t. i u , zo;ils hi.erhoven omsr.lireven , 

i s tev en:.; lt-: hr'.! n<.:; 1ouw r-n als al !, de .i nd ,~] ing- van 

dit v0 rslac· , dat j~; OPru~Louwrl uit 1ri e r de l '3 n. Voor 

-..:e n,1, :1f".T i.ng;tan op be t r.• ke nis , vorm ,-!Il inlJouO v ai"l 

r\e;,,e v i er ·lelen , willP.11 ·~1e er e n.r-st op ·ijz ,'") n hoe 

ct e ~1? n 0Pn1d e J:cnnio - en /{ebruik srl oPl8te l l in~ in het 

ver nlag verwnrkt z ijn. De ke nnin<locl s telling is 

gerealiseerd in de delen I, II en III van dit ver

s lag; deze delen hebben daarmee een theoretisch 

ka rakter gekregen. De toepass ing van de ze theori e , 

en derhalve de gebruiksdoel s tellinrr , i s gereali

seerd in de delen III en IV van dit vers l ag en de 

beide case-studies. 

De vier delen van het afstudeerve r s l ag zijn te be

schouwen als vier zelfstandige delen die elk een 

bepaald deel van de problematiek behandelen. Elk 

deel staat echter wel ten dienste van of is het 

resultaat van de andere delen. De volgorde is een 

afspiegeling van de door ons gevol gde we rkwij ze . 

Die werkwijze zullen we ter inleidin~ op dit verslag 

hier wat nader aanduiden. We wijzen er echter op, 

dat ook de afzonderlijke delen zijn voorzien van een 

inleiding waarin de specifieke problematiek die in 

het betreffende deel aan de orde komt nader wordt 

aangeduid en waarin de werkwijze die voor dat de e l 

gevolgd is wordt aangegeven. Elk dee l wordt ook 

afgesloten me t een eigen samenvatting . 

In deel I, getiteld "Ruimte e n economie", wordt in 

het kader van een inhoudelijke herorientatie van de 

ruimtelijke planping ten opzichte van economische 

ontwikkelingen nagegaan welke relatie be s taat 

tussen economische ontwikkeling en r uimtelijke 

inrichting en welke mogelijkheden de ruimtelijke 

planning, vanuit het functioneren va n de economie, 

als een van de terreine n van overhe idsbel e id heef t 

om bij te dragen aan de ontwikkelin~ en beînvloeding 

van economische activiteiten. 

Voorname lijk aan de hand van literatuur word t in 

hoofdstuk meer in het algemeen inge gaan op de 

begrippen economie en ruimte en worden in hoofd

s tuk 2 enkele ruimtelijk-economische theorie~n b e 

keken op de invloed die ze aan de ruimte toekennen 

bij de verklaring van ruimtelijk-economische ontwik

kelingen en op de relevantie van die v e rklaring 

voor de ruimtelijke planning. In hoofd ntuk 3 



wordt ingegaan op de behandelin~ van de ruimte als 

productiemilieu. In die behand e ling s taat de verkla

ring van de invloe d van de ruimte voorop, maar wordt 

het func tioneren van de economie t e n behoeve van 

die verklaring centraal ge s teld. 

Deel II, getiteld "Ruimte lijke planning" is een,deels 

meer algemene, methodi s che herorientatie op de 

mogelijkheden en onmogelijkheden die de ruimtelijke 

planning , in het bijzonder ten aanzien van maatschap

pelijke ontwikkelingen,heeft. We diepen, evene Pns 

aan de hand van literatuur, de al eerder genoemde 

discussie verder uit. Daarbij l egge n we in hoofdstuk 

2 (hoofd s tuk 1 i s hier de inl e iding) bij de verkenning 

van de mogelijkhede n en onmogelijkhe den van de planning 

meer de nadruk op de technische factoren die een 

rol spelen en in hoofdstuk 3 meer de nadruk op de 

ins titutionele factoren: de kaders waarbinnen de 

planninF, functione ~rt. De herorientatie van deel II 

is gericht op de keuze van een planningsbenadering 

rlie aans luit bij de mogelijkheden van de ruimtelijke 

plannin;r, . In hoofds tuk 4 verantwoorden we onze 

keuze voor de Htrategische planningsconceptie en 

we rke n we de ze conceptie in algemene z in verder uit. 

Deel II is daarmee niet alle en geri c ht op een orien

tatie va n de moee lijkheden en onmogelijkheden van de 

ruimtelijke planning , maRr ook en vo oral op een verant

woordim: van onze keuze voor ePn s trategische plan

ningsconceptie tegen de achtergrond van de di s cussie. 

Deel III is getiteld "Ruimtelijke planning en economie". 

Hierin proberen we de inhoudelijke en methodische 

herorientatie uit de delen I en II te integreren, 

door aan te geven op welke wijze de ruimtelijke plan

ning te werk za l moeten gaan in het kader van 

economische ontwikkelingen, 

naartoe onderscheiden we in hoofd ~tuk 1 achtereen

volgens de ideali s tische functie (het ruimtelijk

economi s ch wensbeeld), de ontwikkelingsfunctie ( de 

ruimtelijke bijdrage) en de regulerin/ss func tie (uit-

werking) als de drie basisfunctie s van de ruimtelijke 

planning. De ontwikkelingsfunctie is volgens ons 

de meest essentiele functie van de ruimtelijke 

planning ; de betekenis van deze fun c tie voor he t 

(inter)gemeentelijk nivo werken we, gezien de voor

genomen toepassing , wat ve rder uit. In hoofd s tuk 

2 gaan we in op de invulling van de z e functie t en 

aanzien van de economie, waarbij we rekening houden 

met de gekozen planningsconceptie. In hoofd s tuk 3 

gaan we in op de vraag hoe inzichtvorming , be s luit

vorming en actie ten aanzien van economische ont

wikkelingen mo eten verlopen . In hoofd s tuk 4 be

schrijven we, samenvattend , de bijdrage van de 

ruimtelijke planning op (inte~gemeentelijk nivo 

aan economi s che ontwikke lingen , zowel methodi s ch 

als inhoudelijk, De elementen va n deze bijdrage z ijn 

in de voori~a a nde hoofdstukken van cl i t deel b eha n

deld. 

Deel IV bevat de "Toepassing op de Drecht s teden". 

Onze inhoudelijke visie op de mogelijkheden va n dit 

gebied is dat het de potentie in zich draagt om 

zich tot voorstad van Rotterdam en tot volwaa rd ig 

onderdeel van Rijnmond te ontwikkele n. 

In hoofdstuk 1 geven we a a n wat we onder een voor

s tad vers taan, In hoofdstuk 2 geven we de ontwikke 

lingen weer die onze inhoudelijke vi s ie onde rs teunen. 

De constatering dat het Drechtstedengebied de po

tentie heeft om zich t e ontwikkelen tot vo or s t a d 

v an Rotterdam en de mogelijkheden daartoe dient te 

benutten is he t"ruimtelijk-eco nomisc h wensb e eld" , 

de idealis ti sche functie. In hoofd s tuk 3 wordt 

nadere kennis aange leverd voor de uitwerking van 

die inhoudelijke visie in een ruimtelijk-economis che 

s tructuurschets . In hoofd s tuk 4 evalueren we de 

opbouw van deel IV in het licht va n de inte ntie s 

van deel III. 
Impliciet in de behandeling van het raakvl a k ruim-



lelijk e planning- economi e opeesloten , i s de opvatting 

rtat ruimt e lijke planning een taak heeft ten aanzien 

van economische ontwikkelingen . Om twee hoofdrede

nen wij ze n wij op die t Rak 1 ten eerste omdat ook 

va n de ruimtelijke planning een bijdrage verwacht 

wordt aan de econo miHche ontwikkeling van gebieden , 

en ten tweede omdat de ruimt e lijke planning verant

woordelijkhe id dra ag t voor de ruimt e lijke inrich

ting va n d ie ze lfde Re bieden. 

llet i3 vanuit die ruimtelijke verantwoordelijkheid , 

dat wi j menen dat de r uim teli jke pl ann ing haar bij

drage aan eko nomisc he on twikkeling kan leveren, 

ruimt e l i j ke gel e idi~g . 
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o. rnu;JJ;I NC 

Het probleem dat we in ons afstuderen aan de orde 

wilden s tellen was de bijdrage die de ruimtelijke 

ordening kan leveren aan de economische ontwikkeling. 

In de ze "probleemstelling" zitten twee begrippen 

die een nadere toeliohting behoeven. 

De "ruimtelijke ordening" zien we als de uitgewerkte 

vorm van overheidsingrijpen in de inrichting van de 

ruimte. De "ruimtelijke planning" is het proces van 

inzichtvorming, besluitvorming en actie dat hier 

aan ten grondslag ligt, waarbij actie in dit verband 

vooral betrekking heeft op het aangeven van de ge

wenste ontwikkeling en de mogelijkheden die voor het 

bereiken van die ontwikkeling open staan. 

Het begrip "eoonomisohe ontwikkeling" ie voor meer

dere interpre taties vatbaar. Het zal blijken dat bij 

die interpretaties de ontwikkeling van bedrijven een 

belangrijke rol speelt. In relatie tot de ruimtelijke 

inrichting kan daarbij op de eerste plaats gewezen 

worden op de looatie van bedrijven,waarbij vooral het 

ruimtebeslag de aandacht heeft. Het functioneren 

van bedrijven brengt echter ook met zich mee dat een 

bepaalde relatie met de omgeving ontstaat. 

Productieactivite iten betekenen in veel gevallen ook 

productie van afval in verschillende vormen, 

hetgeen de omgeving minde r geschikt kan maken voor 

bepaalde vormen van ruimtegebruik. Verder i e er 

sprake van aan- en afvoer van grondstoffen en pro

ducten, van werknemers en van bezoekers. Toeleveren

de en afnemende bedrijven orienteren zich bij bun lo

catie vaak op de locatie van bedrijven waar ze rela

ties mee hebben, en ook de woonlocatie van werkne

mers ie vaak georienteerd op de locatie van bedrijven. 

Bedrijven structureren dus in zekere zin de omgeving, 

en stellen anderzijds hun voorwaarden aan d.Jie cetruo

tuur. 

Het zljn vooral deze aspecten van de economische ont-

wikkeling waar de rui mtelijke ordening mee t e maken 

krijgt. 

Economische ontwikkeling heeft echter ook te maken 

■et werkgelegenheid, met inkomenevorming, met omzet

resultaten, winsten en investeringen. Ook in deze 

meer eoonomieohe indicatoren ie de overheid getnteree

eeerd, vooral vanwege de eooiaal-eoonomieche impli

caties die de ontwikkeling van de ~erkgelegenhe id 

heeft. Het economisch beleid heeft meestal ale be

langrijkste doelstelling de verbetering van deze 

indicatoren voor ogen. Een bijzonder aspect hierbij 

vormen de verschillen die voor deze indicatoren vour 

de verschillende delen van het land blijken op te 

treden. Het wegwerken van de verschillen ie Het 

uitgangspunt van het regionaal-economisch beleid, 

waarin dus opniwuw een ruimtelijk a spect van de econo

mische ontwikkeling naar voren komt. 

Economische ontwikkeling, tenslott e , brengt vaak ook 

afvalproductie me t z i ch mee. Het tegengaan van die 

afvalproductie is eveneens een punt van over heidszorg. 

Het begrip "economische ontwikkeling" uit de probleem

stelling heeft in eers te ins tantie betrekking op a lle 

hierboven genoemde interpretaties. Deze opvatting 

stond althans duidelijk centraal in de "Effectens tudie". 

In dit laatste af studeerdeel willen we ons echte r 

nog eens in het bijzonde r concentre r en op de invloed 

die de ruimtelijke ordening heeft op he t locat i e

gedrag van bedrijven, en daarmee ook op de ruimtelijke 

aepeoten die in deze inleiding genoemd z ijn. 

In de bestemmingsplannen, structuur plannen en s treek

plannen is de locatie van bedrijven {voor bedrijven) 

het (enige) onderwerp bij uitstek waaruit de bijdrage 

van de ruimtelijke ordening mag blijken. 

Wij villen ons in dit laa tste afstudee rdeel afvragen 

of met enkel de aandacht voor de locatie kan worden 

volstaan. Dit zal met name in dee l II enIITaan de 

orde komen. 



Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen 

ve uit te gaan van het fundamentele verband tussen 

de economisghe ontwikkeling en de ruimtelijke inrich

ting. Vandaar uit kunnen we bezien welke invloeds

mogelijkheden de ruimtelijke planning heeft. Het 

verband tussen economische ontwikkeling en ruimte

lijke inrichting zal in deel~ centraal staan. 

Daartoe zullen een aantal •theorie@n" uit de ruimte

lijke economie, die vooral theoretisch te werk gaat, 

en de economische geografie, die meer empirisch 

gefundeerd is (1), bekeken worden. 

Men zou mogen verwachten dat in de praktijk van de 

ruimtelijke ordening regelmatig gebruikt vobdt ge

maakt van de in de genoemde wetenschappen verworven 

inzichten. Voor zover we met die praktijk kennis 

konden maken is one daar echter maar weinig van ge

bleken. Noch bij de analyse, noch bij de mogelijkheden 

tot actie wordt in de door one bekeken plannen (2) 

eXJ)liciet gerefereerd aan ruimtelijk-economische 

theorievorming. (3) 

W~arschijnlijk is dit vvor een deel terug te voeren 

op de onvolkomenheden van deze theorievorming. (4) 

Verder is vaak niet zozeer de werkelijkheid uitgangs

punt van de theorie, ale wel een aantal zeer abstrac

te premissen, hetgeen de mogelijkheid om theorie8n 

zomaar aan te wenden voor veranderingen van die wer

kelijkheid sterk beperkt. (5) We zullen bij de behan

deling van deze theorieën op dit probleem ingaan 

vanuit de ervaringen in ons afstuderen. 
Aan de andere kant bestaat er, voor zover ons 

bekend, ook geen "concept voor de ruimtelijk

economische analyse en planvorming". Met andere 

woorden, de ruimtelijke planning heeft niet altijd 

duidelijk aangegeven wat ze van de economische 

theorievorming verwachtte. 

2 

Ale we de vraag stellen of enkel aandacht voor de 

locatie voldoende is hangt dit niet alleen af van 

het antwoord dat een beschouwing van het verband 

tussen economische ontwikkeling en ruimtelijke 

structuur daarop geeft, maar ook van de intenties 

van de ruimtelijke planning1 welke opstelling wil 

en kan ze kiezen ten aanzien van economi s che ont

wikkelingen. Op die vraag gaan we vooral in in 

deel II en III. 

De ruimtelijke elementen die economische ontwikkelin

gen beinvloeden en die de ruimtelijke planning kan 

sturen staan op het kruispunt van beide ingangen. 

Hoofdstuk 3 zullen we dan ook afsluiten met een 

overzicht van deze elementen. 

We nemen daarbij het functioneren van bedrijven in 

technische en economische zin ale uitgangspunt. 

We stellen de vraag op welke punten in de analyee 

gelet moet worden om uitspraken te kunnen doen 

over de mogelijkheden voor economische ontwikkelin

gen in het plangebied en langs we lke "wegen"de 

ruimtelijke planning in kan spelen op deze moge

lijkheden. De invloed van "de ruimte" staat in dit 

overzicht dus centraal. 

We veronderstellen dat dit overzicht het maximale 

raakvlak tussen economische ontwikkeling en 

ruimtelijke structuur aangeeft. De argumenten voor 

deze stelling putten we uit de behandeling van 

theorieën in hoofdstuk 2. 
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1, 1,CONOMI :;CHJ, ONTWIKKELING lsN l<UIM'I'ELIJKJ,; '. iTUUC'l'UUH 

We zullen in dit hoofdstuk het verband tussen econo

mische ontwikkeling en ruimtelijke structuur, zoals 

dat in·,de inleiding aan de orde is gekomen, nog eens 

bekUken,ditmaal vanuit enkele opvattingen in de 

literatuur, Allereerst stellen we daarbU het verband 

tussen ruimtelijke ordening en economische ontwik

keling summier aan de orde, 

1,1, Ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling (1) 
"Ruimtelijke ordening is het zoeken naar en het tot 

stand brengen van de best denkbare wederkerige aan

passing van ruimte en samenleving, zulks terwille 

van die samenleving,N 

Min of meer met het oog op deze definitie stelt 

Kreukels dat het object van planning uit drie ele

menten bestaat: 

-de organisatie van de samenleving; 

-het milieu van de samenleving; 

-de afstemming van organisatie en milieu, 

Ten aanzien van de organisatie van de samenleving 

wordt meestal een onderscheid gemaakt in drie typen 

handelingsverbanden. Dit zijn ruimtelijke gelocaliseer

de functionele eenheden, onstaan door processen 

van arbeidsdeling en specialisatie. Via de functies 

die ze uitoefenen staan ze met elkaar in verband 

en vormen zo een functionele(-ruimtelljke) struc

tuur,(2) De onderscheiden verbanden zUn de bedrijven, 

huishoudens en instellingen. Chapin )rebruikt de 

term "activity agente" en classificeert deze met 

de activiteiten die ze ondernemen in een schema, 

act.agente 

bedrijven 

instellin-

gen 

gezinnen 

en 

individuen 

algemene activ. 

productieactivi-

teiten 

welzljnsactivitei~ 

ten 
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specifieke activiteiten 

productie van goederen 

productie van diensten 

onderwijs 

geestelijke vorming 

recreatie 

sooiale zorg 

bestuur 

woonactiviteiten werken voor inkomen 

verzorging van kinderen 

volgen van onderwijs 

seciale activiteiten 

ontspanning 

winkelen 

verenigingsactiviteiten 

Aangezien de verschillende handelingsverbanden met 

elkaar in contact staan, maar ruimtelijk gespreid zijn, 

is er behalve de genoemde "within-activities" ook 

nog sprake van "between-activitiesN, zoals commu

nicatie en transport. 

In engere zin vinden we de econmische activiteiten 

vooral bij de bedrijven, die echter ook afhankelijk 

zijn van de woonactiviteiten als het werken voor 

inkomen en winkelen, terwijl ook met name de onder

wijsinstellingen en bestuUS'sinstelli.ngen belangrijk 

zijn, Deze verzorgen niet alleen het welzijn, maar 

betekenen ook voor velen werkgelegenheid. 

Het milieu van de samenleving omvat het fysi.sch 

milieu, met anorganische en organische componenten, 

en het fysiek milieu, de door de mens aangebrachte 

veranderingen in het fysisbh milieu en menselijke 

bouwsels, 

Vervolgens geeft Kreukels een schema van Foley 

dat de samenhang tussen de organisatie en het milieu 

van de samenleving weergeeft in ruimtelijk perspec

tief: 



Niet-ruimtelljke Ruimtelljke 
aspecten aspecten NormatieYe of+-----------.:..... ________ _ 

culturele ae- sociale waarden ruimtelijke verdeling 
pecten cultuurpatronen van cultuurpatronen 

normen en normen 

Functioneel
organieatori
eche as pecten 

Fysieke 
aspecten 

instituties waarden en normen die 
technologie direct te maken heb

ben met de kwaliteit 
en bepaling van het 
ruim'lel.ijk patroon van 
activiteiten, bevol
king, en de fysieke 

verdeling en al
locatie van 
functies 
functionele af
hankelijkheid 

activiteiten sys
temen en subsys
temen 

fysieke objecten: 
de geofysische 
omgeving, mate• 
riele verbete
ringen door de 
mens, de mensen 
zelf1 kwaliteit 
van de objecten 

omgeving 

ruimtelijke verdeling 
van functies en acti
viteiten 
linkagee (ruimtelijke 
uitdrukking van 
functionele relaties 
ruimtelijk patroon 
van handelingsver
banden (eethablie
mente) 

ruimtelijke verdeling 
van objecten1 
het re sul terend 
ruimtelijk patroon van 
deze verdeling van 
landvormen, gebouwen, 
wegen, mensen etc1 
ruimtelijke verdeling 
van verschillen in 
kwaliteit 

De organisatie van de samenleving zoals Chapin die 

beschreef komt hier vooral tot uitdrukking bij de 

functioneel-organisatorische aspecten. In het milieu 

van de samenleving heeft deze organisatie een bepaald 

ruimtelijk patroon en ie z ij als zodanig aan de ob

jecten herkenbaar. 

Chadwick onderscheidde de reële ruimte ( de drie

dimensionele fysieke en fysische ruimte) en de 

abstracte ruimte ( de n-dimeneionele topologische 

ruimte, waarmee activiteitensystemen als netwerk

structuren kunnen worden omschreven). Volgens Chad

wick hebben de actoren bepaalde doelstellingen. Er 

zijn proce sse n te onderkennen die naar deze doelstel

lingen leiden als abstract ruimteeyeteem. Vervolgens 
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kan men de locatie van elementen uit de ze processen 

in de re@le fysische ruimte ·beschouwen, en de ver

bindingeeyetemen, voortkomend uit deze locaties. 

Uit bovenstaande relaties komen dan fysieke cons truc

ties en aanpassingen aan de reële ruimte voort. 

In het bijzonder zou nu het ruimtelijk aspec t van de 

economische activiteiten en processen bekeken kunnen 

worden. 

Ale derde object van ruimtelijke planning ziet 

Kreukels de afstemming van milieu en organisatie van 

de samenleving. Dit is de eigenlijke activiteit van 

de ruimtelijke planning . Zowel Foley als Cadwick 

nemen deze afstemming min of meer expliciet in hun 

model op. Kreukels onderscheidt een viertal middel en 

om deze afstemming te bewerkstelligen1 de instrumen

ten waarvan de ruimtelijke planning zich bedient zijn 

hierop gebaeeerda 

-locatie en ruimteindeling:beetemmingeregelingen 

-technische inrichting: bodemkundige, waterhui s houd-

kundige werken en infrastructuurwerken; 

-(esthetische) vormgeving: stedebouwkunde,architec

tuur, landschapsarchitectuur5 

-milieuzorg: a a ndacht voor flora, fauna, vegetatie, 

bodem- en waterhui s houdkunde. 

Kreukels noemt voor elk van de vier middelen ook 

de wetenschap die de afstemming zou moeten onder

steunen. Voor de locatie en ruimteindeling ie dat 

de geografie en aanverwante disciplines, zoals de 

regionale economie. 

Hij stelt dus zeer expliciet de kennis van het ver

band tussen de organisatie en het milieu van de 

samenleving ale voorwaarde, zonder dit verba nd even

wel verder uit te diepen: hij laat de vraag onbeant

woord tot op welke hoogte milieu en organisatie op 

een manier zoals "men" dat wenst ("de be s t denkbare") 

inderdaad afstembaar zljn. 



Om die vraag te kunnen beantwoorden ie meer kennis 

omtrent het verband tussen milieu en organisatie 

vereist. Ale we die kennis vervolgens willen han

teren in de afstemming van milieu en organisatie 

zullen we bovendien eeret moeten beaohikkea over 

een adekvate beschrijving van milieu en organisatie. 

In one geval gaat het dan om de vraag op welke 

manier "de economie" zich in het milieu en de orga

nisatie van de samenleving manifesteert, 

1,2, Eoonomieohe prooessen en de stuurbaarheid van 

de ruimtelUke ontwikkeling 

Needham (~) duidt de samenhang zoals die hierboYen 

al in algemene zin is weergegeven aan met het 

volgende schema: fysieke 

•••••••oo•/ •mgev••• ~i•hlljko ••tvik
processen keling van activi-

teiten 

De fy s ieke omgeving heeft betrekki ng op de aard,de 

omvang, de vorm en locatie van artefacten. In wis

selwerking daarmee staat de locatie en spreiding 

van de activiteiten. Volgens Needham zijn beide te 

be sc houwe n als doel of goed op zich, maar ook als 

middel om andere doeleinden te bereiken. 

Economische proces sen definieert hij als processen 

van productie en consumptie. De fysieke omgeving 

wordt door deze processen aangepast en voor deze 

proces sen gebruikt. De ruimtelijke ontwikkeling 

vindt $nder andere plaats door veranderingen in 

de processen van productie en consumptie. 

Needham stelt de mogelijkheid om de fysi eke omgeving 

en de spreiding van activiteiten te beinvloeden 

afhankelijk van twee vragen: 

-welke mogelijkheden zijn er om de economi sche pro

ces sen, die (meàe) verantwoordelijk zijn voor de 

totstandkoming van de aangepaste omgeving te sturena 

-wat kan bereikt worden door de fysieke omgeving 

consumptieve 
vraag naar 
eindproduct, 
aanbod ande
re productie
factoren 
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zelf aan te passen en te sturen? 

Needham stelt de economische processen dus als uit

gangspunt en beperkende factor. HU stelt daarbij dat 

ook het ruimtegebruik uitkomst is van een economi sch 

proces, een vraag- en aanbod situatie waarbij grond 

en gebouwen worden geoonsumeerd en geproduceerd: 

1 
v !!!!Ggrond en 

I• gebouwen 
-particulier 

e en openbaar 
-aa rd,omvang, 
locatie 

-om activitei
ten te her
bergen of toe 
te laten 

-als produo
tiegoed 

-als consum~ 
tie oed 

AANBOD 
van grond en 
gebouwen 
-aannemers 
-eigenaren 
-beheerders 

aanbod van 
en vraag 
naar bouw
vaklieden 
en bouw
materialen 

OMGEVING 
-qua a ard en 
locatie van 
grondgebruik 

-qua vorm en 
intensiteit 

GRONDMARKT 
GEBOUWENMARKTi------

Aan de ene kant zijn er nu mogelijkheden om de econo

mische processen te beînvloeden, aan de andere kant 

zijn er mogelijkheden om de aanpassingen aan de fysieke 

omgeving te sturen. 

De mogelijkheden om economische processen te sturen 

zijn volgens Needham1 

-veranderen van wens en en criteria van individuele 

actoren; 

-veranderen van de financiele omstandigheden waarin 

de actoren zich bewegen; 

-het verbieden van bepaa lde process en van productie 

en consumptie. 

De eerste mogelijkheid ie volgens hem meestal niet 

erg effectief; de enige mogelijkheid is aansporing. 

Van de tweede mogelijkheid wordt meer gebruik ge

maakt, namelijk in de vorm van heffingen en subsidies. 

De beschikbaarheid van financi~le middelen bij de 

overheid vormt wel een beperking. 

Met het verbieden van bepaa lde proceeeen wordt mees-



al geprobeerd het productieproces te wijzigen of dit 

naar elders te verplaatsen. Of dit ook inderdaad 

gebeurt is onzeker. In beide gevallen zullen de 

productiekosten waarschijnlijk omhoog gaan. 

In alle gevallen brengt de betnvloedlng koeten met 

zich mee. 

Beinvloeding van de vraag van de consumenten zal 

vaak betekenen dat deze zich op een andere plaats 

toch voordoet. 

Needham merkt op, dat de verscheidenheid van de 

actoren groot ia. "Dat betekent dat de kwestie van 

sturen() voor ieder geval apart onderzocht moet 

worden." (4) 

HU wijst er ook op dat niet uitsluitend de beinvloe

ding van de fysieke ruimte in het beleid voorop 

staat. Er zijn meerdere doeleinden en ,net de gevolgen 

voor verschillende sectoren moet rekening worden 

gehouden. 

Sturen van de fysieke omgeving kan vaak zonder meer 

door zelf veranderingen aan te brengen. Vaak wordt 

echter een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling van 

activiteiten beoogd, Belangrijk zijn dan de reacties 

van de particuliere vraag; die kan niet worden 

afgedwongen. 

Een andere maatregel ie het verbod. Bedoeling ie 

een bepaalde ontwikkeling te voorkomen of naar el

ders af te leiden. Of dit gebeurt ie moeilijk te 

voorspellen. Als er geen behoefte bestaat heeft een 

verbod weinig zin. Bestaat die wel, dan ie het de 

vraag of die naar de gewenste gebieden kan worden 

afgeleid. 

De toelating gaat eigenlijk ~et het verbod samen. Ale 

er geen behoefte bestaat leidt de toelating tot niets. 

Bestaat die wel, dan is het effect eigenlijk neutraal, 

maar ia e r geen toelating, dan ie er eigenlijk sprake 

van e en verbod, 

Needham concludeert nu dat toelating en verbod of 

een soortgelijke maatregel (ook in de economische 
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sfeer) elkaar kunnen versterken. Toelating alleen 

stuurt niet, nodig ia een combinatie met een ver

bod, een heffing of subsidie. 

•positieve planning", waarbij de overheid zelf ve ran

deringen in de fysieke omgeving tot stand brengt, 

heeft alleen resultaat als er al een vraag aanwe

zig ia. Die vraag kan de overheid door het rege len 

van de grondprijs en prijs van d e gebouwen (indien 

ze daa r vat op heeft, bijvoorbeeld na bouwrijpmaken) 

nog stimuleren of afremmen. 

Needham concludeert dat de fysieke maa tregele n waar 

de overheid nu grotendeels gebruik van maakt meer 

gecombineerd moeten worden met de mogelijkheid om 

via financiele maa tregelen economis che processen te 

sturen. Verder stelt hij dat inzicht in de econo

mische processen en in de kosten om ze te sturen 

meer zou moeten leiden tot de ooncluaie dat bepaal

de doelstellingen niet haa lbaa r zijn. 

Uiteindelijk leidt het betoog van Needham over de 

s amenhang tussen economische processen en de ruimte 

dus tot een betoog over de mogelijkheden en de 

beperkingen van de(ruimtelijke)planning om deze te 

sturen. Zijn betoog ia sterk op de actiekant van 

de ruimtel ijke planning gericht. 

HU geeft evenwel niet aan waarop de toelatinge n en 

de veranderingen in de fysieke omgeving van over

heidswege in het bijzonder gericht moeten worden. 

Hij beschouwt de vraag naar grond en gebouwen als 

een afgeleide vraag, maar geeft niet aan hoe die 

afgeleide vraag door economische processe n bepaa ld 

wordt. Onbelicht blijft ook d e invloed van de pro

ductiefactor grond en de ruimte lijke s tructuur op 

de economische processen . Een antwoord hiero p is 

ongetwijfeld(?) te vinden bij de ( eco nomi sc he) theo

rievorming rond locatiekeuze en veat igingaplaata

factoren. 



1,~. Economie en ruimte als inleiding op de theorie

vorming (5) 

Ook Lambooy 1werkt de begrippen "economie" en "ruimte" 

verder uit. Deze uitwerking dient als inleiding op 

verschillende theorie!n uit de economische geografie 

en de ruimtelUke economie. Het betoog van Lambooy 

kan in die zin worden gezien als aanvulling op dat 

van Needham. 

Het begrip"economie"heeft twee betekenissen, 

-economie als wetenschaps 

-economie als het proces van voortbrenging van goe-

deren en dien■ten, de inkomensverwerving en -verde

ling en de consuroptie. 

BU de behandeling van de indeling van Chapin hebben 

we dit laatste aangeduid als economische aotiviteiten. 

Uitgangspunt voor Lambooy is dat de mens handelt 

onder invloed van schaarste. Dat betekent dat er 

een spaaning is tussen behoeften en middelen, 

Meestal wordt in de theorie uitgegaan van producen

ten en consumenten, Deze ontmoeten elkaar op "de 

markt", een theoretisch begrip, Vraag en aanbod 

leiden hier tot prUsvorming, Van dit proces gaat 

tevens een signaal uit1 er ie kennelUk een infor

matiemechanisme, dat uiteindelUk -in theorie- tot 

een evenwicht leidt. De praktUk is echter gecom

pliceerder, niet alleen het marktmechanisme speelt 

een rol, maar ook de politieke besluitvorming. 

BU de beschrljving van de relatie tussen bedrUvig

heid en ruimtegebruik moet volgens Lambooy worden 

uitgegaan van het productieprooes1 het voortbren

gingsproces bepaalt het ruimtegebruik, Voor het 

begrUpen en besturen van sociaal-ruimtelUke ont

wikkelingen is het productieproces zeer relevant. 

De ruimte kan in het productieproces worden opge

nomen als1 

-productie- en consumptiefactor ("locatie"); 

-kostenfactor ("afstand"); 

-plaats of gebied van handeling ("regio"). 

fJ 

Vervolgens werkt Lambooy het begrip "ruimte" verder 

uit, doch nu ale begrip in de economie ale weten

schap, 

Daarin wordt onder''ruimte" meestal verstaan, 

-de ruimtelUke dimensie van de economie, waarbU de 

nadruk meestal ligt op de afstand; 

-een gebied of regio. 

Lambooy signaleert dan een drietal invalshoeken: 

-wiskundig, namelUk meetkundig of topologisch; 

-de ruimte geanalyseerd naar fysieke kenmerken; 

-de ruimte zoals die subjectief ervaren wordt. 

De eerste benadering zagen we door Chadwick aange

duid als de abstracte ruimte, beide andere benade

ringen komen overeen met zUn re!le ruimte, 

BU de wiskundig-meetkundige benadering spelen af

stand en oppervlakte als absoluut gegeven een rol1 

in economisch opzicht worden ze dan ale kosten

factor getypeerd, 

BU de wiskundig-topologische benadering wordt de 

ruimte beschreven als een netwerk van relaties 

tussen economische subjecten. De precie■e locatie 

doet minder terzake. Perroux omechrljft deze bena

dering als de "economische ruimte" en gaat verder 

in op de structuur daarvan. Deze benadering sluit 

aan bU onze behandeling van activiteiten en rela

ties in "relaties en regio's" (6) 

BU de analyse van de ruimte naar fysieke kenmerken 

ligt de nadruk op de aanwezigheid van infrastruc

tuur en op de grond als natuurlUke hulpbron. 

Door het handelen van de mens wordt de ruimte im

mers omgevormd of gevormd, anderzUds biedt de ruimte 

de mogelUkheid tot of stelt grenzen aan activi

teiten, Dit is dus de ruimte als milieu van de 

samenleving, bestaande uit het fysisch milieu en 

het fysiek milieu: de zichtbare neerslag van het 

maatschappelUk proces op het natuurlUk milieu, 

De ruimte is (mede)conditionerend voor het mense

lUk en economisch handelen, maar de dynamiek komt 



in eerste instantie vanuit de maatschappij. 

De ruimte als subjectief gegeven verwijst naar het 

feit dat de ruimte door de actoren verschillend 

ervaren wordt. Nabijheid betekent niet enkel afstand, 

maar ook Nzekerheid van bereikbaarheid"• 

Lambooy behandelt tenslotte ale een soort samenvat

ting en inleiding op de theorieön het begrip 

"ruimtelijk-economisch systeem". Dit wordt gede

finieerd als "een samenhang end ~eheel van econo

mische activiteiten, kenmerken en objecten". 

De schaal waarop de samenhang bekeken wordt kan 

verschillen1 er bestaan geen objectieve systemen, 

het zijn slechts hulpmiddelen voor de onderzoeker 

in zijn analyse. De ingangen kunnen verschillen1 

-activiteiten en hun samenhang1 beschrijving van de 

relaties, waaronder werkgelegenheid en bedrijvig

heidsstructuur; 

-kenmerken1 omvang, soort, organisaties 

-objecten: vestigingsplaats, ruimtebeslag. 

Locaties en de communicatie tussen de locaties zijn 

volgens Lambooy de bouwstenen van het economisch

ruimtelijk systeem. Bij de locatie is aan de ordes 

waar staan de objecten, waar vinden de economische 

activiteiten plaats, welke kenmerken hebben loca

tie en activiteiten. Bij de communicatie is aan de 

orde: welke relatiestructuur bestaat er1 deze 

komt tot uitdrukking in stromen van goederen, 

mensen, geld en informatie. Deze zijn weer aanlei

ding tot de aanleg van wegen, telefoonleidingen etc. 

In een economische benadering zullen de activitei

ten en ~un kenmerken voorop staan, het ruimtelijk 

aspect komt meer aan de orde bij de vorm van de 

objecten en hun patroon. 

Economisch-ruimtelijke systemen zijn niet statisoh1 

er is sprake van historische ontwikkelingen, van 

prooessen die de relaties tussen locaties mogelijk 

maken en processen op de locatie, zoals produotie

processen. 
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Volgens Lambooy ie het belangrijk na te gaan wat de 

processen en relaties binnen het systeem beweegt1 

wat is de functie van de activiteiten en bijgevolg 

hun samenhang met de locatie. De ontwikkeling van 

de functies en van de functionele eenheden moet 

ale een van de uitgangspunten van de analyoe van 

het {economisch-)ruimtelijk systeem worden beschouwd. 

Functionele eenheden zijn daarbij te beschouwen als 

werkeenheden of samenbundelingen van activiteiten 

op een locatie ten behoeve van het economis ch pro

ces. De functies kunnen gespreid voor/komen: er 

is dus een samenhang tus s en de economisch-functio

nele specialisatie van bedrijven en de ruimtelijke 

of regionale specialisatie van gebieden. Dit vereist 

bij de bedrijven een goede interne en externe or

ganisatie, die ook weer van belang is voor de 

betekenis van bedrijven voor het ruimtelijk systeem. 

Het ruimtelijk systeem zelf is ook weer van invloed 

op de economische specialisatie: bepaalde regio's 

zijn gunstiger voor de productie van bepaalde goede

ren. Lambooy stelt vervolgens dat ook de trans

portkosten van goederen kunnen verschillen. Daar

door kunnen lokale en regionale goederen onder

scheiden worden, die voor de regionale markt be

stemd zijn, en nationale en internationale 

goederen; deze worden op de regionale markt gecon

sumeerd en verder vooral uitgevoerd en ingevoerd. 

Zo ontstaan er verschillende patronen van produc

tie en consumptie. Naast de bedrijven die voor deze 

markten produceren zijn er ook weer bedrijven en in

stellingen die dit begeleiden. Soms spelen ze een 

rol bij de locatiekeuze van nieuwe bedrijven, in het 

algemeen zijn ze echter structuurvolgend en zijn de 

productie- en woongebieden structuurbepalend. 

De economische functieverdeling over de verschil-

lende plaatsen, maar ook de vervlechting tussen de 

economische functies zijn van fundamentele betekenis 



voor het begrijpen van het ruimtegebruik, zo eindigt 

Lambooy zijn betoog. Een belangrijke sleutel voor de 

analyse van de relaties tussen economisch proces 

en economisoh-ruimtelijk systeem ligt bij het 

begrijpen van de relaties tussen een bepaald type 

bedrijvigheid en het lokale of regionale geheel en 

van de complementariteit tussen functies. 

Bij een functionele analyse zal daarbij vrijwel altijd 

de nadruk worden gelegd op twee soorten samenhang, 

-relaties met duidelijke aanwijsbare directe bindingen, 

bijvoorbeeld relaties tussen bedrijven in verschil

lende (grondstof-halffabrikaat) of dezelfde 

(productie-reparatie) fase van het productieproces1 

-indirecte relaties, die doorgaans een complex 

karakter hebben, bijvoorbeeld kantoren en bedrijven 

die gezamenlijk aanleiding zijn voor een koffieshop. 

De opkomst en het verdwijnen van functies zorgt ver

der voor dynamiek in het geheel. 

Lambooy noemt in zijn paragraaf herhaaldelijk de ele

menten die onderdeel moeten uitmaken van een analyse 

van het eoonomisch-ruimtelijk systeem. Toch kan 

zijn oproep niet zonder meer of na~r elementen uitgewerkt 

worden overgenomen ten behoeve van de ruimtelijke 

planning. Daa rbij dient immers de analyse in dienst 

te staan van de ruimtelijke planning. Needham waar

schuwt daarbij juist voor de beperkingen die de 

ruimtelijke planning bij het besturen van economische 

processen heeft. Lambooy doet dat in feite impli-

ciet ook door het begrijpen van het functioneren 

van de economie voorop te stellen. Welke waarde 

in de economie wordt toegekend aan de ruimte bij het 

functioneren zal daarbij nader bepaald moeten wor

den. Die beoordeling vormt het uitgangspunt bij de 

analyse en de mogelijkheden voor de ruimtelijke plan

ning om economische ontwikkelingen te bernvloeden. 
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1,4 Het systeem als integratie van economische mo-
.!!.tlk!l ( 7) 

Hoekveld stelt dat de interne ruimtelijk orde van 

de stad beschreven kan worden door eenvoudige 

modellen die in economische termen zijn gevat. Hij 

stelt echter dat ook hog andere benaderingen 

mogelijk zijn. 

De ruimtelijke structuur komt volgens deze econo

mische modellen tot stand door een concurrentie 

om de beste posities en wordt voortdurend aan 

veranderingen aangepast door processen van 

invasie en gebruiksopvolging. De concurrentie 

wordt gevoerd met behulp van het mechanisme 

van de grondprijs. Iedere activiteit, ieder 

handelingsverband evalueert het potentiële nut 

van een lokatie en wil een daaraan gerelateer

de prijs voor deze locatie bieden. Omdat het 

potentiele nut voor activiteiten en handelings

verbanden sterk verschilt, kan de concurrentie 

voor lokaties resulteren in een ruimtelijke 

scheiding van functies. 

Het zal duidelijk zijn dat Needham in zijn model 

dat we in 1.2. behandelden aan deze opvatting 

refereert. Er zit in opgesloten dat de locatie 

een productiefactor is, waarvan het nut tegen 

de prijs ervan wordt afgewogen. Door de concur

rentie kan de trondprijs ook als de uitkomst van 

een economisch proces worden beschouwd, dat van 

invloed is op de ruimtelijke structuur. 

Er zijn wel bezwaren om uitsluitend de grondprijs 

en het nut van de locatie als verklarende fac toren 

aan te voeren, Hoekveld verwijst naar Firey die 

stelt dat ook historisetie, sociale en culturele 

factoren op de ruimtelijke structuur van invloed 

zijn. In Nederland intervenieert de overheid zowel 

via de grondpolitiek als het stellen van gebruiks

voorschriften via bestemmingsplannen in het con

currentiegebeuren, al kunnen we daaraan toevoegen 



dat daarmee een soort gereglementeerde conourrentie 

zijn intrede heeft gedaan. 

Deze heeft dan enerzijds betrekking op de concurren

tie om gelijkwaardige locaties ( naar ligging, be

stemming en pr!Js ) en anderzijds op de ruimtel!Jke 

ordening als verdelingsmechanisme. BIJ de besluit

vorming zijn immers de verschillende maatschappe

l!Jk ~ belangen betrokken die via overleg, inspraak 

en invloed op de gemeenteraad en provinciale staten 

zullen proberen hun doelen te verwezenlijken (8). 

De economis che benadering swijze is niet alleen 

toepasbaar op de relaties tussen de handelingsver

banden en hun plaats in de ruimte binnen het sys

teem, maar ook op andere relaties van dit syéteem. 

Vooral de relaties tussen bedr!Jven worden vaak in 

economische termen beschreven, en hetzerfde geldt 

voor de relaties die huishoudens met bedrijven on

derhouden. De woon-werk relaties worden eoms bena

derd als een proces van kostenvermindering in de 

lokatiekeuze voor bedrijven, soms ook als een 

gevolg van de mogelijkheid voor de huishoudens om 

de reiskos ten op te brengen. 

Het is opmerkelijk, zo besluit Hoekveld, dat de 

modellen van de stad als economisch systeem steeds 

b!Jzonder beperkt zijn. De stad als produktieeysteem 

wordt in de regel geanalyseerd met behulp van de 

relaties van bedrijven met bedr!Jven, de stad als 

consumptiesyeteem vooral met behulp van de re

laties tus s en huishoudens en verzorgende bedrijven. 

De integratie van de verschillende deelmodellen 

tot het model van de stad als economisch systeem 

is nog niet geheel gelukt. Wel z!Jn van verschil

lende kanten pogingen gedaan tot een integratie 

van de deelmode llen te komen om voorspellingen 

te kunnen do~n van de invloed die wijzingingen 

in een bepaald deel van het systeem hebben op 

andere delen van het systeem. 
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Voor onze probleemstellingen ie dan vooral de in

vloed van w!Jzingingen in de ruimtel!Jke structuur 

en de ruimtelijke organisatie interessant. 

Hoekveld heeft elders geprobeerd een verband te 

leggen tussen de sociaal-ruimtelijke structuur en 

het artefactieel-morfologisch patroon ala onder

deel van het fy s iek milieu, een verband dat hij 

bijvoorbeeld in de aanzet van deze paragraaf ge

bruikt en dat ook b!J Needham te vinden is. Op 

de strekking van dat betoog zijn we in "Relaties 

en regio• e" dieper ingegaan. ( 9) De wezenlijke ken

merken ervan moeten gezocht worden bij de afzonder

lUke deelmodellen. 
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1,5. Samenvatting en conclusie 

In dit hoofd s tuk zijn enkele opvattingen aangaande 

het verband tus s en economische ontwikkeling en 

ruimtelijke struc tuur bekeken, 

Daarbij zijn we eer~t ingegaan op hét verband tussen 

ruimtelUke ordening en ec onomische ontwikkeling 

aan de hand van een betoog van Kreukels, 

Deze ziet de afstemming van organisatie en milieu 

van de samenleving ale de eigenlUke activiteit 

van de ruimtelUke planning, Daartoe beschikt deze 

over een viertal instrumenten: milieuzorg, esthetische 

vormgeving , technisc he inrichting en locatie-en 

ruimteindeling, 

Uit het schema van Foley dat Kreukels aanhaalt en 

dat de relatie tussen milieu en organisatie van de 

samenleving aanrreeft kunnen we afleiden dat de 

ruimtelijke planning vooral "inhaakt" op de ruimte

lijke aspe c ten van de samenleving: de ruimtelijke 

verdeling van functies, activiteiten en objecten 

en hun functionele relaties, De ruimtelijke planning 

"regelt" de plaa ts van functies en de voorwaarden 

voor de wijze waa rop functies op elkaar en op de 

ruimte betrokken zUn, 

Needham tekent daa rbij a an da. t het scheppen van voor

waarden en mogelijkheden a ll een niet voldoende ie om 

economi s che proces s en te sturen. Zijnbetoog komt 

erop neer dat sturen van de fysieke omgeving slechte 

een onderdeel is van de mogelijkheden om economische 

processen te sturen. Ruimtelijke maatregelen moeten 

worden aangevuld met verbodsbepalingen en financi~le 

maatregelen (bijvoorbeeld de prijs van grond en ge

bouwen) om gewe ns te ontwikkelingen aan te moedigen. 

Lambooy geeft aan op welke wUze we tegen het begrip 

"ruiiote" kunnen a a nkijken a ls we de invloed van de 

ruimte en (geplande) veranderingen daarin op de 

economie willen bekijken, 

In theoriëen die mede de factor ruimte in hun ver-
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klaring van economische process en opnemen wordt die 

ruimte als een wiskundig verschijns el, e e n fy s iek 

vers c ijnsel dan wel al s een subjec tief vers chijns el 

behandeld. 

Bij de behandeling van het schema van Foley door 

Kreukels constateerden we dat de ruimtel ijk planning 

het ruimtelijk geplaatst en betrokken zijn van 

functies regelt, Lambooy geeft aan dat "de ruimte" 

in het eoonomisch proces een rol s pe e lt al s produc

tie- en consumptiefactor, als kostenfac tor en als 

plaats van hand e ling. 

Een locatie betekent voor economi s che activiteiten 

niet enkel de plaats waar deze word e n uitgeoefend 

en van waaruit contac ten worden ond e rhouden met 

andere activiteiten, De locatie is tevens een kosten

factor, zowel naar omvang (grondkosten) als naar 

ligging (transportkosten), De omgeving is niet alleen 

als een ruimtelijk gegeven op te vatten, maar ook als 

het marktgebied, Juist deze e c onomische dime ns ie van 

het ruimtelijk geplaatst en betrokken zijn ia e en 

bijzonder kenmerk van e c onomische ac tiviteiten, dat 

door Ne edham wordt gebruikt om te stellen dat 

ruimtelijke voorwaarden alleen niet voldoende zijn. 

Bovendien schept deze economische dimensie de mogelijk

heid het ruimtelijk gedrag van economische activitei

ten en de ruimtelijke structuur die daar het gevolg 

van ia met behulp van economische modellen te 

beschrUven en te verklaren. Hoekveld geeft daa r 

voorbeelden van en ge eft ee n pog ing tot integratie 

van verschillende modellen weer. Hij stelt dat e en 

volledige integratie van modellen nog niet gelukt ia, 

Deze conclusie geeft aan dat een zu i ver economische 

verklaring te kort schiet. Men kan veronderstelle~ 

dat"de ruimte" wel degelijk een zelf s tandige invloed 

heeft, buiten het prUsmechanisme om, 

De opvattingen in dit hoofdstuk gaan op die invloed 

niet dieper in. 



Lambooy en Hoekveld schetsen slechte het kader waar

binnen dergelUke verklaringen geplaatst kunnen wor

den. Daarmee ie nog niet de vraag beantwoord of 

alleen aandacht voor de locatie voldoende is. 

In het volgende hoofdstuk willen we daa rom ingaan 

op theorieën die het verband tussen economische ont

wikkeling en ruimtelUke structuur meer diepgravend 

aan de orde stellen. 

In het volgende hoofdstuk willen we daarom op ver

s chillende van die verklaringen ingaan. 

Kreukels en Needham geven aan hoe we die verklaringen 

kunnen plaatsen in de bedoeling die we met de 

ruimtelUke planning hebben: de afstemming van orga

nisatie en milieu van de s amenleving. 

Needham wUst erop dat niet alleen de ruimtelUke plan

ning invloed tracht uit te oefenen op economische 

activiteiten; er zUn ook andere beleidsterreinen. 

HO wUst er ook op dat de r~imtelUke planning niet 

enkel economi s c he doeleinden di e nt. 

Omdat de economie in dit de e l sterk de nadruk zal 

krUgen willen we deze opmerking hier onders trepen. 

Ook wU zien de economie slechts als één onderdeel 

van de oreanisatie van de samenleving en de doel

stellingen die hierop gericht zUn ale één onder

deel van het beleid. 

Het ligt in de om s chrij~ing van de ruimtelUke orde

ning -het zoeken naa r en het tot s tand brengen van 

de be s t denkbare wederkerige aa npassing van ruimte 

en s a men l eving , zulks terwille van die samenleving

opgeslote n dat de ruimtelijke or dening de samenle

ving in ál haar verscheidenheid dient. 

We willen daa r nog aan toevoegen dat de ruimtelijke 

ordening tegenover die samenlevine ale een geheel 

van activiteiten ook de zorg heeft over 

de ruimte of het milieu ale pas s ief gegeven, 

waarvan de verscheidenheid de kwaliteit bepaalt 

waar j uist de ruimtelijke ordening verantwoordelijk 

voor is. 
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2, THEORIEEN EN MODELLEN 

2,0 1 Inle.iding 

In de conclusie van hoofdstuk 1 stelden we vast 

dat de economische dimensie van het ruimtelijk 

geplaatst en betrokken zijn het mogelijk maakt deze 

relatie met behulp van economische modellen te 

beschrijven en te verklaren, Ook constateerden we 

dat het verband tussen economische ontwikkelin

gen en ruimtelijke structuur door verschillende 

auteurs wel werd omschreven, maar onvoldoende werd 

uitrrediept, zodat nog niet de vraag werd beant

woord of alleen met de aandacht voor een locatie 

kan worden volstaan, 

In dit hoofdstuk willen we dit verband verder uit

diepen aan de hand van een aantal economisch

ruimtelijke theorieën en modellen: theorieën en mo

dellen die economische ontwikkelingen trachten te 

ve r klaren en daarin mede "de ruimte• als verkla

rende factor of als resultante betrekken, 

In een eerdere fase van ons afstuderen hebben we 

ook al aandacht besteed aan dergelijke theorieën, 

Toen stelden we in een later stadium een evaluatie 

van deze theorieën in het vooruitzicht. Dit hoofd

~tuk kan mede als die evaluatie gezien worden, 

We stellen die evaluatie in het licht van de pro

bleemstelling die we in de inleiding (hoofdstuk O) 

hebben geformuleerdt 

Welke bijdrage kan de ruimtelijke ordening leveren 

a An de economische ontwikkeling? 

We hebben deze probleemstelling nader uitgewerkt 

in de vraag of met enkel de aandacht voor de locatie 

voor economische activiteiten kan worden volstaan, 

De nadere verkenning van de relatie tussen econo

mische ontwikkeling en ruimtelijke structuur in dit 

hoofdstuk dient ter beantwoording van deze vraag, 

Deze verkenning zou elementen moeten aanleveren 

voor het antwoord op de vraP,en die we voor hoofdstuk 3 

in het vooruitzicht hebben gesteld: 

-op welke punten moet in de analyse gelet worden 

om uitspraken te kunnen doen over de mogelijk

heden voor economische ontwikkelingen in het 

plangebied1 

-langs we lke"wegen• kan de ruimtelijke planning 

inspelen op deze mogelijkheden, 

Vanuit deze vragen kunnen we aan de theorie 2 

functies toekennen, waaruit tevens 2 criteria 

voortvloeien omtrent de bruikbaarheid van de 

theorie voor de ruimtelijke planning1 

-functie 1-het aanduiden van de werking van de 

economie en de rol die "de ruimte" 

daarin speelt; 

-criterium-de mate waarin "de ruimte" aln ver

klarende factor of als resultaat van 

economische processen opgenomen is; 

-functie 2-het aanduiden van die elementen in de 

economie en de ruimte die relevant 
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zijn voor de ruimtelijke planning, zowel 

voor de analyse als voor haar opgave 

ontwikkelingen in het plangebied te 

beinvloeden1 

-criterium-de relevantie van die verklaring voor 

de ruimtelijke planning, 

Dit laatste criterium vereist een nadere uitwer

king, De relevantie uordt namelijk bepaa ld door 

het schaalniveau van analyse en planvorming en 

de gehanteerde plannings tijl, 

In ons afstuderen hebben we ons vooral bezig 

gehouden met het locale en regionale schaalniveau, 

Daarbij zijn we steeds uitgegaan van de activiteiten 

en hebben we de bijdrage van de ruimtelijke planning 

bekeken vanuit hun geplaatst en betrokken zijn in 

en op de ruimte, Het nut van die benadering hebben 

we in de Effectenstudie en de "Relatiestudie" 

duidelijke gemaakt. Voor die benadering kiezen we 

ook weer in hoofdstuk 3, 



Op onze plannings tljl gaan we dieper in in deel Il, 

Dit hoofdstuk is opgebouwd vanuit de eerste 

functie en het daaraan gekoppelde criterilllll, 

We zullen in de volgende paragraaf nog enkele op

merkingen maken over het nut van de theorievorming 

voor de ruimtelijke planning. 

Vervolgens behandelen we verschillende economisch

ruimtelijke theorieën en modellen vanuit hun aan

dachtsveld en samenhang, We sluiten daarmee zoals 

gezegd aan bij de eerste functie en de evaluatie

functie die dit hoofdstuk gedeeltelijk heeft. 

Bovendien menen we daarmee recht te doen aan de 

"eigen" probleemstelling van elke theorie, 

Lambooy merkte op dat"de ruimte" in het productie

proces kan worden opgenomen als: 

-productie- en consumptiefactor ("locatie")! 

-kostenfactor ("afstand"); 

-plaats of gebied van handeling (" r egio"). (1.,) 
Deze aspecten van het ruimtelijke geplaatst en 

betrokken zijn vinden we ook terug als aandaohts

veld in de theorie, zodat we inhakend op dit 

onderscheid in de volgende paragrafen zullen 

behandelen: 

-theorieën over reg ionale ontwikkeling1 

-theorieën over de ruimtelijke spreiding van 

activiteiten; 

-theorieën over de invloed van de ruimtelijke struc-

tuur en de grondprijs op de locatie van bedrijven, 

In twee afzonderlijke conclusies gaan we in op de 

dubbele contekst waarin we de bruikbaarheid van 

de theorie willen plaatsen: hun verklaring van de 

invloed van de ruimte op de economie en de rele

vantie van die verklaring voor de ruimtelijke planning. 
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2 1 1 1 Het nut van de theorievorming voor de rutmte-

1\lke planning 

In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we aan de 

theorievorming 2 functies toegekend vanuit de 

ruimtelijke planning , 

-de verklaring van de invloed van "de ruimte" op 

de economie1 

-het aangeven van die elementen uit "de ruimte• en 

"de economie" die relevant zijn voor de ruimtelijke 

planning. 

Hoekveld geeft aan hoe we beide functies aan elkaar 

kunnen koppelen, 

Hij onderscheidt ontwikkelingsprocessen en verklaren

de processen of factoren, In paragraaf 1,4 gaven we 

zijn opvatting weer dat de integratie van econo

mische modellen het mogelijk zou kunnen maken de 

invloed die wijzigingen in het "economisch sys teem" 

hebben op andere delen van het systeem te voorspellen, 

Behalve de systeemverklaring zijn ook de historische 

verklaring en de functionele verklaring mogelijk, 

De historische verklaring bestaat mee s tal uit een 

be s chrijving van opeenvolgende gebeurtenissen, 

De functionele verklaring sluit aan bij de taak die 

een element heeft voor het geheel, Deze func tie 

verklaart het "zijn" van een verschijnsel, zowel de 

vorm, de omvang als de wijze waarop het zijn functie 

ve r vult in het grotere ge heel. 

Een c au s ale verklaring, die inzicht geeft in de 

gevolgen van bepaalde veranderingen, vereist 

behalve een beschrijving van oorzaak en gevo l g ook 

een identificatie van de noodzakelijke voorwaarden. (1) 

Hoekveld geeft hiermee aan dat wanneer we de ver

klaring van de samenhang tussen ruimte en economie 

willen gebruiken om ontwikkelingen op gang te 

brengen door middel van ruimtelijke planning, we 

goed op de hoogte moeten zijn van de voorwaarde n 

die daarbij gelden. 



De verklaring moet tevens die voorwaarden bevatten. 

Dat is e chter niet altijd het geval. 

Jansen, de Smidt en Wever stellen: "In de ruimte

lijke economie-met van huis uit een sterk deduc

tieve werkwijze- en in de economische geografie

met een van oudsher meer inductieve aanpak

wor s telt men met zwakten in de theorievorming en 

is de bruikbaarheid van de uitkomsten voor de 

beleidspraktijk op zijn minst zeer beperkt en veelal 

volstrekt onvoldoende." (2) 

Volgens Jansen gaan veel theoriëen uit van een 

aantal abstracte voorwaarden die niet aansluiten 

op de werkelijkheid, waardoor de bruikbaarheid van 

deze theorieën in de beleidspraktijk beperkt is. (3) 

Lambooy stelt ook dat je niet zonder meer con

structies van de werkelijkheid (theorie/model) 

kunt toepassen op een ongewenste situatie zonder 

voo r bij te gaa n aan de veronderstellingen. Bespre

king van de toepassingsmogelijkheden van de econo

mische geografie en de regionale economie in de 

praktijk is daarom al moeilijk. (4) 

Aan de andere kant zijn beperkingen vaak noodzake

lijk om"algemene" wetmatigheden op te sporen. Het 

zijn echter vaak juist die beperking die de uit

we rking van die wetmatigheden in een concreet geval 

bepalen. Het zijn evenzo vaak de abstracties waar 

Jansen op wijst als de noodzakelijke voorwaarden die 

Hoekveld aanhaàlt. 

De geringe bruikbaarheid die de aangehaa lde auteurs 

aan de theorie toekennen is niet een verwijt dat we 

hier direct willen overnemen. 

We willen die bruikbaarheid ten aanzien van onze 

vraag wat de ruimtelijke ordening kan bijdragen aan 

de economische ontwikkeling in dit hoofdstuk immers 

onde r de loep nemen, In de inleiding hebben we 

duidelijk gemaakt dat dit een nadere vraagstelling 

vere i st. 
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We kunnen nu opmerken dat deze vraag in de theorie

vorming niet aan de orde is. 

De economische wetenschap ontwikkelt zich- zoals 

zoveel wetenschappen- immers voor een deel los 

van de beleidsvragen, zeker waar het fundamenteel 

onderzoek betreft. 

Daarbij kent de economische wetensc hap een traditie 

die veel ouder is dan de ruimtelijke planning . 

In het algemeen werd overheidsingrijpen pas in de 

theorie verwerkt toen dit allang een feit was. 

Daarbij heeft de ruimtelijke ordening ten opzichte 

van economische ontwikkelingen lange tijd kunnen 

volstaan met een opstelling die als "toelatings

planologie" gekenmerkt kan worden. 

Pas recent worden vragen gesteld naar "mogel\jkheden 

voor voorwaardenscheppend beleid" en "de i dentiteit 

van de regio". In een ruimere contekst wordt de 

ruimtelijke planning ook verweten dat ze de 

inhoudelijke aspecten heeft verwaarloosd. (5) 

Men kan dus ook stellen dat de ruimtel\jke planning 

pas sinds ·kort met ooncrete vragen voor de econo

mische wetenschap komt. 

In ons afstuderen zijn we daar ge tuige van gewee s t 

op studiedagen en in discussies in de vakbladen. 

In ons eeYete afstudeerdeel constateerden we al 

dat er"een enorme "gap" is tus s en theorie en prak

tijk" (6), hetge en in de onderwijssituatie van 

waaruit wij tegen de praktijk a a nkijken wel bevreem

ding wekte. De relatie theorie-praktijk vormde dan 

ook een van de aandachtspunten in ons afstuderen, 

We merkten ook op, dat in de door ons bekeken 

planningsdocumenten noch in de analyse, noc h bij 

de mogelijkheden tot actie expliciet gerefereerd 

wordt aan economisch-ruimtelijke theorieën. 

Dit wil nog niet zeggen dat deze theorieën geheel 

aan de beleidspraktijk voorbij zijn gegaan. 

In het beleid zijn wel degelijk opvattingen terug te 



vinden die refereren aan deze theoril!en. Begrippen 

daaruit vormen vaak een belangrijk element in het 

geformuleerde beleid. We zullen in de volgende 

paragrafen ook ingaan op deze impliciete relatie, 

en aangeven hoe is omgegaan met de "noodzakelijke 

voorwaarden" waar Hoekveld op weee. 

2,2 1 1, TheorieUn over regionale ontwikkeling 

Uit het betoog van Lambooy in 1.~ bleek dat de 

ruimte in het eoonomisch proces "verwerkt" kan 

zijn als de plaats of het gebied van handeling. 

De economische wetenschap houdt zich dan ook 

met de regio (7) bezig en wel in twee opzichten1 

-bestudering van de invloed van de regionale 

kenmerken (ligging, ruimtelijke structuur, econo

mische structuur) op de regionale ontwikkeling1 

-verklaring van het ontstaan van verschillen in 

de ontwikkeling van verschillende regio•e. 

Met name dit tweede aspect is niet alleen onder

werp geweest van studie in de economie, maar 

ook onderwerp van beleid van de nationale over

heid. 

De regionale ongelijkheid is in de afgelopen de

cennia geproblematiseerd: Terwijl voor geheel 

Nederland de welvaart steeg, bleven bepaalde 

regio's bij deze ontwikkeling achter. De wel-

11.l 

vaart steeg hier niet of in veel mlndere mate. 

(Welvaart wordt hierbij uitgedrukt inwerkgelegen

heid, inkomensniveau, investeringen.) In een 

latere fase ging men ook een overmatige welvaarts

ontwikkeling als ongewenst beschouwen (in verband 

met spanningen op de arbeidsmarkt, ruimtegebrek, 

milieuproblemen). (8) 

Vooral in de jaren 1 60 en '70 werd het beleid 

gericht op het gelijktrekken van de sociaal-econo

mische indicatoren, een streven dat men kortweg 

kan aanduiden met het gelijkwàardigheidsbeginsel. 

Men probeerde dit vooral te bereiken door een meer 

gelijkmatige spreiding van economische activiteiten 

over het land. In zekere zin kwam dit neer op het 

gelijkmaken van de regionale kenmerken, die van 

invloed op de regionale ontwikkeling worden geacht. 

Door verschillende auteurs wordt getwijfeld aan het 

succes van dit beleid. (9) 
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Zo wordt bijvoorbeeld gesteld, dat een te constateren 

nivellering van het "welvaartsniveau" van de ver

schillende regio's niet zozeer te danken ie aan 

een verbeterde positie van de probleemregio's, 

alswel van een verminderde groei van de meer ont

wikkelde regio's. Dit zou betekenen dat de invloed 

van het regionaal beleid op de totale Nederlandse 

economie negatief ie geveest. We laten in het 

midden of deze stelling juist is. 

Belangrijker ie op te merken dat deze kritiek ver

want ie aan de volgende opvatting1 het stimuleren 

van achtergebleven regio's door verplaatsing van 

economische activiteiten gaat in tegen de allokatie 

onder invloed van een"vrije markt". Onder die om

standigheid zullen bedrijven immers voor een opti

male locatie kiezen. 

Dat men dit tegengaat is nadelig voor die bedrijven, 

nadelig voor de nationale economie en uiteinde-

lijk ook voor de probleemregio's: een verhouding 

120-90 is beter dan 100-80, ook al zijn de verschil

len groter. 

Deze opvatting is aan te duiden met het doelmatigheide

begineel en refereert aan de theorie van de kompara

tieve kosten. 

Alvorens we hier op ingaan willen we nog even duiden 

op een onderscheid van Lambooy, dat ale geheugen

steun kan dienen bij de verder te noemen theorieën. 

Volgens Lambooy wordt in de theorieën over regionale 

ontwikkeling de nadruk gelegd op 

-de invloed van de vraag; 

-de invloed van het aanbod; 

-politiek-economische factoren, (10) 

Elk van deze factoren afzonderlijt kan niet volstaan 

in een verklaring; die moet in een combinatie ervan 

worden gezocht. (11) 
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De theorie van de komparatieve koeten is uitgewerkt 

door onder andere Ricardo en Ohlin, die er con

clusies met betrekking tot de internationale handel 

aan verbond.(12) 

De theorie veronderstelt: 

-immobiliteit van de productiefactoren, in tegenstel

ling tot de producten, die onbelemmerd verplaatst 

kunnen worden; 

-volkomen concurrentie; 

-geen schaalvoordelen; 

-verschillen in de hoeveelheid en kwaliteit van 

de productiefactoren per regio. (13) 

De onjuistheid van de tweede en derde veronderstel

ling geven al aan vaar de beperkingen liggen. De 

eerste Yeronderetelling ie verwant aan de laatste 

en ten dele juist. Men zou een verschil kunnen maken 

in meer immobiele factoren en natuurlijke, oorspron

kelijke factoren ale de grondkvaliteit, het klimaat, 

ligging aan zee en diep vaarwater, goedkope energie

bronnen, aanwezigheid van grondstoffen en meer mobiele 

factoren die vaak het gevolg zijn van eerdere ont

wikkelingen ale de aanwezigheid en kwaliteit van 

arbeid en kapitaal. 

De mobiliteit van deze . factoren en de mogelijkheden om 

de immobiele factoren te verbeteren zijn een belang

rijk aangrijpingspunt geweest in het r egionaal beleid, 

De laatste veronderstelling is eigenlijk de kern 

van de theorie. Da•• geeft aan dat er nu eenmaal regio

nale verschillen zijn. De economische ontwikkeling 

past zich aan deze verschillen aan en vel in die 

zin dat men zich specialiseert door aanwending van 

relatief de goedkoopste productiefactor. 

De mogelijkheid om producten te verhandelen compen

seert het feit dat producten in een regio niet 

gemaakt worden. In totaal moet dit leiden tot een 

optimale economische situatie. De theorie houdt geen 
rekening met het feit dat bepaalde goederen en dien

sten substitueerbaar zijn,(14) 



In 1,3 hebben we in het betoog van Lambooy de stel

ling dat het ruimtelijk systeem van invloed ie op 

de economische specialisatie al kort weergegeven. 

Lambo oy geeft daarbij al aan dat de transportkosten 

voor producten verschillen. Er zijn goederen die 

alleen voor de lokale en regionale markt bestemd 

zijn en goederen voor de nationale en internationale 

markt. 

Hierin ligt een verwijzing naar de"export-base"-theo

rie die de invloed van bedrijven op de regionale ont

wikkeling verklaart. Deze theorie ie verwant aan 

de comparatieve kosten theorie. 

Er zijn, aanhakend op de stelling van Lambooy, bedrij

ven die uitsluitend op de lokale en regionale 

markt opereren. Ze komen "overal" voor, dat wil zeg

gen, waar een voldoende draagvlak voor deze bedrij

ven is. Het is niet zo dat deze markten samenval

len met de regio1 het ene bedrijf zal een groter 

marktgebied bestrijken dan het andere; er ie dus 

eerder sprake van een continuum van bedrijven, ope

rerend van lokaal tot internationaal. 

De regio ie bij uitstek een geografisch en bestuur

lijk begrip, en de problematisering van de ongelijke 

verdeling van de economie hangt in niet geringe 

mate samen met de indeling in geografis che en be

stuurlijke eenheden. 

Uitgaande van deze eenheden kan men -theoretisch

vaststellen dat er bepaalde bedrijven zijn die uit

sluitend binnen de "eigen" regio opereren. Daar

naast zijn er bedrijven die behalve in de eigen regio 

ook daarbuiten opereren. Ze zijn juist in de eigen 

regio gevestigd vanwege de voordelen die deze regio 

biedt (de comparatieve voordelen}. 

De export-~ase theorie gaat er vanuit dat de natio

naal en internationaal opererende bedrijven door hun 

"export" zorgen voor inkomsten voor de regio van 

buiten af. De theorie veronderstelt dat deze inkom

sten in de reg io van vestiging worden besteed. 
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Van deze bestedingen profiteren de toeleverende be

drijven in de regio, die derhalve wel regionaal 

opereren maar niet "overal" v oorkomen; ze profite

ren in feite indirect van de comparatieve voordelen. 

Verder profiteren de verzorgende bedrijven van deze 

inkomsten door de directe en afgeleide inkomensef

fecten. Beide soorten bedrijven noemt men in de 

Nederlandse literatuur verzorgend, de exporterende 

bedrijven stuwend. De groeieffecten van deze regio

nale specialisatie en groei word Pn aangeduid met de 

"multiplier". (15) In de praktijk is het onderscheid 

tussen verzorgend en stuwend vaak niet eenvoudig, 

omdat de markt van bedrijven zich niet aan geografische 

en bestuurlijke grenzen houdt en ook omdat de arbeide-

markt, waarlangs de inkomenseffecten tot stand moeten 

komen, tegenwoordig ook niet meer regionaal is. ( 16} 

De theorie gaat ervan uit dat de regio ptofiteert 

van de inkomsten uit andere regio's. Dit betekent dat 

de groei van de regio ten koste gaat van andere regio's, 

vooral ale deze geen voordelen bieden voor andere 

vormen van productie en op hun beurt weer exporteren. 

Door de groei worden kapitaal, arbeid en grondstoffen 

aan andere regio's onttrokken en bedrijven aangemoedigd 

zich in de regio te vestigen. Dit noemt men 

back-waeh-effecten. De groei van de regio kan ook 

over de grenzen heen gaan of bedrijven ertoe bewegen 

(door ruimtegebrek, congestie of spanningen op de 

arbeidsmarkt) naar andere regio's te vertrekken, die 

in dit geval dus van de economische groei profiteren. 

Dit noemt men spread-effecten. (17) 

In het regionaal beleid heeft men gebruik willen ma

ken van deze spread-effecten en in aansluiting op 

de export-base theorie geprobeerd stuwende bedrijven 

voor de probleemregio's aan te trekken. 

Om een aantal redenen heeft dit beleid niet de gewenste 

resultaten opgelevert. 

Op de eerste plaats zijn nationaal en internationaal 

opererende bedrijven tegenwoordig vaak niet meer zelf-



standig, maar onderdeel van ondernemingen met ver

schillende vestigingen, Vaak worden alleen de afde

l i ngen met routine-productie verplaa tst, De beslis

singscentra blijven achter in de oorspronkelijke regio, 

en daarmee ook de hogere inkomensgroepen, 

Via de verbindingen binnen de onderneming vloeien ook 

de winsten af, Toelevering vindt vaak plaats binnen 

de onderneming en vanuit andere regio'e1 niet zelden 

zal dit de oorspronkelijke regio van vestiging zijn, 

Ter ond ersteuning van deze veronderstelling kunnen 

we aanvoeren, dat in de ontwikkelde regio het draag

vlak groter zal zijn (vestiging van andere ondernemin

gen), terwijl één vestiging in de te ontwikkelen regio 

onvoldoende draagvlak biedt, Het ont s taan van nieuwe 

bedrijven en contacten vergt bovendien kostbare tijd, 

Daarbij signaleerden we dat de beslissers achter

blijven, Hun persoonlijke contacten spelen vaak een 

essentiële rol bij het ontstaan en continueren van 

relaties tussen bedrijven, (18) 

De multiplier werkt dus nauwelijks of averechta1 er 

zal eerder sprake zijn van een versterking van de 

ongelijkheid, 

Lambooy geeft nog een aantal r edenen voor het"falend" 

beleid, die ook betrekking hebben op zelfstandige 

bedrijven, 

-de spreiding ia selectief1 de economisch zwakkere 

bedrijven verplaatsen1 

-de groeiregio blijft uiteindelijk toch dominant1 

-de oorspronkelijke groeiregio blijft nieuwe bedrijven 

aantrekken1 

-de mogelijkheid om in de periferie nieuwe activitei-

ten te vestigen die een hoge"drempel" hebben is 

gering1 de economische dominantie van de groeiregio 

vereist zelf een deel van de afzet in de periferie, (19) 

De Smidt maakt een onderscheid in actielledrijven die 

betrekkelijk onafhankelijk zijn, voortdurend innoveren 

en een expansieve af zet hebben, en aanpassingsbedrij

ven, die afhanke lijk zijn, vaak verouderd en geen 
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groeiende afzet hebben, Dit onderscheid werkt ook 

door op de arbeidsmarkt; werknemers van actiebedrij

ven zijn in he t voordeel, omdat ze intern meer promo

tiekansen hebben en ook buiten het bedr ijf s neller 

nieuw werk vinden, Volgens de Smidt zijn de actie

bedrijven vooral in de grote steden te vinden en 

de aanpassingsbedrijven daarbuiten, ( 20) 

Het besef dat verplaatsing van bedrijven vaak ave

rechte werkt, het iàee dat ongelijkheid een gegeven 

ie en de opvatting dat een aantal taken van de 

nationale overheid beter door de provinc ie kunnen 

worden uitgevoerd hebben geleid tot aanzetten 

voor een regionaal beleid gericht op het streven 

naar vergroting van de bijdragen vanuit de regio's 

aan de nationale welvaartsontwikke ling (21), 

naast het streven naar een grotere gelijkwaardi gheid 

van de regionale welvaartssituatie, 

Bij het verbeteren van de regionale bijdrage ligt 

de nadruk op het benutten van de sterke punten 

van die regio, (2 2 ) Daarbij zou de verantwoordelijk

heid meer bij de provinc i e komen te liggen, Verve

tering van de (potentieel) sterke punten in de vorm 

van voorwaa rden voor ec onomische ontwikkeling heeft 

een hoger rendement dan het tegengaan van de nadelen 

in de zwakke r egi o 's, De invloed op de nationale 

economie die daarvan uit moet gaan zou ook de zwak

ke regio's ten goede moeten komen1 dit zou dan "het 

beste van alle kwaden" betekenen, 

Lambooy hanteert in d i t verband het wat va ge 

begrip "ontwikkelingewaardigheid",( 23 ) Het gaa t 

niet enkel om economische groei maar om verbe

tering van het gehele productiemilieu, Er zijn nog 

een aantal theorieën die de nadruk leggen op de 

samenhang van verschillende factoren in he t pro

ces van regionale ontwikkeling, Ze zijn in het ver

leden van invloed gewees t op het reg ionaa l beleid 

en dat zal voor de toekomst waars chijnlijk ook he t 

geval zijn, 



We doelen hierbij op de theorie van cumulatieve 

caueatie (Myrdal) en de e roeipooltheorie (Perroux ea). 

De theorie van cumulatieve caueatie ie eigenlijk 

een meer systematische behandeling van de multiplier. 

We geven deze theorie weer door middel van onder

staand schema, waarin de samenhang van de ver

schillende factoren ie weergegeven.(24} 
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Myrdal veronderstelt hierbij dat de overheid geen 

zelfstandige invloed op dit verschijnsel kan uit

oefenen. Toch zijn de belasting en de infrastructuur 

aan de rechterkant van het model typische over

heidsactiviteiten, evenals het onderwijs en de 

woningbouw aan de linkerkant. Op deze punten 

heeft de overheid in het regionaal beleid dan ook 

ingespeeld. Het verschil met de exportbaee theorie 

is dat deze het effect van de stuwende bedrijvig

heid op de verzorgende bedrijvigheid wil verklaren, 

terwijl de theorie van de cumulatieve causatie ook 

ruimte laat voor de vestiging van nieuwe stuwende 

bedrijven die op het verbeterde productiemilieu 

afkomen. 

De factoren die Lambooy noemde als factoren voor 

het "falen" van het regionaal beleid kunnen we ook 

hier weer opsommen. 
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Men kan wel proberen een proces van cumulatieve 

causatie in probleemregio's op gang te brengen, 

maar daarnaast blijft deze cumulatieve causatie ook 

in de ontwikkelde regio plaatsvinden en vaak in 

veel sterkere mate, 

Volgens het model van Myrdal kan lokatie van 

economische activiteiten opnieuw leiden tot ont

wikkeling van bedrijven door"technische polarisatie". 

Dit is een verwijzing naar de groeipooltheorie, 

een begrip dat oorspronkelijk door Perroux ie gein

troduceerd en door andere auteurs verder ia uit

gewerkt. De groeipooltheorie probeert een verklaring 

te geven van de concentratie van bedrijven en de 

stimulerende invloed die van deze concentratie uit

gaat. 

Perroux "definieerde" de groeipool ale een motorisch 

element, bijvoorbeeld een industrieel complex, waar

van de producten- en inkomensstromen de ontwikke

ling bevorderen van activiteiten, in technisch 

verband, met reeds gevestigde induetrieen en van 

verscheidene andere sectoren via de monetaire im

pulsen, veroorzaakt door de inkomens. (25) 

Deze econ4misch-technische opvatting bevat geen 

ruimtelijke component. Dit manco ie aangevuld door 

Vanneste, die vaak als de vertegenwoordiger van de 

economisch-ruimtelijke opvatting naar voren wordt 

gehaald. (26) 

Vanneste definieerde de groeipool als een geheel 

van technische elementen, geconcentreerd in een 

geografische ruimte, waartussen bepaalde bindingen 

bestaan die de groei ondersteunen. Deze bindin-

gen kunnen worden onderscheiden in een viertal vor

men van polarisaties 

-technische polarisaties groeietimulering door 

technische bindingen. Deze worden beînvloed door: 

-het expansieritme van de industrie; 

-de stadia in een productieproces1 

-de intersectorale gebondenheid van een industrietak ; 



-de diversiteit van de regionaal-economische struc

tuur, 

-inkomenspolarisatie1 groeistimulering door beste

dingen. Deze wordt beînvloed door, 

-de regionale consUJ1ptiekwote1 

-de omvang van de geldstroom die afvloeit via 

arbeidskrachten van buiten de regio1 

-de mate waarin ondernemingswinsten in de regio 

blijven1 

-psychologische polarisatie, waarbij kleinere bedrij

ven het voorveeld van grotere ondernemingen vol

gen en in feite afgaan op hun oordeel over de regio1 

-geografische polarisatie, eigenlijk de neerslag van 

de voorgaande vormen van polarisatie in de vorm 

van concentratie. 

De verschillende vormen van polarisatie zijn eigenlijk 

weer een uitwerking van de relaties tussen bedrij

ven die ook in de export-base theorie en de theo

rie van de cumulatieve causatie zo'n belangrijke 

rol spelen. Eigenlijk hebben we hier eerder met een 

opsomming van factoren te maken dan met een theorie, 

die uit een combinatie van factoren de groei ver

klaart. Deze opsomming gaat wel in op de beperkin

gen die bij het gebruik van de voorga a nde theorieen 

naar voren kwamen, maar geeft ve e l minder hand

vaten om tot een beleid te komen; er kan alleen 

maa r een verklaring mee ge geven worden. 

We willen hie r terloops wijzen op een algemeen probleem. 

De verschijnselen die zich in de werkelijkheid voor-

doen worden meestal "veroorzaakt" door een complex 

van factoren. Een dergelijk complex bemoeilijkt de 

verklaring, dus ie reductie noodzakelijk. (27) 

Juist deze reductie bemoeilijkt weer de toepassing van 

de theorie in de praktijk en betekent vaak juist de 

ondermijning ervan. (28) 

Ook Chardonnet (29) maakte een ond Prscheidt in ver

schillende vormen van relaties, die eigenlijk een 

aanvulling z ijn op de opsomming van Vanneste1 
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-technische relaties, leveranties aan een bepaald 

soort bedrijven1 

-economische relaties: leveranties aan ongelijk

soortige bedrijven1 

-afhankelijkheid op basis van gemeenschappelijke 

factoren, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt1 

-attractie door osmose of secundaire bindi ng: de 

aanwezigheid van infrastructuur, scholen, arbeids

aanbod1 

-historische afhankelijkheid (30), het doorwerke n 

van oude re relaties. 

Deze laats te soort relatie geeft aan waarom niet 

alles met de theorie verklaard kan worden. Onder

nemers streven niet altijd naar de optimale locatie, 

maa r naar een locatie die tenmins te economi s ch 

verantwoord is; ze vertonen "tevrede nheidsgedrag". (31 

De groeipooltheorie legt sterk de betekenis op de 

concentratie van bedrijven als "bron" van regionale 

ontwikkeling. Vanhove levert hier kritiek op. (32) 

Hij stelt dat vooral bij de technische polari s atie 

wordt uitgegaan van te.betwijfelen hypothesen: 

- e conomische groei ge s chiedt hoofd zakelijk op baéie 

van het polarisatieprincipe; 

-verwaa rlozing van andere vestigings factor e n; 

-volkome n mobiliteit van de productiefac tor en; 

-verwaarlozing van de sociale motieven van he t 

regionaal beleid; 

-negeren van de nadelen van grote a gglomer a ties. 

Lambooy stelt dat bedrijven een voorkeur hebben 

voor schaalvergroting en concentratie, omdat daar

door onzekerheden met betrekking tot de marktsitu

atie verminderd worden. Het zijn "vermeden transport

kosten". (33) Hij onderscheidt1 

-interne schaa lvoordelen: bij toename van de omvang 

van de productie dalen de gemiddelde ko s t en; 

-externe s chaalvoordelen: door integratie va n samen

hangende bedrijven dalen de gemiddelde kost e n en 

wordt de controle over de toelevering groter1 



-lokalisatievoor de len: concentratie van gelijk-

so ortige bedrijv en treedt op omdat ze willen pro

fiteren van de voordelen van een bepaa lde locatie, 

en vormt zelf wee r een voordeel (markt) voor an

dere bedrijven1 

-urbanisatievoordelen1 bij concentratie van onge

lijksoortige bedrijven ontstaat technische polari

satie en wordt geprofiteerd van de andere vormen 

van polarisatie, de aanwezigheid van infrastruc

tuur, een gezamenlijke arbeidsmarkt en dergelijke. 

Door concentratie kunnen ook de nadelen hiervan 

optreden, zoals ruimtegebrek, congestie en dergelijke. 

Bij de verklaringe n van Lambooy, Chardonnet en 

Vanneete geldt da t ze vaak moeilijk meetbaar z ijn 

en operationaliseerbaar. (34) 

Lambooy vat de laat s te twee vormen van voordelen 

samen ond er de noemer agglomeratievoordelen. Ze 

zijn volgens hem de economische grondslag van het 

verstedelijkingspatroon. (35) 

Inderdaad brengt een concentratie van bedrijven vaak 

tevens een cencentratie van bevolking met zich mee. 

Anderzijds vormen steden vaak een aantrekkelijke 

vestigingsplaa ts, vanwege de afzetmogelijkheden, de 

gedifferentieerde arbeidsmarkt en woonmilieu, de 

snellere informatieuitwis seling en de vele hui s 

ve s tingsmogelijkheden, de ruime persoonlijke, zake

lijke en maa tschappelijke dienstverlening, sociaal

culturele voorzieningen end ~ goede verkeersvoor

zieningen. (36) Steden hebben een innovatie of 

incubatiefunctie. Op de verdere verklaringen van de 

"stad als brandpunt van de economische ontwikkeling" 

(37) komen we nog terug. 

Feit is wel dat we hierboven de "comparatieve voor

delen"van de stad hebben genoemd. Met behulp van 

de multiplier heeft men wel verond ersteld, dat 

steden van e en be paalde omvang "vanzelf" verder 

groeien. Niet zelden worden steden aangeduid als de 

groeipolen in de regional e ontwikkeling . 

Deze concentratie van de regional e gr oei in de steden 

betekent in feite dat de welvaart binne n een re g i o 

ook niet gelijk verdeeld is. In het reg ionaal beleid 

geeft dit tot ee n merkwaardige tegens telling geleid. 

Enerzijds besefte men dat concentratie van economi

sche activiteiten een belangrijke voorwaarde was en 

werden kernen als dragers van de regional e ont

wikkeling aang,,wezen. Anderzijds koos men teveel ker

nen1 het ging immers om de •ntwikke l i ng van de r egiol? 

In feite koos men toc h voor deconcentratie. 

In de toekomst van het regionaal bele id zal de 

grote stad als brandpunt van economische activit e iten 

en vestiginsplaa ts van bedrijven bij uit s tek onge

twijfeld de nodige aandacht krijgen. Dit dan mede 

onder invloed van de gevolgen van de algehele eco

nomische teruggang, die de Amsterdams e en Rotter

damse pleitbe zorgers a l tot geduchte concurrenten 

van de Groningers en de Limburgers heef t gemaakt. 

De opkomst van de compacte stadideolog ie, die ook 

andere planningeachtergronden heeft ie hie r ntet 

vreemd aan. (38) 

Een al te v ergaande idealisering van de otad al s 

drager van de economie i s echte r ook overtrokken. (3 9) 

2.2.2. Conclusies met betrekkin~ tot de ve r kl aring 

In de vorige paragraaf hebben we e e n aantal ver

klaringen van de regionale ontwikkeling be handeld. 

We zijn begonnen met de theorie van de komparatieve 

koeten. Van de behandelde theorie~n gaat deze he t 

meest in op de verschillen in de ruimtelijke struc

tuur als verklaring voor de verschillen in regio

nale ontwikkeling. De export-base the orie sluit 

hierop aan met d e stelling dat de speciali s atie 

in de economische structuur die het gevolg i s va n 

deze verschillen of s pecifieke voordelen de basis 

is voor de re g ionale welvaart. 

Deze specifieke voordelen leiden tot vestiging 

van bedrijven in juist deze regio. 



Export naar andere regio's levert inkomsten op waar 

verzorgende bedrUven in de regio via investeringen 

en consumptieve bestedingen van profiteren. 

De overige theorieën, zoals de groeipooltheorie 

en de theorie van cumulatieve causatie bevatten 

nauwelUks nog ruimtelUke componenten als ver

klarende factoren. Ze geven alleen aan hoe inkomens

vorming ledit tot het aantrekken van nieuwe bedrU

ven. De relatietypologie van Chardonnet en de 

opsomming van de voordelen van concentratie en 

schaalvergroting door Lambooy zUn geen theorie, 

maar een opsomming en uitwerking van de multiplier

effecten uit de voorgaande theorieën. 

De ruimtelUke concentratie is hierin geen verklaren

de factor, maar een resultante, zoals het begrip 

geografische polarisatie uit de polarisatietypologie 

van Yanneste ook aangeeft, 

Voor het overige speelt de ruimte slechts een onder

geschikte rol, hooguit als bUkomende vestigings

factor. 

De br•Jikbaa rheid van deze theorieën ligt dan ook 

vooral in de mogelUkheden die ze aangeven om de 

ruimtelUke concentratie te verklaren. Ze geven aan 

hoe we de economische structuur van een regio 

kunnen zien als het resultaat van een proces, 

dat maar voor een gedeelte het gevolg is van de 

benutting van typische ruimtelijke kenmerken van 

een regio en voor het overige het resultaat van 

economische of technische relaties tussen bedrijven, 

die aan de hand daarvan hun productieproces orga

niseren en elkaars nabijheid opzoeken. 

Aan het slot van de paragraaf hebben we erop gewe

zen dat steden vaak het brandpunt van die concentra

tie zijn. 
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2.2,3, Conclusies met betrekking tot de ruimtelijke 

planning 

Wanneer we willen uitgaan van de activiteiten bij 

de analyse en planvorming is de verklaring van de 

economische structuur waar we in de vorige paragraaf 

op duiden zeker bruikbaar, Ze geeft aan in welk 

kader het aantrekken van nieuwe bedrijven moet worden 

geplaatst, 

De regionale economie is zelden een gesloten econo

mie. Er zijn economische en technische relaties 

met bedrijven in andere regio's, die belangrijk zijn 

voor de invloed van verplaatsingen en het aantrek

ken van nieuwe bedrijven op de regionale economie, 

Ook de arbeidsmarkt zal zelden regionaal van karakter 

zijn, 

Bij de toepassing van de regionale groei theorieën 

zijn deze interregionale bindingen wel onderschat, (40) 

Men heeft veelal aangenomen dat bedrijfsverplaatsing 

gunstig is voor probleemregio's vanwege de verwachte 

relaties die de verplaatste bedrijven zouden aan-

gaan met bedrijven in de regio. In paragraaf 2 .2.1, 

hebben we aangegeven dat dit niet altijd het geval 

is. Als relaties met de oorspronkelijke, dominante 

regio blijven bestaan leidt dit eerder tot vergro

ting van de· afhankelijkheid. De verhouding Groningen

ommeland ie dezelfde als de verhouding Randetad

periferie1 de laatste is echter van een groter 

schaalniveau en bepalend voor de eerste. 

In de theorieën spelen de stuwende-exporterende

bedrijven een belangrijke rol. Hier komen de inter

regionale relaties wel sterk naar voren. Volgens 

de export-base theorie zijn het deze bedrUven die 

de regionale economie het sterkst beinvloeden; 

volgens de komparatieve kosten theorie zou hun 

vestiging voor een belangr\jk deel het gevolg zijn 

van de specifieke ruimtelijke voordelen van de regio, 

Hierin ligt de veronderstelling opgesloten dat 



bedrijven notie hebben van deze voordelen en pas na 

de keuze voor een regio op zoek gaan naar een 

gesr.hikte locatie. Voor het ontwikkelen van een 

reP,ionaal-economisc h beleid is dit een belang

rijke veronderstelling. 

Ten behoeve van het regionaal beleid zou men 

kunnen nagaan wat de specifieke ruimtelijke voordelen 

van de regio zijn en of ze ook terug te vinden zijn 

in de economische structuur1 zijn de bedrijven die 

men op grond van de voordelen verwacht ook extra 

vertege nwo ordigd? 

Op deze voordelen kan men inspelen bij het aantrekken 

van bedrijven. Men kan nagaan of verbeteringen moge

lijk zijn. Men kan ook nagaan of voor bedrijven die 

men bijvoorbeeld uit sociaal-economische of milieu

overwegingen wil aantrekken de gewenste voordelen 

aanwezig zijn. 

Wij zien voor een beleid dat primair · uitgaat vart de 

mogelijkheden van de regio meer kansen dan Toor een 

beleid gericht op het zonder onderscheid stimule

ren van verplaatsingen uit ontwikkelde regio's. (41) 

Daarbij is het wel belangrijk dat de re gio ook over 

voldoende finaciele middelen beschikt om gewenste 

verbeteringen te realiseren. (42) 

Dit pleidoo i gaat met name op voor het regionale 

schaalniveau. Voor het locale schaal niveau zijn de 

theorieën minder relevant, al s c hetsen ze wel 

het kader waarbinnen ontwikkelingen op het locale 

schaalniveau zich zullen afspelen. 

2,},1 1 Theorieën over de ruimtelijke apreiding van 

activiteiten 

De theorieën over de ontwikkeling van regio's en 

steden zijn niet los te zien van theorieën die de 

spreiding van economische activiteiten trachten 

te verklaren. Globaal kan men stellen dat 

-bij de "regionale" theorie de nadruk ligt op de 

ontwikkeling van "een" regio of stad, terwijl bij 

de spreidingstheorie de nadruk ligt op de neer

slag van de economie over het land; 

-bij de "regionale" theorie de nadruk ligt op de 

gevolgen van de spreiding van economische acti

viteiten, terwijl de spreidingstheorieën de fac

toren voor de z e spreiding trachten op te sporen. 

?6 

Het verschil is marginaal en de regionale theorie 

wordt ook door de spreidingstheorie beinvloed. 

Twee groepen factoren worden van invloed geacht op 

de spreiding (43): 

-natuurlijke factoren ofwel de ruimtelijke kenmerken 

van de ve s tig ingsplaats, die ook in de regionale 

theorie een rol speelden en in d e volgende para

graaf (2.4.1.) aan de orde komen; 



-economische factoren. Lambooy wijst op verbijzondering 

van de productie, voordelen van productie op grote 

schaal, de aard van de geproduceerde goederen en 

de spreiding van de bevolking. De theorieën zijn 

daarbij vooral gericht op minimalisering van de 

kosten door bedrijven en huishoudens. De afzet

mogelijkheden en de transportkosten spelen daarbij 

een belangrljke rol. 

Via de ruimtelijke planning kan de overheid invloed 

uitoefenen op de spreiding door de locatie van 

industrieterreinen, kantoren en winkelcentra en 

de locatie van woongebieden. De infrastructuur is 

van invloed op de transportkosten. Daarmee zijn 

we in feite weer terug bij de ruimtelijke kenmerken. 

Jansen ea geven aan dat de redenen voor spreiding 

vaak eerder structureel dan locationeel bepaald zijn, 

maar dat de keuze voor de definitieve locatie door 

locationele factoren wordt bepaald. (44) 

De structurele (economische)factoren die Lambooy 

al hierboven aanhaalt zijn dus het kader waar ook 

de ruimtelllke planning rekening mee moet houden, 

maar waar ze nauwelljks invloed op kan uitoefenen. 

Belangrijke grondleggers van de spreidingstheorie 

zijn Christaller en LBsch. Hun theorieën over de 

spreiding van verzorgings- en productiecentra zijn 

inductief, dat wil zeggen, opgebouwd vanuit een 

aantal hypothesen, en derhalve niet direct toepas

baar op de werkelijkheid. 

Beide gaan uit van ongeveer dezelfde hypothesen:(45) 

-de bevolking ie egaal gespreid, heeft hetzelfde 

inkomen en dezelfde preferenties; de grondstoffen 

komen overal in gelijke mate voor; tussen trans

portkosten en afstand is het verband lineair; men 

vat dit samen onder het begrip homogene of isotrope 

vlakte; 

-producenten en consumenten handelen economisch; ze 

streven naar minimalisering van verkooppunten en 

transportkosten1 

-er zijn geen leveringen tussen producenten; er is 

per goed een bedrijfa verkoop vindt plaa ts tegen 

p•oductiekosten1 de verschillende goederen hebben 

een verschillende "drempel"; er is volledige con

currentie; 

-er treden geen schaalvoordelen op; 

-de stad wordt gereduceerd tot een regionaal centrum. 

Lösch probeerrle de meest rationele inrichting van 

het economisch landschap te achterhalen en vatte 

steden daarbij op als productiecentra met industriele 

en dienstverlenende activiteiten. (46) Christaller 

wilde het patroon van plaatsen met een centrale 

functie in Zuid-Duitsland verklaren. (47) In beide 

theorieën vinden we de stad als centrum van de omge

ving en concentratie van economische activiteiten 

dus weer terug. De theorieën verklaren eigenlijk de 

spreiding van steden naar omvang, verzorgingsniveau 

en grootte van verzorgingsgebied op basis van de 

economische functie die ze hebben. De stad vervult 

een centrale functie en ontleent deze aan de acti

viteiten van de bevolking die goede r en en diensten 

(de centrale goederen) aan de verspreid wonende 

bevolking verschaft. (48) De grootte van het omme

land bepaalt dus mede de centrale functie, al zal het 

merendeel van de verzorgde bevolking in de stad zelf 

geconcentreerd zijn (waar de theorie eigenlijk niet 

van uitgaat). De centraliteit is de mete waarin de 

stad als verzorgingscentrum een centrale functie 

heeft voor haar omgeving. Het begrip is ook een ver

wijzing naar de ligging in het midden (het best be

reikbaar) en de ruimtelijke concentratie. (49) De 

verbindingen in de regio zijn vaak op het centrum 

(de stad) gericht en lopen vandaar uit weer naar 

andere centra. (50) 

LBsch ging uit van de "drempel" van een product. 

Deze geeft het marktgebied aan, nodig om te kunnen 

produceren. (51) Een verdeling van zeshoekige markt

gebieden levert de meest voordelige ruimtevulling op. 



Voor producten met verschillende drempelwaarden "ont

staan" marktgebieden van verschillende omvang rond 

de productiecentra. Deze centra kunnen samenvallen, 

maar dat hoeft niet. Bij Christaller is dat wel het 

geval, Hij gaat uit van de afstand die een consument 

bereid is af te leggen om een bepaald product te 

verwerven. Hij noemt dit de reikvijdte van een pro

duct. Productie is winstgevend als de reikwijdte de 

drempelwaarde overtreft, Voor producten van lagere 

orde ontstaat op een bepaald moment een "gat in de 

markt"1 er "ontstaat" een centrum van lagere orde, 

Christaller gaf wel aan dat de wetmatigheden in zijn 

theorie varieren met de hoogte van de inkomens en 

de transportkos ten, maar gaat voorbij aan de ver

schillen in attractie van de centra , in persoons

kenmerken en de mogelijkheid van "multi-purpose-trips" , 

Christaller bouwde dus wel de mogelijkheid in tot 

veranderingen, maar het ruimtelijk patroon blijft 

konstant . 

Weber heeft eveneens een theorie over de spreiding 

van economische a c tiviteiten ontwikkeld, Hij ging 

voors hands niet uit van vestiging in de steden , maar 

probeerde na te gaan waar een bedrijf zich zou vesti

gen om maximale winst en minimale kosten te hebben.(52) 

Traunhardt ging uit van de transportkosten, Een 

b edrijf vestigt zich te midden van afzetmarkt en 

grondstoffenmarkt daar waar de totale transport

kos ten minimaa l zijn, Weber vroeg zich af of niet 

meer factoren van invloed waren, Volgens hem com

pense ren arbeidskosten en agglomeratievoordelen 

he t bezwaar van hogere transportkosten, Factoren die 

verder de locatie bepalen zijn: 

-van algemene {transport-, arbeide-, grondkosten) of 

specifidke aard (bijvoorbeeld diep vaarwater)1 

-van invloed op het effect van de functionele samen

hang , te scheiden in concentrerende en deconcen

trerende tend enzen1 

-van natuurlijk-technische (ligging) of sociaal-

? A 

culturele (mentaliteit, wetgeving) aard, 

Van invloed is of de grondstoffen en goederen overal 

beschikbaar zijn, wat het gewicht ervan is en in 

welke mate grondstoffen gebruikt worden en daarbij 

gewicht verliezen, Hoover toonde aan dat, omdat 

een bedrijf zowel met aanvoer als afvoer te maken 

heeft, gekozen wordt voor ligg ing of bij de vind

plaats van de uelangrijkste grondstof of bij de af

zetmarkt, (53) Dat is een van de verklaringen van 

de concentratie van ecoaomische activiteiten in 

steden, 

Bedrijven die hetzelfde product in een gebied afzet

ten kiezen voor een ligging van waaruit ze het ge

hele gebied het beste kunnen bedienen:het centrum,(54) 

Daarbij kan ook gekozen worden voor het gebie d waar 

de meeste vraag is geconcentree rd: de mediane ligg ing, 

Bovendien zijn stede n vaak knooppunten van t ransport. 

De overslagkosten zijn een belangrijk ond erde e l van 

de transportkosten en zijn het laags t op punten waar 

een efficiente overslag moge lijk is. (55) 



2.,.2. Conclu s ies met betrekking tot de verklaring 

In de vorige paragraaf hebben we een aantal theorieftn 

behandeld die een aanvulling zijn op de theorieën 

van regionale ontwikkling. Waar de regionale theorie 

zich vooral besig houdt met de betekenis van de 

spreiding van economische activiteiten v oor de 

ontwikkeling van de regio, daar gaat de "sprei

dings theorie" in op de factoren die aan de sprei

ding ten grondslag ligg en. 

Volgens Jans e n zijn de redenen voor spreiding struc

tureel bepaa ld, terwijl de keuze voor een locatie 

door l ocationele factoren wordt b epaa ld. Dit komt 

wel overe e n met d e nadruk die in de reg ionale 

theorie op d e e c onomische en organ isatoris che as

pe cten wordt e el egd en o ok met d e opvatting dat door 

specifi e ke re g iona le kenmerken bepaa lde bedrijfs

takken voor e e n bepaalde regio kiezen en pas 

daarna voor ee n lo catie. Lambooy onderscheidt 

natuurlijke f a ctoren ofwel de ruimtelijke kenmerken 

van de vestiging splaa ts en economische factoren 

zoals verbijz ondering van de productie, voordelen 

van producti e op grote schaal, de aa r d van d e 

geproduceerde g o ederen en de spreiding van de bevol

king. Als we vanuit dit ondersche id aansluiting 

zoeken bij de hypot h e s e van Jansen kunnen we stellen 

dat het g ewic h t v a n d e e c onomi s che f actoren struc

ture e l b e pa~ld i a , dat wil zeg gen verschillend per 

bedrijfstak en dat de natuurlijke fac toren voor een 

deel nog de regionale kenmerken betreffen en voor 

het overige betrekking hebben op de locatie zelf. 

Het is dan ook niet vreemd dat de ecohomi s che 

factoren, met name de a a rd van de goederen en de 

spreiding van d e b e volking (als afzetmarkt) op de 

voorgrond tre den in de theorieën uit de vorige para

graaf: de verk l a ring van de spreiding van v e rzorgings 

eh productiecentra door Christaller en Lösch en 

de the orie van Weber. 

Een algemeen bezwaar bij deze theorieën i s d a t z e 

sterk inductief zijn. 7. e gaan uit v a n een aant a l 

ab s tracte hypothe s en. 

Hoewe l de verklaring van d e ruimtelijke spre iding 

van economische activiteiten het doel is va n dez e 

theorieën speelt"de ruimte" zelf nauwel tike e e n 
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rol in de verb laring. Het is niet meer d a n e en 

geometrisch g e geven: een isotrope vlakt e dan wel 

een gebied met bevolking sconcentratiee en vind

plaatsen van grondstoffe n. Concentratie v a n econo

mische a c tiviteiten in de steden wordt veronder

steld of ie een van de conclusies. 

Door de abstractie van de ruimte en e en aantal 

andere veronderstelling en ie de b ruikbaarheid van 

de ve rklaring betrekkelijk ge ring . Niet duide lijk 

wordt wat eliminatie van de veronders t ellinge n bete

kent v oor de verklaring. Daarbij gaan de the orieën 

vooral in op verklaring van be s taa nde patrone n en 

minde r op veranderingen of ve rder func tioneren. 

Van de theorie van Chrietaller wor dt wel g e s t e l d dat 

het ee n "kadertheorie" ie d i e nader moet wo r d e n 

ingevuld. 

Web e r introduceert specifieke kenmerken van e e n loca

tie als een van de factoren die afwUkingen verkla

ren in patronen die op g r o nd van enkel -economische 

factoren te verwachten zijn. 

2 .3. 3 . Conclusi e s met betrekking tot de ruim t elij ke 

planning 

In het begin van pa ragraaf 2 . 3 .1_ vezen we erop 

dat de rluimtelUke planning direct de spreiding v a n 

economische activiteiten beinvloedt via de locatie 

van industrieterreinen, kantorenl ocaties en winkel

centra, en ind irect via de locatie van woong eb i ede n 

en infras tructuur. 

Wanneer we willen uitgaa n van de activiteite n bij de 

analys e en planvorming biedt de ab s trac t e b e ha nde ling 



van de ruimte niet zove e l aanknopings punten. 

Wel verwijzen de theorieën naar de invloed van de 

bevolkingsspreiding ale afz e tmark t . ln de planning 

van winkelcentra zijn deze theor ieën dan ook al veel

vuldig toegepast. Men zou kunnen proberen de 

afzetmarkt ale een gegeven ook bij de planning van 

kantorenlocaties en industrieterreinen te betrekken. 

Op regionale schaal vormt de omvang van de afzet

markt en rle wijze waarop deze wordt voorzien een 

mogelUk punt van analyse in de vraag welke bedrijven 

moeten worden aangetrokken. 

De invloed van de planning op de spreiding van acti

viteiten via de planning van locaties is vooralsnog 

meer een zaak van locaal niveau, waarbij de omvang 

van de te spreiden activiteiten gegeven zal zijn. 

De kenmerken van de locatie heb be n we bij de natuur

lijke factoren geplaatst, die ook in de kompara

tieve kosten theorie een rol 2pelen. Hun invloed 

is nog niet nader aan de orde gesteld. Dat zal 

in de vol Rende paraRrafen gebeuren. 

2,4,1, Theorieën over de invloed van de ruimtelijke 
structuur en de grondprUs op de lokatie van bedrijven 

In de paragrafeh 2.2.1. en 2.3.1. is al gewez en op 

de opvatting dat de uiteind elijke locatie va n bedrij

ven wordt beinvloed door locationele factoren. 

We kunnen daarbij een onderscheid maken in: 

-de invloed van de grondprijs; 

-de invloed van de ruimtelijke structuur. 

Op beide factoren kan de overheid invloed uitoefenen. 

In de verschillende onderzoeken naar de ve s tigings 

motieven van bedrijven blijkt de prijs van de grond en 

gebouwen altijd een rol te spelen. De grondprijstheo

rie mag welhaas t als een afzonderlijk deel van de 

ruimtelijke ecoromie worden be s chouwd. 

De grondprijstheorie is gericht op de verklaring van 

verschillen in de grondprijs en de invloed daa rvan 

op de ruimtelijke structuur. Anderzijds word t erkent 

dat de gebruiksmogelijkheden weer van invloed zijn op 

de prijsvorming. 

De functie van de prijzen op de grondmarkt i s volgens 

Kruyt {56): 

-het bewerkstelligen van allocatie van de productie-

factoren; 

-het belnvloeden van de inkomens-en welvaart s verdeling. 

Het is onjuist aan te nemen dat een vrije grondmarkt 

tot een optimale situatie leidt. Er kunnen onjuiste 

beslissingen genomen worden, de neig ing be s t aa t 

om ouder onroerend goed te verwaarlozen, hetgeen 

tot speculatie kan leiden, en er kan sprake zijn van 

onverdiende prijsstijgingen tengevol ge van schaars te, 

overheidsbeslissingen of overheidsinvesteringen . 

De overheid voert dan ook een grondpolitiek om de 

ongewenste effecten van het marktmechanisme tegen 

te gaan . 

De betekenis van de grondpolitiek is dan ook gelegen in 

-he t vergemakkelijken van de ruimtelijke ordening; 

-het mogelijk maken van grondverwerving door de overheid 



-het tegengaan van sterke grondprljsstljgingen1 

-het doen toevloeien van waardevermeerdering aan de 

gemeenschap. 

Een bekend model van de grondprljs en de ruimtelljke 

structuur is dat van Burgess, verwant aan dat van 

von ThUnen. Volgens deze theorie is de grondprljs 

in het centrum het hoogst1 dit is immers de meest 

ideale locatie gezien de bereikbaarheid en dè af

zetmogelijkheden. De vraag is hier dus het hoogst.(57) 

In 1.4. gaven we aan dat alleen activiteiten die 

deze grondprijs kunnen opbrengen zich hier vestigen. 

Naarmate de afstand tot het centrum groter wordt 

zijn er voor activiteiten die deze locatie nodig 

hebben minder mogelijkheden, bijvoorbeeld omdat de 

transportkosten of communicatie kosten sterk toenemen. 

De grondprljs daalt naar verhouding veel minder. 

Rond het centrum vestigen zich activiteiten die 

minder gevoelig zijn voor de invloed van de trans

portkosten. De concentrische zonering die dit zou 

opleveren wordt in de praktijk verstoord door de 

centrale voordelen van transportwegen en subcentra. 

De concentratie van economische activiteiten 1s dus 

niet enkel het gevolg van de voordelen of de nood

zaak van deze locatie, maar ook van de "rent-paying

ability". 

Door de ruimtelljke planning heeft de overheid in

vloed op de gebruiksmogelijkheden en dus ook op de 

grondprijs, De hoge grondprijs in het centrum wordt 

niet alleen veroorzaakt door de centrale ligging, 

maar ook door het feit dat vestiging van hoge kan

toren is toegestaan en dus de opbrengst van een der

gelijke prijs mogelijk maakt. 

Behalve de pr ijs van grond en gebouwen zijn ook tal van 

andere factoren op de locatiekeuze van invloed. 

Lambooy duidt in 1.3. op de invloed van de ruimte 

als fysiek of subjectief verschijnsel. Daarmee wordt 

ingegaan op verschillen in de ruimte, die door de 

grondprijs- en transporttheorie als "isotroop" wordt 

beschouwd. 

Elk bedrijf verschilt naar omvang, productieproces, 

organisatie en aard van de producten, Daarmee ver

schillen ook d e eisen die aan de locatie worden 

gesteld. Lambooy onderscheidt in dit opzicht (58): 

-industri~le en niet-industri~le vestigingen; 

-grote en kleine bedrijven; 

-de fase in de product-life-cycle; 

-arbeidsintensieve en kapitaalsintens ieve bedrijven; 

-routine-activiteiten en activiteiten als research, 

development, management; 

-afstandsgevoelige en niet afstandsgevoelige activi

·teiten; 

-we vullen dit nog aan met specifiek-locatiegebon-

den en foot-loose activiteiten. 

Rannells meent d!lt de ruimtelijke relaties de belang

rijkste factor zijn die de ligging van een vestiging 

bepalen. (59) Er is sprake van interactie tussen 

de interne ke11merken ( ruimtelijke organisatie struc

tuur van het concern, omvang van de productie, per

soneelsbestand en groeikarakteri s ti e ken) en de 

externe locale en regionale kenmerken ( de aanwezig

heid van diensten, arbeid s markt, vervoerssys temen). 

In verschillende onderzoeken is geprobeerd de juist

heid van deze veronderstelling te controleren, maar 

er is in feite niet ~~n locatietheorie, die ver

schilt per bedrijf. (60) 

Bovendi <' n zijn ondernemers, de ingang van een dergelijk 

onderzoek, zich lang niet altijd bewu s t van de in

vloed van de omgevingskenmerken, ook als die wel 

bestaat, Onderzoek naar de vestiging smotieven geeft 

wel aan waar ondernemers op letten: 

-aanwezigheid van voldoende ruimte; 

-ligging nabij autowegen; 

-nabijheid van de oude vestiginsplaats; 

-een redelijke prijs. (61) 

Zelfs een verkenning van enkel deze factoren leidt 

nog niet tot een lokatietheorie, want volgens 



Pellenbarg is de verkenning van alternatieven vaak 

onzorgvuldig, oppervlakkig en door vooroordelen 

bepaald. ( 62) 

!log minder is bekend over de invloed van het pro

ductiemilieu (te behandelen in het volgende hoofd

stuk) op gevestigde en startende bedrijven. Wat dit 

laatste betreft neemt men aan dat ze gebaat zijn 

bij zo min mogelijk overheidsbelemmeringen en goed

kope huisvesting, of huisvesting met faciliteiten 

die de productiekosten helpen laag houden. Het op

zetten van bedrijvencentra en dereguleringszones is 

een beleidsuitwerking hiervan. Van een systematische 

aanpak van het productiemilieu is nog weinig terug 

te vinden. 

In "een economische orientatie"hebben we een lijst 

van factoren opgenomen die het ruimtelijk gedrag van 

ondernemingen kunnen verklaren. We nemen deze lijst 

hier over. (63) 
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2.4.2. Conclusies met betrekking tot de verklaring 

In de vorige paragraaf hebben we een onderscheid 

gemaakt in twee groepen factoren die de keuze van 

een locatie mogelijk belnvloeden: 

-de grondprijs; 

-de ruimtelijke structuur. 

In tegenstelling tot de spreidingstheorie staat 

bij de verklaringen die we in deze paragraaf hebben 

behandeld de ruimte meer centraal, en zeker niet 

in abstracte zin. 

~it het betoog van Lambooy in hoofdstuk 1 kwam de 

ruimte als kostenfactor als bijzonder aspect in het 

ruimtelijk betrokken zijn van activiteiten naa r voren. 

In de grondprijstheorie is de ruimte als economi sch 

gegeven zowel factor bij de locatiekeuze van onder 

andere bedrijven als resultaat van een concurrentie

en gebruiksproces. De functie van de grondprijs is 

het bewerkstelligen van allocatie van de productie

factoren en het beînvloeden van de inkomens- en 

welvaartsverdeling. Een vrije grondmarkt leidt 

echter niet tot een optimale situatie. Speculatie 

en prijsstijgingen tengevolge van overheidsbesli s

singen en investeringen leiden tot afwijkingen in 

het verwachte grondprijspatroon, 

Een voorbeeld hiervan is de theorie van Burgess. 

Voor een deel hangt de locatie van bedrijven in 

centra samen met de hoogte van de grondprijs; ze 

zijn er niet alleen gevestigd vanwege de no odzaak 

of de voordelen, maar ook omdat ze de hoge prijs 

kunnen opbrengen. Andersom kan men stellen dat de 

prijs zo hoog is omdat hun vestiging is toegestaan 

en vanwege de beperkte omvang van he t centrum de 

vraag relatief hoog. 

Behalve deze verklar~ng legt de grondprijstheorie 

geen verband tussen de grondprijs en vestiging van 

bedrijven. 

De grondprijs en de prijs voor gebouwen komen uit 



onderzoek naar vestigingsmB t ieven wel ale een 

factor naar voren. Andere factoren hebben vooral 

betrekking op de kenmerken van de locatie en de 

omeeving. Op de invloed van de ruimtelijke structuur 

zijn we in het vervolg van de vorige paragraaf in

gegaan. Kennis over die invloed moet vooral uit 

case-studies geput worden. Er bestaat geen eendui

dige theorie die de locatiekeuze verklaart uit 

de ruimtelijke kenmerken van de locatie en omgeving. 

We hebben gewezen op de verscheidenheid die Lambooy 

bij bedrijven constateert. Als we die constatering 

verbinden met de opvatting van Rannelle dat er 

sprake is van interactie tussen de interne ken

merken, zoals de organisatiestructuur van het con

cern, de omvang van de productie, het personeels

bestand en groeikarakteristieken en de externe 

locale en regionale kenmerken zoals de aanwezigheid 

van diensten, de arbeidsmarkt en de vervoerssystemen, 

volgt daaruit dat de ruimtelijke relaties voor elk 

berdijf verschillen. Die ruimtelijke relaties ziet 

Rannells als de bepalende factor voor de ligging 

van een vestiging. Zo bezien verdient elk bedrijf 

"zUn eigen theorie" en volgen de spreidingstheorie 

en de regionale theorie uit generalisaties van de 

interne en externe kenmerken. 

De theorieën zijn vooral gericht op verplaatsende 

bedrijven. Veel minder is bekend over de invloed van 

de ruimtelijke structuur op gevestigde en startende 

bedrijven. 

Daarbij zijn ondernemers zich niet altijd van deze 

invloed bewust, hetgeen in hun beoordeling en 

vestigingsgedrag doorwerkt. 

2.4.3. Conclus ies met betrekking tot de ruimtelijke 

planning. 

In paragraaf 2.4.1. zijn we ingegaan op de invloed 

die de overheid via ruimtellike planning op de grond

prijs heeft. Ook via de grondprijspolitiek, die de 

ruimtelijke ordening mede dient oefent de overheid 

invloed uit op de grondprijs. In hoofdstuk 1 hebben 

we de opvatting van Needham uiteengezet die meen, 

dat economische activiteiten me de via de prijs van 

grond an gebouwen ruimtelijk kunnen worden ge s t uurd. 

De opvatting van Rannells geeft aan hoe we de 

invloed van de ruimtelijke structuur bij de ruimte

lijke planning van bedrijven kunnen betrekken. 

Wanneer we willen uitgaan van activiteiten bij 

analyse en planvorming zou in de analyse moeten 

worden nagegaan welke ruimtelijke relaties geves

tigde bedrijven hebben, welke ruimtelijke relaties 

aan te trekken bedrijven zullen hebben en voor welke 

bedrijven de ruimtelijke structuur geschikt lijkj. 

De planvorming kan gericht worden op het verbeteren 

en "aanbrengen" van ruimtelijke kenmerken. 

Deze activiteiten zullen zich meer op het locale 

niveau afspelen. Een systematische verkenning 

van het productiemilieu, welk begrip we in het 

volgende hoofdstuk nader zullen uitwerken, lijkt 

ons een goede basis voor de ruimtelijke planning 

van bedrijven op l nkaal niveau. 



2.5.1. Conclusies uit de regionale theorie, de sprei

dingstheorie en de locatietheorie met betrekking tot 

de verklaring 

In dit hoofdstuk hebben we verklaringen over de 

sam Pnhang tussen economie en ruimte behandeld, 

gegroepeerd naar drie ingangen: theorieën over de 

regionale ontwikkeling, over de spreiding van 

economische activiteiten en over· de invloed van 

de kenmerken van de locatie. 

Dit onderscheid was afgeleid uit de wijze waarop 

volgens Lambooy de ruimte in het economisch proces 

wordt betrokken: als plaats of gebied van handeling, 

als kostenfactor of als productie- en consumptie

factor. We constateerden dat de theorieën elkaar in 

zekere zin overlappen. 

De invloed van de kenmerken v a n de locatie wordt ook 

in de spreidings theorie en in de regionale theorie 

onderkend, zij het dat deze invloed wordt aangehaald 

als de verklaring vo ;r afwijkinge n in verwachte 

patronen of als vestig insmotief voor stuwende bedrij

ven. De spreidingstheorie is verder vooral op de af

zet markt georiënteerd, terwijl de regionale theorie 

afzetmarkt en l ocale kenmerken als een eleaent neemt 

en de ontwikkeling verder verklaart met behulp van 

techni s che en economische relaties tussen bedrijven. 

De lokatietheorie heeft vooral betrekking op het 

locale niveau, de spreidingstheorie staat min of 

meer op de overgang naar het regionale niveau waar 

de regio nale theorie vooral betrekking op heeft. 

We wijzen hier nog eens op de opvatting van Jansen 

dat de spreiding of verdeling van activiteiten 

over de ruimte structureel bepaald is, dat wil zeg

gen dat de verklaring moet worden g ezocht in de 

kenmerken van bedr\\ven en dat de uiteindelijke locatie 

locationeel bepaald is, dus ve r klaard kan worden uit 

de kenmerken van omgeving en locatie. 

Daarmee zijn we terug bij de opvatting van Rannells 

die de ruimtelijke relaties ziet als de bepalende 

factor voor de ligging van een vestiging. 

De ruimtelijke relaties en de uiteind e lijke ligg ing 

verwijzen ook weer naar het ruimtelijk geplaatst en 

betrokken zijn van bedrijven waar de ruimtelijke plan

ning in het regelen van de ruimtelijke organisatie 

en de ruimtelijke structuur mee te maken krijgt. 

Ale we de vraag stellen of met enkel de aandacht 

voor de locatie kan worden vol s taan mag uit d e 

behandelde theorieën worden geconcludeerd dat ook 

andere kenmerken van locatie, omgeving en regio 

het ruimtelijk gedrag van bedrijven bepa l en en dat 

daarnaast economische relaties en wetmatighe den de 

ontwikkeling bepalen. Die economische verklaring 

treedt in de behandelde theorieën zelfs vaak op d e 

voorgrond. 

In 2.1 constateerden we dat simplifi c atie van de 

werkelijtb;,id vaak onontkoombaar ie voor een verklaring. 

Daardoor zijn de toepassingsmogelijkheden wel gering. 

Dit euvel zien we ook in de ver s chillende theorieën. 

Men kan de vraag stellen of de werkelijkheid, als 

ze al zo moeilijk verklaarbaar i s , eigenlijk wel 

kenbaar, manipuleerbaar en maa kbaar is. 

Die manipuleerbaa rheid staa t bij de theorie niet 

voorop1 doel is op de eerste plaa ts de verklaring. 

In die verklaring is de ruimte vaak maar een onder

deel, en eerder resultante dan factor. Niet zelden 

is die ruimte e e n abstract gegeven. 

Ten behoeve van de ruimtelijke planning zou de invloed 

van ds ruimte en de manipuleerbaarheid ervan juist 

het doel van de verklaring moeten zijn. 

De vraag of alleen met de aandacht voor de locatie 

kan worden volstaan moet beantwoord worden vanuit 

de vraag door welke ruimtelijke kenmerken van de 

locatie, de omgeving en de re~io bedrijven in hun 

functioneren en locatiekeuze worden beinvloed. 



Die vraag zullen we in het volgende hoofdstuk voorop 

stellen. Daarbij kunnen we putten uit de deelver

klaringen die in dit hoofd s tuk aan de orde zijn 

gekomen. 

2,5.2. Conclusies uit de regionale theorie, de sprei

dingstheorie en de locatietheorie met betrekking tot 

de ruimtelijke planning 

In dit hoofdstuk zijn we na de conclusies met betrek

king tot de verklaring stee ds ingegaan op de bruik

baa rheid van die verklaring voor de ruimtelijke 

planning , 

Bij de lokatiethe orie constatee rden we dat de grond

prij s een belangrijk stuurmiddel kan zijn, dat d oor de 

grondprijspolitiek beinvloed wordt, en dat relaties 

tus s en bedrijv e n en ke nme rken van de loc atie en omge

ving aanleiding kunnen zijn tot het aanbreng en van 

verbeteringen, 

Bij de spreidingsthe orie constateerden we da t de 

ruimtelijke planning weliswaar veel invloe d uit 

oefent op de spreiding van locaties, maar daarmee 

nog niet de spreiding van activiteiten recht s treeks 

kan beinvloeden, 

Bij de regionale the orie wezen we op het belang van 

inters ectorale en interreg ionale bindingen, 

Van elke theorie constate e rden we dat de verklaring 

wel brwkbaar is in de analyse van de ruimtelijke en 

e c onomi s che structuur van het plangebi e d, 

We heb ben ervoor gepleit de ruimtelijke structuur te 

ana lyseren als een van de voorwaarden bij het aan

trekken van nieuwe bedrijven, Anderzijds dient te 

worden nagegaan welke eisen aan te trekken bedrijven 

s tellen, 

Confronta tie van d e r e gionale kenmerken met de ken

merken van de economie is een belangrijke b a sis voor 

de re g ionaal-economische planning, Op locaal niveau 
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dienen de consequenties van deze confrontatie na der 

te worden ingevuld, We verwijzen hier al naar het 

begrip productiemilieu dat we in h e t volge nde 

ho o fdstuk zullen uitwerken, De ei g ens chappe n v a n de 

a c tiviteitensystemen die we willen beinvloe d e n 

nemen we als uitgangspunt. Deze bena deri ne z ul le n 

we in he t volgende hoofdstuk nader uitwerken, 
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3 • ECONOMJ, ;CHE ONTWIKKELING EN RUIMTELIJKE STHUC

'PUUll: UITGANGS PUN'IlEN VO OR DE HUIM'PELIJKE PLANNING 

},1 1 Inleiding 

De geringe directe bruikbaarheid van de economische 

theorie voor de ruimtelijke planning vraagt om een 

bewerking van elelmenten uit deze theorie. Daarbij 

moet centraal staan langswelke manipuleerbare 

ruimtelijke factoren economische proceeeen ge

manipuleerd kunnen worden, en wel in positieve of 

stimulerende zin. 

In deel II zullen we dieper ingaan op onze opvat

ting dat door ruimtelijke ordening wel rechtstreeks 

de ruimtelijke inrichting kan worden betnvloed, 

doch hooguit indirect de maatschappelijke ontwik

keling1 en die indirecte beînvloeding ie met veel 

onzekerheden omgeven. 

Het gaa t hier echter niet alleen om het toespitsen 

van de theorie op de actiemogelijkheden van de 

ruimtelijke planning. Het gaa t er ook om handvaten 

te krijgen voor een analyse van het plangebied, 

waarbij ten behoeve van de latere beslpitvorming 

de relevante ruimtelijke inrichting en economische 

processen beschreven worden in termen, die de 

mogelijkheid bieden uitspraken te doen over te ver

wac hten en gewenste ontwikkelingen en deze uitspra

ken in actie om te zetten. 
In he t vorige hoofdstuk he bben we bovenstaande vra

gen gekoppeld aan het begrip productiemilieu. Het 

productiemilieu is het geheel van externe condities, 

met andere woorden, factoren buiten de bedrijfshuis

houding die óp de vestiging en het functioneren 

va n een bedrijfshuishouding van invloed zijn. 

!le t is dus de omgeving vanuit het bedrijf beschouwd; 

ePn de rgelijke benadering sluit aan bij ons pleidooi 

om bij de ruimtelijke planning u i t te gaan van de 

a c tivit e iten die men wil beînvloeden, Het begrip 

productiemilieu gaat ook u i t van het ruimtelijk 
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geplaatst en betrokken zijn van activiteiten. 

We zullen in de volgende paragraaf aandacht bes teden 

aan auteurs die eveneens het bedr\jf en het produc

tiemilieu centraa l s tel len . 

In paragraaf 3.3 2ullen we probe r en ee n 

antwoord te geven o p de openingsvraag van de ze 

inleiding vanuit het functi oneren van be dr ijve n in 

productieteohniache en bedrijfseconomi s cl~ z i n , 

We zullen proberen de kenme rken van de ruimt e lijke 

omgeving te verbinden met de eigenschap pe n van 

productieproces sen, in navolging van Rannel l e, 

In het vorige hoofdstuk hebben we betoogt da t een 

dergel\jke verbinding uitgangs punt zou kunne n zijn 

bij een analyse van de (ruimtelijke ) organisa t i e van 

de economie in het plange bied, e en analys e van de 

moge l ijkheden voor verdere economi s che on t wikke ling 

en het bepalen van de bijdrage die de ruimtelijke 

ordening daaraan kan leveren, 



31 2 1 Het bedrijf centraal 

In de vorige paragra;;f hebben we a a ngegeven dat 

we het bedrijf als uitgangspunt willen nemen. Be

drijven kunnen we zien ale produc tieeenheden die zich 

bezig houden met een of andere vorm van goederen

behandeling dan wel met de levering van diensten. 

Het zijn ook de ruimtelijke eenheden waarbinnen de 

productieprocessen zich afspelen, De relaties van de 

bedrijven met de ruimte worden do or de aa rd van de 

productieprocessen bepaald. We zien het productiepro

ces als een ingang om de interne kenmerken van 

bedrijven te analyseren en de invloed van de ruimte 

op het functioneren en het ruimtelijk gedrag van 

bedrijven af te leiden. 

Een onzekere maar belangrijke factor is hierbij de 

perceptie van de ondernemer, die van invloed is op 

het ruimtelijk gedrag, Voor bijvoorbeeld het functio

neren of de bedrijfsresultaten is de perc eptie niet 

belangrijk. Als de ruimtelijke voorwaa rden optimaal zijn 

moeten de resultaten als gevolg daarvan ook optimaal 

zijn. Verbetering van de ruimtelijke kenmerken ie 

vanuit dit oogpunt niet enkel belangrijk bij een beleid 

gericht op migratie, maar ook bij beleid gericht op 

consolidatie, dat wil zeggen behoud van bedrijvigheid. 

We nemen het bedrijf als uitgangspunt voor het aflei

den van de invloed van de ruimte, Ook voor de analyse 

en planvorming willen we uitgaa n van de activiteiten, 

In onze stagestudie merkten we op dat het bedrijf de 

eenheid van planning ie, dat wil zeggen, de realisa

tie van doelstellingen ale evenwicht op de arbeids

markt en dergelijke moet uiteindelijk toch via het 

aantrekken van bedrijven gebeuren,(1) 

Op bestemmingsplanniveau krijgt men ook met het be

drijf als eenheid van planning te maken. Op struc

tuurplanniveau zal men zich moeten beperken tot het 

niveau van bedrijfsgroepen en bedrijfsklassen, Hier 

zijn ook de Planologische Kengetallen op afgestemd, 

Een bedrijvenre1;ister zoals de gemeente Dordrecht bij-
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houdt ie ook sen geschikt hulpmiddel voor de analyse, 

Verschillende auteurs gaa n · eveneens uit van het be

drijf. 

Verschuure doet dit bijvoorbeeld bij zijn analyse van de 

ruimtelijke aspecten van "de fabriek van de toekomst", 

(2) HU wijst op de gevolgen voor de werkgelea enhe id 

(een regionaal aspect), het ruimtebeslag, de geogra

fische concentratie, het regionaal-economisch draag

vlak en het transport, Deze leidt hij af uit verande

ringen in het productieproces, zoals de invoering van 

de computer. Die maakt het moge lijk verschill ende pro

ducten met een machine te maken en de productie beter 

op de orderpositie af te stemmen, Daardoor kan met 

minder specifieke apparatuur word en volstaa n en kunne n 

de vvorraden grondstoffen, halfproducten en eind

producten verminderen. Verder voorziet hij effici~n

tere opstelling van de apparatuur, schaalverklei-

ning van de apparatuur (door microelectronica), 

verdere automatisering en vermindering van de "pa

pieren tijger"• 

De verschillende ruimtelijke consequenties kunnen sijn1 

-verkgelegenhsid1 

-afname bij het intern transport, voorraadbeheer, 

bij de productie en adminietratie1 

-toename door de zogenaamde secundaire effecten1 

de schattingen lopen sterk uiteenJ 

-afname vooral onder het administratief pereoneel, 

maa r ook bij de dienstensector en de overhe id; 

-kwalitatief zowel opwaardering en functieverlies, 

-ruimtebesparing: 

-ale gevolg van verminderde arbeidsbezetting, zo-

wel bij de directe werkruimte ale kantines etc1 

-ale gevolg van technologie en productieorganisatie1 

-ale gevolg van verminderde opslag ; 

de eerste en tweede besparing zijn bedrijfsintern, 

de laatste extern; 

-concentratie door integratie, vestiging bij het 

afnemend hoofdbedrijf1 



-deconcentratie door meer klantgerichte productie, 

afweging van vestigingsalternatieven, het ont

staa n van datanetwerken; 

-verzwakking van de regionale basis door beperking 

van het aantal toeleveringsbedrijven, verdwijnen 

van gespecialiseerde machines; 

-versterking van de regionaal-economisc~e basis 

door hechtere relaties tuss en toeleverende bedrij

ven en het hoofdbedrijf; 

-toename van de verkeersfrequentie, in combinatie 

met de inzet van lichtere transportmiddelen; 

-mogelijke nieuwe vormen van infrastructuur , 

Tot zover het betoog van Verschuure, dat een indruk 

geeft van de structurerende invloed van productie

proce s sen, 

Andere auteurs willen de bedrijven juist centraal 

stellen bU de beschrijving van het productiemilieu, 

Dit is "het geheel van externe condities, met an

dere wo orden, factoren buiten de bedrijfshuishouding 

die op de vestiging en het functioneren van een 

bedrijfshuishouding van invloed zijn,"(~) 

De Kuyer (4) signaleert een toenemende belangstel

ling voor het bevorderen van de eigen economische , 

potenties van gebieden door middel van voorwaar

denscheppend respectievelijk directstimulerend 

beleid, 

Dit vraagt volgens hem een meer gefundeerde kennis 

van het bedrijfshandelen dan in het geval van het 

oplos s en van incidentele lokatieknelpunten en 

daarmee tevens om een stevigere theoretische basis, 

Het begrip productiemilieu lijkt daarbij een cen

trale rol te spelen, Het ie die ruimtelijke omceving 

van een bedrijf die de economische ontwikkeling 

ervan bepaalt. Deze ruimtelijke omgeving kan men dan 

nog aangevuld zien met functionele elementen ale 

bedrijfshuisvestingsmogelijkheden, infrastructuur, 

economis che voorzieningen, arbeidsmarktfactoren 

en het overheidsbeleid, 

Empirisch onderzoek naar het vervings- en werkings

gebied van een bedrUf zou nu in concreto moeten 

aantonen of en zo ja hoe en op welk schaalniveau 

een individueel bedrijf in de ontwikkelingskansen 

door die omgeving bepaald wordt, 

In een eerdere fase van zijn betoog pleit de Kuyer 

ook voor vergelijking van concrete bedrijfslocaties 

op hun voor- en nadelen voor bedrijven. Dit zou 

een inzicht moeten verschaffen in de belangrUkste 

bedrijfstypen en ruimtelijk gerichte bedrijfeaanp~ssin

gen in het desbetreffende vestigingsmilieu. De 

Kuyer ziet dit a le een hulpmiddel bij het uitwerken 

van een integrale stedelijke of etadsgewestelUke 

bedrUfelooatieplanning, HU wil zo komen tot een 

operationele variant van het economisch-rationele 

vestigingeplaategedrag van bedrijven als onderdeel 

van een theorie over economische besluitvormings

processen, In het bijzonder gaat het daarbij om 

beleidsbeînvloedbare factoren in het proces van 

bedrijfsverplaatsingen, 

Het onderzoek naar d e invloed van de ruimtelijke 

omgeving spitst zich meer toe op de zittende bedrU

ven, Ook hier gaat het om het ops poren van rele

vante omgevingskenmerken, Beinvloeding daarvan 

zou de kern moeten uitmaken van het regionaal

economisch ontwikkelingsbeleid, 

Uit kostenoverwegingen zal een dergelijk onderzoek 

zich niet zozeer toespitsen op individuele bedrijven, 

maar veeleer op bedrijfstypen en wel op actuele of 

te verwachten structureel-economische processen 

met een veronderstelde ruimtelUke dimensie, 

Naast de omgevingskenmerken zijn ook de omvang, 

samenstelling en productie~tructuur van het plaat

selijke bedrijfsleven relevant, alsmede mogelijke 

agglomeratieeffecten, Dat zijn economische voor- of 

nadelen binnen een gebied, die door het geheel 

van economische activiteiten en milieufactoren 

worden opgeroepen, 



De Kuyer gaat niet zover dat hij veronderstellingen 

doet over de mogelijke uitkomsten van een dergelijk 

onderzoek. Dat is ook niet de strekking van zijn 

betoog; het gaat hem om het opsporen van lacunes 

in de theorieën. Ter inleiding op de artikelen

reeks waar het betoog van de Kuyer deel van uit

maakt stellen van der Burg en van der Cammen dat 

het begrip productiemilieu nog onvoldoende geope

rationaliseerd is. Het biedt nog onvoldoende 

houvast bij de beleidaontwikkeling.(5) 

In zijn conclusie noemt de Kuyer een drietal ter

reinen waarop het ruimtelijk onderzoek moet worden 

geconcentreerd, teneinde een bijdrage te leveren 

in de discussie over de ruimtelijk-economische 

ontwikkelingastrategieën1 

-een verbeterde operationalisering van actuele 

varianten van bedrijfalocatiegedrag1 

-een betere theoretische fundering en integratie 

van ruimtelijke veatigingsmilieue1 

-studie van de impact van algemene technologi~che, 

economische en institutionele ontwikkelingen 

nu en in de toekomst op specifieke bevolkings

groepen in bepaalde geografische gebieden. 

Uiteindelijk dient men~ komen t o t een betere onder

bouwinu van he t aebr uiksbelang dat specifieke groe

pen uit de s amenl e ving he c hte n aan bepaalde vesti

ginesmilieus binnen de s tede lijke ruimte ten behoeve 

van economi s che doeleinden als productie, inkomens

vorming , consumptie en creatie van bedrijven en ar

beidsplaatsen. 

De Kuyers betoog komt er in essentie op neer dat 

voorwaardens cheppend re s pectievelUk directstimulerend 

beleid gebaseerd moet zUn op inzicht in de invloed 

van de ruimtel ijke omgeving op he t bedrijfs-

handelen. Ve r schuure illus tre ert hoe de ruimtelUke 

omgeving met h e t productieproces ve rbonden is. 

Een meer algemene beschrijving van het produc tiemilieu 

waarin een rela tie met het produc ti eproces wordt ge

legd geven Lambooy ( 6) en Buursink ( 7). 

Lambooy stelt dat het mogelijk ie de voor het 

productieproces relevante factoren in te delen 

door het bedrijf ale uitgangspunt te nemen1 

-het bedrijfJ 

-overige bedrijven, die deel uit maken van de 

onderneming waarvan het bedrijf onderdeel is1 
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-de markten, waarop het bedrijf koopt en verkoopt1 

-koop -verkoop 

-grondstoffenmarkt 

-arbeidsmarkt 

-investeringsgoederenmarkt 

-geldmarkt 

-dienetenmarkt waar onder 

transport 

-markt voor overheidsdiensten 

-grond,ruimte en milieu 

-markt voor eind

producten 

-goederen 

-diene ten 

-afvalmarkt (af-

voer,reiniging, 

recycling) 

-het fyeiech en fysiek milieu, voor zover niet 

geprijsd onder "de markten" 1 

-het besluitvormingsmilieu, het politiek klimaat, 

de institutionele omgeving1 

-het sociale en culturele klimaat. 

Hoewel Lambooy daar uiet op in gaat,lijken de eerste 

twee aspecten vooral met de organisatie van de 

prod•ctie te maken te hebben, het volgende met 

de economische as pecten en ook wel de productie

technische aspecten ervan, het fysi sch en fysiek 

milieu met de mogelijkheid om "ergens" te produce

ren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van diep vaarwater) 

en de laatste twee aspecten met de contacten met 

overheid en vakbeweging zonder welke het functio

neren van bedrijven althans in Nederland onmogelijk 

ie. 

In zekere zin ia deze indeling een uitwerking van 

aspecten van het produc tiemilieu welke doorgaans 

in de literatuur in een opsomming te vinden zijn: 

-de productieatructuur1linkagea, het regionaal net-

werk van input/output relaties, 



-de bedrijfsklassesamenstelling1 

-de arbeidsmarkt: loonhoogte, hoeveelheid arbeid, 

kwaliteit, samenstelling en mentaliteit1 

-het vervoerssysteem en wegennet; 

-aantal consumenten en preferenties; 

-overige facetten zoals woningmarkt, woonmilieu, 

milieugoederen, grond an grondstoffen, 

Er is ook een ruimtelijke indeling mogelijk: 

bedrijf, lokale ruimte, regio, land en de wereld,(l) 

Lambooy wil het bedrijf als uitgangspunt nemen, 

omdat dat de eenheid van productie is, waarin voor 

het ruimtegebruik relevante activiteiten of func

ties worden uitgeoefend, Een bedrijf is het ain of 

meer duurzame georganiseerde complex van handelin

gen en middelen, gericht op een bepaald deel van 

de maatschappelijke productie. De term maatschappe

lijke productie duidt aan dat het bijvoorbeeld ook 

om musea kan gaan, die gefinancierd worden via de 

openbare middelen, Bedrijven in deze zin kunnen 

bestaan bij voldoende afzet of politieke steun. 

Bedrijven dienen bovendien als uitgangspunt te 

worden genomen omdat daar de belangrijkste in

vesteringsbeslissingen worden genoaen, 

Lambooy gaat dan verder in op de vraag waarom 

bedrijven zich in elkaars nabijheid vestigen of jui ■ t 

bepaalde delen van het productieproces elders 

kunnen vestigen, Bestaan er agglomeratievoordelen? 

Bij zijn betoog gaat Lambooy ervan uit dat bedrijven 

bepaalde relaties met elkaar hebben, Deze kunnen 

tot uitdrukking komen in goederen leveranties, 

maar ook in contacten tussen personen, telefoon

gesprekken of schriftelijke informatie, Bedrijven 

zijn afhankelijk van elkaar: hun functioneren hangt 

af van de organisatie en het functioneren van de 

relatienetwerken, Door fusies kan deze externe 

afhankelijkheid worden omgezet in een interne af

hankelijkheid, Met deze schaalvergroting dalen niet 

alleen de gemiddelde kosten, maar wordt het ook 

mogelijk de productie efficienter op te zetten, Mits 

er sprake is van een goede organisatie is het moge

lijk routinematige productie en bedrijven die niet 

met sterk wisselende marktcondities te maken hebben 

naar elders over te brengen, Ook ruimtelijke concen

tratie kan zijn voordelen hebben. Lambooy onderscheidt: 

-externe schaalvoordelen, door concentratie van 

een groep samenhangende bedrijven; 

-lokalisatievoordelen, door concentratie van gelijk

soortige bedrijven1 

-urbanisatievoordelen, door concentratie van onge-

lijksoortige bedrijven, 

Met name de laatste soort voordelen zijn mede een 

verklaring van bedrijvigheid rond grote steden, omdat 

ze gezamenlijk gebruik maken van de infrastructuur, 

de arbeidsmarkt en het woonmilieu. ZO zijn bovendien 

sneller geinformeerd, 

Die informatie is ook belangrijk om de concentratie 

te verklaren van wat Galbraith de planningsector of 

de marktleiders noemt: de overheid en de grote on

dernemingen, 

Lambooy tekent aan dat agglomeratievoordelen moeilijk 

te meten zijn, Bovendien is de lokatie van bedrijven 

steeds minder uitsluitend op baeia van bedrijfsmatige 

overwegingen te verklaren, omdat de overheid steeds 

meer invloed hierop uitoefent, De verklarende waarde 

varieert ook met het type bedrijf, vraag en stad, 

Lambooy voorziet voor de toekomst een toenemende 

behoefte aan organisatie (en informatie) en een 

afnemende dynamiek van het bedrijfsleven, door in

stitutionele belemmeringen, vertraagde economische 

groei, verminderde ruimtebehoefte en vertrek naar 

ontwikkelingslanden, "De ruimtelijke dynamiek van de 

steden zal in de toekomst sterk worden bepaald door de 

transporttechnologie, de communicatietechnologie en 

de woonwensen, Indien de grotere steden hun bestaande 

arbeidsplaatsen gaan verliezen, bestaan er weinig 

kansen op nieuwe bedrijvigheid, behalve in de kwar-



taire sector, maar dan vooral in die grote steden, 

waar sprake is van knooppunten van informatie, or

ganisatie en financiering." 

Het betoog van Buursink ie interessant omdat hij 

de verplaatsing van een bedrijf beschrijft ale een vorm 

van aanpassing aan {of van) de ruimte door een 

bedrijf en daarbij de teohnieche en economische 

aspecten van het productieproces ale uitgangspunt 

neemt. 

Na de behandeling van het schema van Chapin, dat in 

ho ofdstuk 1 van dit deel behandeld werd, merkt hij 

op dat wijziging van de ruimtelijke aspecten van 

een activiteit steeds consequenties heeft voor de 

ruimtelijke etruotuur. Die veranderingen kunnen in 

hun samenhang als processen beschreven worden. Hij 

haakt aan bij McLoughin, die 3 vormen van verandering 

onderscheidde bij gebouwen en verkeersroutes als 

gevolg van"onvrede" met de bestaande situatie, 

namelijk bouwkundige veranderingen, gedragsveranderin

gen en verplaatsingen. Dit is geen theorie, vindt 

Buursink, eerder een schema; hij merkt op dat ook 

de gebruikers zelf veranderen. 

HU werkt voor een opslagbedrijf een voorbeeld van 

vestigingsgedrag uit: 

Bedrijven zijn productiehuishoudeas die zich bezig 

houden met een of andere vorm van goederenbehandeling 

dan wel met de levering van diensten. 

Ze verschillen onderling sterk in productieproces, 

zowel door procédé ale in schaal. Met het oog op 

de aard van het product en het productieproces 

worden door een bedrijf eisen gesteld aan het pand 

en de lokatie. Die eisen zijn echter niet constant, 

maar worden door economisch-technologische ontwik

kelingen in het productieprooee bepaald. 

Wanneer een gebouw of locatie niet meer voldoet 

kan dit verplaatsing tot gevolg hebben. Verplaat

sing kan ook door de omgeving worden opgelegd, 

bijvoorbeeld vanwege hinder of stadsvernieuwing. 

Het transport van en naar het bedrijf stelt eisen 

aan de ligging en de layout. De technologie van 

de opslag en transport ie bovendien nauw verbon

den met de schaal van de goederenbehandeling. 

Perfectionering van de opslag- en transport

technologie ie tevens een voorvaarde voor een 

rationele bedrijfsvoering, gericht op verlaging 

van de koeten en verhoging van de omzet. De trane

porttechnologie ie due lange twee "wegen" van in

vloed. 

Met de aspecten van koeten en omzet ie volgens 

Buursink een tweede punt van overweging aan de orde, 

dat een veel meer algemene strekking heeft. 

Een bedrijfspand is bijvoorbeeld zowel kostenfactor 

als productiefactor (het eerste aspect). Wanneer 

dit pand eigendom van het bedrijf is betekent dit 

een investering op zich en zljn er ook steeds in

vesteringen nodig voor onderhoud en modernisering 

(bouwkundige veranderingen). Deze en andere kosten 

{bijvoorbeeld veroorzaakt door de bereikbaarheid) 

moeten voortdurend worden afgewogen tegen de moge

lijkheden van vergroting van omzet en winst. 

Steeds is er dan de mogelijkheid van uitbreiding, 

verplaatsing of reorganisatie. 

Toch blijken maar 20% van de investeringen bij bedrij

ven bedoeld te zljn voor nieuwe locaties. De verkla

ring ie dat bedrijven door de omvang van de in de 

bedrijfspanden gefixeerde investeringen naar ver

houding minder snel verhuizen. (Indien dit juist 

ie zou bij verhuurde panden relatief vaker van 

gebruiker gewis s eld moeten worden). Bedrijven ver

plaatsen pas ale men daar echt toe gedwongen wordt 

of zeker is van verbetering van de bedrijfsresulta

ten. 



3.2.1. Conc lusi e 

In paragraa f 3,2 z ijn o pnieuw enkele auteurs aan het 

woo rd ,?;ew ,·est, ter inleiding op de vraag langs 

welke manipule e rbare ruimtelijke factoren econo

mi sc he processen gemanipuleerd kunnen worden, 

en wel in po s itieve of stimulerende zin. 

In hoofdstuk 2 concludeerden we dat voor het ant

woord op deze vraag een verklaring nodig is waarbij 

de invloed van de ruimte op economische processen 

voorop s taat. 

Dat i s bij de behandelde auteurs het geva l, meer 

dan in hoofd s tuk 2 , 

De Kuyer s telt dat ten behoeve van voorwaarden

scheppenrl of direct s timulerend beleid mee r inzicht 

nodi g i s in de invloed van de ruimtelijke omgeving 

op he t bedrijfshandelen. Hij s telt e e n empirische 

s tud ie in die ri c hting vo or. 

De fac tore n die buiten de bed rijfshui s houding van 

invlo e d zijn op de vestiging en het func tioneren 

van ee n bedrijfshui s houding worden ook we l met de 

term produc tiemilieu oms chreven. 

Een uitwerking van die term vinden we bij Lambo oy 

en Buur s i nk . 

Lambo oy presenteert geen echte theor ie of ee n ver

klaring , hij geeft eerd e r een opsomming van de moge

lijke f a ctore n. Da~rbij gaa t hij uit van het bedrijf. 

Een zekere verklarin~ wor u t wel door Buursink ge

g even. Hij stelt dat wanne e r de eisen die een bedrijf 

a a n de ruimtelijke omg eving stelt niet meer gerea

li see rd kunne n worden, verplaatsing van het bedrijf 

waarschijnlijk wordt. Die ei s en leidt hij af van de 

techni s che en economische aspec ten van het produc

ti e proces . De kenmerken van de ruimtelijke omge

ving waar de ei s en betrekking op hebb e n kunnen gel

den a l s d e elementeu va n he t pr od u c ti emilieu. 

Onvrede t e n aanz i e n van de ruimtelijke omgeving 

leidt niet a ltijd tot ve rplaatsing: ko s t e n en 

baten moeten steeds tegen elkaar afg ewogen worden. 

Bovendien lig t de evaluatie van factoren en de 

be s li s sing tot verplaatsing bij de onde rnemer. 

Verschuure gaat na welke ruimt e lij ke consequen

tie s verandering en in het productieproc e s hebb e n. 

Deze benadering verschilt van die van de andere 

auteurs, maar geeft wel , vanuit een andere hoek, 

aan hoe het productieproce s en de ruimtelijke om

geving met elkaar samenhangen. 

We kunnen veronderstellen, da t de verklaring van de 

invloed van de ruimte die we zoek e n gevond e n kan 

worden door uit te gaan van de eisen d ie bedrijven 

vanwege t e chni sc he of economische a sp~cten van het 

p r oductieproce s aan de omgevin~ s t e llen. 

l~t uitwerken van deze v e rond e r s t e lling komt neer 

op het uitwe rk0 n van de el e me nten v a n het pro

duc tiemilieu. 

Dit zal in de volgende paragra:i f geb euren. Deze 

uitwerking i s nog niet nader getoet s t. Om deze 

reden en de hierboven genoemde v eronderst e lling 

zullen we onze uitwerking aanduiden als een 

hypothese. 



3,3 Bedrllven en hun omgeving; poging tot integratie 

3.3.1. Inleiding 

Ons inziens geeft Buursink aan hoe bet belang van 

het produ c tiemilieu voor een bedrUf kan worden 

begrepen, namelUk door de eisen die een bedrUl 

aan de omgeving kan stellen af te leiden uit de 

technische en economische kenmefken van het 

productieproces. 

We willen in deze paragraaf de eisen die een bedrijf 

zou kunnen stellen aan het pand, de locatie, de 

ligging en de layout wat verder uitwerken, eveneens 

door uit te gaan van het productieproces. Waar 

Buuraink de ligging vooral koppelt aan het transport 

en dus de ligging en aansluiting (layout) ten 

opzichte van de hoofdinfrastructuur bedoeld, blUft 

een tweede aspect van de ligging, namelUk de regio 

of de plaats waar men is gevestigd enigzina buiten 

beschouwing. Dit is des te opmerkelUker, omdat het 

begrip"productiemilieu" vaak juist aan de regio 

gekoppeld is. De mogelijke invloed van de kenmerken 

van het gebied zullen we ook in onze beschouwing 

betrekken. 

We presen t e ren de volgend P paragraaf niet ale een 

theori e , maa r als een hypothe Re of veronderstelling: 

We nemPn a a n dat de ei s en die een bedrijf uit produc

tietechni s che of bedrijfseconomische overwegingen aan 

de ruimte zou kunnen s tellen opgevat kunnen worden 

als de ruimtelijke kenmerken die het functioneren van 

bedrijve n en hun ruimtelUk gedrag heinvloeden. Met 

die ruimtelijke relatie moet de ruimtelijke planning 

werken. 

In een onderzoek zoals de Kuyer voor s telt zou die 

veronderstelling getoetst moeten worden. Daarbij is 

ook de vraag a a n de orde of de niet-rationele onder

neme r ook eevoelig is voor alle ke nme rken. 

Lo s van di e vraag veronderstel l en we dat "de hypothe

s e",indie n t heore ti Rc h jui e t, in iede r RPVal de maxi

male moge lijkhede n voor de ruimtelUke ordening aRngeeft, 
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Waartoe dient nu deze hypothese? In dit gehele 

deel zUn we steeds op zoek geweest naar de mogelijk

heden voor de ruimtelUke planning om bij te dragen 

aan de economische ontwikkeling. Het startpunt 

daarbij ia de invloed van ruimtelijke inrichting 

en de ruimtelUke organisatie van de samenleving 

op de economische ontwikkeling, 

De invloed van de ruimtelijke planning wordt echter 

mede bepaald door de invloed die de ruimtelijke 

planning in het algemeen heeft op de maatsc happe

lijke ontwikkeling. Daarop zal in deel 2 uitvoerig 

worden ingegaan. Dit deel zal worden afgesloten 

met de keuze van een planningsbenadering die 

recht doet aan de invloed van de ruimtelijke planning. 

In aansluiting op deze benadering zullen we in 

deel 3 aangeven dat de ruimtelijk• planning eigen

lijk 3 functies heeft1 

-een idealistische functie , waarin wordt 

aangegeven wat de gewenste ontwikkeling van het 

plangebied ia. Deze gewenste ontwikkeling zal in 

ieder geval moeten aansluiten bij de mogelijke ont

wikkelingen1 

-een ontwikkelinge~f uitvoering'j)'unctie, waarin 

de ruimtelijke maatregelen worden aangegeven die 

bijdragen aan de geschetste gewenste ontwikkeling; 

-een reguleringe func tie , waarin het 

gebruik van grond en opstallen geregeld wordt. 

De hypothese heeft nu ten doel aan te geven op 

welke elementen elk van deze functies ge richt 

kan worden met betrekking tot de economische ont

wikkeling. 

In de analyse van het plangebied zal moeten worden 

vastgesteld welke potenties het plangebied heeft, 

op basis van de ruimtelijke kenmerken en de economi

sche structuur. Vervolgens dienen deze potenties 

te worden uitgewerkt in concrete maatregelen en 

voorschriften. 

De hypothese heeft dus zowel een functie voor 



de"inzichtkant" van de ruimtelijke planning als voor 

de "actiekant". Daarbij zullen lang niet altijd 

dezelfde kenmerken aan de orde zijn. Bepaalde ken

merken zullen immers wel van invloed zijn op de 

economische ontwikkeling, maar nauwelijks belnvloed

baar. Er is een verschil tussen het productiemilieu 

van een bedrijf en het productiemilieu van een regio. 

Op dit veraohil zullen we bij de hypothese verder 

ingaan. 

Buurs1.nk maakt duidelijk dat "onvrede" bij een bedrijf 

over het productiemilieu lang niet altijd tot ver

plaatsing leidt. Er ia dan ook een verschil tussen 

de waardering van dit milieu door een ondernemer 

die zich wil vestigen of wil vertrekken en de 

waardering door een"zittende" ondernemer. 

In het laatste geval werken de relevante factoren 

"vanzelf", maar vaak ongemerkt door in de bedrijfs

resultaten en staat het beleid dat zich richt op 

consolidatie en versterking voor de opgave deze 

factoren te optimaliseren. 

In het eerste geval zal het beleid dat zich richt 

op het aantrekken van bepaalde bedrijven juist 

aandacht moeten besteden aan het optimaliseren 

van de factoren die ook door de bedrijven als 

belangrijke vestigingsplaats-factor worden beoor

deeld. 

3.3.2. De hypothese 

We gaan in onze hypothese uit van een willekeurig 

individueel bedrijf. Een bedrijf definieren we in 

analogie met Laabooy als het min of meer duurzame 

georganiseerde complex van handelingen en middelen, 

gericht op de productie van goederen of diensten. 

De eisen die dit bedrijf stelt kunnen we in navol

ging van Buursink zien als het gevolg van produc

tietecnische en bedrijfseconomische overwegingen. 

Productietechnische overwegingen hebben betrekking 

op de aard van het productieproces, dus op de 

aard van de erbij betrokken middelen en handelingen. 

Wanneer Buursink stelt dat een bedrijf met het oog 

op de aard van het product en het productieproces 

eisen stelt en daarbij naar het procédé verwijst, 

heeft dit vooral betrekking op de aard van de 

handelingen1 het aantal en soort behandeling~n dat 

het product moet ondergaan en de organisatie 

van deze behandelingen. Nauw verwant hiermee is 

de aard van de betrokken middelen, de aard van 

de grondstoffen en halfproducten die moeten 

worden aan-en afgevoerd, de machines en het ad

ministratief apparaat ( op dit punt voorziet 

Verschuure een belangrijke verkleining), de 

kwaliteit van de arbeidskrachten. Versohuure 

beschrijft in zijn betoog vooral de ruimtelijke 

aspecten van productietechnische veranderingen. 

Bedrijfseconomische overwegingen hebben betrekking 

op de kosten en opbrengsten die met dit productie

proces te maken hebben. Deze zijn van invloed op 

de schaal van het öroduotieproces, en dus in 

zekere zin ook op de omvang. 

De begrippen schaal en omvang zijn aan elkaar ver

want. De productie van een bepaald goed of een 

bepaalde dienst vereist sowieso een bepaalde 

hoeveelheid grondstof, arbeidskrachten, machines 

van een bepaalde omvang en een bepaalde ruimte. 

Naarmate meer producten geproduceerd worden neemt 

ook de omvang van het productieproces toe, 

omdat de productie op grotere schaal gaat plaats

vinden. Bij een stijgende vraag naar producten 

stijgt de afzet en dus de opbrengsten. Bovendien 

dalen bij een grotere productie de gemiddelde 

kosten. Deze kosten hebben te maken met de betrok

ken middelen en handelingen. Door het efficienter 

opzetten van de productie kunnen ook d e kosten 

verminderd worden. Lambooy geeft aan dat door het 

integreren van meerdere handelingen binnen een 

bedrijf de afhankelijkheid van andere bedrijven wordt 



verminderd. Ook met de aan- en afvoer van producten, 

arbeidskraohten en grondstoffen zijn kosten gemoeid. 

In bedrijfseconomisoh opzicht is het belangrijk dat 

de opbrengsten de kosten overtreffen. De ~e winst

marge stelt het bedrijf in staat te investeren, 

in nieuwe middelen en verbeteringen in het produc

tieprooes die nog verder de kosten kunnen vermin

deren en de atzet kunnen vergroten. Investeringen 

zijn belangrijk voor de continuiteit van het bedrijfs 

de concurrentie zit immers ook niet stil. 

Uit het feit dat ièder productieproces (zowel van 

goederen als van diensten) een bepaalde omvang 

heeft en ergens zal plaatsvinden kunnen we afleiden 

dat in ieder geval voldoende en geschikte ruimte 

aanwezig zal moeten zijn, Productietechnische aspec

ten bepalen de vorm en de opzet van het productie

proces en de eisen die van daaruit aan het pand en 

de locatie worden gesteld. Deze aspecten bepalen 

ook of er bij de productie sprake zal zijn van milieu 

hinder. 

We hebben aangegeven dat bedrijfseconomische over

wegingen daarbij nog nader de omvang bepalen en 

ook de hoeveelheid milieuhinder, De grondkosten en 

wijze van gronduitgifte spelen op dit punt ook een 

rol, waarschijnlijk vooral voor migrerende en starten

de bedrijven. 

Al naar gelang de aard van het productieproces zal 

de waarde die aan deze factoren wordt gehecht ver

schillen. Het gaat om het belang dat deze factoren 

in het productieproces hebben1 is het ruimteinten

sief, milieuvriendelijk, kapitaalsintensief. 

De opgave voor de ruimtelijke planning bestaat uit 

het reserveren van ruimte voor het productieproces. 

In de analyse zal aan de orde komen welke
0

percelen" 

uit het plangebied geschikt zijn voor de vesti

ging van economische activiteiten. Het gaat hier 

bij nog uitsluitend om de locatie zelf, 
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Aan de orde is bijvoorbeeld de kwaliteit van de 

guond en panden, een mindere geschiktheid voor 

andere doeleinden, de huidige grondprijs en de 

kosten bouwrijp maken. Aan de orde is ook de vraag 

of milieuhinder toelaatbaar is, hoewel dit vaak 

van de omgeving afhankelijk is, Afweging van deze 

aspecten leidt tot de beslissing om al dan niet 

een ontwikkeling van industrie, handelsbedrijven 

of kantoren voor de betreffende locatie te plannen. 

Voor de uitvoering komt deze beslissing neer op 

het bouwrijpmaken en verder outilleren van de locatie, 

4e verkaveling, da bouw van hallen en kantoren. 

De juridische aspect.en bestaan uit de bestemmings

planvoorschriften, de prijsbepaling en wijze van 

uitgifte en de vergunningen in het kader van de 

milieuwetgeving, 

Vervolgens is de relatie met de omgeving aan de or

de. In het productieproces worden grondstoffen en 

halfproduoten verwerkt. Deze moeten worden aange

voerd, de eindproducten moeten worden afgevoerd. 

Eventuele opslag behoort nog tot de eisen die aan 

de eigenlijke locatie worden gesteld. 

Buursink gaf al aan dat produotietechnis che en 

bedrijfseconomische overwegingen de keuze van de 

transportmiddelen bepalen. 

Voor bepaalde bedrijven is het belangrijk dat ze 

bereikbaar zijn voor hun klanten. Dit geldt met 

name voor dienstverlenende bedrijven. 

Voor alle bedrijven geldt bovendien dat ze bereik

baar moeten zijn voor hun werknemers. Anderzijds 

stelt het productieproces eisen aan de kwaliteit 

van de werknemers, Productietechnische en bedrijfs

economische aspecten bepalen het verei s te aantal, 

Voor arbeidsintensieve bedrijven zal dit arbeids

marktaspect zwaar wegen. Vooral bedrijfseconomisch 

is het interessant of deze arbeidskrachten in de 

buurt wonen of van verder moeten komen. 

Dit aspect duikt met name vaak op in de literatuur 



rond bedrijven in stadsvernieuwingsgebieden. 

Voor bedrijven met een lokale functie zullen de af

zetmogelijkheden van belang zijn. 

Van invloed hierop is ook de aanwezigheid en 

de ligging van toeleveringsbedrijven en afnemende 

bedrijven of juist bedrijven die op dezelfde markt 

aotiet zljn. 

Tenslotte kan ook nog gewezen worden op de onder

nemingsvorm: is een bedrljf zelfstandig of onder

deel van een onderneming. 

Onder de relatie met de omgeving hebben we hier 

geprobeerd enkele aspecten aan te geven die de 

functionele relatie van een bedrijf met de directe 

en wat wljdere omgeving aangeven. We stellen dat 

deze aspecten te samen met de kwaliteiten van de 

locatie zelf bepalend zijn voor de vraag of een 

bedrljf juist op die locatie kan functioneren. 

Een vraag van andere orde is of een bedrijf in een 

regio kan functioneren. Als er geen geschikte 

locatie voorhanden is, is · het antwoord op deze 

vraag nntkennend. De regio heeft dan geen potenties 

voor de ontwikkeling van bedoelde bedrijven. Dit 

is vooral aan de orde als men de ontwikkeling en 

de vestiging van bepaalde bedrijven wil bevorderen. 

Voor de reeds gevestigde bedrijven is het belang

rijk dat de"locationele factoren" optimaal zljn. 

De opgave voor de ruimtelijke planning ie hieraan 

blJ te dragen voor zover het om de ruimtelijke as

pecten gaat. 

In de analyse is opnieuw aan de orde welke per

celen geschikt zijn. Nu is echter veeleer aan de 

orde de onsluiting, de ligging aan en ten opzich

te van de(hoofd)infrastructuur, de parkeermogelljk

heden en de aanwezigheid van openbaarvervoer voor 

klanten en werknemers en de status. Verder kunnen 

in de analyse de kwaliteit en de omvang van de 

arbeidsmarkt worden opgenomen. Voor nieuwe en 

zich vestigende bedrijven zullen de mogelijkheden om 

geschikte arbeidskrachten te werven interessant zijn. 

Helaas zljn gegevens over de ruimtelijke verdeling 

van de arweidsmarkt vaak nauwelijks voorhanden. 

Datzelfde geldt voor de afzetmogelijkheden. Uit 

een verkenning van de bedrijfeklaesesamenstelling, 

de productiestructuur en de ruimtelijke verdeling 

daarvan kunnen hieromtrent wellicht wel enige 

conclusies getrokken worden. Afweging van deze 

aspecten leiden eveneens tot de beslissing om 

al dan niet een ontwikkeling voor de betreffende 

locatie te plannen. Deze beslissing houdt dan 

tevens een beelieeing in over de structuur van 

de directe omgeving. 

Voor de uitvoering komt deze beslissing neer op 

het uitvoeren van de gewenste ontsluJ.ting, de 

aanleg van de vereiste infrastructuur en parkeer

mogelijkheden, het aangeven van de halteplaatsen 

en lijnen van openbaar vervoer en mogelijk ook de 

ontwikkeling van woongebieden. 

De juridische aspecten zijn al veel minder1 ze 

hebben eigenlijk alleen nog betrekking op het 

bestemmingsplan. 

We hebben in het voorgaande al even 

aan de orde gesteld dat de vraag of er geschikte 

locaties beschikbaar zijn bepaa ld of in een regio 

bepaalde ontwikkelingen mogelijk zijn. 

We zullen dit regionaal aspect nu verder uitdiepen. 

Allereerst is daarbij de vraag aan de orde of ook 

bepaalde kenmerken van de regio bepalend zijn voor 

het functioneren van een bedrijf op een bepaalde 

locatie in die regio. Men zou dit in tegenstelling 

tot de absolute ligging de relatieve ligging in 

de regio kunnen noemen. 

Nauw verwant hiermee is de vraag of bedrijven bij 

het kiezen van een locatie ook letten op de ken

merken van de r egio waa rin de locatie gelege n is. 

Men zou hierbij kunnen denken aan de functie van de 

regio en kunnen vei'wijzen naar de aantrekkingskracht 



van agglomeraties en de positie van perifere regio's, 

Verder zijn we tot nu toe sterk uitgegaa n van 

de kwaliteiten van afzonderlijke locaties en wat 

we in de inleiding van deze paragraaf he t pro

ductiemilieu van het bedrijf hebben geno emd. Dit 

ie ook het meest concrete aangrijpingspunt voor 

de ruimtelijke planning en de ingang waar nog de 

meeste directe invloed op de economische ontwikke

ling kan worden uitgeoefend. 

Met name bij de regionale planvorming kan deze 

benadering echter proble.matisch zijn, wanneer 

moet worden uitgegaan van alle mogelijke locaties 

en alle mogelijke be 'lrijven. Door uit te gaa n van 

de regionale kenmerken of het productiemilieu van 

de regio (zie Lambooy) en de regionale structuur 

ie het mogelijk tot een selectie te komen. Vervol

gens kan men dan aandacht bes teden aan de kwali

teit van deze locaties en de eisen van de gese l ec

teerde bedrijfsklassen. 

Na de omgeving is dus de structuur van de regio 

aan de orde. 

Het gaat dan bijvoorbeeld niet om de orliluiting van 

het bedrijf en de aansluiting op de infrastructuur, 

maar om de kwaliteit van de infrastructuur zelf. 

Zijn de routes niet te complex, ie de capaciteit 

vold•ende, hoe ie de aaneluitng op bijvoorbeeld 

de haven, het centrum, de woon en industriegebieden. 

Voor dienstverlenende b edrijven gaat het niet meer 

om een statuslocatie in het centrum, maar om de 

"etatue"van h e t centrum zelf. 

Ook de kwaliteit van het openbaar vervoer ie 

belangrijk en het woonmilieu. 

Ale men uigaat van het productiemilieu van de 

regio kan ook op de kwaliteit, de omvang en de 

verdeling en de mobiliteit van de arbeidsmarkt 

gewezen worden, die van invloed ie op de bedrijvig

heid ale geheel. 

Datzelfde geldt voor de marktsituatie, de verdeling 

van vraag en aanbod, de aanwezigheid en verdeling 

van de bedrijfsklassen en de productiestructuur. 

In de etage hebben we aangetoond dat ook de informe

le contacten voor bedrijven erg belangrijk zijn. 

Dat informele circuit speelt meestal op het regio

nale niveau. Juist op dit niveau ontmoet men "op 

de markt" de concurrenten, maar ook de leveranciers 

en afnemers. 

Tenslotte doet zich de vraag voor wat de regio nu 

eigenlijk ie. In de regionale planvorming ontkomt 

men eigenlijk nauwelijks aan een afgrenzing, maar 

direct dringt dan de vraag op welke relaties de 

regio met andere regio's heeft. 

Hoe ie de ligging ten opzichte van de belangrijkste 

bevolkingeconcentraties, economische zwaartepmten 

en havengebieden, en hoe zljn de verbindingen hier

mee'l 

Hoe zijn de openbaar vervoerverbindingen met andere 

regios'l 

Welke verwevenheid is er met deze regios als men 

let op de arbeidsmarkt, hun functie ale wo ongebied en 

als afzetgebied. Welke func tie heeft de regio 

voor bedrijven en ondernemingen in andere regio's? 

De opgave voor de ruimtelijke planning is gelegen 

in het verbeteren van de kwaliteit van het pro

ductiemilieu van de regio, voor zover deze kwali

teit te maken heeft met de ruimtelijke structuur, 

Juist op het regionaal niveau worden de belangen 

van de economische ontwikkeling geconfronteerd 

met andere belangen. Bovendien wordt de economi s che 

ontwikkeling niet alleen door het ruimtelijk be leid 

beinvloed, maar ook door andere vormen van beleid, 

In de analyse wordt dan ook niet alleen vastges teld 

welke mogelijkheden de regio heeft en op welke 

locaties deze ontwikkeling gestalte zou moeten 

krijgen, maar ook of deze ontwikkeling conflicteert 

met andere voorziene ontwikkelingen. 



Behalve de ruimtelijke kenmerken van de regio zijn 

ook de ontwikkelingen in de economie van belang. 

"Regionale industriële ontwikkeling ie de uit

komst van een confrontatie tueeen sectorale ont

wikkelingen en regionale productiemilieukwalitei

ten,11 (8) Deze opvatting ie ook terug te vinden 

in de ehift-and-share analyse, een hulpmiddel 

bij de verklaring (1) van de regionale eoonomieohe 

groei uit enerzijds de specifieke regionale bedrijfe

klaesesamenstelling en anderzijds de invloed van 

lokationele factoren ofwel het productiemilieu. (9) 

De verschillende mogelijke en wenselijke ontwikkelin

gen voor de regio worden uiteindelijk tegen elkaar 

afgewogen, Onderdeel van de beelieeing ie de keuze 

voor de gewenste ruimtelijke structuur, 

We willen hier nogmaals wijzen op onze opvatting 

dat de ruimtelijke ordening wel invloed kan uit

oefenen op die ruimtelijke structuur, maar dat de 

invloed op de maatschappelijke en due ook de econo

mische ontwikkeling hooguit indirect is en altijd 

onzeker, Dat geldt zeker voor het regionale niveau, 

dat meer algemeen en minder specifiek op de indivi

duele bedrijven gericht ie. 

Voor de uitvoering komt de bijdrage neer op het aan

geven en uitvoeren van ruimtelijke maatregelen die 

onderdeel zijn van de ruimtelijke structuur ale 

productiemilieu1 de infrastructuur, het openbaar 

vervoersysteem, bedrijfsterreinen, woongebieden, 

het centrum en de eubcentra. 

Bij de juridische aspecten moet gedacht worden aan 

de uitwerking van het economisch ontwikkelings

beleid dat men wil voeren en de verhouding tot 

andere beleidsvelden. Te denken valt aan de wijze 

van bedrijfeterreinprogrammering, het uitgiftebeleid 

(keuze voor verkoop, erfpacht of huur), het acqui

sitiebeleid en de promotie, 

De F.ffectenstudie kan beschouwd worden als een uit

werking van deze hypothese of concept op lokaal niveau, 
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Schematische weergave van paragraaf 3,3~2 
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3,4 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk hebben we de invloed van de ruimte 

op he t f u nc tioneren van bedrijven en hun ruimtelijk 

gedrag centraal gesteld. Daarbij zijn we uitgegaan van 

de activiteiten die we willen beinvloeden, de 

bedrijven. ZIJ vormen als het ware het speerpunt van 

de bijdrage van de ruimtelijke planning aan de econo

mische ontwikkeling. 

De invloed van de ruimte kan begrepen worden vanuit 

de eisen die bedrijven uit bedrijfseconomische of 

pr oductietechnische overwegingen aa n de ruimte stel

len. Dit is de essentie van het begrip "productie

milieu" dat door verschillende auteurs gehanteerd 

wordt in de visies die we a an het begin van dit 

hoo f dstuk behandeld hebben. 

De paragraa f die we als "een hypothe se" hebben om

schreven i s in feite het stapsgewijs doorlopen van 

de elementen die tesamen het "productiemilieu" vormen. 

We oms chrijve n deze paragraaf al s e en hypothese om-

dat de de nkbee lden hierin nog niet getoet s t zijn. 

We v e ronde r s t e llen dat de productietechnische aspec

ten en de be drij fse conomische aspecten die we hebbed 

genoemd de i nvloe d van de ruimt e op bedrijven ver

klare n. Vooruitlopend op d e behande ling van de 

func ties van de ruimtelijke planning hebben we a a n

gegeven hoe de ruimtelijke planning met die verkla

ring om moet gaan. Daarmee hebben we de consequen

tie van het uitgaa n van de activit e iten voor de 

ruimtelijke planning duidelijk . gemaakt. Op onze 

planningsopvattingen gaan we in de volgende 

delen overige ns nader in. 

Het a f sluitend s chema van de vorige paragraaf geeft 

ook aan da t niet enkel met aandacht voor de loca tie 

kan worden vol s taan, 

We hebben kenmerken van de locatie, de omgeving en 

de regio aa ngeduid. 

De ze dri edeling berust op de ee rste plaats op de 

rel evantie van dez e aspecten die we in hoofds tuk 2 

/ 
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terugvinden. De driedeling is echter niet gel ijk met 

de driedeling van hoofdstuk 2, al is er e en ze kere 

parallel.Uit de locatietheorie komt vooral de in

vloed van de kenmerken van locatie en omgeving 

naar voren, terwijl de regionale the or ie veronder

stelt dat typische kenmerken van de r egio bedrijven 

aantr ekken omdat andere regio's deze kenmerken 

niet hebben en dus niet gesc hikt Z\in. Belangrijk 

is daarbij de veronders telling da t bedrijven deze 

regiona le kenmerken onderkennen en da t die ke nmer

ken dus mede rel evant zijn vo or hun f unc ti on~ren . 

De spreid ingstheorie biedt z oal s re eds i s opgeme r kt 

minder aanknopingspunten, maar wij s t op de invloe d 

van de afzetmarkt, hetz 'j locaal, hetzij regionaal, 

we lke we ook verwerkt hebben. 

De niveau I s uit het schema zijn ook de niveaus waa r

mee we in het af s tud eren geconfronte e rd zijn e n die, 

blijkens de invulling van de func t ie s , ook relevant 

zijn voor de gebruikelljkevormen van ruimtelijke pl a n

docume nten. Zo bezien sluite n de planniveaus aa n 

op de ruimtelijke s chaalniveaus die wij in het 

func tioneren van bedrijven me nen te kunnen onde r ken

nen. Ook dat beho ort tot de verond er s telling . 

Het functioneren van bedrijve n i s , zoal s {;e ze t·d, 

de basis waar de rui mtelijke planning van uit moet 

gaan. 



NOTBN HOOFDSTUK 3 

1. Stagestudie p771 uitgaan van het bedrUf sluit 

bovendien aan bU ons standpunt dat in het 

regionaal onderzoek moet worden uitgegaan van 

activitteitensystemen1 oa p 84 

2. Verschuure p 310-315 

3. Lambooy (1) p 21 

4. de Kuyer p 245-2531 de Kuyer ia werkzaam bU de 

onderafdeling economisch en geografisch onder

zoek van de RPD 

5. Van der Burg en van der Cammen p 242 

6. Lambooy (1) p19-38 

7. Buursink p 239-250 

8 0 Jansen, de Smidt en Wever p 115 

9. Lambooy (2) p 203-205 



S AMl,;NVA'l'l'ING DJ,!EL I 

In deel I gaan we nader in op de vraag welke bijdrage 

de ruimtelijke ordening kan leveren aan de economi

sche ontwikkeling. Deze beide begrippen worden in 

de inleiding nader uitgewerkt. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen we uit 

te gaan van het fundamentele verband tussen de 

economische ontwikkeling en de ruimtelijke inrich

ting, waarop de ruimtelijke ordening invloed tracht 

uit te oefenen. 

In hoofdstuk 1 wordt het verband tussen de econo

mische ontwikkeling en de ruimtelijke inrichting en 

de invloed die de ruimtelijke ordening heeft uit

gewerkt aan de hand van een a an tal algemene be

schouwingen. Deze gaan in op de vraag wat we ons 

bij de "economische ontwikkeling" en de "ruimte

lijke inrichting" moeten voorstellen. Lambooy wijst 

erop dat de ruimte in de ecooomie een rol speelt 

als plaats van handeling, ale kostenfactor en als 

productie en consumptiefactor. In de economische 

wetenschap wordt de ruimte als een wiskundig ver

schijnsel, als fysiek verschijnsel en als subjectief 

verschijnsel behandeld. Deze indeling zullen we ge

bruiken als opstap naar de verkenning van de 

ruimtelijk-economische theorie, die het algemene 

verband uit de be s chouwingen in hoofdstuk 1 verder 

uitwerkt. 

Deze economische theorie hebben we in "een econo

mische oriëntatie" al eens verkend. We doen dat in 

hofdstuk 2 opnieuw, maar stellen daarbij de vraag 

welke bijdrage de theorie levert aan het begrijpen 

van het functioneren van de economie en de rol 

die de ruimte daarin speelt en de vraag welke 

elementen in de ruimte en de economie worden aan

ge leverd oie relevant zijn voor de ruimtelijke plan

ning, zowel bij de analyse als de opgave de ont

wikkelingen in het plangebied te betnvloeden. 

Achtereenvolgens gaan we in op theori·el!n over de 

regionale ontwikkeling, de spreiding van economische 

activiteiten en de invloed van grondprijs en ruimte

lijke structuur op de lokatiekeuze va n bedrijven. 

We gaan daarbij steeds in op het doel van de theorie, 

de invloed op het ruimtelijk beleid, de essentie van 

de theorie, de verwantscha p met andere theorieën, 

eventuele kritiek en de bruikbaarheid. Elke para

graaf wordt gevolgd door paragrafen met conclusies 

met betrekking tot de verklarin1~ en de bruikbaa r

heid vo or de ruimtelijke planning . 

De ruimte vormt vaak slechts een deel van de verkla

ring. In de ruimtelijke planning hebben we juist 

behoefte aan een verklaring die de invloed van 

de ruimte centraal stelt. 

In hoofd s tuk 3 gaan we in op een mogelijke bew e rking 

van de theorie ten behoeve van analyse en planvorming. 

Ten behoeve van d t' verklar ing van de invloed van 

de ruimte op bedrijven s tellen we de eisen die 

bedrijven uit productietechnische e n bedrijfsecono

mische overwegingen aan de ruimte kunnen stellen 

centraal. We halen daaraan voorafgaand e nkele 

auteurs aan die soortgelijke opvattingen verwoorden 

en va n daaruit het productiemilieu verder uitwerken . 

Dit deel wordt afgesloten met een schema waa rin de 

bijdrage van de ruimtelijke planning aan de econo

mische ontwikkeling door analyse e n planvorming 

als samenvatting van het betoo1: in hoofdstuk 3 is 

weergegeven. 



Dt,;8L II 
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As the planner cannot move the world 

He has to make sure that the moving world cares 

for his plans 

(W.G.M. Salet) 

54 

1, INLEIDING 

Deel II van dit afstudeerverslag zal gaan over ruim

telijke planning, En wel op een wijze die aansluit 

bij de uitspraak van Salet die als thema van dit 

deel II mag gelden, We zul len ons immers afvrag en 

wat ruimtelijke planning kan en wat haar funktie is . 

Die positie van de ruimtelijke planning is afhanke

lijk van twee faktor en a 

-uelke rol wenst de samenleving toe te kennen? 

-we lke rol is mogelijk gezien de aar d en het karak-

ter van de ruimtelijke planning? 

De tweede faktor is afhankelijk van de eerste, de 

ruimtelijke planning heeft zich ontw ikkeld tot een 

ove~heidainstrument; maar evenzeer is de eerste fak 

tor afhankelijk van de tweede, wat 'i s ' rui mtelijke 

planning eigenli jk en wat kunnen we er mee doen? 

Deel II zal hoofdzakelijk ingaan op deze tweede fak

tor, Om de vraag te bP.antwoorde n welke rol de ruim

telijke planning kan leveren aan ekonomische ontwik 

kelingen, is het nodig eerst aandac ht te besteden aan 

de eigenschappen van rui mtel i jke planning en de funktie 

ervan , liet verhaal zal dus een ruimtelijk plannings 

verhaal zijn, een soort van 'bezinning•, 

Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de moge 

lijkhe den en onmogelijkheden van de ruimtelijke plan

ning in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, 

aan de relatieve positie van de ruimtelijke planning 

zowel ale gevo l g van 'opg e leg de ' be perk inge n als van 

'ei gen ' beperkingen, aan d e karlers va n de ruimteli j ke 

planning, om t ens lotte uit te komen bij de zogenaam-

de Htrategische planningsconcepti e a ls naar onze 

mening meest effektieve vorm van ruimtelijke planning , 

Waar wij spreke n over ruimt e lijke p lanni ng zullen 

wij rlat doen naar de betekeni s die van Vught daaraan 

geeft, planning als een kombinatie van inzichtvorming , 

besluitvorming en aktie (ruime planningsopvatting)(1). 

Deel Ivan dit verslag beschreef het raakvlak tussen 

ekonomie en ruimte, tussen ekonomische en ruimte-



lijke ordening; deel II bevat de sektorale benade

rinR van de ruimte lijke planning, niet specifiek 

in relatie tot ekonomie maar in het algemeen, On, 

Jer sektoraal verstaan we daarbij het specifieke 

verantwoordolijkheldsgebied van de ruimtelijke plan

ning , cle ruir.itelijke strukt11ur en inrichting. De 

ruimtelijke planninF, moet daarvoor naar onze mening 

een e i Ren inhoudelijke visie presenteren, cle ruim

telijke sektorvisie (cle exakte betekenis die wij aan 

het he~r ip 's ektor ' toekennen, mede in relatie tot 

het facetbegrip, wordt in hoofdstuk 2 behandeld). 

Jn cl e el JJI kunnen beicle eerste delen in elkaar ge

schoven worrlen om te komen tot een standpuntbepaling, 

ten aanzien van de rol van de ruimtelijke planning 

bij ekonomi8che ontwikkelingen. De aktiekomponent 

zal daar cle nadruk krij gen en een verclere uitwerking 

oncleri;aan. 
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2. MOGELIJKHEDEN EN ONMOGELIJKHEDEN 

Ruimtelijke planning is dienstbaar aan de samenle

ving; het helpt mee aan de inrichting ervan en dan 

in het bijzonder aan de ruimtelijke inrichting . Maar 

in hoeverre ia er sprake van dienstbaarheid? En wat 

is de relati e tussen ruimtelijke planning en maat

schappelijke processen die de vorm, aard en dynamiek 

van de samenleving bepalen? 

Steeds meer wordt er getwijfeld aan de invloed die er 

van de ruimtelijke planninR kan uitgaan; komt dat 

omdat invloed op maatschappelijke proces s en überhaupt 

niet mogelijk ia, of omdat de 'verkeerde ' invloed 

wordt uitgeoefend? Zo veronderstelt men dat één ?an 

de oorzaken van een falend ruimtelijk beleid gelege n 

is in een onvoldoencle aansluiten bij de gedragingen 

van mensen en organisatiea (2) , 

Alvorens aan te geven hoe die aansluiting wel gevonden 

kan worden (hoofdstuk 4) zullen we in dit hoofdstuk 

aandach t besteden aan de vraa{'. welke aansluiting er 

eicenlijk mogelijk is, Wat kunnen en mogen we van 

cle ruimtelijke planning verwachten in relatie tot 

maatschappelijke ontwikkelin['.en en de daarmee verbon

den soc iaal -ruimtelijk e processen? Uiteindelijk zullen 

we een konfrontatie moe ten laten plaatsvinden tussen 

oorsprong, aard en mate van autonomie van maatsc happe 

lijke processen en anderzijds betekenis, mogelijk

heden en feitelijke en normatieve grenzen van over

heidsingrijpen(3). 

2,1. Ruimtelijke planning, een volffend of een stu

rend mechanisme? 

De verhouding maatschappelijke ontwikkelingen - ruim

telijke maatregelen is bepalend voor de mogelijkheclen 

van de ruimtelijke planning en de autonomie die aan 

maatschappelijke krachten moet worden toebedacht, 

In de literatuur zijn twee opvattingen hierover vrij 

algemeen verbreid; twee teeenovergestelde opvattin~en 

wel te verstaan. 



Knerzijds zijn er dieRenEn die ruimtelijke planning 

zien als een ins trument om maatschappelijke verande

rinpen aan te brenr;en(4) , zoals hijv, Mannheim die 

zijn rsaatsr.happelijke totaalpl anning introduceerde(5), 

In het laatste decennium zien we overigens ook een 

dergel ijke tendens ten aanzien van sociaal-ekonomi

sche ontwikkelingen; steeds meer, met name in streek

plannen, wordt ruimtelijke planning gebracht alR een 

middel om e konomi sche groei te bewerk stell i gen. liet 

streekplan als breed regionaal ontwi kk elingsplan{6), 

Anderzijd s zijn er diegenen die menen dat ruimtelijke 

maa tregel en juist een neerslag zijn van 'maatschappe 

lijke behoeften ' (?) en dat men ruimtelijke pl anning 

moet zien als rle 'ruimtelijke geleidin r; van maat

sc happelijke processen'(8), Geleidinir is daarbij 

zwakker dan leirlinir , dus geen initiërende taak, en 

ste r ke r dan beKeleiding , wat zou betekenen dnt e r 

nauwelijks invloed zou uitRaan van ruimtelijke maat

regP.len . 

Aan deze tw eede strom inr; hec h te n wij het mee s te. 

1/uimteJ ij ke 111 an ni ng r;cleidt maat schappelijke ont

wikkel inr;a n, kan ze nooit tot stand brengen, maar 

kan ze all ~e n ruim teli jk onderbrenr;en, Ruimtelijke 

planning i s dus een 'volgende' aktivitelt zonder 

initiërencle invloed ten aanzien van maatschappe lij

ke ontwikk el in1:en, liet stelsel van toelatinr:splano

log ie dat wij In ons land kennen heeft daar ook mee 

t e maken; om ontwikkelinRen op gang te brenPen is 

he t i nst r11 mentarium onvo ld oe nd e r;eachikt , Deze stel

linr;en zullen we echter enigszins moeten nuanceren. 

Ru imtelijke planning bevindt zich op het ontmoetings 

punt van ruimte en (ruimteli jk) beleid en omdat be 

leid typisch t e ma ke n heeft met, zelfs afhankeli jk 

i s van, maatsc l,appel ijke ver an derin ,;e n(9) en ruim

te lijke ontwikkelinl{en( 10), za1 de plan 11inp,- daar in 

hoofdzaken mee tP make n krij c en , Huimtelijke plan 

ni ng is rlaarn,ee gewo rden tot sociaal -rui mtelijke 

plaPning( 11 ) : fysi e ke maa t rege len ~amenhangend met 

maa tschapp el ijke ontwlkkelinHen. Daarbij moeten we 

one echter realiseren dat die fysieke maatregele n(zo

wel planning en aanleg van fysieke elementen als 

gebruiksbepalingen ervoor) op hun beurt heel we l 

maatr,chappelijke gevol gen kunnen hebben. ~fis echter 

s prake van een direkte invloed op het ruimtelijke 

element en van een indirekte op het gebruik ervan , 

Jwz er kan geen garantie gegeven worden da t he t zo 

gebeurt , alleen een richtlijn voor 'al s het ~ebcu r t'. 

In recente literatuur wordt er meer en meer op c ewe 

zen , rlat ook ten aanz ien va n die ru imtelijke struk 

tuur en ruimtelijke orde de rui mte lijke pl a nning 

s l echts een beschei1en r o l kan spelen(1 2 ) omdat die 

orde door vele and eren ' gemaak t' wordt (d e zgn . ha n

delingsverbanden: bedrijven, or ganisa ties, huishou 

dens en individuen) dan alleen de overheid met haar 

plan ning. Hiermee is te vens het aspekt onbeïnvloed

baarheid van maatschappelijke ontwikkelinven aange 

roerd , We komen da ar nog op terug. 

Faludi heeft ge steld, dat planning zich bezl ghoudt 

met manipuleren en beïnvloeden(1~) ; wi j kunnen t oe 

voegen dat het obj ekt daarvan de r uimt e lijk e o rde of 

atruktuur moet zijn. PlanninH streeft een or r;anisatie 

na van de ruimtelijke struktuur op e e n zoda nige wij

ze, dat het maa tschappelij k l e ven zich o nder gu nst i

ge ruimtelijke omstandigheden kan on tplooien( 14). liet 

is ook als vol g t te om sc hrijve n(1 5 ), ruimte als een 

natuurlijk gegeven wordt tot social e ruimt e wa arbin

nen zic h zinvolle verbanden en ~ehele n aftekene n; al

dus zijn er aktiviteiten, aanr;epaste ru imt en voor de 

uitoe fenin ~ daarvan, kommunikati e kanalen om de akti 

vit e iten t e verbind e n en daarover ve:keer ( in ruime 

zin). Via on ze me nselijk e aktivit eiten on t staan er 

dus allerlei niet-natuurlijke elementen in de r uimte, 

di e de ruimtel ijke planning za l mo e t en r .1.1gsc hikk e n , 

waardoor di e aktiviteiten in ruimt e lijke ban en ge 

leid word e n, We zien hier dus de ruimtelijk-sturende 

taak van de ruimtelijke planning, Te n opzichte van 

maatschappelijke ontwikkelinl{en is er echter een 

volgende taak . 

Dat wij wijzen op deze vol gende taak is, zo stelde n 



wij r e eds, voor een belanRrijk deel inp,ep,even door 

he t besef dat maatschappelijke pro cessen e n ontwik

ke l i nr:e n me t belanRrijke ruimt e li j ke ~o nsequenties, 

ni et of nauw el ijks door midd e l va n ruimtelijke plan

r, in R te be ïnvl oerlen (bl e ken te) zijn(l(, ). 

~eu 9e bro ek st e lt, dat er via overheid s beleid in het 

al rremeen slec •: ts een beperkte be ïnvloedbaarhe id van 

rn a atscl,ap pel ijke en ekonomisnhe ont11ikkelingen kan 

uit p,aan(17) . ( Vo or een situatie als in ons land we l 

te VP.rst aan) . Va ak zull e n die on twikkelin, '.en sta1:

nt:: r e n of 0.e n t o taal and e r e we ndin g aarint?men rlan ver

W:lc ht( 10). Aa nr:ezien rte rllimt e lijke planning weer een 

be pe rkt dnn l van he t t o tale ove r h~ irt s be l &id in, mo e t 

rle i nvl oe d daa rvall no ,{ la1re1· inl{eschat wnrden. :, al e t 

s t e lt(19)1 lnrichtinR ren e:ebru!k van de r uimt.e zijn 

nf c> t, i1t, t r e8 ult aat v:rn e P. n pl :inma ti f( e rui mt"lijke 

,, r ,ie r1j r1~ , maar va n overwegend doelra ti o ne le hande-

l i :c,•en van vel e n (overheid en handelinf(sverbanden) . 

ten (zoals in ons land aanwezip, is) in hog e 
111 n.te 1:er :t t.iona l i s eP. ni P. r u i mt e li ,jk P. i :iric Lt. in .. ~ en 

pl tlnn,at i p;e rui 1r1t el ij k e orde n i ri rt rl oen vermoe rle n dat 

! ,P. t één ver han ri hourl t me t h,,t. a nd er, maar al" men ze 

naast el kaa r houdt bl i jk e n ZP. ni ra t te korres pondP.ren. 

De ruimt.e 1 .i j ke, inr i ch tin g is het re s ult a at v;i_ n ·✓ er 

sc hil 1 enrl e han rlcl in ;'. • n van ve r sc hil lend e ak toten va nuit 

' 1 e r s chillend e motiev e n; het is zeker ~een e xclusieve 

t aak van e Pn be stuurs i nntantiA. Overhei<lRor~anisati e s 

kunn en ( P.n moe ten( ?O)) op gronrl van hun posities en 

t ak e n i nvlo e d uitoe f en en op het s ociale verkeer en 

rie t r e : ult e re nrle ruimteg ebruik, maar het zon een o 

ve r schatting zijn t e ,!e nken da \ de resultat e n van 

s ociale handeli11 •'. s pro ces s en uitpakken zoals in het re-

1 ati e f •:erin ,:e aand ee l van bes t uurc.instanties in dit 

kad e r v o o rz ien wan . ~it e llig Js enige invlo e <i ui t{{e

ocfP nrl , maar h" t t o t. aal be elrl i s ni e t ont wor pen. 

,\ }~; ni " t o f na1 n ,el i .ik s ll e ïnvl oed liaar worden c;e no emd: 

(!e 1, ,or-;-rafi. ;; ch e pr o<·e nRe n , sociaal - e kon o rni8che ontwikke 

l i.n.'. '? n e n soc i :ial - kut.ur e le ontwi kk el i n,·e n. J-: r is met 

a :i de re wnorr! P.n bes e f ,;e kome n va n de af-st ,nrl tun c. en het 

ma~tsch:i ppe! ij ke en het ruimt e ] i j ke, waarbij het ene 
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niet zonrler me er in he t andere ve rtaa ln kan word en(2 1) . 

Bepe rkin~en worden opg elegd aan het ruimt e lijk be-

leid o.a. door de vrij geringe voorspelbaar heirl van 

menselijke reakties op maatregelen; planne n zullen 

vaak hee l anders uitw e rk e n dan be doe l rl wa s ( 22) . Op 

de beperkingen die worden opgc~ e g d aan de ruimte l ijke 

planning komen we in de volgende par a g raaf t erug . 

Van der Cammen wijst er op, rl at we onda nks de ze be 

pe rking en de doelstelling en van he t ruimt e lijk bel e i rl 

moeten blijvP.n koppelen aan snci a al-rle~okratl s che 

opvattingen, zonder echter de w·,a ~d e van de in s tru

mentele mo e:elijkheden van fysiek e in ,:repen t e ove r 

schatten( 2 3). Wissink s t elt dat ov e rhed e n in het al-

1:emeen het meest effektief de ruimtel. i ,ik P. ontwikke 

ling kunnen beïnvloeden voor zover zij r e Lruik mak e n 

van 1 

- rlir ekte overhei rlsinvesterinl',en; 

- verborlen en /',e boden me t be tre kki ng tot privat A ont-

wik kel. inge n e n tot ve r a ndering van Rron d, '. e~ru ik in 

,ie t al 1~e me en ; 

- fin a nciäle onde rsteu n ine of heffi ng ( ?4 ). 

De me este ander e sturinf!Sme c hanis men noem t h i j zwak , 

tP.rwijl hij ook de dri e g e noemd e ni et a l s bl j zon de r 

e f f ckti e f kwalificeert . Be tekent rl at nu dal. pl a nnin F, 

overbod i p, zou zi jn? 

Nee, QBar het wordt wel tijd rle ins pa nri nren m0e r a f 

te s t e mmen op ma atsc hap pe l i j ke process en , zel fs a l 

kunnen ,~e die ni e t volledig ke nn e n en is de voors pe l -

ha arheid geri ng ( 25). De g renzen van rl e pl an ni ng mo e 

ten beter cq me er ond erke nd word e n en de wi j ze van 

plan ~i ng aa nr e pa st . In de vol g end e pa r agra f en e n 

h,,ofrlstukken zullen we da ar een poginr: to e ·.rn1•·Pn . Jle 

eerste stap in die ri c h t ing hebh en we r e ed • nc ze t 

dno r te wi jz en op ,l e vol ge :, rle t J a k van d<> r u i c: t e li ,ike 

pl a nnin g in r e l ,tie t " t 1ua a t oc hap pe l i j ke nnt wi kke li n1~e n . 

Aan de hand van de menin p, van Va n V, ,,;J,t i n de ze , zul] e n 

we t o t slot va n d e ze pa r a /', raaf rlit no r e en s ea~c n

vatt e n . 

Van Vught ziet ru im telijke plan ni ng al s he t t ewc~R-



brengen van g ewenat e sociale veranderingen e n het 

tc ff enffaan van on ge wens te(26), In rle ruimt e li jke p lan

ning zou het dan moeten eaan om het tewe ei;bre ngen va n 

social e verandering e n d " or mid<l e l van ruimtelijke 

veranrleringc n, Dez e relatie s ociale verandering-ruim

te lijke v e randering worrlt door Van Vught helaas niet 

uit ff ew e rkt, In ieder geval behoort hij tot diegen en 

die ru i mt e lijke planning zi e n als een instrument om 

maatschappelijke planning te bedri jven. Een opvatting 

die wi j niet delen, al ontkennen wij niet dat er 

geen invlo e d van r u imtelijke maatregelen kan uit

gaan, li et o n<le r seheid van Van Vu ght k1rnnen we gebrui

ken om dat duidelijk te mak en , 

Daarvoor kunnen we ruimtelijke en s ociale verande-

ringen op twee wijze n met elkaar verb inden : 

-ruimteli jke verand eri ~,, en zi e n als een specifiek 

soort soc ial e veranderint:en; 

-rui mt e li j ke ver nnde rin g en zien als een vc rwijzinl{ naar 

sociale veranderingen, 

In het eerste geval gaat men er vanuit, dat men door 

ruimtelijke veranderingen de samenleving zou kunnen 

veranderen. In het tweede geval gelooft men, dat door

dat de samenleving verandert, ook de ruimtelijke in

richting zich hieraan zal moeten aanpassen. Of anders 

gezegd, de ruimtelijke inrichting biedt een kader voor 

maatschappelijke processen. De inrichting vanm samen

leving bepaalt de inrichting van de ruimte. Maar dan 

wel op een selektieve wijze, daar niet elke sociale 

ve r andering onmiddellijk en/of volledig vertaling 

vindt in een ruimtelijke verandering. In dat opzicht 

ie er wel sprake van een (bescheiden) vorm van sturing 

d . m.v. ruimtelijke planning. Om nu aan dat proces zo 

goed mogelijk leiding te kunnen geven, gaat de samen

leving over tot geplande ruim1elijke verandering, 

ruimtelijke ordering. 

De taak van de ruimtelijke planning ligt derhalve in het 

inspelen op, scheppen van voorwaarden voor, aansluiten 

bij, ruimtelijk vertalen van maatschappelijke ont

wikkelingen. In de reaktieve zin ie er daarbij sprake 

van een ruimtelijke be!nvloeding van maatschappelijke 
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ontwikkelingen . Wanneer de ruimtelijke p lanning zich 

richt op de ruimtelijke s truktuur, op <te fysieke ruimt e , 

dan vloeit daar ook ee n maatschappe lijke i nvloed u i t 

voort, maar dat kan ni e t het hoofddoel zijn, In hoofd

stuk 4 zull en we wijzen op aktivite1tensystemen en han

delingsverbanden als uitgangspunten voor de ruimtelijl e 

planning. Deze maatschappelijke " g roothede n" zijn door 

de ruimtelijke planning weliswaar te beïnvloed en, maar 

dat kan alleen via de g reep van de ruimtelijk e p lanni n1 : 

op de fysieke ru i mte, doo r zowe l eeri rl i re k te ,.'.rL•ep op ri P 

ruimt e lijke s t ruktuur als voor sc hrift e n voor h e t Re h ru i k 

daarvan, zonrle r echt. er rln t ,,ehru i k rec h ts t. r ee ks t8 kun 1•1.: n 

ga r a nrleren. De invlo erl op de hande l i ~RR v e r ha~rl ~n is da a r 

mee tot e en indirekte invloed vewor rle n , 

2.2. De (r e latieve) invloed van de ruim teU jke planning 

In de v ori ge paragraaf h eL l,en wc u i t ee rw ezet d a t 

rui mtelijke pfannin,s ee n vol ge nd e positi e i nne,e mt 

ten o pzichte van maa tsc happeli jke ontwi kk elingen . We 

ga ve h aan dat onze opvatting me de g euas~er d i s op een 

aantal b e ~er kingen die aan de ruimtelij ke planni ng o p 

gelegd worden, De z e bepe1·k ingen zullen we in~ z e 

paragraaf aan de orde stellen. !Jaar toe zull en ,e een 

onderscheid maken tussen drie soor te n van be Ferking en1 

a. externe beperkingen , d.w.z. d e "vrije maa ts chap

pelijke krachten•; 

b. overheidsinterne beperkingen, d .w. z . het t ot .1le 

beleidskade r waar de ruimtelijke planning "slechts" 

een onderdeel van is; 

c. planningsinterne beperkingen, d.w.z. de aa rd van 

de ruimtelijke planning . 

Op elk van deze soorten zullen we nu nader ingaan 1 

~- Externe beperkingen 

Een funktioneel-ruimtel ijke struktuur wordt in eerste 

instantie gemaakt door degenen die daar deel van uit

maken , zeg maa r de vrije maatscha1•pelij k e krac h t en . 

Deze krachten zijn moeil i jk in te schatten of - be

Invloeden; een voor de ruimtelijke planning altijd 

onzeker blijvende faktor, met name wat betre ft de 

uitvoering/uitwerking van maatregelen. Onzek erheid en 



twijfels rond de e ffektiviteit zijn het gevolg (27), 

ln de beperking en voor het ruimtelijk beleid die Wiesink 

ziet ( 28 ), is deze faktor eveneens opgenomen. 

Hij ond e rsch e idt vijf ooorten: 

-ontwikkelingsprocessen worden bepaald door keuzes 

van i ndividuen; individueel gedrag en individuele 

keu ze s zijn bepalend en die kunnen geen eenheid 

van p lanning z i j n; 

- ger ing e voorspelbaarheid van individuele reaktiee op 

overh e idsmaatreg elen; 

-geringe voorspelbaarheid van collectieve-organen

reakties op overheidsmaatregelen; 

-konjunkturele verschijnselen, waaronder men onbeoogde 

en indirekt tot stand komende verschijnselen of 

neveneffekten moet verstaan, optredende gebeurte

nissen die men niet v e rwachtte; 

-vreemde krachten (zoals bijv. natuurrampen ), 

Genoemde ha ndelingsvrijhei d van de aktoren die zich 

in de ruimte bew ege n werd i n onze stagestudi e' " Laat 

eens wa t van je h oren" nog eens extra aangetoo nd voor 

het be drijfsleven, Di t is eigenlijk het g rootste 

dilemma voor de ruimtelijke nlannin F, : men moet zich 

bezi ghouden met "gedragingen in de ruimte", maar in 

f e ite liggen die gedragingen buiten haa r "machte

bere i k" en bult e n ha ar competentie. 

Ad b. Overheidsinterne beperkingen 

Deze beperkinrren zijn niet zozeer beperkingen, 

als wel het gevol g v a n taakverdeling. Ruimtelijke 

planning is een vorm van ov e rheidsb e l e id temidd e n van 

a ndere vormen va n ov erh e ids beleid; een relatieve 

positie dus t.o.v. het ge hee l. Daarnaast is ruim

t el ijk e planning politiek en institutioneel bepaald, 

en ook cl ~t l e vert e e~ a antal relativeringen op voor 

de posi ti e . We volst a an hi e r met het 11oemen van deze 

g ro ei' beperkingen; he t vol rrer, tle hoofdstuk zal namelijk 

voor een deel F,ewijd zijn aan deze aspekten. 
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Ad c, planningsint e rne beperkingen 

De a ar d van de rui mtelijke planning stelt ook d j n 

beperkinge n. In de vori ge paragraaf behandelden we 

de maatschappelijk-vol gend e en rui mtelijk-sturende taak 

reeds. ~r zijn e c ht e r me erdere f ak toren , e i gen aan 

de ruimtelijke planning, die bepa lend z ijn voor h aar 

relati e ve invloed , Dez e ~ullen we in de vol gen de para

graaf uiteenzetten , 

2.3. Planningeinterne beperkingen 

2. 3, 1. •roe latingspl anolog ie 

In ons l a nd kenn en we he t principe v an de toelatin~s

planolog ie. Dit princ ipe komt e ro p ne er da t planning 

we l ve r b iedend kan z ijn , maar n iet g ebi edend . Voor 

het r eal i s e ren van een ge wens t beel d is dit ee n h an 

dicap; a nderzijds laa t h e t natuur l ij k veel vrijh e id. 

2 . 3. 2 . E:ffektiviteit 

In de direkte bestemminnssfeer heeft een planni ngs maa t

regel a lti j d effekt , d e bestemming vindt pl aats , maar 

geldt dat ook voor het doel t en behoe v e waarva n die 

maatr ege l genomen werd ? Deze e ff ektivit e it is nog 

altijd een vraag tek e n. Me t and ere woord en: over de 

werk ingsktacht va n maa tr egelen en de i mpact van 

maatregele n op ontwikkelingen waar ze uit voor tk omen 

en waar ze op zouden mo e ten inwe rk e n, is weini~ beke nd. 

Op zich ook begri jpeli jk daar de werking zeer k ont e k s t

gebonden is en afhankelijk van " ongr i jphare" in

vlo ede n als het men seli jk gedrag of de eko nomie . li e t 

f alen va n het rulmt e lijk be leid wordt v aak gekoppe ld 

aan een onvoldoend e aansluite n van d e ruimteli jke 

plan ning op gerlraginrren van men sen en organisaties(29 ) 

en veranderinrren daar in . "e vraag naar wat de 

ruimteli j ke p lanning eige nlijk wel kan hewe1·kst e lligen , 

de vraag naar de effektiviteit is a ktuel e r dan ooit(30). 

Ook Verduijn e n Puylae rt merken dit op(3 1 ) en bena

drukk e n dat meer Inzicht nodig ie in de wijze waarop 

maa tregelen van invloe d zijn op (maatschappelij ke ) 

gedragingen. 



Waar de plannin rr f aalde i n de l oop der jare n heeft 

men dit tracht e n op te lossen door sc :ie rpe re proce

riures en meer rr.gulering(52). Planning heeft zich 

steen s meer verzel fst and i gd ten opzichte van de wer

kel · jke ontwi kke .l in1:e11 en er is P.en situat ie ont

staan die C:antel l s rle paradox van de planning heeft 

~enoe mrl 1 steeds grote re apparaten, maar steeds min

de r doelmatigheid en effektiviteit. Friedmann spreekt 

van een anders oortige paradox( ;3)1 waar ruimtelijke 

planning het meest norliR is, het Releiden van de 

toe ::oms t, is de effektiv iteit het 1rro te vraag teken 

omdat de toekomst ni e t gekend kan worden; op rle korte 

t e rmij n, waar effektiv iteit wel bekend i s , is plan

ning niet ; odi g . il e t prob l eem is met deze paradoxen 

duid e lijk gef ormuleerd. I n de planologie zou meer 

aandach t besteed moeten worrlP.n aan de vraag wat met 

planning, beleid e n i nt erven tie be r ei kt kan worden; 

sommiFe spreken van een nuchtere , fundamentele eva

luatie(34). Vooralsnog lijkt terugh oudenrlheid ge

boden , alleen al vanwege de geloofwaardigheid van 

de ruimtelijk e planning. 

2 . 3 . 3. ~ektor - facet 

Ruimtelijke p l anning hebben we gekarakter iseerd als 

ee n r 11imtelijke -voorwaarclenscheppenrle bezigheid voor 

mHatscha~pelijke ontwikkelingen . Daartoe dient ee n 

afwer; in rr plaat s te vinden tus sen alle ruim tebehoev en 

de aktivi t.ei ten en is een ,, nderlinve ;ifstemming nood

zak e l ijk1 de f a cettaak va n rle rui mtelijke planning. 

Vaa~ echter ve rli est men daarbij het be lang van de 

fy s i eke komponen t i n de ruimtelijke ontwikkeling en 

de wa arde van de l e efomr:evinff uit het oog(35) . Die 

fysieke komponent ( ruimtelijke s truktuur en ruimte-

W jk f1rnk tion er1rn) is naast de voorwaarrlenscheppe nde 

f ace t akt ivitei t he t veld waar de ruimtelijke plannlng 

ve rantwoording voor draag t. Ruimtelijke planning mag 

zich ni e t beperken t ot een afweg ing "sec" van de 

vaa k met elkaar in st r i jd zijnde ruimtelijke claims, 

maar moe t een pl a nologische meerwaarrle(56) realiseren. 

Die pl anologische me erwaarde ligt dan naar onze 

meni ng in rle fysieke kom~onent . en in het ruimtelijk 

60 

funktioneren van <le maatschappij waar de ruimteli j ke 

planning via rle fysi eke ruimte invloed op heeft , een 

inh oude lijk ruimtelijke visie. Onder ruimtelijke 

sektor verstaan we rlerhalve de inhoude lijk ruimt e 

lijke visie van de ruimt elij ke planning op de ruim

telijke struktuur en inrichting en op he t ru i mte 

lijk funktioneren van rle aktiviteit e nsystemen of haP 

delingsverbanden. Dit betreft dus zowe l de f ysieke 

aspekten als de zogenaamde ruimte-tijd proc e s s en . 

In deze sektorale visi e van de ruimt e li jke planning 

zit altijd een zeker afwegingsprincipe waarbij ge 

redeneerd wordt vanuit de kenme r ken en eisen van de 

verschillende ruimteclaims. Deze 's ektorale a fwe 

ging' is echter geLlaseerd op de eigen ru i mt e l ijke 

vi sie van rle ruimtelijke planning e n is dus te be 

s chouwe n als een puur inhoudP.lijke of vakmati ge 

afweging (vanuit de ruimteli jke struktuurvlsie). 

Dit in t egenstelling tot de facettaak , die in on ze 

visie te maken krijgt met afweginge n van meer po 

litieke aar d . Onde r rle fac e ttaak van de ruimt e lijke 

plar. ning verstaan wi j het afwe~en van de deelbelaneen 

van de verschill ende ruimteclaims in r e lati e tot 

e l kaars funktioneren. ll i e r worrlt ,;e r e <lP.neercl vanui t 

de eisen van de ruimtecla ims en ni1~t va nuit ..-Je e i

se n van de ruimtelijke stru ktuurwensen. 

Kr eukels stelt(37) terecht da t in rle afstemming 

van milieu (zowP.l het fysisch e als he t fysieke mili eu 

( 1 ruimte' is dus inbegrepen)) en s amenlev in g he t accent 

ook op "mili eu" moet komen te li ggen; i n de officiële 

definitie van rui mte lijke ordening zal de zinsnede 

"zulks ter wille van die samenl e v ing" (38) vervangen 

moe ten wor den door "zulks terwille van die s amen

leving en het milieu". Een neve nschikk ing dus 

waarbij de sektoraktiviteit sterk e r naar voren komt. 

Momenteel zoek t men via het zgn . tweesporenbeleid 

een oplossing voor de afstemming tussen ruimtelijke 

ordening als facet be le id en all erlei vormen van 

sekto rbe leid met ruimtelijke aspekten en effekten . 

Het tweesporenbeleid laa t toe dat men eers t langs 

~owel het facet-spoor als het EBktor-spoor een beleid 



ontwikkelt om di e beide spor e n vervolge ns voor een 

brede afw eginr: b i j elkaar te brengen(39). Ruimte l ijke 

pl a nning is hi er a ls f a c e t-aktiviteit in opaenomen; 

h e t ge brek a a n s ektoral e inbrenF, heeft t o t (JlVolg dat 

aspekten als ruimtelijke wensel i jkheid en haalbaar

heid in vergetelhe i d mken. Salet wijst er no~ extra 

o p, dat de uitvo Pring of het feitelijke bestuurs

handelen, voo r alle sektoren afzonderli j k plaats

vindt, los v a n h e t integratiekader ruimtelijke orde

ning en g eb ond e n a an de eigen maatscha ppelijke kon

tekst ( 40). Voor de rui•telijke planning is er aus 

naast h e t proble e m van het verloren gaan van de eektor

i nbreng ook nog het probleem van h e t ni e t aansluiten 

or de konk re te handeling sprakt ijk. Terecht wordt 

g ekonstat e erd d a t de ruimteli j k e ordening wordt uit

geh o ld en da t d e se ~ t or ru i ~t e lijk e ord e ning steeds 

me er naar de a cht e r g r ond gedw onge n word t(41 ) . "De 

ru i mtelijk e vi s ie is ni Pt s mee r dan de optelsom 

v a n de ru i mt e lijke gev ol g en van de doo r de te coördi

n e ren sectore n étl r aamde vo o r zi en i ngen"(41a). 

Voor de relat ie e k onomi e -ruimt e lijke ordening schil

d ert Fri e ling dit a ls volgt af(42): ruimtelijke orde

n i n~ is sl echts ee n "bijve rschijnsel" qua politieke 

e n maatscha p pe liJke belang ste lling e n belang ; om 

di e r e den kan e n mag h e t ni e t fun g eren als een inte

g r a ti ekader v oor he l angri j ke r ond e rwe rpen van beleid, 

a l s e kon omi e e n soc iaal-kulturele ontwikk~l l ngen of 

o pe nba ar b e s t u ur (e ~-, a mbiti e uz e op ze t vp n de derde 

Nota R. O. wijst hij ook af). He t is niet aan de orde 

te diskussi ë ren ov e r d e belanari j kste be leid s vorm, 

maar de o v e r vl eu g eling van rui mtelijke ordening door 

e k o nomie is ee n f e it: ruimtelijke ordening ten d i enste 

van e konomisc he ord e ning. ( Zie oo k "L a at eens Mat 

va n j e hor e n" ) . 

Kr euk e ls en me t hem vele and e r en in de literatuur, 

zoa ls b lijkt ui t dez e parag rafe n , be pleiten een ten

d en s t o t h e t afs t o ten van de a lgemen ordening sfunktie 

v a n de ruim t el i jk e orden i ng naar andere coHrdinatie

mechanismen enp l annlngsoor t en(43). Deel II van dit 
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afstudeerrapport, het deel dat U nu leest, is ei g en

l ij k g ebaseerd op di e ge dach t e; een h e rformulering 

van de va n rle ruimt e l i jke p lanning is nod ig , 1. omdat 

de ruimtelijk e planninrr a ls ~! g e me n e o r de ning o ver

g e waard e erd is e n va nwege het onto e reikend e instrume n

tar i um ongeschikt; 2. omdat d e ruimt e lijke s ekt or 

versterkt dient te worden. 

Ook in Duitsland en Enge land wordt een d ergelijke 

omsl a g be pleit(44); me n wijst o p d e vere i ste c ons ensus, 

het gebrek aan ma chtsmi ddelen en h e t ontbr e kPn v a n 

een rechtstreeks e acht e rban (o ok Ge usebroek wijst erop 

(4 5 ) dat ru i mteli j ke p l a nning mi n of me er all e en staat 

· door he t ontbr e k e n va n maa ts ch a pp el i j ke s teun) als 

strukturel e tek ortkoming e n va n rl e r uim t eli j ke ~anning , 

alsmede op de s c h i jnafstemminR midd e ls ruimtel i jke 

planning , di e toch st e ed s weer ov ersreeld wordt door 

de krac htsverhoudinv. en in het s oci a al~ekonomisch b e stel . 

Het komt e r dus op neer dat de ruimtelijke planni ng 

als fac e taktiviteit niet kan f u nktio ne r e n z oals men 

dat in h e t verl e d e n graag zag terwi j l er teg elijker

ti j d vr a 1sen zi j n ge r eze n ove r d e v e rvul li.ng van ,\e 

ei ~e nlijke taak van de ruim te li j k e plann i ng , het 

garant s taa n v oor e en e i g en i nho u rle li j ke vi sie op 

ne r uimteli j k e " t r uktuur. 

In nat licht zou d e n wij will e n pleite n voor ee n 

minn e r domin a nt e f ace ttaak, zoal s wij die 

aan h e t beg in van d e z e parag r aaf om nc hreve n heb 

hen, d oor het versterk e n van d e sek t o r a kti v i t ei t 

v a n de ruimt e li Jk e pl a nni ng , z odat rl e f a c e t-ak ti vi t e it 

die moet worden uitgevo e rd om al t e haaks op e lka ar 

Rt a and e s e k torplann e n t e voorkomen (4 6 ), vanu li t een 

hard e kern van ruimtelijke eRsentialia ( 46) g evo e rd 

kan worden, de ruimtelijke sektorinbreng. 

derg elijke nieuwe opzet zou niet een verzwa ring be

teken e n v a n de ruimtelijke inbreng in de besluitvormin~ , 

maar ee n b et e re profilerini:; v a n de ruimtel ijk e b e 

belang en én van de mogeli jkh e d e n en pr e tenti es van 

de ru i mtel ijke p lan n i ng . 

De relati e ve invloed van de ruim t elijke planning 



komt in dit verband dus neer op een beperkte taak als 

facet-aktiviteit en een versterkte eektorale aktiviteit. 

ln een t oekomst i.p;e situatie zou de ruimtelijke plan

ning daa rrl0 nr meer al R een sektor naast de andere 

sekto r e n kunn e n oper ere n en mind er al s een overkoe

pel e nde aktivi tei t . Ee n nieuw al ge meen me chanisme 

var , bc l ei rl nkoördi natie zou in die s ituatie een plaats 

mo r, t e, n kriJ r,c n. 

2.3.4 . Planning als wens. 

Een van de belane-rijkste beperkingen van rte ruimte

li jke plann inH is ge legen in haar wens~karakter. Een 

wenskarakter over i r,ens dat tegenwoordi g nauwelijks 

nog erkend wordt en ~n onrechte plaats heeft moeten 

maken voor rl e opvatting dat ruimt e lijke rlannin1( een 

ontwtkk e lingstaak hee ft, in het h tj zonrle r ten 

aanzien van ek onomisch herstel. 

Het wonrd plan kent t wee be±ekenissen(47 ) of li ever 

komponenten1 schets va n richt punten ~n plan van 

aktie. liet eerste stelt een gewenst e t:>ekomstige si

tuatie voor, terwijl het tweede ee n te bereiken 

rl oel in Atrumente er t. In een R.0.-plan zullen beide 

kompone nt en ve r tegenwoordi gd zijn, eoh ter: de tweede 

komponc nt k ~n all een •en diens t e staan van de eerste 

en een pl a n mag dus niet "zomaar" als een uitvoerings

programma ge zien worden. Er is gee n enkele zekerheid 

o f ~a r a nti e dus van een on t wikk e li ngsplan is geen 

3 pr a ke; zeker niet ten aanzien van de a chter het 

plan ~estelde doelen (e ffek t iviteit, zie eerder). 

Vee leer is er sprake van ee n uto pi e : het nastreven 

van een b,• e ld, uitgaande van de werkelijkheid, ter

wi jl men weet dat beeld nooit te zullen bereiken maar 

e r wel toe t e zull e n neigen(48). f riedmann spreekt 

0ve r ine ns li e ve r van idealisme dan va n utopie omdat 

rleze 1'1.a t s tr, rl enk t. rant in zijn opini P brePk t met rte, 

huidi ge toestand, maar Rtuk l onpt op de uitwerki ng 

i n mi ddelen , omrl « t di. e wel heclend:iags zi j n; in 

t egenstellinR t o t i~ealisme dat juist e en poRinR 

te het huidi ffP t e verbeteren(49) in de richting van 

he t ideaal. 
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Een R.0.-plan is een diekueeie bij drage, een ruimte

lijke bijdrage en aanzien van de toekomst, de ruim

telijke sektor geeft aan welk e ontwikkelin~ zij 

ale de meest 1sewenste aanmerkt . Plannin~ moeten we 

dan ntit verstaan als "ontwerp" maar als regel ing , 
ale ruimtelijke bijdrage aan het totaal(SO). Dat 

totaal zal uiteindelijk he t beeld bepalen. De 

ruimtelijke bijdrage ie als vol g t duidelijk te mak en , 

ten aanzien van de toekomst zijn er altijd drie vragen 

te stellen( 51), 

1. wat gaat er ge beuren? 

2. wat moet er gebeuren? 

~- hoe kan er/dat gebeuren? 

De eerste vraag is een vraag aan de wetenschap, de 

tweede een vraag aan de politiek, maar de derde vraag 

ie een vraag aan planners. Zij geven aan wat kan, niet 

wat gebeurt . 

Deze beperking van de ruimteli j ke planni ng heeft kon

sekwenties voor de opstelling tegenover de rol va n 

doel stellingen . Doelstellingen zijn het resultaat van 

een toekomstig wensbeeld dat me n voor ogen heeft. De 

b e tekenis of zin van een doe lstelling kan echter 

pas blijken wanneer er resulta ten zij n; met and ere 

woorden de bereikte situat ie is doorslaggevender dan 

de uitgangs sitnatie. Een doelste l linG moet daarom 

beschouwd worden a ls r esultaat van ee n planprocee 

en kan ni et aan het \:egin ervan ge ïsoleerd worden( 52) . 

Dit komt echter zelden voor en dat zou een oorzaak 

kunnen zijn voor de ale gerinR g ekwalif~ceerde invloed 

van doelstellingen in plan c .q. be leidsprocessen( 5 3) . 

Het isoleren va n doelstellingen aan het b egi n en 

daarmee in feite een loskoppeling van pol i tiek-id eo

logische elementen ( de do elstellingen) en empirische 

elementen (de feiten) is vaak kenmerkend. Bel eid 

dient echter ~n vanuit politiek-ideologische aspek

ten ~n vanuit empirische aspekten beargument eerd te 

worden( 74); doelstel l i. nge n zullen daarom (alt ijd) 

met empirische elementen gekonfronteerd moeten worden . 

Pas dan is de waarde meetbaar. In hoofdstuk 4 zull e n 

we hier nog op terugkomen. 
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3. PLANNI!lG tN K,\ Di•:RS 

li e t motto van di.t hoofdst uk zou als volgt kunnen 

luid e n1 ruimte kent g een gren s , ma ar ruimtelijk~ 

planning wel. Planning is ingebed in (wordt tegen

gewerkt door(55)) formele organisatie s en struktu

ren . In 2 . 2 hebben we dit als 0verheidsinterne be

perkingen i,ekwalificeerd. liet is wellicht beter te 

sprek e n van kaders dan van beperking en , omdat het 

ve e lal meer p.;aat om ele .,,enten die van invloed zijn 

op de ruimt e lij ke planning ; dat behoe ft ni.et pers~ 

e en be perkinp; op t e leveren . 

Jn di t hoofds tuk zull e n we a c h te r e envolge ns aandacht 

beo t e de n aan de ove r heidsorp.;aniAatie en het poli 

ti e ke kader, aan de vraap.; of planninp; meer is dan be

l e i ds voorh e r e irlinp; e n daa rmee Rame nhange nd wat de 

rol va,1 onrl e rzo nk is. 

3.1 . Overhr id uorçanisatie 

Jerl e r e maat s cllappR1 i ,i ke op,~ave heeft vijf a s pekten 

in zi c h( 5(, )1 

- i nhou de lijk aP pek t: 

-organisati e aspe kt; 

- r e~~ l 1te v i nR a ~pekt; 

- f inan cieel a spekt; 

- politiek aspekt . 

( De ze a s pekten komen ov eri eens e xakt overeen met de 

e lementen uit de Planologis che Afw eging die wij in 

de ~ffectenstudi e ge pres e nteerd hebben , p 45). 

Dez e vijf a s pekt cn moeten met e l kaar in evenwibht 

zij n , de be l e idsdime nsi e 'ma te van coördinatie 1 (57) 

i n zeer es Ar,n t ie<>l. Ve e l be stuur] ijk ma 'l t.schappe -

1 i jke pro bl eme n zij n te he. :i;J ei den tot s ituati e s waar

i n ePn be paald de e l asrek t onv o l rl oe nde aan bod komt 

of •l e op l os s inp;en voor rl e deel as1 •ekten ond erling 

~t r ijd i p; z ijn (58) . ll ulm t eli j ke plann i ng i s een de e l 

van he t t o tal e over he idsbe l e ids ka der e n vanuit dat 

oop;punt zijn rle vijf ·,spekten voor de s ektor planning 
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bepalend . Ze ge ld e n echter ook voor de inte rn e pl an

ning sorganisati e , waar g rot e ve r schill e n en riva li

t e it e n tussen bepaald e diensten e e n gez ond be l e id 

v aak in de weg s t aan . 

De overhe id voert ver schillende s oor t e n be l e id; wan

neer het gaat om het uitoefene n van i nvloed op de 

ekonomie, rlan zijn daarvoor drie velde n t e on der

scheiden 1 ekonomisch, soc iaal en ruimteli j k be leid. 

Te zamen be palen deze beleidsvel den de ui t e indeli j ke · 

invloed waarbij elke sektor de ei P,en bijdrap.;e le

vert. Taakverd e ling en koördinati e z i jn de sleutel

be grippen . De bijdrage of t a ak van de ruimt e li j ke 

planning s taat na ast die van het s oci al e en ekono

mia c he be l e id en behoeft een a l ge he l e koördi natie , 

overe enkomstig dat rrene wat in 2. 3.3 gesc hrev en i s 

ten aanz i en van de 'ex t erne koördi nat i e' . 

Een solist i sch optreden van e lke s e k tor i s we inig 

zinvol; ee n gezamenlijke probl e em verke nning en een 

totaal bel e idsplan kan tot een vergroting van de 

effektiviteit van het overheidsbeleid vo er e n ( J 9) . 

He t gaat erom te bepal e n welk e e i ge n bi jdr arre de 

ruimtelijke planning kan / moet lever e n. In dit de e l II 

zul l ~n we daart oe een aanzet geve n, zodat in deel III 

die bijdrage in relatie tot de e konom ische ontwikke

linrr geformuleerd kan wor den . ( Zi e ook ot a ges tudi e , 

p 88, 89) . 

Naast het organi s atiekarler of het ka de r va n de t a ak

ve rdeling is er het politieke kader . Van Vught 

s c hri j ft( 60 )1 " Planning implic eert bes luit vormin g , 

wilsuitinp;en, communicatie, macht s ve rhoud i nge n , en

zovoorts . Kortom aan planning kl e ve n per de fini t ie 

politieke a s pe kt e n ." Planning is ge e n t ec hni sc h pro

ces a ll een; de politi e k is uit e ind e li j k be pal end , 

omda t de uitkomst van ePn plann in gA proce s van di r ek t 

en in p;rijpend be lang is voor het mer e ndeel va n de 

burge rs( 61) . Op basis va n po l itieke uit s pra ke n wordt 

beleid e evoe rrl en de r uimteli j ke planni ng zal di e 

politieke uitspraken ruimteli j k moe t e n vormgeven . 

And erzij ds zal de ruimt e lijke planning politi e ke 



oordelen moee lijk moeten make n. (ne politiek houdt 

het uit d nrl e lijke primaat) . lle spann ing tusse n po

liti qk-irleolo1;lschn wen sen en empirische r:eRevens 

is éé n van rl, , r:rootste problemen voor de ruimtelijke 

planning ; als inzichtvorming e n bes l uitvorming 

uiteen lopen, wat kan dan noK rle kwaliteit van rle 

aktie z ijn?(6 ?) . 

3.2 . Planni ng, beleidsvoorbereiding of meer? 

In rln nerlerlanrlse planologie was het r:ehruikelijk 

nm r t1 imte l i,ike planning te zien als een zuiver be 

l Pirlsvonrhereirlenrle taak , waarbij het planolo~ische 

nnrl e rzoek 1(ehr·el tot ile ruimtelijke planninr: werr! 

r erekend en rr vaak zn l fs mAe vereenzelvigd werd(63) . 

Pl anninr: [$ daarmee afhank~lijk gemaakt vnn de in

bre~t van socina l-wete ·.s c happ Plijk e onderzo 0 kers(64) . 

T'lannin e was o,, :er .nek en d.,armne z11iver beleids 

voor i,nrei,le nrl , zo was rle r~rlenatie . 

Die vi~ie is nu na" het ve~ander e n. Ook bij de pla

nolnr:isch e onrler zoekers zelf. Planolngen word e n 

nte edR meer bPtrokkcn bij beleidsvormende, beleirls 

bepal e nrle e n holeidsuitvoerende aktiviteiten . Of 

anders r:~zer:d 1 steeds minde r soc iaal-wetens chappelijk 

r:eschoolrle planologen zijn uitsluitend betrokken bij 

be l eirlsvoorhe reiding(64) . Dror we es er al in 19 56 

op , nat. het onrl er $ci,eid tu 3s en planvoorbereiding en 

planuitvoerin& zlecllts van bP.{:ripsmatige aard is . 

Tn feitP bes t aat, er een veel z ijdip; P.n complex ver 

band(65) . De pure sche iding tuss e n onder zoek , plan 

ni nr; en be l ei d is eiRen lijk non maar mnei lijk te 

1;.a l: P.n omrlat, die drie met e lkaar vervloeien(6G) . HP.t 

zi.,jn wel t e ond e r r;c heirlen ak tivi tei ten , maRr ze 

staRn ni e t lo$ van elkaar . Ter Heide meent dat on 

rler-1. oP.k , J>lannin ,<; e11 be l e id :iiet n<tast Plka'lr stRan , 

maar in 4~n systP.em van aktivit g iten zi j n opneno

me n (r,7) . 

ii u .imtP.li jkc planning he,vat t aken d i e op een brede 

wijze met het belei dsproces verbonden zijn, steunen-
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de op belP.idsvormende, beleidsbepalendP. en implem e n

terende aktiviteiten(6n) . Planning en ordening ( a l o 

het uitvoeren van de planning) komen dichter blj el 

kaar(69); datzel f de ka n naar onze mening ook ~ezP.grl 

worden van planning e n onderzoek en van planninr; , 

onderzoek en beleid. 

Zowel de planner als de onderzoeker zu ll e n betrokke n 

dienen te zijn bij de to e passing van Je resultatP. n 

van hun we rk. Een betrokkenheid dus bij beleidsvor 

ming en -u itvoering . De kwaliteit kan daarrloor ve r 

hoogd worden. Ruimte l ijke planning is meer dan a ll een 

be l eidsvoorbereirling 1 het i s inzichtvorming , be

sluitvorm ing en akti e . 

3.3. Onde rzoek 

PlRn ni ng zien als een kombinati e van inzichtvorming , 

besluitvormin g en aktie , vraagt om een afb ake ni ng 

van de 'taken' van deze e l ementen . Met name ten aan

zien van rlc i nzichtvorming of het o nd erzoe k , rij st de 

vraag welke positie het onderzoek in de beleidsvor 

ming en beleidsuitvoering zou moeten hebben . In deze 

paraRraaf zullen we daar narler op in gaan , e nerzijd R 

ter voorbereiding op datgene wat we in deel III zu l

l en opmerken, anrlerzijd s omdat de inrich ting van het 

onderzoek mede bepalend is voor rle mogelijkh ed en van 

de planning en rle inrichting van het be l eid . In 

die zin is onderzoek als eP n kader te henchouwpn 

voor plannings - en belei dstak en . 

OnrlP.r (planolo1'. isch) ond erzoP.k ve rst.aan wi,j 'he t 

leveren ,,an een wet enscliappcli,jke bijdrar;e aan het 

ruimtelijk beleid'(70 ) . Die bijdrar;e kan zowP. l be 

staan uit wetenschappelijke kennis a l sook uit er 

varin17,skennis (op wetP.nschappe lijke wi,jz e vnrp;nard). 

On der zoP. k vor,nt de basis voor belP.id en ve r vult daar 

mee een funktie in alle fas e n va n het plannings 

proces; naast hP.t vermeerderen van kennis heP.ft on 

derzoek immers een z,,ge naamd kP.nnisextern doel ( 71 ) : 

het bieden van zekerheden, argumentaties , onderkennen 

e n exp l iciteren van keuze - situaties en het na p;aa:, van 



r,evo l 1;<>n . Onrlerzo r> k he e ft zo we l cPn t-'lak bij de 

pl a nv orminR , a l s bij ~P u i tvoe rlnrr e n het be heer . 

!~cpP r ke n wc ons tot c1e planvorming . In ecrstP in

ntant.ie i ~ er li nt bc> l ei,!s o nrlerbom,enrle onderzoek , 

1e r on ,f1 Jrn t o 11 n in ~ v~ n f1et bel eicl , maar daarnaast i3 

nr het erplorati eve onderzoek . In het be lang van de 

afhakenin1; van 11101;e lij kheden en onmoP,"e li jkheden van 

,-,., ri1i mteli,jke plannin P,' heeft dit meer onaf l,ankelijke 

be leids verke n ne nde onderzoek een h~ lanRrijke taak . 

~n in er lin ho e ft e a ~n me "r van dit o nderzo ek(72). 

llc>t onderzoek rla t wij tijd e ns r- nze star,; e uitvoerden 

is ee11 derr:e l i. ik exploratief ond<>rzr-ek e n I s b<>wust 

a l s zodanir: o p1;e7,et (z i e "J,:,a t eens wat van j e ho-

ren " ) . Ne t de r ge li jk ondnrzoek kunnen enerz i jrls be 

l Pirf !';opt i er; ;irt. r, ~e rlra,~e n worci ~n , t e r wijl an der z ijds 

bepaalde he l eirlnorties 11 arler verkc nrl ku nnen worden . 

1'1 ~m i ridr•n v-1.n ri P. verscilillenrie soorte n van 1.r1eten

sr,harp<, lij l- 011 ,lr>1·zoek(73) 7,ou rlit on derzoek p;e r eken ,l 

k11r nen worden tot "o , rl e rznek r;e richt op het rlirekt 

,~r'hrui '.< van de r e:; 11 ltat•:n" , met. rl .i.en vers+.ann~ rlat 

:.:.enr.isvcrmc errlerinr, njP. t uitP."Pn lote n kan worden en 

hPt onderzoAk rla:i.rrloor re n G,n ~amente ler karakter 

zou kr.i,j ,:en . liet j s ei_::1 t c r ori <l 1.: rzne k <lat , e n dat 

l i1:t <> xak t .i n de t :i.ak v.1n rl e rui,.,tel i.ik" planriin,: 

np,;eslo t c n , t <>n dii, nnt e st ., nt van l,c>t be l e> \rl . D<,ze 

1,P l<>id sc;,. rl chtheid s t.onrl An st,aat voor ons centraal. 

On de r zoek An be leid ~• l len op e lk a ar afgestemd moe 

ten zijn . r.eh l e ke n is( 7~) rl at er ten aanz ien van 

1 i t f11nktioner0n noga l wat knelpunten zi,jn. P.en op 

1,· t hPlP. i rl rr•~r j c ht , maar tevens wat mP.~r 'onafhan

kn l i j k ' ex pl orntie f of verke nne nd onderzoek znu e en 

Pi,rst e a a nzet kunnen zi jn voor meer werlerzijrls begrip 

en een hnc;e r e e ff ektiviteit. Dat de prob lemen voora l 

oo k Pe n me ntali t r>\tskwestie zijn is e en ffe geven 

dat waarschljnl ijk eerst na een lanffrl urdg rrocns 

!-:an word e n opr;e hevP.n . I· Pn r a imt e li;jk voor ~tel zal 

11it e inrlP. lljk altijd hPt resu l taat moeten zij n van 

onrler7.nPk dn heleirl ; pas da n zijn er volrloende ~a

rnnties te ,:even , voor zover moge lijk alt hans , vnor 

P. ffektivJ te lt. 
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3.4 . Sl ot 

In hoofdstuk 2 hebb en we stilRestaan bij de moRelijk 

he rlen e n onmoge lijkheden van de r u J111 telijke planning 

in r e latie tot maatsch appelijke ontwikkelin1;en ; 

de vol1;ende positie, rle relatieve invloe d en de 

beperkingen zijn besproken . In hoofd st uk 5 he~ben we 

d e kaders van de ruimtelijke pla nninff aanP,'ec;e ven; 

de positie temidden van het total e overheidsb<, leirl , 

rle r u i me taak van de ruimt e lijk e planning en de 

positie van onde rzoek . 

Deze problemat i ek vr;,agt om errn a ntwoord e n ee n 

verwerking; op wa t voor wi jze zal de ruim te li j ke 

planning zich moeten opst e ll e n en ho e zal zij kunn e n 

opereren? Met andere woorrlen r wat voor plannin1;stijl 

staan wij voor e n hoe is de u\t we r ki nP,' v a n die 

st:ijl? 

In hoo fds t uk 4 zu l l e n we de rloor ons voo rf(e stene 

sti jl van planning behande l e n, ~e vo l gd door een 

al~emene uitwe r ~ing . In dee l 111 zul len WP. ee n ui t 

gebreidPre uitwerking Reven rlie dan ook toegespitst 

zal zi j n op rle r e lat je met ekonomi sc he ontwi,ke

lingen en met name de aktiekomponPnt van de ruim

t e lijke planninR zal daar de nadruk bij krij r,;e n . 



(55) Friedmann, p 5-7 

(56) Geusebroek, p 204 

(57) 'l'on lfouvel ilof, p 47; Er zijn vier beleidsdi

mensies, mate va n bearp;umenterlng , mate van 

innovatiRf of inkrementeel zijn, mate van f l exi 

biliteit e n mate van koördinatie 

(50) GHusebroek, p 204 

(59) zie ook !Ietsen , p 100-107 

( 60) V Vught , p 45 

(61) Lind e n , p 115 in Wissink/Neertham 

( 62) voor de relatie onrt e rzoek-heleid : THE - syll abus 

ri.de r zoek en Praktijk, o.a . in de ruimtelijke 

pl a nnin1, 1 l' rof. Drs . C.W . W. van Lohuizen, fe

br11ari 19Bi . 

(<d) 

( 64) 

( 65) 

(6 6 ) 

( 67) 

(6 0 ) 

( 69 ) 

Vrl Cammen, 

Vd c ~mmen, 

~/ort man, p 

Vn Camm P,n , 

Hort.man , p 

Vel Cam nen , 

Vrl Camm e n, 

p 1()(, 

p 111 

12 

p 106 

7 

p 11 2 

p 140 

(70) V Lohui ze n , p (, van arti ke l " () nrlerzoeksmoed en 

beleidstrouw" e n p 5 van artike l " De toekomst 

van het planologisch onderzoek" 

(7 1 ) V Loiluizen, p 501 van artikel "Van onderzoek 

naar plan Rn werkel ij khe id" 

(7 2 ) Geusebroek haalt hi er H. Voogrl aan , p 203 

(7 3) V J.ohui ze n , p 445 va n artik e l "Onrlerzoekspro 

P.ra111merin6 in rl.im e nsies" 

(74) V Lohuizen , C. W. W. en Daamen, J.C . ; Onderzoek 

en lluimte1 ijk nel eid ; PSC -rapport; Delft 1976. 
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4 . KO!lKLUDEREND: OP WEG NA.Hl S'rRATEGISCHi, PLANNING 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de taak en de 

inhoud v•n de rui mtelijke planning , i n beschouwin ij 

nemend wa t in de vorige hoofdstukken is behandel d . 

De s tijl e n inhoud van pl anning waar we uitei ndelijk 

op uitkome n zouden we tot de zgn . strategische plan 

ningsconceptie kunnen rekenen . 

De i nhoud van de ruimtelijke planninv, vinden we in 

de a l gemeen aanvaarde omschrijving van het begrip 

rui mtelijke ordening : het zoeken naar en het tot 

stand hrenge n van de best denkba re wederkerige aan

passing van ruimte e n samen l evin1, , zulks ter wille 

van die samen l eving . Kreukels heeft he t o bjekt va n 

de ruimtelijke planning op een wij ze omschreven die 

een v,e lijke strekking heeft a ls de definitie die we 

zojuist gaven(75); hot ohjekt bestaat bij hem uit 

drie elementen : 

1 , De organisatie van de samenleving ; 

2, li e t mil ieu van de samenleving; 

3 , De afRtemmi ng van de eleme nten onder 1 Pn 2; 

~- De organisa ti e van de samenlevi ng wordt neestal 

(t.b.v. de ruimtelijke p l anning) bes chreven aan de 

hand van de vijfdeling wonen, werke n , ve rkeer , re

krea tie e n voorzienine;en , Er is ook ee11 mPer a l 1se

mene indeling die onderscheid maakt tussen "within

a c tivities" , ak~iviteiten die zich afs pel en op ea n 

lokatie en "between-activities" , aktiviteiten di e 

zich vo l trekken tussen lokaties, zoals bijv. kom 

mu h ikatie en t ransport( 76) , ~en soort va n sy n these 

tussen beide indelin1,en wordt 1,evormd door een ty 

pologie va n aktiviteiten waar de ruimtelijke plan

ning zJ ch op zou moet e n richten, en die door Chapin 

v,emaakt is(76) , Chapin onderkent drie groepen van 

<lic tore n , bedr ijven, in s tellingen en huishoudens+ 

individuen; de bijbehorende aktiviteiten zijn res

pek t l eve l ijk produktieak t i v i teiten , welzijnsakti 

viteiten e n woo naktiv i teiten , Deze verzameltermen 



Activi1y 
Ag,·rrlJ 

Firms 

lns1i1utîons 

f-louscholds "nJ 
lndiviJuals 

worden vervolffen9 uitgewerkt tot aktiviteiteneyetemen, 

Hieronder is het volledige model van Chapin weerg egeven 

met daarnaast een enigszi119 vrije vertaling(+ aange

paste) van de onderscheiden aktiviteiteneystemen zo~ 

als we die ook voor ons etage.onderzoek gebruikt 

hebben. 

Activity 
Typt'J 

/'r,1tl111 ·1i, ·f' 

a, ·tfritit'S 

Gcnc:ral 
Wclhmi 
tu;llvîlici. 

Rcsidcnlial 
ac1ivi1ics 

Activily Systrms 

Go0Js-pr1N.l11l'i11g adivilics 
(u1ractit1n, processing, 
communic111i,ms, dislributions) . 
Service Activitics (10 rirms, 
inslilutions, houscholJs and 
imfü1iJuals). 

Human dcvck,pmcnl aclivilies 
(c<fucalion, rcligions. and 

U;,i.ic ,:ommunily service 
activitics (poltcc, rirc, w.ttcr, 
w.aslc J~lk,s:tl, ctc:.) Al'livilics 
ror wdfiirc of spcdul groups 
(h1bor, nw:iul, etc.) . 

lnt·otnt' •prududns aaivi1ies, 
Chiltl-rafain, auJ family 
aclivitic:s. 

faluution and in1dkdual 
dcvclopmcnl activîlics. 

Spirilu1tl dcvclupmt:nt ;1ctivi1ics . 
Social activitics. 
Rcc1ca1ion 11nd relua1tOn. 
Club activilics . 
Community st:rvicc, polilical 
ac1ivitics . 
Activities associated wilh 
food. shopping. hul1h. cie. 

produktie van goederen 

prorluktie van diensten 

produktie van informatie 

ni e t-kommerciële dienstv, 

verzorginP, van onderwijs, 

ontwikkeling en vorming 

lievorrlerinrr wel zijn 

he stuur 

verwerving inkomen 

deelname maatschappelijk 

leven en vereniginv,Rakt, 

deelname onderwijs, ont

wikkeling en vorming 

r ekreatie, winke l en, so

ciale kontakten 

( bron , Kre11kels, p L'4 en stagerapport, p 4) 

Deze aktiviteitensystemen 7, ijn de kern van ons men

selijk handelen en bepalen in wisselwerkinr; met 

"het milieu van de samenleving" de uiteindelijke 

ruimtelijke struktuur en inrichting. Wanneer deze 

aktiviteitensystemen (zeg funktionele verbanden) tot 

ui tgan1;s1 •unt van rle r11imtelijke plannine ge nomen 

worden, dan kan een betere aansluiting verkregen 

worden bij de 1;edragi nr;en van mens en en oreani sa ti i,s 

(77), Deze aanrak is in de nelatiestudie door one 

gevol gd, 
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Ad 2, !let milieu van de samenleving bevat zowel het fy

sische milieu, anorganische en organische elementen, 

als het fysieke milieu, de door de mens aanv,ebrachte 

veranderingen in het fysische milieu en de menselijke 

bouwsels. 

Beide behandelde elementen, organisatie en milien, 

zijn sterk met elkaar verweven en oefenen een!J'ote 

invloed op elkaar uit. Voor de samenhang die er zo

doende bestaat, heeft Foley een model gemaakt; de 

samenhang wordt daarin in ruimtelijk perspektief 

beschouwd. 

I Normative 
ur 
Cuhural 
Aspccu 

2 funclional 
Org11nizational 
Aspccts 

J Physical 
As~cli 

A Aspatial• Aspcct1 

IA 
Social valucs; culture pallcrns ; 
norms ; instilutional setting; 
lcchnology 

lA 
Division and :dloca1ion or func
tions; functional intcrdcpcnd
encc; .activily syslcms and sub
sys1cms, induding Jk!rsons and 
cs1ablishments in lheir fonc
tion.11-rolc scnse 

JA 
Physical objects: lhc gcophysi
nf cnvironmcnl, mwn-Jcvclopcd 
matcrial improvements , people 
as physical bodics; quali1ics of 
lhcsc objccls 

IJ Spati11l• As~cts 

/8 
Spalial dislribution or cullurc 
p.tttcrns omd norms: valucs and 
norms dircctly conccrncd with 
1hc qualilics and ck1crmina1ion 
of the spali:11 paltcrns of acliv 
ilics. popul111iun, and the physi
cat environment 

1/1 
Sp11tial distrihution of functinns 
and activitics; linkngcs (func
lional rclalions spalially rnn
..:civcd}; sp.atial p1tllcrn of 
establishments, by functional 
type 

JB 
Spatial dislribution of physical 
objecls; lhc rcsuhing spalial 
pallcrn founcd by this dis11ibu-
1ion of land forms, huildings, 
roads, J>".Oplc. cie.; d is iribulion 
in spnce of varying lfUalirics of 
physical objccts 

~- De onderlinge samenha ng en wederzijdse bein

vloeding vragen om een afetemminF. , Die afstemmin~ 

nu, di e Kreukels als hét derde objekt van de ruim

tel ijke planning heeft genoemd, vormt de eigenlijke 

aktiviteit van de planning. Via ruimtelijke planning 

kunnen we organisatie en milieu in elkaar schuiven, 

althans voorzover nodi g ten behoeve van de ruimte

lijke inrichting (ruimtelijke planninR is geen in

richtin~ van de samenleving), Om deze afstemming te 

kunnen bereiken, beschikt de ruimtelijke planning • 

in principe over instrumenten die geb~seerd zijn op 



een viertal mirldelen(78): 

-lokatie- e n ruimte-indelini:; 

-technische lnri ch tinR 

-(esthetische) vormRevin1; 

-m i li euzorg 

In een totaalov erz icht ziet ruimtelijke planning 

er als volgt uit, 

Organisatie vin de 
nmcnlc,·ing 

Element.) 

Het milieu van 
de samenleving 

afstcmmin11 clement t en 2 
door middel van dagelijkse activiteiten. 
door middel van beleid van elke dag,• 
door mid<kl van uratcgisch bcftid(planning)• 

L uiteenvallend in 
bclcidsvoorbercidin1 
bcleidsvas1s1clling 
beleidsuitvoering 

L[ rransform:rcndc 
planning(inrich
ling-+- beheer) 
conserverende 
planning (beheer) 

(bron: Kreu

ke ls, p 13?) 

met behulp van 
-locatie en ruimle

indcling 
- lcchnischc in

richting 
-esthetische "Orm

gcving 
-milieuzorg 

• Dit beleid en deze planning 11:oml op diverse fronten binnen en buiten de o,·crhcid (men denkt 
aan beleggers, proj~clontwiHclaars , grote bedrijven . bouwmaatschappijen) tot si and. De over• 
heid heeft 10, op bepaalde hoogle de wettelijke middelen om een overkoepelend beleid en 
planning op_dil terrein te realiseren. Tol op bepaalde hoogle, omda1 ze afhankelijk blijft van de 
medewerking en /of acties van een groot aantal partijen binnen en builen de overheid. die niet 
rechtslrecks gebonden Lijn aan hel veld van ruimtelijke ordening. 

We kunnen nog verder aîbakenen. De bijdrage van de 

r uimtelijke plnnnin1; is namelijk samenges teld~t twee 

o nder~elen, een aktie f ged eelte dat ligt in de maat

regelensfeer, in de sfeer van plannen maken en laten 

uitvoeren 6n een p ~ss ief gedeelte dat ligt in de 

regulering ssfeer, het maken en bewaken van voorschrif

ten, vergunningenuitgi fte e.d.(79). Zowel voor maat

regelen al s voor r egu l e ring geldt dat het beleidsveld 

ruimtelijke planning inKebed is in het totale over

heid~beleid en daar ni et los van gezi en mag worden, 

zoals we in 3.1. steld en. 

Op alle a f zonderlijke in s t r ume nten zullen we hier 

niet ingaan; ne hoofd l i;jnen heb be n we aangegeven en 

in de volgende passaReS van dit hoofdstuk zullen we, 

gedeeltelijk vnn11i t een kritiek op het huidige funk

tioneren van de ruimtelijke planning, nader aangeven 

hoe wij de taak van de ruimtElijke planning zien. 
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De Klerk kenmerkt de huidige planning als vol g t( 80) : 

-sterk verbrokkelde produktplanning met vage doel-

einden gericht op politieke consensus; 

-ontbreken van een lange termijn visie; 

-overdosis aandacht voor procedures; 

-bureaucratisering en overorganisatie; 

-zwakke funktie van het inhoudelijke onderzoek. 

Daarnaast wijst hij erop da t in de ruimte l i jke plan

ning de "kwaliteit" van de aktie niet meer voorop 

staat, een negatieve tendens. Geusebroek vat in en

kele bewoordinRen een kenmerkende ontwikkeling samen 

van het ! na tste decennium. Ee n ontwikkeling die s teeds 

meer aan kritiek onderhevig is, Hij wijst erop , dat 

de doelstelling van de ruimtelijke ordening zich 

zozeer heeft uitgebreid, dat niet alleen meer ee n 

leitbild voor de toekomst gebod en wordt als beoor

deling voor te nemen deelbesliesingen, maar dat ook 

het daadw ~rkelijk realiseren van gewenste ontw i kke 

lingen tot de taak van de R.O. is gP.worden. Hierdoor 

is een zeer g rote spanning ontstaan tussen brede 

doelstelling en feitelijk e rejkwijd te(81). 

Voor ons is dit laatste punt éé n van de belang

rijkst e aanRrijpingspunten om tot een " herformule

ring " van de ruimtelijke planning te komen. Daarbij 

gaan wij er vanuit dat de reikwi jd te be pa lend is 

voor de mogeli jk heden en dat doelstellingen daarva n 

afhank e li j k moeten zijn. 

Van der Cammen stelt dat h et begin van ruimtel ij ke 

pl.anninf' ligt bij het struktureren va n een r l a nolo

gisch prob l e em dat vervolgens op~elosl moet worden(02). 

Van den Be r g s preekt over planologi~che anRlyse(R5), 

niet heel in het algemeen, maar duidelijk toegesrits t 

op het do orlichten van de problemen in het plan-

geb i ed waar men een o ploss inP. voor moet vinden. 

Kreukel s tenslotte noemt het planoloe ische probleem. 

de finitie(84). Wi j merke n h ie rbij op, dat e rvoor ge

waakt mo et worde n om het beleid, zoals nu( 85) , te los 

van haar maatschappelijke kontekst en te los van de 

aktiemogelijkheden te formuleren. Planning zal meer 

"problem-oriënted" (moeten) zijn dan "goal-orjëntecl"(B(, 



planol. pro
bl eem struk 
tur e r e n 

t> 

llet strukture ren v;in ee n rrobl P. em hcrust op twee gang

bare met 'i ocl e n: 

-aan rlP. ha nd va n rP.l e vnnte maa tschappelijke en ruim

telijke ontwikkelingen; 

- rekenschap g Pven van alle aktoren die bij een ruim

telijk protleem zijn betrokken en van alle maat

schappelijke be lan~en waarvoor zij staanl8J). 

liet eerste signaleert een nreigend konflikt tussen 

ma;i tschappelijk e en rui mt e lijke ontwikkelingen; het 

tweede richt zich daar e~tegen op konflikten tussen 

aktoren . Van ~er Cammen pleit ervoor beide benade

rinren te kombineren omdat dan pas een kompleet in

zicht mor,e lijk i s in het planologisch probleem, Dit 

lijkt overi r,e ns ook een etidente zaa k omdat een pla

noloc isch probl e em zowel een ruimtelijk als een maat

schappelijk rrobleem is . liet oplossen van een plano

lor,isch proble Rm is in de literatuur zeer weinig be-

3chreven (ü8). ~ls dat hP. t geval is, zoekt men~t 

daarbij i n he t scheiden van een beleidsvraagstuk in 

ee n inhoud e lijke en een procedurele komponent ( F'aludi: 

substantive vs . proc e dural). ~en oplossinr, is alleen 

mogelijk als men niet allee n nagaat "wat te doen" 

maar ook ''hóe dat t~ doen''! 

In r ec ente literatuur wornt er op ge we ze n nat s owel 

voor het "wat te doen" als het "hoe dat t e doen" voor

a l het "w;it kan men rlo,rn" bepalend is. Coverde wijst 

er op dat, omdat het objekt van planning meer cPn

traal moet kome n te ~taan, men zich meer zal moete n 

bezinnen op 1e vraar, wat er gepland kan en moet worden 

en minder op rle vraaR hoe er g epland moet worden(89). 

Wat men kan bepaalt uiteindelijk wat men doet(90). 

In schema is nit als volgt samen te vatten1 

pl anol. pro- · 
hl eem oplos
sen 

door 
eerst bepa-
len en dan 
wat kan 

'

bepalen 
doen 

'

bepalen 
.goen 

afhankeliikheid 

wat 

hoe 
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~;en aantal auteurs werkt het ''·wat kan de ruimtelijke 

planning" verrler uit en doet een poging tot een her

formulerin g te komen ten aanzie n van de rol van de 

ruimtelijke planning , 

In de huidige planningpraktijk is er een sterke gelijk

stelling waarneembaar tussen beleidsplanning (het 

plannen van organisatie en procedur~s) en ruimtelijke 

planning(91). De inhoudelijke komponent is naar de 

achtergrond gedrongen. Wissink gaat in zijn kritiek 

hierop nogal ver(92)1 "onder de planolog en zijn de 

vernieuwing beogende inspanningen voornamelijk ge

richt op procedures en instrumenten, er treedt een 

verwaarlozing op van de objekt-studie. Gezien de fei 

telijke mogelijkheden van de praktijk , lijkt de aan

sluiting bij al die theore tici een twijfelachtige 

zaak te worden". Deze verwaarlozing van rle objektstudie 

is gepaard gegaan met een toenemende twijfel over de 

greep die de ruimtelijke planning op de ruimtelijke 

ontwikkeling kan hebben(93). Als oplossing wijst 

Wissink op een hernieuwde konfrontatie tussen oor s prong 

aard en mate van autonomie van maatschappelijke pro

cessen en anderzijds betekeniRsen, mogelijkheden en 

feitelijk e en normati e ve gren?.en van overheidsin

ç rijpen. Meer inzicht zou moeten worden verkregen in 

ruimtelijke problemen en daarmee verh onden sociaal

ruimtelijke processen(9~)en, daarm e e in verband staande 

in de mogelijkheden van de ruimtelijke planning. 

Ruimtelijke voorstellen zullen direkt gekoppeld moe

ten worden aan een ins trumentari u m. 

De Klerk stelt dat de planning is losgemaakt van 

zijn inhoud, terwijl de inhoud toch juist telt en niet 

de procedurele vorm; men beoord eelt in rle samenle

ving het plan op zijn inhoud(95) en op zijn resul

taten. Wat vo l gens hem nodig is, is het inruilen va n 

de pretentie van proc edur e le ratio nalit e it en 01r1vat 

tendh e id voor inhoud e lijke ger i chtheid op rle onlos si nP, 

van ruimtelijke vra'tgstukken: rle kwaliteit van aktie 

(96). ~venals Frieling wijst de Klerk op de noodzaak 

,an een terugkeer naar wat hij noemt het inh ou<le

lijke profeesionalisme(96); zijn invloed zal de 



ruim•elijke planning noóit kunnen ontlenen aan een 

machtspositie als integratiekader, maar uitsluitend 

op gr ond van eigen vakbekwaamheid(97). Huimtelij ke 

planning moet terug naar de bescheiden doch konkrete 

zi n van het woord: de inrichting van ons land, en niet 

van de samenleving(97). 

P.en bescheiden vorm van planning dus; volgens v.Ge

nugten(98) zou die moeten voldoen aan de volgende 

kenmerken: 

-benadrukken dat H.O. weliswaar een vorm van maat

schappelijke planning is, maar dat het slechte een 

facet betreft dat vaak ondergeschikt gemaakt wordt 

of is aan andere zaken (bijv. ekonomie); 

-effekti eve uitvoeringsorganen binnen de overheid 

nodig; 

-stuksgewijze en inkrementele veranderingen; 

-accent op marktgeoriënteerde strategie; 

-nieuwe he langstelling voor het Acala aan instru-

menten (bezinning op effektiviteit). 

Ruimtelijk beleid is allereerst het reageren vanuit 

een omlijnde positie: niet het ageren sec op grond 

van bepaalde wenselijkheden en inzichten , maar ageren 

in een wereld van reëele handelingeproceeaen. Ruim

telijk beleid wordt niet gevoerd vanuit een onaf

hankelijke etuurpositie, maar is relatief, d.w.z. 

ingebed in een complex geheel van verhoudingen(99). 

De laatste jaren heeft de ruim teli jke planning de 

eigen hand over s peeld, omdat de verhouding ruimte

lijke ordenin~-sociale orde zodanig is, dat de po

ging van bestuursinstanties om zich naar het centrum 

van bewegingte manoevreren uitloopt op een verwij

dering van de reëele handelingeprakti jk(100). 

Voor de toekomst is het voor de ruimtelijke plan

ning i~ haar relatie tot de brede maatschappelijke 

en bestuurlijke omgeving dan ook van belang(101): 

1.om analyses van het wel en niet beïnvloedbare 

deel van maa Lschappelijke ontwikkelingen in het 

algemeen en daarmee samenhangende sociaal-ruim

telijke processen centraler te stellen (het ont

wikkelen van funktionele en reallstiache 
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ruimtelijke concepties); 

2.om meer aandacht te schenke n aan mogelijkheden en 

grenzen van regelgeving; 

3.om samenspel te ontwikkelen met maatschappelijke 

eleutelaktoren, nu de overheid zelf meer belang

hebbende wordt bij de realisering van bepaalde 

ruimtelijke ontwikkelingen (groeikernen, buffer

zones). 

Het pleidooi uit de recente literatuur is een plei

dooi voor het concentreren van een ruimtelijk plan 

op die elementen die manipuleerbaar zijn, daarmee 

een accent leggend op beschikbare of te mobiliseren 

middelen. In een tijd waarin wordt vastgesteld dat 

er nogal wat verschijnselen zijn die niet door plan

nin r, beïnvloedbaar blijken, l ijkt het verstandig 

weer meer naar het objekt zelf, naar de ruimtelijke 

planning en de daarin optredende krachten, te gaan 

kijken, in relatie tot en in kombinatie met demo

gelijkheden en r,ren~en van de ruimtelijke planning 

(102). De behandelde auteurs wijzen op een beschei

dener, voorzichtiger opstelling van de planning, op 

meer ger ichtheid op het ruimtelijk e , op een betere 

afstemmj_ng tussen sociaal-ruimtelijke procP.ssen en 

ruimtelijke plannen en op een bezinning op de :grenzen 

van planning en het instrumentariu~. In het begin 

van dit hoofdstuk hebben we het aktiviteiteneystP.em 

behandeld als ee n "begrip" dat voor een betere af

stemming zou kunnen zorgdragen. Maar in welk kader 

en met welke mogelijkheden? 

De etrategieche planningsconceptie( 103) ie naar 

onze mening de meest effektieve; in deze conceptie 

ie planning gericht op datgene wat men denkt te 

kdnnen be reiken . Of met ande r e woorden: het in plan 

ning gericht op "wat kunnen we", in tegenstelling 

tot normati eve en operationele planning die respek

tievelijk ge r icht zijn op "wat wensen we" en "wat 

moeten we bereiken gezie n de gestelde doelen"(104). 

De strategische planning beantwoordt aan de in de 



voorgaande paraRrafen gestelde " voorwaarden" ten aan

zien van een herformulering van de ruimtelijke plan

ning, ~en herformulering die in onze ogen neerkomt 

or een omslag van normati eve planning naar strate

Hische planning, met dien verstande dat er altijd 

sprake zal (moeten) zijn van normatieve uitgangspun

ten, van een "wensbeeld"1"8en wisselwerking tussen 

normatieve en strategische aspekten zal dus blijven, 

Strategieche planninr, is te karakteriseren als plan

ning WRarvoor nn ~ekerheid een gegeven is~ waar onder

handelingen de basis vormen voor de besluitvorming, 

waar het aktieproces flexibel en open is en waarbij 

een onderscheid gemaakt wordt tussen fundamentele en 

inkrementele bes! issingen "(105), De nu volgend<> 

passages zullen op deze kenmerken nader ingaan door 

ze te plaatsen in het kader van de "herformulering". 

Fundamentele en inkrementele beslissingen rekent 

l'riedm'<nn tot de twee "basic forms of planning" 1 

de innovative planni ng (o ntwikkel-planning) en de 

allocative planning (toedeelplanning)(106), Hij stelt 

verder dat beide vormen van planning elkaar nodig 

hebben; de één om ontwikkelingen uit te zetten, de 

ander om voor het evenwicht en de kontrole te 

zorgen( 107). 'l'en lleuvelhof spreekt over inkremen-

teel en innovatief be leid(108); innovatief beleid 

wordt als kreat i éf aangemerkt, brengt ontwikkelingen 

op gang, terwijl inkrementeel leleid weinig profilering 

heeft en weinig veranderingen aanbrengt in de be

staande toestand , Samengevat zouden we kunnen stellen 

dat er sprake is van twee tegengestelde aktiviteiten, 

maar dat daar juist een gewenste evenwichtssituatie 

uit voortkomt, 

In dat kader ku nnen we ook de pleidooien in de re

cente lit era tuur voor enerzijds rlanning van het 

minimal e en anderzijds inkrementele planning in el

kaars verlengde plaatsen. Goudappel merkt op(109) 

dat planning opgevat moet worden als het (slechts) 

scheppen van voorwaarden voor ontwikkelingen; een 

konditionerende taak dus. Die taak zal ook benadrukt 
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dienen te worden om de inh oudelijke taak van de 

ruimtelijke planning te herwaardPren Pn om het besef 

te laten doorklinken dat er grenzen zijn aan de ruim

telijke planninF,, Pl ann ing moet volgens Goudappel 

vormgegeven worden als planninR van het minimale: 

het zoeken naar zichzelf onderhoudende proc essen 

die zoveel moge lijk hun gang moeten kunnen ~aan. 

Daarmee sluit hij in feite aan op iets wat Van Gun 

steren ooit naar voren bracht(11n); die meende <lat 

een Aamenhandelingsstruktuur a ltijd een mengsel is 

van formele en informele processen , De formele struk

tuur -en dus ook de plan ning- wordt ineffektief en 

een mythe als geprobeer ·l wordt hem tot de dage lijkse 

werkelij kheid te maken. Formele strukturen kunnen 

alleen ztnvol zijn als ze de realiteit van de dage

lijkse informele processen erkennen en hun direkte rol 

een beperkte is (incidenteel optreden), Hun direkte 

werkinF, moet daarente~en wel e en permanente zijn, In 

deze benadering zien wi j een aanzet tot wat Goudappel 

planni n~ van het minimale noemt, Geusebr oek omschrijft 

het als vnlgt(111), terwille van de Relonfwaardig

heid van ~e ruimt e lijke planning (de kracht ervan 

moet niet over s chat worden) moeten bestaande maxi

male definities van ruimt elijke pl anning ve r van,~n 

worden donr meer op minimum ~ericht e omschrijvinRen, 

Bui t tenslotte wijst op "effectieve strotegic plan

ning", dwz planning gericht op reali satie van par

tiële cruciale ingrepen waaraan de ruimtelijke pht

wikkeling zich aanpast, in plaats van een planning 

gericht op integrale ruimtelijke procesbeheersing(11~). 

Men stelt daarm~e dus, dat de ruimtelijke planning 

zich zal moeten richten op de (haalbare!) hoofd

lijnen voor een gewenste ruimtelijke o~twikkeling 

(hoofdlijnen wil niet zegrren <l ~t het om globale 

zaken gaat , hoofdlijnen kunnen heel konkreet zijn) 

met daarbinnen ruimte voor de aktiviteiten van de 

handelin1:sverbanden; op die 'verbanden' heeft de 

ruimtelijke planning immers nauwelijks enige greep. 

Toch zijn het juist die aktiviteiten die de aanlei-



dine vorme n voor ,,,, , ruimtelijke struktuur en de 

ruimtelijke pla"nine. lnk rementele planning wordt 

dan al3 ee n f(eschikte vorm van planninr, F,enoemd om

dat deze het J i chtste staat bij de maats~happelijke 

ontwikkel in,:e n( 11 5) . 

lnkrP.mentele planning is planning per eeval, waarbij 

een konfrontatie plaatsvindt tussen alle spelende 

belanf(en (zodat er altijd compromissen ont~taan); het 

wordt daarom ook vaak als weinig veranderinRen bren-
' qe nde of behoudende planning genoemd waarbij geen 1oRlen 

maar middelen en aktie voorop etaan(11~). Is het 

en erzijds dus ee11 planninF, <lii, nooit in 'extremis' 

zal vervallen, an.Jerzi jds is het wel een realisti-

sche pla11,iing(11 5 ), r-eri.cht op het wep.:nemen van 

'ona anpename situat ies' en bepaald donr de midde-

len ,an niP.t door <loeleinden( 11 6) . lie t is meer een 

planni nr; in de zin van regeling ~an een planning 

in de zin van ontwerp. Is dit voor dP korte termijn 

we llicht aantrekkelijk en het mee st succP.svol , toch 

kan hP.t ruimt Plijk beleid , zoals elke vorm van be 

l ~i d, ni e t zon rl er Ren basiR; nen l1asis in rle vorm 

van een cont inue li j n (het lanKe termijn-perspek

t.i e f(117)). •;~n hoofdlijn voor rle 1:ewenste ruimte-

, i,jke on t wikkel ir,r; is norlig opclat. zich konkreet 

vonrdoende pr nb leme'l or hun jui s te waardP. beoordeeld 

kunnen worden en rle konse rtu entiefJ ervan v00r de 

t oekomst in ~esc hat nn af1;ewogen. ~e n toekomntbeeld 

in zeker 1;ewenst (plann i nP van ontwerp), maar da~r

hinnen ic. p1 ·rnflexibi liteit, de mog"Jijkheld tot 

na~passin~en nodi ~ (plann ing a ls regeling). 

WP. ~on3tater~n hier ~at ' plannine van de minimale 

h,wfdlijn' en 'i nkrement e le plan11in1<' elkaar aan

vullen; inkremente le planning a ls dP. meest ~eschikte 

vorM ,,an planninR om socia~l -ru imtelijke problemen 

op te lansen en planning van het minimale om de 

va st e h:)ofdlij11 ,1an te gPven vo or het uit ruimteli,jke 

over·wA1,in1<on me,ast 1;r,wens t.e strnk t uurbeeld. Tn dezr, 

hno f c\1 ijn z it e en e lement van eindtoestannplanning, 

voor een wijziqing zou ook Aen fundamentele be leins

omkeer. noni 1; zijn; bij de 'i nvulline' is echter 
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beh oefte aan flexibilite i t(118) omdat in de prak~ 

tijk bijna alle plannen nanaepast moet e n worrien ( 11 9) , 

1' inrlt oestandplanni n1; zon rler hesef van de wijze w:iar 

op die toestand RP.r ealis eerd zou mo eten word,an is 

eve n zinloos als een flexibele, inkr ement~ l o plan

ning zonder i de e van een 1;ewenste to •es t an ,J. Op di t 

punt aanrekomen zijn we weer terug bij de t we e 

basic farms of planning van Friedmann , d ie beide 

hun inbreng dienen te hebben. 

De keuze die wi.i maken is een ke11zP. voor de s tra

te15ische plannin1,sconceptie. liet 'wa t kunnen we 

doen ' staat voorop. Wat de ruimt e li j ke planning kan 

doen en ook moet doen i s het uitzett en van ee n hoofd

lijn voor de Rewenste ruimteli j ke st r uktuur. naarbij 

zal zoveel mogelijk aansluiting ~e zoc ht moet en wor

~en bij rle konkretP. hande lin r;npraktijk der aktivi 

teitens ystemen, zo,Jat flexibil iteit en inkrementele 

plan ninff nodig zijn om rle uiteindelijk e ruim te lijke 

struktuu r vast te le1,v,en. Deze keuze voor een stra

te1üsche benadering is, zoals we r e eds bear1sumen 

tnerden, bepaald door ho t ffe kon s tat ee rde f a len van 

normatieve benadnringen en rle ff rot e twijfel8 om

t rent de effektivi tei t van ruimtelijk ') ,,1anning. liet 

probleem r icht z ich dan vooral op het F.ebruik van 

rloelstellinp;en in de ruimteli ,ike planning als eerste 

fase van het planontwikkelinF.spr oc es . 

Buit stelt duidelijk(1 ?0) dat doelst e llin~e n in ie

der geval een onontkoombare basis zijn vnor rlP. ruim

telijke planninr; (anders zou er vol 1-:ens Ten Heuvel

hof sprake zijn van paniekerig, on~est rukturnerd 

beleid(121)), maar, vervolF,t hij, ze zijn niet zo 

zeer te bearr;umenteren vanuit de we ns tot een in

houdelijk beter plan te ~~ nnen kome n, maar mee r van~ 

uit de wens om het planproces overzi nhte lijker/ i n

zinhtelijker te maken. De plaatsbepelin~ van het i n

strument R. O. wordt erdoor ne rliend(1 22) (politieke 

d·iid e li,ikheid, bevorilering openbaarhe id en in 8p ra:ik, 

consensusvormin ,;) . Overir,-ens is het naa r onze :r) ~ 

nihg nog maar de vraag of een aspekt al 3 ( bevorde -



ring van) Inspraak niet, zoals Ruit rloet, ~Are kenrl 

mo e t. worrlcn tot eP.n inhourl,, l ijke verbetering van 

plannen. 

!!P t hP.l:rnr;rijk~tP. prn-•lor>lc.t c llin ,'-'. P.11 - :irp:uroP.nt, 'eP.n 

hasis Is nodi g ', wor •lt in rlt> literatuur verr;ezel,l 

rloor een a antal contra-arr;umenten(121), 

- dnelstcllin r:0nfor.rnulP.rinF, i s van b~pP.rkte of P,ener

l e i waarrle 0mrlnt rle overheid nlet voldoende effek-

t. i ~ f kan ir1::ri j pen; 

- rle fr>itP.lijk P r•iimteli,ike ont-,ikkeling voltrekt 

zich ona~han :{P] ijk; 

lw id " aspekt. <' n l,el•l•crn we in ? .1. en 2 . ? . 1-ehanileld, 

- rto c l ste lli n,;e n 7,i,in t e st'lr, als he t pl :an af is, 

zij 11 de ontwi<kelin ,;e n al weer vce1 ve rrl er, rte tij~s

;~e l,01:, f P. nhe j :i " ,1. !'! rlo ~ l ~ t.e] 1 i n,{e:1; 

rl P 'mi x ' van minimal e en inkrementele planninr; kan 

cii -t, prob't ~ PJII v+!r ·11 inclerP.: 1, 

- ,loel st c llitwen :d ,in onderwerp ·, an f'P.n b<>lanp;en-

~~ r _i ,j ,J P. tJ ric nJtP.i.nd Pli j kP. pl an inhnu rl iR riaar he+, rr,

B11 lt art'~ van r.; n ni e t. v a r, een r;it]on~le af,..., e,:i ng; 

- ee r· nat11urli,jkP. ontwik ke l inr. van de sa1:1 ,:- nlevi.n,r 

is te pr e fereren. 

I n v~rbanrl mPt cl ':' zf:! la .:::t t.stc twee F1tnt0n rH:: r kt De 

t:l c rk op( 1 ?,1) ,J . , t er tun" e r. proces Pn inhoud van 

plar ni111, p;r,1:n a nrl ere r e L,tie is rlan m"cht. Macht om 

de i :1hnu rl te Ue î nv l oP. dcn; e e n plan is niet v e 0l meP.r 

dan rl 9 r; oin van ;0,1.ch t s pos i ti es en rneni nrr~ v e rschill en. 

Ook Ruit si gnal eert rleze spanninp; tussen doelstel-

1 ingen en rnimtel i,jke voo rstellen( 125 ) , zij het 

r1,,.n vanuit een ander perspektief. Dat heide, hoewel 

zij op p;rond van de theorie heel dicht bij elkaar 

horen te ligp;en, in de praktijk daaraan ni e t voldoen 

is te wijten aan ~ee hoofdproblemen bij het gebruik 

van rloelstellin~en ( 126 ) , 

1.de hogr,re rlo e lst ellingen zijn zo vaap; rlat ieder 

het ermee eens kan z ijn en rlat vrijwel alle mo

gr. l i, jke plannen eraan voldoen; 

2 .pas al~ beleidslijnen tot in detail ~ijn uitge

werkt is er iets te zep;gen over uitvo P.r baarheid 

en realiteitswaarde van gestelde doelen. 
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Doelstellingen mogen niP.t in de eerste f,,.se van he t 

planningsproces geisoleerrl worden; ZP. zijn niet te 

ontwikkelen volgens een P.igen methodiek maar ze ont.

wikkelen zich tijdens het planproces en zijn het 

resultaat van een voortdurende bezinning op het plan 

tijdens het planningproces om inkon s istenties te 

vermijden en prioriteiten vast te Atellen. 

Deze benadering, die wij weliswaar onderschrijven, 

spreekt in onze opinie iets te generaliserend 

over donlstellinp;en ; immers politi eke doelstellingen 

zullen onwrikbaar vast liggen, terwijl plannings 

doelstellingen zoals zojuist aange p;even, aan wijzi

ginp;en onderhevig moeten kunnen zijn . Het gebruik 

van rloelstellinp;en zourlen wij direkt willen koppelen 

aan begrippen als maakbaarhe id en haalbaarheid, over

eenkomstig de strategische planningsconceptie. liet in

strumentarium en de beînvloedingsmogelijkheden die 

d"arvan afhankelijk zijn, bepalen in hoeverre een 

doelstelling "reëel" genoemd kan worden . Om haalbaar

heid en maakbaarheid te weten,zijn toekomstonder

zoek , gebaseerd op intuïtieve , wet enschappelijke 

en politieke kenhaarheid(127), en de aanwezige 

funktion eel -ruimtP.11,jke str,1kturen van groot belang. 

Inzicht in die strukturen en hun we rking (aktivi

téitensystemen, stagerapport) is niet alleen van 

belanp; om doelstelli 11 gen t e toetse n , maar daarnaa"t 

ook om meer kwalitatieve aspekten in de ruimtelijke 

planning te kunnen inbrengen(120) zon" t een betere 

aansluiting op sociaal-ruimtelijke processen tot 

stand kan komen. Planning is ondervinding(129) . 



NOTl•:N HrJfWJJS'J'UK 4 

Kreuk e ls, p 12 3 

Y.reuk els , p 124 

( 7 5) 

( 7(,) 

(7ï) zi e voor de ze problematiek de üjrlrage van 

Wissink in Wi ssink/N ee dham. 

(78) 

(79) 

~reukel s , p 128 ,129 

(RO) 

(n 1) 

( 82) 

( -:;3 ) 

ten lleuvelhof's onderschei'1 in besllssingen 

sluit aan bij rleze " sferen" , ten lleuvelhof, 

De Klerk, p 20 in WisRink/Needham 

r. eu sebr oek , p 201 

v . d . Cammen , p 1,) 2 

v . d . Berg , p 160 

( 84 ) Kreukels , p 151 

(85 ) Verduyn en Puylaert , p 608 

(86) Friedmann, p 15 ,1 6 

( fJ?) v.rl. Cammen, p 14 5 ,14 1, 

(8R) v.d. Camme n, p 170 

(09) r.overrle , p 9~ in Wissink/~eedham 

(90) zie ook de ar tikelen van Frieling en Sa l et 

( 91) v.d. Camme n , p 135 

(92) wissink , p 1x 

(93) 1./is sink, p t\ in Wi ssi nk/Nee dliil.m 

( 9t\) 

(95) 

(96 ) 

(97) 

Ganz evl e n , 

De Klerk , 

De Klerk , 

Frieling , 

p 

)) 

p 

p 

6'.,, in Wiss.injc/lleedham 

16 ln \..'i ss i nk/Ne edham 

21 in Wissink/ Nee rlham 

2/,8 

(9n) v. Genu Rten , p 41,t\ 2 in Wissink/Needham 

(99) Salet, p 300 

( ,00) Salet, p 301 

( 101 ) C:euBebroek, p 200 

( 1fl2) Wissink , p 1x 

( 1rJ3) Jantsch maakte onderscheid tnssPn normat ieve 

planning, orPrationele planning en stra te

gisc he planninr ; v . Vught, p 86 

(10,1) v. Vught, p86 

( 10~) v. Vught, p 104 

( 1rJ6) ' riedmann, p 51-71 

(1 07) Friedmann, p 83 

p 1,) 1 

( 108) 

( 109) 

(110) 

( 111 ) 

( 112) 

( 113) 

(114) 

(115) 

ten Heuvelhof, p 98 ,99 

Gouclappel, p 8 

Wissink, p 96 ,97 

Geusebroek, p 203 

Buit 1982, p 32 

o.a. Wissink, p 108 

v. Vught, p 183 

v. Genugten , p 39 in Wissink/Neerlham 

75 

(116) 

( 117) 

( 110) 

v . Vught spreekt van een hoge feasib i l ity , p 80 

v. Ginrleren, p 50 in Wissink/Needham 

fl exibiliteit-ex-ante wel t e verstaan: dit 

is flexibiliteit vooraf aan een beslissinK. 

In t egens+.elling tot flexibiliteit-ex-p os t: 

de wij zig ing van een genomen beslissing , ten 

lleuvelhof, p 99 -1 01 

( 11 9) ten Heuvelhof haalt hi er Fal udi aan, p 2?0 

(12 0 ) Buit 197 8 , p 18 

(12 1 ) ten Heuvelhof, p 71 - 84 

(122) nuit 197 8 , p 21 

(123) Buit 1978, p 22-24 en ten Heuvelhof, p 74 

(124) De Klerk, p 21 in Wi e sink/Needham 

( 125) Buit 1978, p 4 

(126) Gan~ev les , p 63 in Wiesink/Ne edham 

(127) v. Doorn en v. VuGht 

(128) Hetsen, p 10 3 

(129) D'66, p 31 



SAM lsNVATTlNG D:•: -; i, Il 

De e l II behandelt de r o l van de ruimtelijke planning 

in relatie tot sociaal-ruimtelijke processen en de 

vorm die de ruimtelijke planning daartoe dient aan 

te nemen. 

8en bezinning op de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van de ruimtelijke planning leert ons dat we tot een 

herformulerin g mo e ten komen van ne taak én inrichting 

van die planning. Ruimtelijke planning is te karak

teriseren als maatschap pelijk-volgend en ruimtelijk

a turend. De ~oRelijheden moet e n gerelativeerd worden 

vanwege de "vr i jhe i d der maatschappeli j ke krachten~ 

en de Re ringe beln v loedingsmogel i jkheden, gepaard 

gaande met twijfel omtrent de effektiviteit van maat

r eRe l e n. !sen overwaardering van de ruimtelijke 

planning heeft vooral plaatsgevonden door haar een 

o n t wikk e lingsfunk t i e toe te kenne n , waar "slechts" 

van een gele idende funktie sprak e kan zijn, en door 

de facet taak, t en koste van de ruimt e lijke sektor, 

ui t te breiden hoewe l juist d eze sektor de eerste 

aandacht verdient. 

Ken omslag en een h e rformulering zijn nodig. In 

hoofdstuk 3 wordt Gew ez e n op de relatieve positie 

van h et ruimtelijk b e leid in het totale overheids

hele i dskader, o r de ru i me aktiviteit van de ru i m

t e lijke planning a ls k ombinatie van inzichtvorming, 

bes lu i tvorming en akti e en op de positie van het 

ond e r zoek, waarb ij mee r beleidsverkennend onderzoek 

wordt aanbevolen. Gekn mbineerd met de konklusies 

uit hoofdstuk 2 l e idt dit tot de keuze voor de stra

tegis che , ,lanningsconce r tie die in hoofdstuk 4 wordt 

ge maakt . Deze c onc ep tie stelt het "wat kdnnen we" 

centraal, in t c[;e n s t el ling tot de meestal gebruike

li jke normati ev e c on~ept ie (wat we n s en we). 

Rinnen de stra tegisch e conceptie wijzen we v ervol

ge:is op het b e lang van p lann in,; van h e t minimale

hoofdlijnenplannin4-Jn komuinati e met inkrementele 

76 

planninR voor de "invulling". De kwaliteit van de 

aktie kan verbet e rd worden door d eze basisprincipes 

te kieze n , door het aktiviteitensysteem als uitgangA 

punt van planning te nemen, door een besc he i dene r 

doch teeelijkertijd effektievere positie voor d e 

ruimtelijke planning te claimen, kort om door uit te 

gaan van datgene wat de ruimt e l ij k e planning w~l 

kan. De aanzet daartoP. wordt in dee l Il g e ge ven; 

in het vol g ende deel, III, zullen we dez e aanzet 

konkreet uitwerk e n. 



DE8L III 

llUIMT i·:I..LTKE l 'L ANNI :ir. EN 

Ef'.ONOMI J•: 



DlsEL III :IUJM'rf:LIJKJ,; PLANNING EN EKON OMit 

O. INI , :ID ING 

l n de de l e n J e n II van dit afstude ervers l ag hebben 

we de th eore tische basis gelegd voor het formuleren 

van de bijd rage die de ruim te li jke planning kan 

l everen aan de ekonomis che ontwi kkeling, In deel I 

werd het fun dame nt ~le verband t.usse n ekonomische 

ontwi s ke ling en ruimtelijke i nrichting behandeld 

e n in deel II ging in op de mogel i jkheden en mmo

ge l ij khede n van de ruimteli j ke planning, specifiek 

in r elati e tot maat schappe lijke ontwikkelingen. 

Deel III zal een integratie tot stand moe ten bren

Ren tusnen de beide voorgaande delen , waarbij 

e en eige n visie zal ontstaan op de r ol di e de ruim

telijke plann i ng kan 8rPl en in r e latie t o t ekono

mische on twikk elingen, 

Deel III heeft in eerste instantie daardoor e en 

methodi sc h karakter . In hoofdstu k j maken we een 

ond ers c heid tusse n drie basisD1nkties van planning. 

Dit ondr rs chPid is al ge meen en niet specifiek voor 

de re lat ie me t de ekonomie. Het ondersche id, dat 

wij ve rv.ol ge ns ook uitwerken naar e e n in ntrumenta

rium, is ech ter essent.ieel om de inv loe d van de 

ruimteli j ke plan ning aan te geve n, en dus ook om 

de invloed op de ekonomie aan te geven, Uit hoofd

s tu k 1 zal bl ijken welk instrument wij menen dat de 

ruimt e lijke planning kan hantere n om de ruimteli jke 

inrichting in het al geme en en daardoor indirekt de 

ekonomische ontwikkeling te beïnvloeden . Voor het 

(inter)gem eentelijke nivo werken we dat nader uit, 

r~ hoofdstuk 2 van deel IJl Raan we nader in op 

de óntwikkelingsfunktie van de ruimtelijke· planning, 

in het bijzonder ten aanzien van de ekonomie, Deze 

ontwikkP.lings funktie ( één van de drie basisfunkties) 

is in heefd§tuk 1 als de belangrijkste ge noemd en 

het daar ontwi kk elde i nstrum ent ar ium hehoort tot 

die f unktieJ in het bijzonder het struktuurplan, 

In de slotparagraaf van hoofdstuk 2 besteden we 
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aandac ht aan de inhoudelijke a s pekten van de ze ont 

wik kelingsfunktie; in hoofdlijnen sch etsen we daar 

welke e lementen het struktuurplan moet bevatten 

in het kader van een ekon omis c he on twi kkeli ng , Te 

vens besteden we daar aandacht aan de Öe s tuurli jke 

'attitude' die daarbi j zou mo eten heh oren. 

In hoofdstuk 3 gaan we in op ne betekenis van de 

rol die wij de ruim teli jke planning toeAchri jven 

voor de drie basisel emente n van de ruimt elijke plan

ning, inzichtvorming, besluitvorm i ng en aktie, Voor 

we in hoofdstuk 4 d ie bijdrage zoals wij di e zien 

expliciet zullen formul e r en, beschrijven we in 

hoofdstuk 3 hoe in zichtvor ming , heslu itvo rm ing en 

a kt ie in de ru imt eli jke plann i ng moeten ve rlop en 

ten aanz ien van ekonomische ontwi è ke li nge n, Oe 

strekking van het ge echrevene naar is wel lich t ook 

ruimer, Overigens menen wij dat de methodische · op
merki nge n over de bijdrage van de ruimtelijke plan

ning ni e t alle en voor de · r e latie . met ekonomie gel

den, maar in het al F,e me en vàor de opste lling van 

de ru i mte li jke plann ing , 

In hoofdstuk ~ beschrijven we , s amenvattend , de 

bi j drage van de r uimtelij ke pl an ning op ( inter)ge 

meentelijk nivo aan ekonomische ontwikkelin ge n , 

zowel me thodi sc h al s i nh oud e l ij k, I n deel IV vo l g t 

nan de voorbeelduitwerking voor het Dr e chtstedenge 

bi e d , 



1. DE F'UNKTH:S VAN RUIM1'r~LIJ KE PLANNING 

I n deel II zijn we ingegaan op de invloed en demo 

Relijke inhoud van de ruimtelijke planning, We 

hebben daar onze voorkeur voor de strategische 

planningsconceptie uitgesproken, waarbij we funda

mentele en inkrementele beslissingen onderscheidden 

en de noodzaak en funktie daarvan beschreven. 

Op baRis van die theorie zouden we hier drie funkties 

van de ruimtelijke planning willen onderscheiden, 

Drie funkties overigens die korresponderen met drie 

nivo's van ruimtelijke planning (niet te verwarren 

met drie bestuursnivo's) en in feite met drie soorten 

van ruimtelijke plannen. Zoals we in het vervolg 

zullen zien is voor elk beetuursnivo deze driede

ling te maken. 

De drie funkties van ruimtelijke planning zijns 

1. de ideali s tische funktie; het maatsO'happelijk

ruimtelijk we ns beeld , meestal ter ug te vinden in 

de planrloel s t e llin~en; 

2 . de ontwi i,: ke lin,,sfun kti e (maatre1;elensfeer, zie 

dPel Il); <le rui mteli j ke bijdrage aan dat wenR 

bee ld, verw erkt in het plan; 

3. rie re,~ul 8rinr~sfunl~ti e (r e,{ulerin ,~sofeer , zie 

deel lI); de uitw erkin g van hot plan in de voor

Ar.hri ft e n. 
De ze in del l n13 zul le n ;,e eerst na:tr algemene strek-

k i n~ behand e l e n; in 1.1 e n 1.1.1. Raan we dan kon 

kr e et in op de i nstrumente le vorm en inhoud van de ze 

funk ties . 

De driedeling is naar onze mening een basis-driede

ling die 'los van elke planningsopvatting ' te maken 

is . Wij maken echter ge bruik van deze driedeling 

door haar or e en be paald e wi j ze in te vullen , waar

door we he t e iRene van de ze funkties scheiden e n 

1,ebruiken omdat op die wijze het meest d,lidnlijk kan 

worde n aan Regeven ho ever de invloed van de ruimte

lijke plan nin g kar · ga an t e h aan z ien van maatschap

p'llijke en ekonornisc lte ontwikkeli'lgen ~n omdat wij 

menen dat op rli e •,.,J jze, mPt behoud van het bestaan-

78 

de H.O .-in Atrumen tariu m, die planningsinvloed vorm 

en inhoud gegeven kan worden . 

In onze inter_ll_!:_etati e staat rle id eali s t i s c he _f~n_kti e 

voor het ruimtelijk e , 

maar meestal maatschappelijk-ruimtelijke we nsbeeld 

dat men voor ogen heeft; het is ei genlijk de filo

sofie achter het ruimtelijk plan. Dit beeld is 

vrijwel altijd politiek-ideologisch bepaald en dmv 

doelstellingen in de planvorming verwerkt . Het is 

de basis voor het ruimtelijk plan en mag vooraf 

niet beschouwd word en als het resultaat ervan. De 

doe lstell ingen behorende tot deze idealistische 

funktie zijn niet te isoleren van het verdere plan

proces en er is wat dat betreft sprake van een wis

selwerking met de twee 'lagere' funkties. Enerzijds 

fungeren ze als pro~ram voor die funkties , ander

zijds ec hter zal op die lagere nivo'e voortdurend 

gekeken moeten worden naar aspekten a ls haalbaarhe i d 

en maakbaarheid en vin ~t als het ware een k0nstante 

toetsing plaats. Het idealistische nivo ie Ramen te 

vatten als het nivo wa arop maat.schapr elijk-ruimte -

lijke uitgangspunten geformulee rd worden. 

De tweede funktie is de ontwikkelingAfunktie. Deze 

funktie kunnen we tot de 'maatregelensfeer ' van de 

ruimtelijke planning rekenen en bAsch ouw e n wij al s de 

'kern' van de r u imtelijke planning . liet Raa t hier 

om het. ontwik kelen en aancevcn van een funktion eel 

ruimtelijke hoofdstruktuur dl A pen aa ntal s truktu 

rerende elementen bevat. Op dit nivo wordt in wezen 

de vraag geste l d en beantwoord: ' Wat kun j e ruim

telijk doen in het kader van de idealisti s ch e funk

tie?' De ontwikkelinP, s funktie zet de ruimt e lijk-nAk

torale hoofdstruktuur uit waartoe de r,,ndame ntel e 

beslissingen behoren; hier vinden we de planning van 

het minimale, een basiselement in onze vi □ i c . Dit 

tweede nivo beer.houwen we als het centrale nivo, 

waar de ruimtelijke planning haar eigen be leid kan 

formuleren. We zull e n hier nog uitgebreid op teru g

komen. 



De reguler i ngsfunktie ten s lotte slui t aan op de ge

•. e nste flexibiliteit en inkremental.iteit. liet is 

de r egulerings ~f eer waarin akt i viteite n ingepast 

wnrden I n de KP WPnste ~,nk tio ne e l-ruimteli j ke struk

tuur en waar bij het aspekt van onde r linge afstemming 

e n opvang van e ffekten aan de orde is. Hier vindt 

de konfrontatie plaats tussen de ver s chillende ruim

teclaims en hi e r wordt uiteinde lijk ook de struk

t uur bepaald omdat op dit nivo de aktiviteitensyste

me n, de 'vrije maatschappelijke krachten' elkaar 

ontmo eten. Ri j de ontwikkelingsfunktie zijn ook 

r eeds afst e mmin gs vraags t ukken aan de orde gekomen, 

maar dat ha d t e maken me t de hoofdstruktuur en droes 

daar een ietwat hypothetisch karakter, t e rwijl op 

dit nivo 'de daad blj het woord gevoegd moet worden'. 

Oit re~ 1lerinijsn ivo is van g roo t be lang omdat het 

ui t ei ndeli j ke beeld voor een groot gedeelte hier 

ontstaat; tegelijkertijd is er vooraf weinig over 

t e ze ggen omdat de kontekst alti j d veranderlijk is. 

De praktijk is be palend. 

Dez P. drie fu nkt lP.s An n i vo' s van de ruimtelijke plan

ning wi jzen elk op een a nde re t ermijn; dat wil zeg

nen de ui t wer ki ng va n e en maat r egel of een uitspraak 

werkt doo r op ve r s c hill ende t e rmijnen al naar ~e

lanK het nivo van dP uitspraak of maatrege l. De idea

list ische funkt ie he eft eff ek t e n op lange termi j n; in 

d P. ontwikk el i111rs funkti e word t gP. tracht daa rvoor de 

r u im telljke st ru k ture n ui t t e ze tten, di t is een 

zaak van d E' mi drl e llan15e t ermiJn ( 10 jaar). De regu

leringsfunktie ri c ht zich op de korte t ermijn, e en 

periode die nog te overzien is ( t ot maximaal 4 

j a ar). Door de nken op en we r kP. n met de respe ktieve

li j ke nivo's en funkties maakt de planner duidel ijk 

voor we lkP. do e l ei nd e n hij kan instaan. He t relati

veert e n ffP. e ft aan hoe me n in de ti j d de effekten 

moe t zi e n. 

r 
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Brengen we het geheel in een model onder, dan ont

staat het volgende beeld van het instrumen~ ruim

t elijke planning, 

idealistische nivo 
lange termi j n 

+ 

ontwikkelingsnivo 
middellange termijn 

+ 

reguleringsnivo 
korte termijn 

t 

r 
g 

Elke funktie en elk nivo zal ve r tegenwoordi gd mo e 

ten zijn voor een evenwichtige ruimt e lijke pl ann i ng. 

Tevens echter zal het ondersche id scherp getrokke n 

moeten word e u om rle exakte be t e ke ni s van maa t rege l e n 

en uitspraken te kunnen bepal e n, Dit zal lei den t o t 

e en beter begrip van en een betere werking van he t 

middel ruimtelijke planning. In relatie tot ekono

mische ontwikkelingen ie deze 'fundamentele' eer s te 

stap van he t onrlerscheid nodig om de bijrlrage rl ie 

de ruimtelijke planning kan levere n te kunne n afba

kenen, zoals nog zal bli j ken. 

Zoals we reerls e erder stel de n za l ierl ere 'act of 

planni ng' moeten be hor e n tot he t sys teem va n deze 

drie funktie s en nivo's. Dat ge ldt voor de drie t e 

onde rsc heiden best uurslage n in onA land1 Ri j k, Pro

vincie en Geme ent e . Op e lk nivo zu l l e n idealistische, 

ontwik ke lings - en regul eringeui t s prak e11 1se f ormul ee rd 

moeten worden, De idealistisc he funkt i e heeft da ~r.bij 

vooral e en verkennend karakter, t e rwijl de r egu l e 

ringsfunkti e e e n scheppende aan ge leg e nheid i s . De 

ontwikkelingsfunktie is de richtinggevende funktie 

en aktiviteit en het is deze funktie die wij, op 

basis van wat wij in deel II stelrlen, als de be

langrijkste en meest wezenlijke , eigenlijke taak 

van de ruimteli j ke planning z i e n. Zonder het belang 

van de andere twee funkties t e ontkennen overi gens, 

in tegendeel zelfs; maar bij rlie funkties gaa t he t 



ni e t me~r om rui mte l i jke planning a lleen, daar is 

<le s ame nhanp: met e n cie a f h:rnkeli jkheid van andere 

beleirlsvelden j u ist essentieel , De fac ettaak van de 

ruimt P. lijk e planninis (zie p&:> Dee l II) za l zo in de 

idealistis che funktie een plaats hebben, We moeten 

rlaarbij bedenken dat wij bij dit a fetude errapport 

rlie funkties behande len in r e lati e tot ekonomie, ter

wijl 'no rmaal F,PS proken' deze funkti e s ge l den voor 

het to tale a'111rlacht.s'lelcl van cle ru .imtelijke planning, 

llij <I P. r egu l <>ri'l 1ssfu 11ktie zijn and e r e be l eid s velr1en 

va n inv l oed doordat zij ook een inbrenp: hebben in 

het totstandbrenge n van de uiteind e lijke ~ewenst e 

~tr11ktuur , 

Op het onh: i 1·~eli 11 (Tsnivo ec hte r, ku nnP. n exakt de 

moge li,ikliPr!en en we nsen van rle ruim teli ,jke planning 

geformuleerrl word e n vanuit dP. sektoral e bena<IPrlng 

(d 1s ook de nektoral e afwegin~ is hi e r aan de orde). 

Daar ligt ons inz i e ns de eRaenti e van de ruimtelijke 

planni nr; . 

Voor wij nu nad er ingaan op r!ie ontwikke lingsfunktie, 

willen we opme r ken dat de overschatting va n demo 

r plijkhede n van rle ruimtelijke planning op dit punt 

zij n oorzaak vindt, de ontwikkelingst.aak van de ruim

te l ij ke planning , het aangeven van ruimtelijke hoofd

Rtrukturen, hebben wij als richtinggevend ge karakte

ri see rd, t erwi j l men dit in het laat s te decennium 

steeds meer al s scheppend is gaan zien. Te n onrechte 

zoals we in dee l Il hebb e n aan p:egeven, de ru imtelijke 

planni ng kan niet 'leiden', kan alleen ' ge l e iden'. 

1,1, De ontwikkelingefunktie 

De ontwikkelingsfunktie richt z ich op de middellange 

te rmijn en geeft ruimtelijke hoofds trukturen aan, 

Daarbij wordt dit beperkt tot het mi nimaal noodza

keJ ijke. Tot die aspekte n die binnen <l e verantwoorde

lijkheid en het bereik van de ruimtelijke planning 

vallen, Planning van de ruimte en niet van de samen

leving . 
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Als minimaal nnod zakelijk of n1imt eli j k essentiee l 

beschouwen wij dan de volgende elementen, 

-bas isstruktuur of hoofdstruktuur; 

- indeling naar hoofdbes temming; 

-de basis vorm-, inrichtings - e n beheerspr lncipes 

die daarbij behoren , 

He t hoofdlijnPnplan zal funk tionere n al e een 

globaal be l e idsplan ~n a l s een ruimtelijk diskussie 

stuk, 1-l e t name in de r ichti ng van ,Je refsUlering(sfllnk

ti e ) zal het een onderhandelingsbijdrage zijn ·met 

me er a andacht voor de ru imtelijke sektor, Het sek 

tnraal afwegen van verec~illenr!e ruimtelijke <leel

be langen kan daarin een plaat s hebbe n, De definitie 

ve struktuur wor,Jt, eerst in de rep:uleringsfas e vast

ge legd ; de ruimtelijke e usentialia dienen daarbi j 

ale rand vo orwaarde, 

Zoals we stelden is de ontwikkelingsfunktie toe te 

passen op elk bestuursnivo. Het gemeenteli jke nivo 

wi ll en we er echter uitlich te n, Dit ni vo is het enige 

nivo waaro p, middels de bes t e mmin gsplann en, burgers 

binde nd e regels geformuleerd kunnen worden; daar

naast is het het nive waarop de problematiek van het 

Drechtstedengebied zich a f npeelt (het intergemeen

telijke nivo r ekenen we tot het gemee ntelijke), en 

is het het nivo wa'lrvan wij me nen clat daar het ruim

te lij k beleid zi ch het sterkst, zal moeten profile 

ren omdat ook de uitvo ering daar plaatsvi~rlt . Om 

die rede nen zull e n we de ontwik kelingsfunk tie voor 

het gemeentelijke nivo hi e r na der uitwerken. 

1,1.1, Het gemeentelijke nivo 

De dri e rloo r ons ondersc heiden funk ties en nivo' A 

zijn in zeke r e z in in e lk pl a n ve r tegenwoordi ~d. 

Op het gemeentelijke nivo ktijgen de ontwikkelings- 

funktie en de . reguleringsfunktie echter .extra nadruk 

lu respektievelijk het struktuurplan. en'het bestem

mingsplan, het gedetailleerde we l t e vers t aan, li e t 

globaal bestemmingsplan kan een bruç v~rmen t.u ss en 



De idealistische funktie is rl e acht.er1,rond voor de 

on twi~keli" ~sfun k tie, is zelfs de achterP-rond voor 

het willen 'ontwi kk, l en '. De opstel line; van de in

houd van rleze idealistische funktie P-ebeurt 'onaf

hanke lijk' en wpl dnor dP politiek. Ruimtelijke or

~nninR is p;Pen r;eisol e erde aktiviteit, maar is maat

s~happelijk inr;ebed en uit die 'inbeddine;' komt de 

idealistische funkt.ie voort. Een konkreet nlanfiguur 

i~ er niet voor deze funkt.ie; als e:e t van doelstellin-

1cen en ui tp;:rn;:s 1,unten is de idealistir,che funktie 

in rie ontwiU· <li ,, ,,sfunk tie verte,;enwoor~i1:d. 

Zoal :: wr> steldr>n krij 1ren de ontwi l:kelinr;sfunktie en 

de re .•:ulr>rin ,·sfunkti.e op het 1cemeenteli,jke nivo 

narlruk in het s tn1kt11urplan e~ in het i,;r rietaill ee rd e 

bP. ~-+: n1,1min1:s pl .t n. Oi t huiciiP,~ in~f;rum entarium zullen 

wij als uitra nP-srunt ne men voor onze verdere vormge

ving van de oro twikkeli ngsfunktie op het /{P.mP.entelijke 

ni vo. 

fle verhourlinr; tu cne n ont wH kel in1s en rel'.lll P.ring en 

tn ~sen strukt 1nirplan e n be s t emmin r,-~plan is in onder

~i.Aanrl s c hema wee r ,~e~even. 

ontwik
ke l i n,-; 

r,tr uktuur 

ren;u l e -

plan -------~ 
bP.r,tem. 
plan 

liet strukt11urplan be vat de hoofdlij· •en voor het ge~

meentelijke beleid be treffende de toekomstige ruim

te li jke ontwikkel i ·11,e n. IIPt is P.<'n +.o et.sste,m voor 

b~~te .:1mi 11 ·: spl ;,nn~n P. n PCn pro ; r.:imma voor cie rertlise

rir,g Viln i,~t. 1,e l ,,icl ( 1 ) . De 0n t wi !, kel in gsfunktiP. kan 

!la:tr nrt.:t.r 0nzP. men i re v olle<i ir~ in ''P. rw erk t worden. 

liet hest emminr,-~plan, het ,,eoebill er, rrle heRtemmings

plan reg8lt het 1;roncleebr11ik(;?); da;ir :,:an rle regule

rinç;sfur.ktie de nadruk krijc;en. 
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De ontwi~kelingsfunktie, verwerkt in het Rtruktuur

plan zet de fundam e ntele ruimtelijke hoofrilijnen uit 

(in relatie tot ekonomie is nat van belanR; gezien 

de vrijheid var. de handelingsve r ba nde n moet p;8hon 

d nnheid voorkomen worden); er iR hi e r spra ke van 

ord ening en hoofdb es temmi ng . Vanuit het ntrukt11u rplan 

worrtt de basis voor h~t bestemmingsplan re formuleerd, 

zowel omdat hoofnbest.Pmminge n zijn aanr,-egevPn, a ls 

omdat basisuitspraken ge rlaan zi j n ten aan7,ien van 

vorm, irtrie;hti ng P.n behP.er. Be irl ~ 'onrl Pr -ie len' wor

den in het bestemmingplan verder uit~ewerkt <'n vast

ge legd. Zo nodi R kan een globaal bestemmin g splan als 

tussenschakP.l eehanteerd word e n, 

We r,-aan rlus uit van het huidige instrumentarium, 

waarbij het (inter)gemeentel ijk struktuurplan door 

óns als de spil van het ruimtelijk beleid gezien 

worclt, in 1,et bijzoncler wann eer he t gaat om ruimte

lijk beleid ten behoeve van of in he t kad e r van eko

nomische ontwikkelingen. 

liet struktuurplan, rtat nu all een een vrijwillige 

basis heeft en als R.0.-instrument nauwelijk s lijkt 

te funktion eren, worclt in onze opvatting opni euw 

r,-ewaardeerd en van een nieuwe fun kti e voorzien. In 

onze visie betekent dat dat het ~ruktuurplan tot 

een verplichting verheven zou word e n zodat in dat 

plan de basis gelegd kan worrten voor het ruimt elijk 

beleid van de gemeente (de gemeenten), De hoofcllij

nen van het bele i d zullen hi erin geschetst word e n 

en als voorwaarden gaan ge l den voor de uitwerking 

in globale en/of gede tailleerde bestemmingsplann en 

(of leefmilieuverordeningen of beheerplannen).die 

wij tot de rer,-ule ingsfunktie van de ruimt e lijke 

planning rekenen, 

Het struktuurplan 7,al zich ook sterke r ale een dis

kussiestuk kunnen en mo fJte n pres ente ren, l!et "dwin1st 

de gemeente om Ban zelfreflektie te doen en om vas t 

te stelle ,. we lke w-e g men in de nilbi,je toekomst w51 

en kan afl eg1,en"( 3). Stolzenburg stelt verder( 3) 

dat men via het G truktuurplan ook aan de hurp,ers 

kan laten zien wat de mogelijkheden van het eige n 



woongebied zijn . Wij zouden daaraan willen toevoe 

Ren dat in onze optiek het s truktuurplan ook kan 

du idelijk maken wat rl e ruimtelijke planning voor 

wensen hee ft en zo de moge li j khed e n aan andere be

l e idssektoren toont . In het kad e r van ekonomische 

ontwikkelinge n kan zo duidelijk gemaakt wordP.n wat 

de bijdrag e van de r uimtelijke planning kan zijn en 

hoe de ruimte lijke planning zich opst e lt (zodat 

zij de diskussie me t de andere sektolren kan aan 

gaan vanuit een omlijnde poaitie)_V~nuit deze 

diskussie-pos iti c kan de ruimtelijke planning zich 

zowel sektoraal be te r ontplooien en profileren (in 

het belang van de ruimtelijke 'kwalite it' , de ge 

l oofwaard i c he id e n de dui de lijkheid) als zich min

de r pr e tentieus en fa c etmatig opstellen ( in het be 

l a ng van de 'be pèrkte ' invlóed van de ruimtelijkè ' 

planning, de Reloofwaardl ghe irl en de 

vri jhein van rle handdin(';sve rbanden). 

Naast de funrlam P. ntele aspekten, de hoo fdlijnen, hebben 

we in deel II gewe ze n op flexibiliteit. Deze flexi

biliteit kan bere ikt wo r den doordat in het struktuur

plan de hoofdlijne n uitgezet worden, maar dat de 

specifieke oplossingen doorgeschoven worden naar het 

nivo waarop ook de uitvoering plaatsvindt, met andere 

woorden het bestemminP,splannivo (regulering). 

Minimale planning en inkrementele planning zijn op 

deze wijze in te passen in de ruimtelijke planning 

op gemeentelijk nivo. Kern van die planning is het 

s t ruktuurplan, dat in onze cptiek de volgende ele

menten zal moeten bevatten , 

1. ruimtelijke ge volgen van sociaal-ekonomische ont

"'ikkolingen; op Li- 9 c ,1 ri j ve 11 116- wi j ze ·:n wr-l I vv l ;:(:nd, 

zo goed moRelijk inspe lend op, aansluilend bij die 

sociaal - ek onomiech e ontwikkelingen; 

2 . hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid , rlwz1 

-basi s struktuur o f hoofdatruktuur; 

-inde ling naar hoofdbest 0 mming; 

-de bas i s vorm-, inrichtings - en beheersprin-

cipes; 

3. i nst r umen te l e mog cl.ijkhed 0 n ( pl a no l or;iscl : "' " 

juridisch) of althan s de ri c h t li j ne n daartoe ; 

~. ruimtelijk eektorale afweging ( zie p 60 ) . 

In de e l JV ,.ullen we een uitwe rk in i; r;e ven •,: ,n '!en 

dergelijk struktuurplan voor het Dr ech ts te de ni,:e bi e d . 

In 2 . 3. 2 . noemrlen wi ,i de pa r a rlox van Vri e rlmann ; 

d~ ·tr waar pl a nning nodi~ i s ( l a n~e t e rm i j n) z ij n e r 

g rote twijfe ls ten ,rnnzi r, n va n <i e eff ts kti v i t <> i~ 

e n daar ~ ,ar rle e ff e ktivit e i t be~e nrl i s ( kor t e t r r

mijn) i s pl::tnni.nff ni e t me~ r norli g . !!e t on dr r nchei d 

tu s se ,1 ne drie funkties rJ a t wi ~j g 0 ma a :Z t hP: l•be n, a l ;; 

m,~de de t oe p,1 ss in1; rl .t:tr v :i_n z ou nci:tr onz ':! mf' n i n,:; q,.., n 

s t ;ip i n de ric hti r, ff van i ll' t o r heffen van dE,Z P para

dox kunn en 1, i ~~ n. Tmm c rR, voor ri p la.nR"e t, e r nd jn wi ,i 

ze n wi j op P.en anntal •~i n ima l e ' hoo r !ll j nr, n ( rl e 

o r.twik ke l .i.111:s funkti e ) z o da t e r P frn ho ,:e ma te v :u1 

z o l f rern.il e ri n~ voor rJ p h:1.nrl e l in ,:- ·· v r:- r band Pn 111n r~e J i j k 

blijft e n ~~ eff cktivit c i t v:i n rt ,-, pl an n i ng , j ui st 

rioo r h LLr he pe r 1< in f{ , .<~r oot. k ~n 7. i .~ n. \'oor ri c ko r tP 

te rmi j n w j ,i 7. e n we erop ri, tt de o n t ,.• i kk"!l i n,~c n d;tn 

'l>ekend ' z ijn en da t er no,-; ' ::. l t-' t:Ltr: ' Kek c k e n mo e t 

wor,J ,, n na :ir de 01:Lt ,, waa ri n b0p;n l de ak ti v l t ,-,i t e n 

e .lkaa r ve r ·l r a p:e : ( de r eP,ul c1ri nt~~fu nkLi c) . 11 i Pr i ~j 

,!1. n r,-11,-:"n s pr ake meer van 1,,, e r k~~ li,jk pl nn nin,: , rr: a :\r 

van r e,sul (lr .ing , ee 11 t lak ,-J ie wi,j a l s zev. ma ~. r " Cn 

uj tv 1 oe i s c l va n dp r l -u1ni nr l.n s r,i,0 11w 1!n . 
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2. DE ONTWIKKELINGSFUNCTIE TEN BEHOEVE VAN DE 

ECONOMIE OP LOKAAL EN REGIONAAL NIVEAU 
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2 1 1 1 Het doel van de ontwikkelingsfunctie voor de 

eoonomie 

In Het voorgaande hoofdstuk hebben we duidelijk ge

maakt dat de rol van de ontwikkelingsfunctie is het 

aangeven van de ruimtelijke hoofdstructuur en de uit

werking daarvan in de ruimtelijke structuur van be

stemmingsplannen. 

Omdat die ruimtelijke hoofdstruct~ur functies allo

keert en de voorwaarde vormt voor het functioneren 

van die activiteiten in de ruimte spreken we ook 

wel van de functioneel-ruimtelijke hoofdstructuur. 

Voor de economie gaat het dan om het aangeven van 

de locaties voor economische functies en de ruimte

lijk e voorwaarden die voor het functioneren van de 

economie van belang zijn. In hoofdstuk 3 van deel I 

hebben we dit aangegeven onder de ontwikkelings

funotie bij de regionale structuur en de ligging van 

de regio. 

De economi s che activiteiten zijn echter niet het enige 

doel dat de ru i mtelijke structuur moet dienen. Ook 

voor andere functies ie een gewenste hoofdstructuur 

aan te duiden. In het vorige hoofdstuk hebben ve 

aan gegeven dat tot de ontwikkelingsfunctie tevens 

behoort het tegen elkaar afwegen van de "str uctuur

wensen" om zodoende te komen tot de ruimtelijke hoofd

structuur van het (etructuur-)plangebied en het 

nader uitwerken van die hoofdstructuur op bes temmings

planniveau, Dat kan dus pas als de ,,erschillende 

structuurwensen tegen elkaar afgewogen zijn. Onder 

de ontwikkelingsfunctie bij de locatie en de relatie 

met de omgeving hebben we aangegeven waaruit die uit

werking voor de economie kan bestaan. 

We hebben in het vorige hoofdstuk ook a an gegeven dat 

de ontwikkelingsfunctie richtinggevend en ruimtelijk 



(voorwaarden)soheppend is. De ontwikkelingsfunctie 

ie puur ruimtelijk van aard1 daa rom zien wij haar 

ook als de kern va n de ruimtelijke planning. De 

ruimtelijke pl anning heeft alleen re chtstreeks e 

invloed op de ruimtelijke ontwikkeling , die de 

richting aangeeft en d e voorwaarden schept voor de 

maatschappelijke ontwikkeling. 

Die maatschappelijke ontwikkeling ie wel het doel dat 

de ruimtelijke ontwikkeling dient. Daarom hebben we 

de ontwikkelingsfunctie ook ingebed in de idealis

tische func tie. De analyse van het plangebied, waar

van we de elementen in het schema in hoofdstuk 3 
van deel I hebben aangegeven, geeft een inzicht in 

de ontwikkelingsmogelijkheden. Ze omvat 

-de analys e van de economi s che structuur, haar ken

merken, haar func tioneren, haar ontwikkelingen; 

-de analys e va n de ruimtelijke organisatie, de ken

merken, het fun ctioneren, de ontwikkelingen; 

-de analyse van de verhouding met andere regios en 

de ontwikkelinv, hierin; 

-de analys e va n de potenties , de mogelijkheden voor 

de toe komst, 

De ideali s ti s che functie be s taa t uit de conclusie die 

uit de ze analys e getrokken wordt, op basis van de 

do e len die men na streeft. De idealistische functie 

omvat wel uit s pr aken over de economische ontwikke

ling , waarvan de ruimtelijke ontwikkeling onderdeel 

uitmaakt, De idealistische functie weegt de maat

flc happelijke be lange n te gen elkaar af en ie dus rich

ting gevend voor de afweg ingen van de ruimtelijke 

structuurwensen van die belangen onder de ontwikke

lingsfunctie. I n d~ i de ali s t ische f unkt i e kom t bi j 

ui tAt Ak het poli t ieke ka r aktor van de r ui mte l ij ke 

ord~ning to t uiting . 

Via de regulerings fµnctie bestaat nog de mogelijkheid 

de invloed van de ruimtel \ike ontwikkeling op de eco

nomi s che en maats c ha ppelijke ontwikkeling verder te 

regelen door de ops telling van gebruiksvoorschriften 

en aanvullend beleid. Ongewenste invloeden van de 

ruimtel\jke ontwikkeling kunnen worden tegengegaan door 
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deze eenvoudigwe g niet toe te staan, Een ve e lvuldig 

gebruik van deze verbodsmogelijkheid duidt overigens 

wel op een beleid dat sterk tegen de autonome 

maa t s chappelijke ontwikkeling, die wij toch ale 

uitgangspunt zien, ingaat. 

2,2, Inzichtvorming, besluitvorming en actie 

In de voorgaande paragraaf hebben we a a ngegeven hoe 

de ontwikkelingsfunctie bijvo orbeeld in een structuur

plan nader vorm kan kr~gen. Ook in het eerste 

hoofdstuk hebben we dat nog eens verwoord. De 

inhoudel\jke invulling ie terug te vinden in deel I. 

Uit de behandeling van de ontwikkelingsfunctie in 

de voorgaande paragraaf mag duidelijk zijn geworden 

dat hierbij proce s sen van inzichtvorming, besluit

vorming en actie aan de orde z \jn, begrippen die 

we in het volgende hoofdstuk meer systematisch 

zullen behandelen en toelichten, 

Meestal zal de actie de meeste nadr uk krijgen. Hier 

ligt immers het handelend of ingrijpend optreden 

van de ruimtelijke planning in de vorm van rulmte

li jk bA l ei d, Ak t ie omnc hr ijve n wij als het ontwe r 

pen va n een r ui mteli j k be l e i d en het zo r grl r agen voor 

de u itvne r i ng daarvan . 
Men kan deze actie nog op vers chillende manieren 

interpreteren: 

-de"daad van planvorming", het ops tellen van een 

ruimtel\jk ordeningsplan met de bedoeling richtin~ 

te geven aan de maatschappelijke en ruimtel\ike 

ontwikkelingJ 

-de"daad van ruimtelijke ordening", het opstellen 

van een ruimtelijk plan met de bedoeling richting 

te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling ; 

-de"daad van ruimtelijk ingrijpen", het uitvoeren 

van onderdelen van die ruimtelijke ontwikkeling in 

de vorm van "artefacten" en het gebruik maken van 

de reguleringsmogel\jkheden om het gebruik van de 

ruimte en artefacten als voorwaarde van ruimtelijke en 

maateohappel\jke ontwikkeling verder te regelen1 



het gebruik van ruimte en artefacten ie ook op te 

vatten als een vorm van ruimtelijke en maatschappe

lijke ontwikkeling. 

Geen van deze vormen van aktie komt tot stand zonder 

voorafgaande bes luitvorming over deze aktie. Be 

s luitvorming beschouwen wij dan als het besluiten 

over het beleidsontwerp, maar tevens als het defini. 

tieve bes luit om he t be l eidsontwerp uit te voe ren. 

De keuzes di e r eeds tijdens het ontwerpproces ge

maakt worden r ekenen we tot de aktiekomponent, zoals 

ook uit de ru im e int erp retatie s van de vori ge blad

zijde moRe blijken. 

En geen van deze vormen van actie kan ook zonder 

voorar,...gaande inzichtvorming. 

Het betreft inzicht.,,vorming in de eisen van de 

ruimtegebruikers, die een antwoord geven op de 

vraag hoe de maatschappelijke ontwikkeling, naar 

alle waarschijnlijkheid, zal reageren op de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling. Het betreft inzichtvorming 

in de ontwikkelingen en mogelijkheden van het plan

gebied en inzichtvorming in het spiegelbeeld van 

de ruimteeisen van de gebruikers, namelijk de 

effecten van ruimtelijke ontwikkeling en regulering. 

Het betreft ook inzichtvorming in de onderlinge 

invloeden van de vormen van ruimtegebruik op elkaar. 

Op deze aspecten van inzichtvorming is in deel I 

uitvoerig ingegaan; we hebben ze in het afsluiten

de schema ook gedetailleerd aangeduid. 

Hierboven is de term geplande ruimtelijk ontwikke

ling aangeduid. We hebben ook al aangegeven dat 

ook het gebruik van deze geplande ruimtelijke ont

wikkeling tot de ruimtelijke ontwikkeling behoort1 

deze wordt dan indirect betnvloed. 

We hebben in deel II ervoor gepleit de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling tot een minimum te beperken, 

en vel tot de noodzakelijke ruimtelijke hoofdlijnen. 

Deze opvatting geeft ook aan dat er inzicht moet 

zijn in die noodzaak ., dat vil zeggen duide-

lijkheid over het deel van de ruimtelijke ontwikkeling 

dat aan een nadere uitwerking of aan de "autonome" 

ontwikkeling kan worden overgelaten. 
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2.3. De inhoud van de ontwikkelings fun kt ie voor de 

ekonomie 

De ontwikkelingsfunktie,op gemeente l ijk nivo aan de 

orde in het s t ru ktnurp lan, hehhen we de kern van de 

ruimtelijk e planninR ge noemd, I n r e latie tot ekono 

mische ontwikkelinRen en de bij draRe di e de ruimte

lij ke planninR dnaraan kan leveren, i s d i e ontwikke

lin r;sfunktie (het Rtruk t,11urplan) daar mee het me 

chanisme nm ekonomische nntwikkeli nne n ruimteli jk te 

geleidPn, 

In dee l I hc~ben we door mi ddel va n een theoretische 

verke nn ing aanncReve n welke rui~telijke aspekten 

de e knnomi s che ontwikke li ngen kun nen belnvldeden en 

welke ekonomi sc he aRpekte n voor do ru imt e l ijke in

richtin{': van he len,; zi ,j n. llet afsluit<>nrle schema 

(deel I, p 50) 1;eeft "en ove r z icht ·,an die i>lementen , 

lie t strukt -.rnrplan bevat in onze opva t tine rlP. ruim 

telijke hnnfdlijnan van be leid, zoalo wi> ne - rler in 

dit · dPe ] III schreven, Wat zijn nu echter de ruim

telijke esnnntilia in r e lati e tot ekonomisch e ont 

wikkelingen die in het stru i tuurplan een plaa ts moe 

ten krijgen? 

Uiteaande van het sche ma met de ekonomisch-ruimtP 

lij ke elementen van deel I en uitRannde van de om

schrijving van ' esRent ialià'di e wi j in 1,1 en 1.1.1 

van deel III gaven , komen wij tot rle vnlRPnde 

ruimtelijke e ss enti a lia met betrekking t o t rle 

ekonomie, die in he t st ruktuurplan ve rwerkt moe 

ten worden; zij va ll en u it een in drie groepen rlie 

aanslu ite n op de oms chrijving van de essentialia 

in 1.1. en 1.1,1.r 

-strukturerend (ba s is - of hoofrlstruk tuur), 

-li gging van bedrijfsterre i nen ; 

- a an s luit en de i nfrastruk tuur; 

- be reikbaarheid; 

-bestemmend (hoofdbes temming), 

-hoofrlbestemming van t er reinen 

en daarmee sa me nhan v, enrl 



-p roKrammering (zowel kwalitatief 

als kwantitatief, dus naar soort 

en naar omvang en/o f faeerinF,); 

-reRu l e renrl (basia vorm-, inrichtinRs - en beheers 

principes) , 

- basis vorm-, inrichtings- en he

heerAprincipee alRmede de bijbe

horenrle 

-uitwerkinR naar planolORisch en 

juriilisch instrumentarium rlat 

,:ehruikt kan/ m0e t worrlen, 

Jn dit kailer willnn we er op wijzen rlat er een aanta l 

he st.uurli jke "!.spekten van P,root be l an,, zijn 

tP.n ilanzien van rl e het ekcni s rlie een der"el i ,Jk s t ruk

tuurp lnn kan i<rij ,';P. n, Deze bestuurli jke aspekten 

nr.ht<'n wij min c. ~ ens zo l,elan/Tri j1t als de vortn en in-

1,oud van lJ,c,t s trukt,111rr l,m, ni,>t omdat de inhoud 

van liPt st,ru kt,,ur· r l ~n r,rrloor '•eïnvloerl wo,dt, maar 

wn l. omda t !Je t rle wer ~inr: ervan mede bepaalt, In 

de ~ffectenstudie en rle Re l atiestu rli n zijn we re eds 

op deze bestunrl ijke randvoorwaa •·den in o:er:aan , Voor 

we die aRpekten s ilmenvatte n zullen we é~n punt (het 

eerste) hieraan toevoegen , 

-Va n he t bestu'tr mo e t een s t erke koördinati e en 

taakve rrlelin R uitgaan naar ~e verschi l l ende beleide

sek toren, W3ilr ,1e ruimteli j ke pl.anninv, er één van 

is, lle eir:en hijrlrnge van rle ruimtelijke planning 

staat naac.t d ie Villl anrlere ne ktore n, Di t bP.tekent 

rlat ten aanzien van ekonomische ontwi kkelinr:en een 

samenhanGend en samengesteld belgid nodig is en 

rlat ~ll ee n een dergelijk be leid een kans van slagen 

heeft . We zoud en kunnen spreken van een noodzake 

l i jke mi,ersporirr;1 ,ei d (N ee rlham konstateert iets rler 

,;e lijks , de ,l ee l I, p 7 ) , een be~ef rlat ook tot 

rl e ruimtelijk" planning moet rloordrinRen , 
-Het is gewenst dat onderzoekskader en planninge-

kader zoveel mogelijk samenvallen en gesteund wor

den door het bestuurlijk kader ( 1 ) ,; Ruimtelijke 
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ordening ie een beetuureactiviteit, Ze kan alleen 

tot stand komen ale ze gedragen wordt door een 

politieke wil, Planning en onderzoek zijn geen ge

isoleerde activiteiten, maar worden ondernomen 

vanuit de politiek gedragen wens tot ingrijpen, 

Het zou one inziens onjuist zljn als de "e wens niet 

tot uitvoering kan worden gebracht, omdat het ont

breekt aan inzichten over ontwikkelingen die voor 

het plangebied van belang zljn of wanneer het ont

breekt aan de mogelijkheid om ontwikkelingen te 

beinvloeden, omdat ze onder andere bestuurlijke 

eenheden of bevoegdheden vallen, We streven niet 

naar vergroting van de bestuurlijke eenheden, al 

zal dat in bepaalde gevallen wel nodig zijn, maar 

wel naar verruiming van de vil en de mogel(lkheden 

tot gezamenlijk onderzoek en planvorming, 

We streven evenmin naar een verruiming van de ruim

telijke ordening, maar wel naar een verbeterde in

breng (vanuit een meer terughoudende, eigen positie) 

en samenwerking met andere beleidsvelden, De omvang 

en de samenhang van de activiteitensystemen waar de 

ruimtelijke ordening mee omgaat vormen wat ons 

betreft hierbij een goede ingang, 

-Ret is gewenst dat overheid en bedrijfsleven in een 

meer open relatie met elkaar omgaan, (2) Meer uit

wisseling van informatie kan leiden tot een beleid 

dat nauwer aansluit blj de economische ontwikkeling, 

Die informatieuitwisseling ie van nut blj de analyse, 

maar ook bij de besluitvorming en het uitwerken van 

de actie, BU deze laatste twee componenten kan wor

den aangesloten blj de al lange r bestaande traditie 

van inspraak en overleg, 

-Het ie gewenst dat de overheid blj de uitvoering 

(de ontwikkelingsfunctie) aan de ene kant meer 

rekening houdt met de verschillen in de economi

sche ontwikkeling die zich kunnen voordoen, 

maar anderzijds terughoudend is bij de uitvoering 

van bepaalde maatregelen, (3) 

In de stagestudie hebben we de eerste opvatting 



verwerkt door te pleiten voor een kwalitatieve 

bedrljfeterreinprogrammering. 

In de effectenstudie hebben we de laatste op

vatting verwerkt door te pleiten voor een reser

vering van het pakket maatregelen dat aan deze 

programmering verder vorm en inhoud geeft tot 

het moment dat, bljvoorbeeld via de contacten met 

het bedrljfsleven waar we in de vorige "aanbeveling'' 

voor gepleit hebben, meer zekerheid bestaat over 

de daadwerkelljke vestiging van bedrijven. 

Naar onze mening zijn beide opvattingen goed met 

elkaar t.e combineren. 

:WTl,;N H0UFD:.TUK 2 

1. Stagestudie p 101-103, 86-87 

2. stagestudie p 77-78 

Effectenstudie p 52,66 

3. Stagestudie p 90,96 

Stagestudie p 94 
Effectenstudie p 2,5,65 
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3. T8N AAN~ IEN VAN IN~ICHTVORMING, BP.SLUITVORMING 
~~N AK'rIF: l il l! l':T f:/1 iJ P.H VAN 11'" Jll-:LJ\1'11•: RUJM'n:LIJ 

Jrn l' l, J\'.,!Jlrnr; -1,:KONOMII•: 

ln dit hoofdstuk zu llen we ingaan 

op de betekenis en de gevolgen van de door o ns voor

gedragen rol van de ruimtelijke p lanning in haar r e 

latie met ekonomische ontwikkelingAn. Ruimt el ijke 

planning heb be n we omschreven al s de kombinati e van 

inzichtvorming, besluitvorming en aktie en voor elk 

van deze drie e lementen zullen we onze standpunten 

nu verder uitwerken! op welke wijze moete n inzicht

vorming, besluitvorming en aktie verlopen in het ka

der van onze visie op het raakvl a k ruimtelijke plan

ning-ekonomie? 

Om die vraag te beantwoorden zouden W'? all "reerst 

willen wij ze n op de Re latiestudie, de 8ffekten ntudie 

en de delen IJl en IV va n dit verslag, In de Re latie

studie is 1•melijk veel aandacht be steed aan het 

proces van inz i chtvorming op eko nomisch-ruimtelijk 

gebied en is uiteindelijk een me thod e gekozen die 

overeen~omt met en aansluit b i j datgene - wat wij op 

de volgende pag ina's ten aanzien van inzichtvorming 

zullen stelle n, 

De P,ffektenstudie daarentegen wae meer 'heslissin~s

ger icht' en behar.delde een door ons voorgestane 

'weg' om tot besluitvorming in ekonomisch-ruimtelijke 

zaken (onde r andere) te komen. Deze Planologische 

Afweging is de kern van onze opvatting over beslui : 

vorming. 

Wat het element akt i e betreft, deel IV van dit ve r

slag zal in aansluiting op datgene wat in deel lil 

behandeld is, een uitwerking ge ven/een toepas s ing 

laten zien van de mogelijkheden die wij aan de ruim

telijke planning toekennen. De th eorie d~arvoor wordt 

i n deel III, waartoe deze paragraaf ook behoort, 

be schreven en de delen III en IV zi j n dus te be

schouwen als de uitvoerige beschrijving van de ak

tiemogelijkheden van de ruimtelijke planning. 

De drie elementen, inzichtvorming, besluitvorminff 



en a k t i e zijn of wo r de n du s n lk i n c Pn afzo n~erli jk e 

' ntudie ' be na druk t ; nade r e beschouwinr;e n zijn in 

,1ie ~t ud i ~s te vir1de n. 

3,1, Inzichtvormi na 

In r n la tie tot de eko nomie i s het voor de ruimte 

lij ke pl anni ng van het p; r ootste be lanv. om inz i cht en 

tP i1e ! 1> c 11 in de wn r k inp; e r van , Deze funktionele in

zicllt,, n vorme n dr, e lementai r e · voorwaard e voor e en 

, .,, ,, , tu nc l in i,:ri jpPn i n rui mt e l ij ke en sociaal-nko 

nomi sche ont.wikkP 1. in -8n . l)e rui;nt~ lijkP pla.nninr, 

kan zi el, t en :i.1.nz i en v:in deze im: ich tvorming o ns 

in zi "ns het. bP r. t.e i· ic :,t e n op het onderzoek naar he t 

;'1tn:: t~ () 11 r> rr. r1 v:i,P ,: c aktivit12.itBnsystPmen ( Ho la t i e -

0t' 1:1ie , ,...:-u1P. 1 ) . De .') ktivit c i.tAnsy3t,::- men l ir?~c houw en 

, . .;, ' v qr Ic n ~laLiA 1·r• ) t P.'<.orinm j r;;r.h e nntw ik kel i11r,n,n 

al n het m~rs t-. .••e !1 c lli! : t" ri n d ,·r z oe kso b jekt . 

Dr ir ' o r, r!r-rzo ,, 1.r,f:in e n ' 7,ijn t e r.cheirlP.n . !l uimtelijkP 

;·LL nn i.n,~ is --•e n t.n ,·k o m~tgo. rir. h l. e a l< tivi t eit . Jn

ï.ic h tvor:1l11 r: j~ ,io1.arom ,, an .~rno1, te lant~ : be l c irl s 

v9rkenn i nr; . l·l o,·7(-1) j ,jkf~ toPkorr stontwC:k eli n,~f~n in <lc 

a s tiv i t <> it <o ns :1 st P. mr n ,rn l len VPr' :en rl mo eten wor'1P.n 

e r, be l ci~ snptj 0s ~nn~~rlra ~en . 

~an nnP. r cnn he p~~l ~r helPirlsopti e is p;ck~zen is h P t 

zaak dat he l ni~ verder uit t~ ~r,rke n en is ee n 

heleidsonrlerbouwi n& no orl z a kelijk . Daar b ij zij n l n 

zjcht.cn in ri.P. bPïnvloe rJi 11 p-mno 1:Plijkheden ,,an dn ak

t. iv i1.Pi L<'nsyoi;Pme n en d e 'r c, a kties ' van rlie syte 

mPn vRn 
1
0:-root be lang en za l P.r· behoPft; e bestaan ::ian 

rnPP.l' f.;P.deta il 1 P.er rle 1:0.r?:eVP.ns 0ver /l. iP, systemen. 

~ls rlerde 0nder zo nks fas e wi jzen we o p d e behoe f te 

a .,n in7.i c ht l.n dP wc,rkinc/ui tw c rking van het be 

l nid en tn e pan o i ng van het i n s t r ument ruimt e lijke 

r l a • ntnrr (e ff ek tlviteit , r e sultate n ) : be l e i rln evRlu 

atic, 

Jn rl c :, e lat ir,stadi<: hel; !,en we het he lan,<; van he t 

hele iilE:ver '.<P. " ·1enrlP. ondr r z oek voor cle ekonomische 

ontwi l:k eli nr,e n 1:P 11 oemd ( p U~ ) . 1'e11 aa n zien van rlie 

ontwikkeli n1;Pn :icllten wij een v oortdurenrle 'speur

tocht ' n o ,ll r: , De kenbaarheid van de ekonornische 
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toekomst is echter 7.eer P,e r ine , Voor de ~eleldsver

ke n n ing willen wc e r rlaarom op wijzen dat rle ruim

t e li jke planning zich e xtra zou kunnen richi; e n op 

rle intuïtieve e n politieke kenbaarheid . liet ho•irl en 

van kwalitatieve in terv i e ws met s l eutelinfo r manten 

acht en wij een bruikbare e n waar rl evo lle uitwerking 

daarvan, (R e latiesturli e) , 

liet beleidsverkennende ond e rzoe k l ~n aanzi e n van 

rkonomisch-ruimtelljke ontwikkeli nnen za l meer aac 

ilacht moeten besteden aan intultiove e n po litieke 

kenbaarh e idsaspektP.n , Temee r daar de waard e va n 

kwan t i t ati e v e vooruitbere keninnn n , Rezle n d e <;e 

ringe mat e wMaric zij ju is t bli jk en te zi .· n , ook 

be pP.rkt J~. Di t za l echter gepaard moeten ,1<aari · · 

met een wetenschappelijke beleideonderbouwihg. 

OndP.rzoek i11 P.en bepaa1 ,1 p;eli i e d rli e nt naar onae 

rnening in ~nciaal-ekon omisch en in okonomiRch - ru i m

~elij k opzicht ni e t ui t tP p;aan va n ee n 'bcstuur 

}jj!< e P.ntit P. jt. ' ·na .'l.r z:i l 1.dt •1oe t 0 n r;aan van ri P 

f11nkt i o ne l e ve r l•anden: de a l: t. iv i teitcnsyc.t P.me n, 

1), 3P. sy r, t ~i,e n liP.p ,1,lon ilP. P.konr>m i sr.he 0nti;J k kP. liri p, 

en v oo r 11n r:-11imt 1; li ,jf:r planninr, ] .ir~ da;tr ci e opv,a -

VP. . 

De Lijdr:iP:P ·li0 de rnimt. .-., J i ,j kP !' 1an ninit kan l <>v .-., r e n 

a.:tn ek n : O1,Jisch c or;tw i kk elinr-e r zal P.' 0 lia:-::l'.? r:- r d moPtP. n 

z i jn o p nen inz i c h tvormin~ ~ i c t 

- akti v Jtei t •·nsystP.mnn a l s o n de rzoeks oh ,ie:kt hree ft ; 

- mee r. aanrlac h t. bPst e e,1 aan helr>ldsv erken rpnrl on -

d n rzoc 1< en a an de intuï t i '!V<' en po l i ti n k e 1· ~n

ban rhei dsaH 1•e k t.~ 11 (kwali ~a~icirp i n+crvie;,,B); 

- n ie t tdf. {:: ,at van de ' hent11nrl i ,~kc e11t.;. tei1, ' ·,1n.1r 

van de aktivite iten en rln s 1 f.TCn$ n vnr:-cli r .i ,ir1eni! ' 

is (n e t n ls e knn0n1 i ~che 0 1t ~ i k~P li 11~r n) . 

3.?., ncsl uitvorm.i11 [" 

P~t e) e m(')nt beslui.t.vnrmir,p; t ~ n ;i,:lnz i nn vr111 0.kono 

udsche ontwikl~'? l inïen en rle wijz.e w3.ar0p 1nen i.n rl e 

rui mte l i,j ke plan n in r~ d.q,armPP. 0111 Z()U r.100t,-.. r, ,'"':'a;Ln i r: 

1n9t n::H11f~ in clP. i•: ffe1;te nr. tu r1i e h~ harirfr: l rl . Hne·vP l rf e 



valt, zijn '"!r enk~ ] e a~pck ~.r.n di11 wr. wi llen hchan

rlr.lc n. Onrler li P.n lui t.vormin~ vi::-r:,t;i,:-i.n we rle Leslui 

t.nn OVPr l ,r:t t>c1Plrlsontw 0 rp ~f l rle h0r:l 11ite..-n nver 

li e t ni tvoer e11 van rla t, on tw e rr. Tn re latiP tot eko 

nom ische on t wikkelingrn hebben we ~ewezen op de 

beho e ft,o aan flexibiliteit In de plannen, vanweRe 

de geri nge voor Rpe lbaarheld va" rle ekonomie. Ook 

voor de heslttitvormln,; achten wij die fl exibiliteit 

,:e wnns t. 

11° !rnnntrukti •, ' strukt ,,urolan met ho nfdlijnen' 

l: omt encr;cij<is t e ,;e moet aan de1.e fl exitd l .ite.it, maar 

l'l aélk~ andr,rzi,jrls de intent.i es van r. et beleJ.d vol

do c, r.de duid e li jk . lle bc ,, lui tvorminis omtrent naderr, 

u .i •,wr,rki•ll'" " van het struktu11rplan zal c,erst in 

0 P.n later stadium moete n plaatsv i nrl~n ; tcruRhourlend

h~.id is il;iar 1;P. horien . (rrn.rl e re uitwerkinr,nn kunnA n 

?.i ,in: h0u wr.i.jpm:lk0.n , percP.elva s tstP.lling). 1,..J anneP.r 

1nP.er zek~rl1E, irt is ve rl~re~et1 01n trP.nt ,Ie ekonomische 

ontwi :.- keli, u(en kan riif: fase van rte heslui+,vorming 

op r;a n1' r;<>brél c hl worden . Dez e ' v,P.trapte' hesluit

vormj 11r: ,ac h t e n wi,j vnor rle r e latie met ekonomisch e 

ontwikkel i 11 r:c11 v an ;;root bclanis . 

De bcsl ui tvor'Tli 1,1; ov"r hr,t, ui tvoP.ren v;,n h<>t plan 

rluA in ~Pt1·apt Q vorm; over \1 •t ,Jntw~rp zelf ie een 

vro e r;+,i ,j diRc hnc, l u itvormin1; noodzakelijk zodat 

wa nneer de on twjt:k1~lin P,en 'P,unstj~ • zijn, rie plan

nen O'Jk reed s p;er e.- ri z ijn. 

In rle Effecten s turlie he l ben we de rJano lol', ische 

Afwer;i11R geintroduneerd . Deze Afweving beschouwen 

wl,i élls hf't hP,s ]11it vo rmin ,1;srnoclP.l dat de ruimtelijke 

plélnn inr; in r e l a ti e tot P.konomischP ontwikkelin,:Pn 

zal moeten ~oeras nR n. 

J• 3. Af: ti.c, 

J)p aktie van ci p ruicnte li,j !:e planninc met bf'tr e kkinr; 

to t. e!-:0n0miscl e 011t wi k k~J inrrPn 1lcstaa t ui.t h~t 

0ntwr,rne n van ec,n rul. •ntel ijk - r konomi s ch bele id en 

l10t ~o ri:rlr ~1: P. n voor cle ui tvoerir.r; c1 aarvan. c\ktie 

is ~aarmee de belangr i jkste 1<ompc nent van de ruim

telijke plannin g . 
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ln df'ze studie is vo ora l het eerstP. deel van de 

omachrijvinl{ van het be1srip ' a1<t ' e ' behandeld . We 

stelde n dëlt de ruimtP.li jke planninr; all ~en op ba

:sis van hélar eie;r, n ru i mtelijk he l e i.d e e n bijrlrage 

kan leveren aan ekonnmioche ontwikkelinr;en r,n dnt 

ruimtelijke plannine rlaarhij a ll een ruimtelijk 

r;elel.denrl kan optred e n. ,/ui:ntr,li,jl, e pl ,- nnin1; IR 

r,een ekon , 1misch-or.twi ·kelenrl in s tru mP ntarium. 

!let. belé'iclsont,werp va n de ru im+,P l ijk'? pl a nn i n;; 

met 1,et.rP.kkin,t tot ekonomisr.h-rui ;·1trJ i ,;k'e ·. a k e n , 

zal in onze viRi e ge s t alte mooten krij ~ ~n rloor 

miclrlel van dr: ontwi \ kelin ,c: sf11nktie vA 11 de r ;1imte -

_l i,iL:e planninr,; ; op hP t gr> mP.rn t<> li, jke n.iuo in een 

st,rukt111 ,rplan. :1,,+. ~t rllktcwrplan zet. cle hoof' r' l i j ne n 

van bf'leid uit , be ~ tëlac, de ll.it rui mt<' lijL: - e kono

mischP. essentialia. Dit is i n e erotc i nst a n tie <i e 

bjj~ra~ ~ die rl~ r1Jimtelijke 11lanr1jnf~ kan leve re n . 
1loe Pén 0n anril:!r er in ~;"ucteli,jk tdt.zi e t js in r1t:? 

<'erdere hoofdstu ',l.<'•1 "an cli t . r! , ·el 11 T reeds be 

spro k<è • . In h o ofdstu:: 4 wnrrli, •lc bij •lrar; c, van ,Je-, 

rui intc li jk e pl itnn intt vol ~en s onze v isi e , samen 

va t'e nrl en kon k luderencl he ha ndelcl . 



/4 . :;1n ; : ,,: ·1,1.1: :1-: 1•1, 1.- ·1.11;1 : ,.::1 1-: 1-1,rw :111-: , Dl•: !n Jn11 Ar.1•: 

Ol ' (1 11~•; ,;1,)1: 1-:1 ,,:•- :• '1' 1•:l. l JV. ~IJ\/0 

l n :li t h0o frl stuk , .ul le n we rle mol"e li ,ik he de n rli e 

rle ruimtelijke plenn inR heeft in r e l atie tot e ko-

1·omi.sr,l1e ot , t. wj \ kP li 11r,P.n samP.nvat, t"'nrl en konklurl e 

renrl b~h a nrle l en en u itwerken naar te ond e rneme n 

af·ti vi t a i t en , 

~:a nn eor rlP ruimt~ l i :j kP. p lanning op en i g·prlP. i wijze 

een hijrlrnRe we nst te leveren aan ekonnmische ont -

\d kk Al j nt~" n , ,fan .in i nz ir. htvol"rn i nr; ~en a l.l ~ r ee rstn 

vr; r r>iste . Vaa r Li,j wijze n wij in hP.t h l ,; s onrlP r op 

twee a s. r•e kb•n : fu11klione l ~ inzk ht e n en be l,i insver

~e nni n,; . Voo r- d C" i 11z.ichtv0rmi11 p, va n d e r uim t f!li jke 

plan n i n rr i :, -~k0 nomi~-ch e or,twj kk Pl i n ,~~n en rrC1r.P.:1~rn 

rli t• nt rip ruimtPli.jk~ pl .-u ,n inr,: :· i c h in onze visie 

l, n ric ht.,~ n 0p rlP z1~11 . akti ,, it,~.it er s y::; t,emen . Die 

1:1o~te n d~ l •as i. s voor 0.P in7,i ch t vorm i n,: z j .: n en hi:?t 

o U,j c k+, v :-t n 0n ch •r ::.1Jrk . l·'u nk I ionPl,_. i n z i ~htP.n in rle 

werkj nr.- va11 rlP ~k onorn i e :~111 l on v~r k r en-en kunnen 

wo r~P.n do or lP u n. rki n -' : v , Hl d P.z e aktiviteitcnRyste 

•1P.n t0 nnrle r 7..o e}:P. n . nezP. fun 1
-: tionc l e in7.ichte n zu l

len sterker ~nn tol nu toe hnt Reva l is (d e we r kinr: 

" 1 n de ckono111 i P wordt mi 11 of 111~er bui_ t ~ n b,.l schouwi ne 
,~el:itcn in ru im tP l l ,ók e pl:rn , ·r>n) moeten rloorw e rken 

.in rlt: rui111tf~l i .. k P r l a n riinP, r n mr.er al0 uj b {anP.spun t 

"n r eferenti P.p11nt vnor te nemen maatrer:elen moeten 

dienen. 

'l'Pn a8 nzie n van <lP akt i v it0 itensy st c! me n zull e n twee 

n ·,orten in z tcl1tvorrninr; mo e te n pla;it,windP.n t~b.v, de 

r n j intc li jk e pl., .rnin ,-, 1 

- in?.ir.ht vo rmin ,'; in 1le w0.rkin .o; van deze ~ystemen; 

- j 117, j ch t;•:orm i n {" j n dP. ont,wi l·k el i nr.-~ t en rlr.n~n.n van 

dczn s_vn t crnc n f: n rl0. h,!t cl:n riis rlaarv:in voor. hP.t 

p l A: nr: \~ l; i c d . 

J n Y.onk r,~to ;::1] ch ~ r 11 imtP.1ij k 0 pl annJ 1~i: 1,i,; h hij 

l-1;,.:ir ! nz i<' h tvo r ndn t~ in relati e tot e~:onnmic ee n 

be elrl moet en vPrR ~haffcn van 1 
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- d P. e konomioch e struktuur (ken merken , f unk tinner e n 

P.n ontwi~keli nr;en) ; 

- de rui mte li j k e or,-,.1ni sa ti e (kPnmerk r,n , funktioneran 

~n nntwikkelin~e n) ; 

- <!P. ve rhoun ing met an<l c r P rc,;io' s "" de nnh1i l:ke 

lin,-,en daarin; 

-<i e potent ies e~ t o P.kometmn~c liJ kherlon in ekonomis~h 

ruim telijk opzicht in de :rnntekst van ,Je ,lrte 

vo0rp;a;,11de punt 0 t1 . 

~ ij rlezc i n z i chtv o ~ming spee l t naar o n ze .·1eni r R 

het beleidsve rk en nc nde e l ament een belan~ri jk e 

r ol; eon v r ne ~t i j clin inspnlen op r.kono;n i sc he ont 

wikveli n r:e n is funrl;iei en tee l. Vanu i t hciar bel c i <ls 

v a rk Pn~enrle rol kan rln r u imte l ijkr r l ann i n~ ha;ir 

P.ko norni s ch - rui~t " l ljke hijdrRRR aa n de be l "idsont 

wikke l ing fnrmul e r Pn en i n <" P.n l a~ P. r stad i um aan 

rl e J:? konomischP ontwi i kel i 11 p;en . 

Vnor rl c rui mtnlijkn p l anning di e hi j rlr ar;e kan f or

muler e n za l e r et.:?rs t. Pon fu ri 'la ::i e nt e l c a na l ys8 mor. 

~cm pl;iat,winrl e n V" ' ' ,IP. r ,,imte l i j k P. f n ktor 0 n ~ie 

e en rol spclP.n bi j r1c 1~0~ ir.-n u :nern ~ 1 ko no,ri isch e ort 

wi! ·J·~l in,ren . Deze a nalyse i s om twee r~dnnen ve r eist 

r n zal twÊe rlo r- l c n 1rio~t,~n r c ali ser~n , namP. li,jk : 

- hP.t. b ~palen van rle tu i r1+. 0 1 i ;jke ·1nnrw€l.rtr rh~n voor 

rl i e e ko n0:1i 0ch0 ont:d \.ke l in p.: r: n ; 

- h e t vaststel] e n ,, ,..n rlf' ruirntel i ,ik e r evo l w,n van 

rli e ~konom i scl1 e ont 14ik ~ e lin~en . 

rnze bc i rle asrekten mOP ~. c,, ver we rkt wn r rl~n in aR 
p lanni:1.tir;r> hl jor;ir,e "''° rle ruimt. n li,jk f' plan n i. n,.-: , 

De bij lraJie rliP cl e r 1d r.1te l ijk 0 p] ri n n inr, ::a n l 1 ·v ~rr.n 

aan 0konor:dschf~ ont wikkelinPie n j s cPn rni mteli.,ik ,:e 

l P.i d en d P. . Hui1,,t.e l ijk P. planning i. s r,r.> ~n e kon o1n i nch 

o ntwj k!-:el~ nd inn t rtt111enta.ri11m; ze kr+n u i t: :lui 4·c nri opP. 

r ere n var.nit h;i;,r verantwoor-rle li ;jkhr,icl voor en h;i.ar 

invloed op rle rui. ,at e l ij kP ind c h t. i nff , :Je · ,,i teinrl" 

li j k c invloerl die zo kan ui tr:aan moet clan noe: mP. <lc 

afha nkelijk ~ente ld worrlen van het be l e id da t anrle 

re sek toren o n tw ikkel de n. Vanu i t dezP. 'relati e ve' 



r os it [ P ka n ne> r u i •nte l i jk e pl ,rn ni n~ OpP. rf'r e>n in he t 

k :=Hi r'! r va n cknn oud sc h c 011 t wi k k e l j n~ nn. 

De? ru i r, t. P. li ,i k' · r l a nn in 1~ z al moe t e n u i.t ~:'l.a.11 van h ~tar 

dri r? has i. n fi..tn Kti PS : d P. j deali ~ l.i schP. fun kt i0., rl.q 

on t wi ,: l·C'I i nr•~ fun kti e i,n rl e rr> ,;1t l Prinr,n funkti e . 

Ma r1t: VFL ststelli nr': ·,a n de meen t f~üwcnst e e n mo,{el i j kP 

el'.n nnm i ~r.h -ruim tP li ,jk ~ o nt wi : ke li nP:e n i n <1 e iri e a-

1 i s i i :ic lt~ f 11nk~ i c kun n e n in de on t w.i k l.; P. l i, rP, ~funktie 

d,') r u i mt.~ l i j k e ho 0f t! l i ,} r, e 11 rt :1ar.v oo r ont wikk P. lrl 

wr rrl Pn , rli 1~ ir de r c ,,:ul P. 1· i nrts funkti c •1 a r) e r u i t P;e 

'VP. r k t 0n t oP. ,7e pns t w11r rl ~n . He t ' hart. ' va r, rie ruim-

i Pl i jk~ p I a r. ni r :·n - hi ,.;d ra ,-: P. j r, <le o n t.w i :cke l i nr:sfunk-

t i 1~ . '.l i t? r wo:r ri. P. 11 c] ., ·1 oof rlli jn,~n va n br?l ~ id u i t g1; zet; 

v ,·.r d e r rl a r, hoo f rll i j nc-n z al men niP.t mo1;en r:;ian , en 

wf' ] 0 1n ~ ~n a:i r t.a l .r nrie ne n 1 'i e bf" pe rk t ~ i nvl o P. rl e n 

e:~ r P. k t.jvi +.e i t va n ii c r1 1j rrte ] i,i ke pla n ri inf?; , rle on

he ïnv l o 0 dlr la rh e i rl 0 n onv oo.rsp r. l baa r \,, eid van <i e ' ~rrj jP. 

ma::t l ;,r ',ap i e l i ,i kf> kr a c ht ,.., n ', d fi ,: c lo o fw aar <l j ,, Ji ,~iri. 

·· a 11 de rtt im t.n l j jl<:r. r la rn i:11~. DP. ze hoo f rll i .i ne n hP. h!. cn 

~r lp l[t nl rl a l ~ ruimtelijke essentialia mbt eko~omie. 

1) 1, :1 r nnd e r vn r s +, a an we : 

- 1 · ';rr i np; v ri. n he rl ri j f s f;'-' r r einen ; 

- lioofdl >,.. r.t,1~ 11mittg va n r!j c t c rr e jnen; 

-p ror~ ra111r1 e rin 1s (; ,wal i tati e f en kwant! tat i ef); 

-;i :u ,;.l ui tn nrl e i nfr a n 1. 1·11 kt.uur ; 

-l1P rr· ik baarh A i 11; 

-bas i n vorm-, inri chtingR- en be heerprin c ipe s ; 

- 11 i t',,., r l i .- ,, naar rl a.n ol op:isc h en j ur irli ac h in s t.ru-

m~ n-t.ari u m. 

llr t i nd .r 11 n•r nt. da ~ uoor he t ( in t nr )ge m<>,rn telijke 

n i vo i •• hr, i. karler ·can d<> ze on t wi !. ke lirws f unk t ie kan 

wo r,J r, n 1:cl ,a " te c r<l i s ret s t r uk t.uurpl a n. Oa t stru k

t11 t1 r)" lan z,ll ir · 0nzA vi sie zo"e l hoofd - bel r-i rlsplan 

zi ,in al r. r 11 l1 '"t tP li ,i '.<. - cH s ku a s i r•8 tu k . H~ t, i ~ e e n r11i m

l.n 1 .i. j k -ri " k t.nr ;L1. l p lan <' n !·1et. r~e e f t a :-in wa t rle ru i rn 

tn l iJY. P µlan t: in1-; 1 ... u~11 ~ t r-n kan . liet b c:va t rl f'\ P!{ o no 

rr: i r; c h - rtd mt. r- 1 i :,1<.r P~.r; e nt i a l i. :=t . 

De fu11 d;t1,1• •n t:,, J. r -hoof cfl i j r." n-- p l n ·: ni · p; .i n !w t. s tru k-

i "'' rrl ,rn 1:,, at vP.r rli,r P'epa,lr '1 me t de i nkremente l e 

rl an nin e , rl <> u l twPrkinc va n rlc e aP P.ntlnlia in rlet n il , 
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·1R n de r. P1{1tl 8 r i n({Bfu nk ti e . Deze r e~1 1l er in ,-s fu 11 k ti e 

z ,i l de narlruk kunen krij p; nn in h P. t p;e rte t. '1i ll eP r •!P. 

best P.rn min ~s plRn . Hier wordt het uite±ndelij~e .gr on~ 

~ebruik ger1ee l d, echtP.r niet e erder dan nadat 

zekerheid verkrege n is over de (ekonomis c he ) ont

wik kelingel'l , 

Tuss e n 'hoofdlijn en r ooil ij n' li1: t rle vri,jhPi<l di r, 

de ek onomis~h e on twi kk el i ne ~n ~c l ati,n moe t wor rlc n 

e n rli e men toestaat; ~oor e ers t 'hoof'd li jn ' P.n pas 

late r 'roo ilijn ' kan dP. e ff P. ktivi tei t va n dP. ruim

t e li j ke plannin p; ve rh oor;,\ wo r rl e n e n rlA r •iim te l ijkc 

bij draee ( r e l e idin R) ~eoptima l i s e e r rl . 

T e n aan z i e n va n P.kon om i ache o n tw ] k1<el i nP."P l1 (maar 

ook in het a ' p;erne en) zal rl e r uim t e li j k" pl a nninp: 

zich mo e t e n richt e n op • ~t ra tP.n ischA planning '. De 

bijrtrane ,oals wij di e h iP. r P'e formuleerd he bhe n i s 

naa r P. e n uitwerking van. 



In rle JPlPn I Pn Il zijn enn aantal theoretl9che prin 

c ipes beha nd e l<l over ekonomie en ruimte en over een 

stij l van ruimtelijke plannin13. ln rleel III zijn 

rtezA pr incipes dnor ons op~epakt en verwerkt in een 

visie op het raakvlak tussen ruimteli jke planning 

en ekonomiA , en meer in het hijzon<ler op de rol van 

de ruim te l ijke planning in dat kader . In het derd e 

hoofdstuk van deel III is rli t ui tr;ewe r kt naar de 

drie basiseleme nten van de r ui mte li jke planning1 in

zichtvnrminr; , Les luitvorminr; en aktie . Daaraan vnor 

af Kaanrl heLhen we in het eerRte hoofdstuk een model 

r;e pr ennnteerd van de ~truktuur van het instrument 

ruimt e lijke planninf( 7,oalR wij cliP 7.(en. 11uimte l ijke 

plaYJnin 1: i 2 ~aar hij F>en samenstel van drie verschil 

lende op elkaar aans l uitendn funkties op drie nivo's1 

de id r al i s+.is c he , de ontwikkelinr;s - en de rer;u le

rinr;sfunktle . ~lke funktie richt zich op een andere 

termi,jn . 

Voor de relatie met ekonomie is het met name de ont

,, i.kkelin1;sfunktie die van bf?lan,, is; dez e funktie 

rrken e n wij tot de ens0ntie van de ruimtelijke plan

ning . lli11r kan de ruimtelijke planninrr namelijk 

haar eir;en beleirl formuleren, ~n alleen vanuit dat 

eigen beleid, vanuit die eigen positie kan een bij

drage r;e leverd word e n! Voor het gemeentelijke nivo 

he hben we deze nntwikkelin ,,.sfunl~tie nader geprofi 

l eer-d waarbij het struktuurplan als te hanteren in

strument werrl r;epresenteerrl . 

In hno rc: s·u ,, 7 be s . ·l,i v e n wc ·le7.e on ' , oi >· Vn 1 i 1·r ~ -

funktie na ,Jer voor wat betre ft zijn betekenis voor 

<I P. e ': onnmjs c >i,, ,ontwil;k e linf': . De ekonomisch-ruimte -

1 i. j l c .l 11li oud va. , net s trul:tuurplan kom t <laar bij a ,1.n 

<le orrl e . 

'J'ens lntt e hrsc hrijv,,n we in hoofd~tuk 4, samenvat

tAn~ en kon klurler end , de bijrlr~r;e ~ie de ruimt elij ke 

planninr; kan levere n nan ekonomische ontwikkelinp•n , 
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met andere wnnrden onze visie op het raakvlak ruim

telijke planning- ekonomie en de positie van de 

ruimte lijke planninG daarin . Zowe l methorlische als 

inhnudelijke aspekten komen rl aarbi j aan de orrle . 

In rleel IV zal de voorbeelduitwerkinR van deze bij 

drage volgen door een toepasRing op het Drecht s te 

dengebied. 
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DEEL IV TOEPASS ING OP DE DHJ<X:HTSTF.DEN 

0. INLEIDING 

In dit deel willen we de inzichten over de samen-

hang tussen economie en ruimte en onze opvattingen 

over hoe de ruimtelijke planning daarmee om zou moeten 

gaan toepas~ en op de Drechtsteden. Deze toepas s ing 

zou moeten leiden tot de uitwerking van een visie 

op de verdere regionaal-economische ontwikkeling 

van de Drechtstede n in de vorm van een economisch

ruimtelijke structuurs chets ,waar in expliciet de bi j dragE 
die de ruim t elijke planning aan de regionaal-economi

sche ontwikkeling kan leveren wordt aangegeven. 

Bij deze activiteit doet zich echter een complicatie 

voor. 

In de e l III i s rrn.ngegeven hoe de ruimtelijke planning 

om zou moeten gaan met de economische ontwikkeling, 

z owel wat betreft de inzichtvorming als de daarop 

volge nde beslu itvorming en actiemogelijkheden. 

Het ontbreekt ons echter aan tal van inzichten die 

in dat rl eel word en genoemd. Derhalve zal deel IV toch 

wat anders word e n opgebouwd dan op grond van deel 111 

verwacht mocht worrlen. We zullen op d i e verschillen 

in het laa tste hoofdstuk van dit deel terugkomen. 

In deel III hebben we aangegeven welke ~nzichten 

nodig ztln om op een verantwoorde wijze uitsprake n te 

kunnen doen over de mogelijke en waarschijnlijke regio

naal-economische ontwikkeling. Deze zou het vertrek

punt moeten zijn voor de vraag wel ke ontwikkeling het 

mee s t wensel ijk is. 

Het betreft inz icht in de ruimtelijke organisatie 

(van ds re gio en de economie), in het functioneren 

van de regionale economie, de verhoudingen tot andere 

regio's en de potenties voor nieuwe ontwikkelingen. 

We beschikken slechts over een de e l van het verei s te 
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inzicht. liet is mo,relijk op basis daarvan bepaalrle 

ui ts prak e n te doe n; daartoe zijn we i n onze case 

Rtudies ook herhaaldelijk over6e~aan in de vorm 

van aanbevelinKen . De aanwezige ke nn is is echter 

niet voldoende om als basis te kunnen die nen voor 

een verantwoorde economisch-ruimte l ijke structuur

schets. Om die reden ,nom aanrlacht te bestede n 

aan de aansluitpunte n en aansluitmoeilijk h,,den van 

de th eorie i n deel III en de tocpassi np; in dnel IV , 

beR l uiten we deel IV met een evaluerend hoofdstuk . 

In dat ho ofdstuk zull en we in het bijzonder in1;aan 

op de vraa1; of de ' verwacht inp;en ' die in deel 111 

gewekt zijn ook waargemaakt konden wor den in deel IV . 

Ondank s de optredende prob l emen , waar we hier r eerl s 

op rl•lidrlen, me nen we toch dat we ve r onrler s te llinp;en 

kunnen dne n over de toekomstiRe econom i Rche ont 

wikk e lln~ va n de DrechtAteden . Deze vcronrlerstel 

l i nKen zijn nehaseerd op feit e l ijke ontwikkel inKen , 

aan,revu ld met een aan t a l aannameR : de ontbreke nde 

inzichten . ln d~e l I V zu llen we de VRronde rs tel linn 

uitw r, rken d,t+, de llreclit stede n zic h znllen ontwikke l en 

tot ' voorstad ' van Rotterd am. Dit is te beschouwen 

als een ' concept '. Het kom t voor•. ui t he t dnortrekken 

van een aantal nesiKnaleerd e ontwikkelinnnn , he t 

bepal en van een aantal mop;elljk e ontwikk elinnen en 

een aantal wense l ijke nn twikkeli n~en . 

We willen e r op wijz e n dat de keuze voor dit con 

cep t ee n keuze onzer7.ijils i r. , die r:c l,;i.seerrl is op 

de inzichten zoals wij d ie verkre~e n hebben , llaar

naaot wij ze n we erop dat me t nane de uitw Prki nn van 

van he t voor s tarlconcept volKens rlr, in dee l 111 he 

nchrev~ n m,, thoriiRk , de waar ri c van rJAe l ]V zal mnPtn n 

be palen e n ni et zozeer de keuze op zichze l f . Tn 

on ze opti ek is de vo or s t adontwikkellnn latent aan 

wezig , maar loopt hij nu non stuk op politi e ke o n

wil en econnmin c he r eceRs ie, ~en polit iek - brui k

haarheirlsoordeel is daarom nop; niet te ve llen; wij 

hebben op hasis van ons onderzoek aan will e n e n kun 

ne n tonen wat de economie en rle r uimte in het Dr echt -



,; !.PrlP.1 1,,ehi 'l rt t oe l aten , Dat 1;e1cPven hehben we wi ll en 

11it.wP r kP n i n rlr, e l IV , 1:e7, iP.n hP.t feit rlat WP. <1aarhi j 

n0 P. r dan in rl P. tw P. P. r:asP. - ~turlje s rh ~ poli +. i eke pr;:tk 

ti ,ik van d0. il rP.clitr.tcric n vP.rl.aten he t- hen , zien ~ve 

dPP. ] IV vooral alR r>P.n n<, f ening, Al zou rliP. oe feni n1; 

voor rl e prak ti j k wAl een s tot interessante reRultat e n 

I n hnof' rtR +.uk 1 7,et t e n we niteAn wat we onrler 'voor

stad' "n ' voo r r.t.aoon t.w ikke l.in p; ' verstaan, In het 

i:.wP.e :ie h of d Htuk 1;;.1an Wf) vervolr~ens j n op riP. g-esi~

ri al e~rde ont •1 i kke lin,~en i n h~t •7P.h ]eà; he t zijn vooral 

rliA in zicht.en utt. f ase> 3 v;in 'Laa t. eens wat v;in j e 

horPn ' Pn vnort. ;, ul_ t P.P.n ::in 11tal a n rl e re stu cU es die 

het c nrieP.pt bc7.i -'··hon ,lnn; rlctari n 7. ij n ook niet.-ru im 

+,,.-,_. ]_ i ,j i._e 7,q l~ ~n -1.ar1 hor! . Tn 118+, t.w,~r-rle ,..-p,l ~,:-] te v an 

rli t hqofrlRt.t il : 7,11 . l en •.,; r.> ons conc0n+.rer 0 n or rle r11 i::i 

t,0 1 i,ike r.tr11ctuur 0 11 dn l 1 i,j rl rr1 1 :P d i 0 dP r11i.rntP. l i,jke 

J•l :i.n n l ng l:·tn 1 r• v 0 r Pn aan cle voo rs t a rl - on t 1,•i kkelinr.: . 

:1 ,!t n pstr~l l P.r; v~n PP.n ecn nom i sch-rui t-=- 1 i. ,jk s t r 1JC

t;uurp l :Ln ( in nns ,~PV;\l Pen sr. hP.t~) is <ian e xpli ciP.t 

rtan ri0 orrlP. . IJ."lrJ.rt n r:- hP.!t f"H)rt oo k P.P.n verr,:~ lij kinp.: 

rnr.t. het IC0 , 

J n t.er11r,r1 v:in •le m"!t.hocl i ek d i e we in rleP.l Il l uit

P.en,n:eze t he bh en , kunnen we stA llen rlat in rl e hoof~

st11 kken 1 P. n ? de inzir,h1,vor.ming (b e leirls'lerkenn .in p; 

e1 1 flln c t i onele in zich tr.n ) en de uitspraken in het 

lu,rle r van rle irl e'l l istische f unct i e van rle ruimteli ,j ke 

pl annin .c; aan b(v t knrn r: n . ,iat in het eerst?. <leel van 

hoofdstuk 5 rle ruimtelij ke voorwaar dP.n en gevol gen 

,n:e;ina lys•er> rrl word r, n en ·l at i n liet tweed e dee l '!an 

r!i t hoofrlf~tnk rl0 on-t:wi~! :0. l i. n ,r:Rfunct,.ie v;1 n rl. P. ruim t.e 

l i, jkP. i' l ,"l11 n in."· r:e Rtï.1 t. e worrl t 1~P1,:-r.vt?n ei nor li P.t nnt-

sr, li r.~.G . 1\ anw j ,j zi rv:~n vnor rl r. r P ~llli?rin f':'sfun c t,ie 7,i j :1 

rl.1.,,.r 8VP.neP.ns ond e r :<)hrac h t . 
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0.1. Toekomst 

Planning en beleid hebben de toekomst als richtpunt 

en een ekonomiech-ruimtelijk beleid voor het Drecht

etedengebied moet een bepaalde toekomstverwachting 

en/of een bepaalde normatieve we ns als achte r g rond 

hebben. Ons voorstadconcept ie een veronderstelling 

ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van het 

Drechtetedengebied; enerzijds zit daar e en specula

tief element in(1), an de rzijds een normatief ele

ment(2), 

Het voorRtadconcept is hoofdzakelijk gebaseerd op de 

interviewresultaten van fase 3 van he t relatie-onder

zoek; in de daar gevolgde methode is een aanzet te 

vinden voor de zgn Delphimethode. Deze methode re~ 

kent men tot de stroming van de speculatieve fore

casting(3) in het toekomstonderzoek. De ondervraag

de sleutelpersonen gaven hun toekomstverwachtingen 

die na een analyse onzerzi jds tot een 'intersubjek

tief beeld' van de Drechtete den gevormd konden wor

den (zie faoe 3 van 'Laat eens wat van je horen'). 

Het normatieve element ontstond zowel door de ge

wenste ontwikkeling di e een aantal informanten voor

stonden, als door de funktionele mo1;eli j kheden van 

het Drechtstedengebied zoals die in de Effectenstu

die en in de Relatiestudie verkend en benoemd zijn, 

Toekomstverwachtingen van sleutelpe rsonen leveren 

sterke indikaties op voor wat er gaat gebeuren en 

worden steeds hog:er_gewaarde erd. Terecht omdat het 

werken met modellen e.d. zeker in de ekonomisch

ruimtelijke eektor niet altijd kan aansluiten op 

de grilligheid en onvoorApelbaarhe id van de ontwik

kelingen(4). De opvattinge n van deze mensAn zijn in 

hoge mate bepal end(4) en heb ben vaak het karakter 

van de eelf-fulfilling proph ecy. Overmans(5) stelt: 

"Die signalen zijn niet falsificeerbaar. De wet e n

schappelijke waarde van wat zo'n meneer zegt( •••• ) 

ie nul. Maar ale ik 20 van die mensen tegenkom, dan 

zeg ik1 Dit is kennel ij k communie opinio hier. Dus 

gaat het gebeuren. Zo simpel ie dat." 

Het toekomstbeeld 'voorstad' behoort tot de 



idealistische funktie van de ruimtelijke planning, 

zoals wij die in deel III van dit verslag hebben om

schreven. In dit r,eval is het echter niet uitslui

tend een normat ief wensbeeld, maar is er een sterke 

binding me t de speculatieve faktor, met de te kon

stateren tendenzen en de geanalyseerde geaardheid 

en geschiktheid van het Drechtstedengebied. De po

litiek-ideologische faktor hebben we buiten beschouw

i ng moeten laten , omdat keuzes van dergelijke aard 

niet door ons r,ed aan kunnen worden . 

De aard van het onderzoek dat we uitgevoerd hebben, 

hebben we als beleidsverkennend (exploratief) ge 

karakteriseerd (naast het beleidsonderbouwende on

derzoek) . Van Doorn en van Vught stellen dat het 

toekomst onderzoek e ro n belPidsondersteunende funktie 

di e nt te v~rvi1llen(6). Die ond e r steuning kan in onze 

opinie dan bestaan uit beleidsverkenning, vooral ge 

richt op de lange termijn, en uit belPidsonderbouw

in g , vooral gericht op de korte termijn. Bij de be

leidsverkennin g kan het intuitieve aspekt een gro

te rol zpelen(7) , vandaar de interviewtechniek. 

Ten aanzien van de relevantie van toekomstonderzoek 

voor het beleid s t e llen van Doorn en van Vught dat 

aan de volgende voorwaarden mo et zijn voldaan(8)1 

-wetenschappelijke onderbouwing; 

- integraal onderdeel van het beleidsproces; 

-het moet onzekerheid-reducerend zijn; 

-het moet bnJikbaar zijn, dwz. deskundig, omvattend, 

werfkrachti6 en rekening houdend me t kostenaspekten. 

Wat ons onderzoek betreft kan het aan deze voorwaar

den in grote lijnen voldoen; we moeten echter wel 

opmerke n en bedenken dat wij ge en 'echt' toekomston

derzoek uitgevoerd hebben. Zowel bij de Effecten

stud i e alA bij de Helaticstudie ging het in eerste 

instantie om een ana lyse van de identiteit, het 

funktioneren van he t Drechtste dengebied. Daarnaast 

zijn er een aantal a s pekten, verwachtingen en ver

onderstellingen ten aanzien van de t••komstige ont

wikkeling ingl!bracht. liet isaat om onderzoek naar de 

huidige situatie waaruit implikaties voor de toe-

95 

komst konden worden afgeleid. 

Op die wijze hebben we het voorstadconcept kunnen 

uitwerken. 

NOTEN HOOFDSTUK 0 

1. Van Doorn en van Vught, p 37,38 

2. Idem, p 266,267 

3. Idem, p 37, 38 

4. Idem, p 279 

5. Direkteur van de Ex portbevorderende Dient van 

het Ministerie van EZ in Elseviers Weekblad , 

van 28 juli 1984 over toekomstontwikkeling 

6. Van Doorn en van Vught, p 19 

1. Idem, p 24-26 

a. Idem, p 262 - 264 



1 • HWI' VOORSTA JJCO NCEPT 

1 1 1 1 Omtrent het concept 

In de inleiding hebben we aangegeven dat we in dit 

deel de veronderstelling zullen uitwerkJ n dat de 

Drechteteden zich tot voorstad van Rotte r dam zullen 

ontwikkelen. Een toelichting op die veronderstelling 

zullen we geven in het tweede hoofdstuk, Het die 

aanpak vermijden we het r~even van een hoop overbodige 

informatie "vooraf", die gelet op de eisen van 

deel III bovendien onvolledig zou zijn. Nu stellen 

we vooraf vaat da t er sprake ie van een bepaa lde 

ontwikkelingJ het concept waar deze ontwikkeling 

op duidt werken we in dit hoofdstuk uit, 

Dat concept dient dan in de volgende hoofd ntukken 

al e referentiekader voor de opsomming van de relevante 

ontwikkelingen en de afleiding van de te verwachten 

ontwikkel i ngen, de daarbij horende ruimtelijke structuur 

en de in ctat kader van die ruimtelijke structuur pas

sende maa tregelen, Het is daarbij niet zo dat we 

de werkelijkheid a a n de theorie willen a anpae s en1 

we hanteren die theorie als referentiekader, "ver

klaringsgrond en besturingssysteem" ( 1) 

Het gaat erom dat we een aantal ontwikkelingen en 

tendenzen kunnen herkennen, alsmede de mogelijk

heden die het gebied biedt voor een verder uit

bouw e r van. Het concept biedt de mogelijkheid ook 

het ve r loop van die uitbouw enigzine te kunnen 

voor !l pellen, 

Er i s s teeds spr ake van de uitbouw van aanwezige 

e lementen, niet van een politiek of planologisch 

bepaalde keuz e (zoals bij de new town s ), 

Voor de ruimtelijke planning gaat he t j u i st om een 

ontwikkeling die zich aandient, die word t bekeken 

op de wense lijkheid ervan en waarvoor voorwaarden 

gecreeerd kunnen worden. 
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De ontwikkeling van een concept valt onder rl e irl eR

list i sche fun ct i e vRn rlP plRnni nP,' rli e we in rl ee l 

IJ l he hhen onrlersche1'len. liet is de f ilo so fi e Rcht0r 

het pl Rn, het maR+.schappe l ij k ruimt eli j k wensbeel d 

dat me n voor ogen heef t (III 1 ) . In rli e zi n blijft 

e r sprake van 'no r matieve aGpec t.8n ' (zi e ook p ) , 

ech ter me t di en ver stande dat het in dit ~eval ~nat 

om ee n stra tev,i s ch bepaalde norm (wat kunnen we , wa~ 

zi jn onze mov,eli j khed e n) . liet vnors tarl - conc ept ver 

e nigt i n zi ch du s een wi ss e lwerkinr,: t 11 As e n Rt.r a t e 

gische as pec t en (het uitbouw0n vRn rl i e ontwikkel ln ~en 

di e men ook kà n u i tbouwe n) en norma ti ev~ Rspecten 

(wa t P,'Ra n we ui tbou we n ) . liet s+.ra+,e,;ische aspect i s 

0c hter het hepalenrle . 

De ' f i l oso f ie ' achter het pl an i s rlee ld 1;ebaseer d op 

de conc lus ies u i t de a nalyse . I n hn t vol pe nde hoof d

s tu k zu ll e n we dan ook aan~even welke conc lusies 

dui drn op een verrlere ontwi.:kelin1; va n de Or echts t. e 

rl e n a le voor s t ad . 

In het kort willen we de b~langrijkste conclusies 

op het economisc h vlak , da t in rlit deel en in one 

afstuderen onze bijzondere aandacht had, 

aangeven, teneinde onze keuze vo or de voor s tad al 

enigzine te verklaren. De indruk zou anders kunnen 

ontstaan dat in dit hoofdetuR zomaar een idee wordt 

ontwikkeld. Dat idee dient wel om de conclusies op 

een lijn te krijgen en om richting te geven aan ·de 

verdere ontwikkeling. (III 2,1) De belangrijks te 

conclusies, gegroepeerd rond de "punten •tan analys e" 

uit III 2. 1 zijn1 

-De Drc chtsteden zijn gelegen aan vers chillende ver

bindingen van Rotte~dam met het achterland, Aa n de ze 

verbindingen liggen ook de meeste indus trieterr einen, 

-Er zijn verschillende transportondernemingen en 

groothandels in de Drechtsteden geve s tigd, De ar

beidsmarkt ia sterk met die van Rotterdam verweven; 

-Verschillende bedrijven Z\in voor hun functioneren 

afhankelijk van bedrljven in Rotterdam, In het verle

den hebben zich tal van bedrijven uit Rotterdam in 



de Drechtsteden Revestigd; 

-Enkele informanten meenden dat de Drecht■ teden een 

rol kunnen gaa n spelen bij verdere ontwikkelingen 

in de opslag, de handel, transport en communicatie. 

We beperken one in dit deel tot het uitwerken van een 

economisch-ruimtelijke etruotuurechets. De uitwerking 

tot een structuurplan vereist een politieke afweging 

ten opzichte van of tueeen alle (andere) maateohap

pelijke deelbelangen, die we aohterwege laten maar 

die in de praktijk noodzakelijk ie. We nemen wel aan 

dat er politieke overeenstemming ie over de voor

s tadontwikkeling (het eoonomieche deelbelang). 

Een dergelijke politieke wil hebben we in deel III 

ook ale voorwaarde geeteld. (III 2.3) 

1 1 2 1 De voorstad; literatuur en interpretatie 

Wat houdt een "vooretad"ontwikkeling in? 
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In eerste instantie doelen we daarmee op een stad 

of agglomeratie welke op het vlak van een of 

meer activiteiteneyetemen functionele relaties 

heeft met een nabij gelegen centrale stad of 

agglomeratie en, ofschoon in totaal van lagere 

"orde", voor de omgeving en mogelijk ook in ruimer 

verband een min of meer centrale positie heeft in 

de genoemde activiteitensyetemen. Die centrale posi

tie kan zijn overgenomen of van oudsher bestaan. 

We zullen deze omschrijving in deze paragraaf aan 

de hand van literatuur wat verder uitwerken. 

We willen eerst wijzen op enige ver wantschap met 

idee@n in theorieën over stadegewestvorming. 

Wieeink meende dat er in de Randstad 
sprake was van elkaar overlappende stadegeweeten. 

Er ontstaat dan een conurbationeel verband, waarin 

"de zelfstandige en gedifferentieerde agglomeraties, 

met elk een veelzijdig verzorgingscentrum, een belang

rijke uitwisselingsrelatie met elkaar, welke de nor

male intens! telt tussen zelfstandige steden belane-r\lk 

boven gaat. Dit kan op den duur leiden tot onder

linge verdeling van hooggespecialiseerde functies." 

Het kan ook leiden tot de onderschikking van de 

ene centrale agglomeratie aan de andere. 

Wis s ink werkt helaas niet uit aan welke uitwisseline s

relatie en hooggespecialiseerde functies hij denkt 

en wat hij als de normale int ensiteit en een belangrijke 

afwijking beschouwt. Hij schept daarmee geen duidelijk

heid omtrent de inhoud van het functionele begrip 

"stadsgewest", dat we in een eerdere beschouwing dan 

ook als referentiekader hebben afgewezen. ( 3) 

Ook van den Berg heeft het over conurbaties. Dez~ 

bestaan uit tenminste twee agglomeraties, waartussen 

veel nauwere en complexe relaties bestaa n dan met 

andere agglomeraties, bijvoorbeeld omdat ze relatief 

dicht bij elkaar 11,o:gen en/of elkander in economisch, 

sociaal en cultureel opzicht in hoge mate aanvullen. 



Een conurbatie wordt gekenmerkt do or een interne 

functier1elin 1; welke ru i mtelijk tot uitdrukkin1s komt. 

Dat wil zegr:en dat iedere age lomeratie binnen een 

conurbatie een of meer functies . ten behoeve van het 

geheel vervult en op zichzelf dus eenzijdig, althans 

gemeten naa r het verlangde niveau niet meer volledig 

is. De agglomeraties vullen elkander echter in dit 

opzicht aan en ve r tonen daarmee een zekere samen

hang of orde. Daarb ij treedt in de regel een bepaa lde 

hi~rarchie op, in die zin dat een agglomeratie naar 

liisising en kwaliteit, dikw \il ~ ook naar omvang als 

een centrum funge ert." ( 4) 

Van den Berg geeft dus specifiek a nn aan welke relaties 

hlj denkt en relativeert de intensiteit do or deze te 

vergelijken me t de intensiteit van de relaties met 

andere agglomeratie!'. 11\l stelt de functieverdeling 

ale een voorwaa rde , Wis s ink ziet deze al s een moge

l ;ikheid. 

In eerste instantie gaan beide auteurs uit van een 

spontaan ontwikkelingsproces. Beide auteurs refere

ren ook enigzins aan ontwikkelingen die ze in de 

Randstad onderkennen. Het verloop van dit proces 

worrlt <> r.ht,<> r ni " t aa np;er:<>ven. 

Jh arhi ,i i s h'!t b<>to or van van rlen Rer is in zeker e 

zi n normatief 1{elarlen . lli j wwr schuw t er voor dat de on 

rl ~rrtPl e n van dP. conurbatie t och zu ll e n prober e n te 

s t r even n;iar vollP rl i.;:hel rl. r:r,n hestuu r li ,jk karle r 

rl;it rle ont w\kkP. l i n1, nt 1J urt en 1:>P.,::elei rl t i s rl us zeker 

vere i s t. Ook r1 i c oproep is in rle l iteratuur her

haal rle li j k t er ur: te vinrle n. In "Re l ati es en r eg io's" 

zijn we ook op dit aspect dieper ingegaan. (5) 

Van den Berg houdt er rekening mee dat er in de 

conurbatie een hi~rarchie optreedt, in die zin dat 

een agglomeratie naar ligging en kwaliteit en ook 

naar omvang als centrum fungeert. Hier hebben we 

aan gerefereerd door in de omschrijving te verwijzen 

naar een centrale stad of agglomeratie. Recente 

theorie~n wijzen er echter op dat door specialisatie 
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niet zozeer een hi~rarchie zal ontstaan, maar veeleer 

een patroon van "kris-krasrelaties", al naar gelang 

de verdeling van de centra van de verschillende 

activiteiten systemen. De centrale geografische 

ligging hoeft niet noodzakelijk samen te vallen 

met de functionele centraliteit. De "hoofdcentra" 

van de verschillende actiYiteitensystemen hoeven 

niet in dezelfde agglomeratie samen te vallen. 

Daarop duiden we als we spreken van een centrale 

positie in de omschrijving. We slui t en daarbij dichter 

aan bij Wiseink en refereren in de economische theo

rie eerder aan L6ech dan a a n Christaller. (I 2.3.1.) 
Van den Berg en Wiesink duiden beiden op het ont

staan (of bestaan) van een"etedelijk c omplex" met 

verschillende functionele zwaartepunten. Essentieel 

ie de samenhang die in dit complex door de 

functionele relaties bestaat. De verschillende 

onderdelen (steden dan wel agglomeraties) z ijn voor 

hun functioneren op elkaar aangewezen. Daarnaast 

zijn ze zeker voor de directe omgeving h~t centrum 

en hebben ze een zekere (politieke) zelfetàndigheid. 

Belangrijk voor ons voorstadbegrip ie de onderkende 

mogelijkheid dat elk onderdeel de functie van hoofd

centrum in een activiteitensysteem kan ve r vullen 

voor het totale complex of voor een aanzienlijk deel 

ervan. 

We willen hier met nadruk op wljzen, omdat enkel 

de term voorstad erop zou kunnen duiden dat het 

slechte om. een onbeduidende voorpost taat, met 

"handen en voeten" gebonden aan de centrale stad. 

De relatie waar wij op duiden ia meer wederkerig ; 

het gaat meer om een vooruitgeschoven centrale stad. 

De functionele verwevenheid kan betrekking hebben 

op de arbeid smarkt, de woningmarkt, het gebruik van 

voorzieningen, het economisch functioneren, 

Br zal sprake zijn van intensieve prndel en migratie, 

Ruimtelijk blljkt de verwevenheid uit de spreiding van 

de centra en een netwerk van infrastructuur. 



BIIJ van den Berg en Wis ~ink blijft het verloop van 

het proces eniRzine op de achtergrond, alsmede de 

oorzaken, Van den Berg geeft wel aan dat de ont

wikkeling van functies op een bepaalde plaats te 

"verklaren" is uit het feit dat ze daar "goed 

passen", '. Hlet proces brengt noodzakelijkerwijs een 

"principi@le verschuiving van het inwendige even

wicht der agglomeratie" met zich mee, (6) 

Het be staan van onevenwichtigheden is dus een nood

zakelijk"onderdeel" v~n de conurbatie, maar dit 

nadeel wordt gecompenseerd door de ruimere keuze 

mogelijkheden die bestaan ale de verwevenheid naar 

behoren functioneert, 

Het lijkt aannemelijk dat het achterliggende proces 

voor een belangrijk deel"wederkerig" van aard is, 

Een specialisatie is pas mogelijk als er al een 

zekere verwevenheid is, functioneel en ruimtelijk, 

Die specialisatie zal een verdere versterking van 

de verwevenheid tot gevolR hebben, Het proces ver

loopt dus geleidelijk , 

WP.lke factoren kunnen nu als oorzaken voor een der

gelijke ontwikkeling gelden, behalve de door Wiseink 

aangeduide nabijheid, 

Van den Berg maa kt aannemelijk dat de "geschiktheid" 

van de plaats er iets mee te maken heeft, In aan

sluiting op deel I zouden we deze geschiktheid aan 

kunnen duiden met de term "productiemilieu" of 

"vestiginsmilieu", maar dan met een ruimere strek

king, De ligging, de ruimtelijke organisatie of de 

functionele structuur bepalen de geschiktheid voor 

de ontwikkeling tot voorstad, 

Enkel de ge schiktheid is echter niet voldoende, zoals 

we in deel I al constateerden, De ontwikkeling 

wordt primair bepaalde door de maatschappelijke dyna

miek, Er zijn achterlig~ende processen die de func

tionele specialisatie en centrumvorming bepalen, Te 

denken valt aan verdringingsprocessen, de opkomst 

van nieuwe functies of veranderende vestigingeeisen,(7} 
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De centrale functie ie een belangrijk kenmerk van 

de voorstad, waarop we in het voorgaande al enkele 

malen zijn ingegaan. We zullen nu nader ingaan op 

de centrumvorming, 

In deel I hebben we in het kort de opvatting weerge

geven dat het prijsmechanisme zorgt voor de ruimte

lijke scheiding van functies, omdat elke functie het 

nut van een bepaalde locatie afweegt tegen de prijs 

ervan, We hebben ook aangegeven dat de grondprijs 

niet de enige structurerende factor is, (I 1,4) 
Onder de behandeling van de grondprijetheorie hebben 

we aangegeven dat de grondprijs in het al gemeen in 

het centrum het hoogst ie. (I -2,4,1} 
Deze hoge prijs vertlaart ten dele waarom bepaalde 

functies in het centrum voorkomen, Het zijn juist 

die functies welke deze prijs ook kunnen opbrengen. 

Voor wat be»reft de economische activiteiten zijn dat 

functies met een naar verhouding gering vloeropper

vlak en een hoge vloerproductiviteit, (8) Andere 

functies worden verdrongen of kunnen er niet komen, 

De hoge prijs verklaart maar ten dele waarom bepaalde 

functies in het centrum geconcentreerd zijn, 

De hoge prijs zelf kan immers verklaard worden uit het 

feit dat het centrum een gewilde locatie ie, De hoge 

prijs ie mede het gevolg van een relatief hoge vraag 

naar een relatief klein gebied, 

Het centrum, zo hebben we in deel I aangegeven, is 

de plaats van waaruit het afzetgebied het beste 

bedient kan worden, (I 2,3.1.) Bovendien is het 

vaak het knooppunt van transportmogelijkheden, he t

geen de bereikbaarheid nog vergroot, Deze overwegin

gen zijn vooral van betekenis voor de verklaring van 

de detailhandel in het centrum, Ver~er profiteren 

deze bedrijven van agglomeratievoordelen: ze trekken 

gezamenlijk meer publiek dan elk van hen afzonder

lijk, ze zoeken elkaars nabijheid op vanwege de nood

zaak tot prijsvergelijking en ze profiteren van 

elkaars werknemers. (9) 



Een tweede groep van centrum gebruikers is de dienst

verlening, de overheidsdiensten en kantoren van 

indus triële ondernemingen. Voor een deel z ijn ze 

veer bela ngrijk voor de detailhandel (de winkel

mogelijkheden voor het personeel zijn soms een ves

tigingsmotief) en profiteren ze ook van aantrek

kingskraaht van het winkelapparaat. Belangrijker 

ia echter dat informatie en de snelheid waarmee 

deze verkregen wordt belangrijk zijn voor hun functio

neren. Daarom zoeken ze elkaa rs nabijheid op. (10) 

De aanwezigheid van geschikte panden in het centrum 

speelt ook een rol bij hun vestiging. 

De ontwikkeling van een centrum geeft aa n dat het 

goed mogelijk i s dat een bepaald stadsdeel een 

functie voor de gehele stad gaat vervullen. 

De ontwikkeling van het centrum impliceert dat be

paa lde functies verdrongen worden. 

Ook kan de druk op het centrum· op'een gegeven moment 

te groot worden, bijvoorbeeld door groei van de 

gèvestigde functies of door de opkomst Tan nieuwe 

functi e s die evenzeer prijs stellen op een locatie 

in het centrum. 

Dit kan betekenen dat het centrum te zeer uitbreidt, 

waardo or hogere eisen aan de samenhang zullen worden 

gesteld en dat de verkeersdruk toeneemt. 

De verbetering van de infrastructu11r is een mogelijke 

oplossing1 een andere mogelijkheid is de ontwikkeling 

van een nieuw centrum. Voorwaarde is dat dit nieuwe 

centrum optimaal met het oorspronkelijke centrum 

verbonden is. Dit centrum vervult voor de directe 

omgeving dezelfde functie als het oorspronkelijke 

centrum. Het ia ook mogelijk dat het een functie 

vervult voor de totale stad1 in dat geval is een 

goede verbinding met de gehele stad belangrijk. 

Het is ook mogelijk dat bepaalde functies weliswaar 

voor de gehele s tad van betekenis zijn, maar net zo 

goed of beter in een perifeer centrum gevestigd 

kunnen zijn. Ook dan zijn goede verbindingen met de 

gehele stad belangrijk. 
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Onder invloed van ruimtegebrek en verminderde be

reikbaarheid trekken recent ook me e r typische 

centrumfuncties daar uit weg. Soma spelen daa rbij 

stadsvernieuwingsactiviteiten een rol.(11) 

Kruyt geeft een viertal redenen, waarom bedrijven 

voor e en vestiging aan de stadsrand kiezen1 (1 2 ) 

-met de spreiding van de bevolking over een groot 

gebied ia het relatieve voordeel van vestiging 

in het centrum afgenomen. De woon-werkafstand is 

toegenomen en do or het toenemend autoverkeer ook 

de parkeerbehoefte en de congestieJ 

-technologische veranderingen en toenemende ruimte

behoefte in verband met expans ie1 

-voor de niet aa n de lokale markt gebonden, maar 

meer regionaal en nationaal georiënteerde bedrijven 

vormt het regionale trans portne t werk een 

belangrijk facet van de ve stigingsplaa tskeuze. Dat 

geldt met name de grotere expand erende en trans

portgevoelige bedrijven. Voor hen biedt de stads

rand een "goede centraliteit"J 

-een deel van het personeel woont al in de randzone. 

Bij de ontwikkeling van de voorstad gaat het om 

de opvang van functies die met de centrumstad 

verbonden zijn. We hebben in het voor taande aan

gegeven waarom bepaalde functies niet in de cen

trumstad terecht komen. De ontwikkeling van de 

voorstad sluit bij deze tendens aan, en ve hebben 

in deze paragraaf trachten duidelijk te maken 

wat we met die term bedoelen en bij welke ontwik

kelingen dit begrip aansluit. 

Er is geen sprake van een willekeurige uitdijing 

van een stedelijk complex, maar van het ont s taan 

of de verdere uitbouw van een zwaartepunt, dat 

enerzl)ds een bepaalde zelfstandigheid heeft en 

behoudt en anderzijds een ontwikkeling kent die voor 

het hoofdcentrum niet als nadeli ~-omdat er s prake 

zou zijn van het weghalen van functies- maar juist 

ale voordeli g gekenschetst kan worden1 het gaat 



om functie s die in de voorstad beter functioneren, 

ook ten behoeve van het hoofdcentrum, en/of in het 

hoofdcentrum ruimte vrij maken voor meer geeigende 

functies, 

1 1 31 Functieverdeling en specialisatie 

In de vorige paragraaf hebben we heel algemeen 

ge s proken over functies, In principe kan de voor

stadontwikkeling betrekking hebben op vrijwel 

alle activiteitensystemen, Daarbij geldt, dat 

deze ontwikkeling niet alleen dat specifleke 

s ysteem zal be învloeden, maar ook die ac tiviteiten

Aystemen die ermee verbonden zijn, 

Dit aspect wordt noch door van den Berg, noch door 

Wissink blj hun alcremene betoog uitgewerkt, Toch is 

het juist deze samenhang, die het belang van bepaal

de ontwikkelingen in l~n activiteitensysteem voor 

de gehele stad bepaalt, Deze paragraaf is een be

scheiden poging iets van die samenhang aan te geven, 

Is er bijvoorbeeld sprake van nieuwe productieactivi

teiten, dan doet zich de vraag voor of er wel vol

doende en ge s chikte arbeidskrachten aanwezig zijn 

en waar deze wonen, Combinatie van woon- en werk

locatie resulteert in een patroon van woon-werkver

keer, Mogelijk treden verander ingen in de woningmarkt 

op, Als er arb e idskrachten van elders moeten komen 

kan dit betekenen dat er meer woningen gebouwd moeten 

worden, Het aantal arbeidskrachten en hun inkomen 

z \jn hierbij van invloed, Mensen me t een hoog inkomen 

en een hoge ople id ing zijn mees ta l mob i el er en kunnen 

hoge r e r eal i s eerbare eisen ste llen aan he t 'wonen'. 

Mogelijk word e n ook ande re ei sen aan scholing ges t eld. 

JJ!euwe productieactiviteiten leiden ongetwijfeld ook 

tot nieuwe s tromen van 1soede r en, diens ten of informa

tie, Ze brengen mogelijk weer andere activiteiten met 

7,ich mee , Ga~t het om productieactiviteiten ten 

behoeve van rl e consumptie, dan veranderen ook de 

gebruikeree t romen, 
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Ale er sprake is van herverdeling ie er een belang

rijk verschil: de arbeidskrachten zljn in pr i nc ipe a l 

aanwe z ig, Alleen het woonwerkverkeer veranderl en 

mogelijk de situatie op de woningmarkt, Op de vrij 

gekomen ruimte onstaa n weer mogelijkheden voor nieuwe 

activiteiten, 

Bij de welzljnsactiviteiten gaa t het om onderwijs , gees te 

lijke vormin~. recreatie, s ociale zorg en bes tuur, 

Voor ope nl uch t r ecr eatie zij n rl e sterlen min ner p,eschik t 

De benutt ing van rte mo p,n li jkherten die meer in de peri 

ferie P.es i t ueerd zij n hetekent waars chi j nli j k i n de 

weekenden geconcentreerde verkeersstromen, Voor 

het overige lijkt er nie t zove e l invloed op de 

andere activiteitensystemen van uit te gaan, De eraan 

verbonden werkgele ge nheid is do -•r is;,:, ns gering . 

Dat r,eldt evenwel niet voor de sociale zorg, het 

onderwijs en bestuur, Daarvoor gelden soortgelijke 

overwegingen als voor de productieactiviteiten, 

De gebruikrespatronen zullen ook hie r veranderen. 

Bij het onderwijs kan de toevloed van s tudenten boven

dien zorgen voor een extra druk op de woningmarkt, 

De woonactiviteiten z\ln bU de vorige ac t iviteit.en 

opgevat ale volgend, Er kan echter ook sprake zijn 

van een bewuste uitbouw van de woonfunctie, In dat 

geval worden de andere activiteiten volgend, ten

minste voorzover ze volgend zijn, (1J) Daartoe behoren 

vooral het basisonderwijs, verenigingsactivi t eiten, 

~inkels voor de eerste levensbehoeften, enige voor

zieningen op he t vlak van de recreatie en de verzor

ging, kortom de buurt- en wijkvoorzieningen, 

De term "woonfunctie" geeft echter al aan dat het 

werken elders plaa tsvindt, waarschijnl~ik in de centralr 

stad, welke ook een functie blijft vervullen b\l de 

winkels voor duurzame goe deren en meer gespecialiseerd· 

welzljnsactiviteiten, De pendel en het verzorginge

verkeer veranderen dus en nemen waa rschijnlijk s terk t oe _ 

He t argument voor de uitbouw van de woonfunctie kan 

bijvoorbeeld de omgeving zijn, Dit stelt hoge eis en 



aan de verdere stedebouwkundige uitwerking. Ook zal 

de inpassinP,' in het landschap belangr\lk z\ln, als-

mede de toe~ank~lUkheid daa rvan voor recreatieve doel

einden, 

1, Frielin~, p 26~ 
2, Relaties en re ~io 's p 11 
3. idem p 16 
4, idem p 12 
5, idem p 12-16 
6. Vàn den aerg, p 721 Op zoek naar een kader, 

in Bours en Lambooy, Stad en stadsgewest in de 
ruimtelljke orde, 

7, VP,l. Hoekveld p 224: zaakspecifieke ontwikke
lingsprocessen, ruimtelljke ontwik~elingspro
cessen, processen van ruimte, gezien al s plaats. 

8. Lambooy (3) p 160 
9, idem p 157 

10, idem p 70-71 
11. idem p 70-71, p 126, p 135 
12. Kruyt p 367 
13. Relaties en regio's p 6 
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2. ON'fWIKKELJNG,;N IN HP-1' DRECIITSTEDP.NG8BIED 

in casus voorstadontwikkeling 

In deze paragraaf zal de voorstad-idee, zoals wij 

die i n de vorige paragraaf tot uitganJ spunt hebben 

gekozen, onderbouwd worden met ontwikkelingen waar 

het Drechtstedengebied aan onderhevig is en die ons 

tot de voorstad-idee gebracht hebben. 

Naast deze door ons, tijdens onze stage opgetekende 

ontwikkelingen (in fase 3 van het Relatie-onderzoek 

Drechtsteden-Rijnmond weerge~even), zo nodig onder

steund met gegevens uit andere onderzoeksrapporten, 

werden door ee n aantal door ons ondervraagde infor

mant e n eveneens uitepraken gedaan die in de rich

ting van een voorstad-ontwikkeling van het Drechtste

dengebied wezen. Ook voor hun was dit een we nselijke 

en mogelijk geachte ontwikke li ng . Via een interpre

tatie onzerzijds van ontwikkelingen en uitspraken 

zullen we de voorstad-idee in deze paragraaf aan de 

orde stallen. Het is nog geen keuze voor een bepaal

de invulling van het begrip voo1·stad, maar 's lechts' 

het weergeven van die tendenzen di e wijzen op een 

derg elijka on t wi kkeli ng . 

De beschrijving van de ontwikkel i ngen i n en rond hPt 

Drechtstedenge bied is gebaseerd op een viertal ele

ment e n: 

-ekonomie1 ho e funktioneert he t Drechtstedengebied, 

welke kenmerken, welke ontw i kkelingen, welke ekono 

mi sche funkties? 

-ruimt~li jke organisaties welke ruimtelijke kenmer

ke n heeft het gebi ed, welke ontwikkelingen, ruimte

lijke struktuur e n funktioneren? 

-relatie met Rijnmonds hoe verhoudt het Drechtste, 
dengebied zich tov Rijnmond (ekonomiech en funk-

tioneel-ruimtel ijk )? 

-potenties 1 welke mogelijkheden heeft de ekonomie 

in zich en we lke mogelijkheden hebben de Drechtste

den in ~ich (voornamelijk op basis van rûimtelij

ke faktoren)in d e kontext van de drie voorgaande? 
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De drie eerstgenoemde elementen zijn als indikato

ren voor de 'identiteit' van het Drecht3tedengébied 

te beschouwen, terwijl het laatstgenoemde element 

ee n stap v erder gaat en vanuit die identiteit aan

geeft welke toekomstige we rking daarvan u i t kan 

gaan. 

Op de volgende bladzijden zullen we de ontwikke 

lingen als een samenhangend gehee l beschrijven, 

dat wil zeggen dat we geen uitsplitsing zull e n ma 

ken naar de vier genoemde elementen om te v oorkomen 

dat juist die samenhang verloren zou gaan. De vier 

elementen vormen echter wel de basis en aan het 

einde van dit hoofdstuk zu llen we in een schema 

bij wijze van samenvatting de belangrijkste aspek

ten voor elk van de vier basiselementen aangeven. 

Voor de samenhang verwijzen we dus naar de tekst, 

voor de uitsplitsing naa r het schema. 



De verschillende deelontwikkelingen die te maken 

hebben met een 'voorstad-ontwikkeling' zullen nu 

punts g ewijs beschreven worden, 

1. Voor het Drechtstedeng ebied worden een aantal po

sitief gewaardeerde vesti g ingsfaktoren genoemd (fase 

3 van stagerapport, blz. 53-56) die deels dit gebied 

een zeer specifiek karakter geven. Vestigingsfaktoren 

ook, die een ondersteuning vormen voor het voorstad

begrip omdat ze te maken hebben met aspekten als1 

strategische ligging nabij Rijnmond, ruimte, geen 

kongestie, maximale bereikbaarheid. 

De DrechtstP.den hebben een strategische ligging aan 

de aan- en afvoerlijnen over water en over land voor 

Rijnmond. Dez e bund e ling van infrastruktuur en en de 

onmiddelijke nabijheid van het Rotterdamse (haven)in

dustriegebied maakt het Dr echtst e dengebied tot een 

uniek gebied met een maximale bereikbaarheid. Daar

naast is er, aangezien Rijnmond binnen zijn grenzen 

moet 'schi pperen' met de ruimte, voldoende ruimte 

voor bedrijfsvestiging en woningbouw zonder konges

tieverscllijnselen. 

Voorts wordt het Dr echtstedengebied aangemerkt als 

een gebied me t een goed arbeidsklimaat, zowel een 

werkmentaliteit bij de bevolking als de aanwezigheid 

van een breed arbeidspotenti e el. Ten aanzien 

van de arbeid s markt zijn er overigens verschillende 

meningen; enerzijds spreekt men van één arbeidsmarkt 

voor het gehele gebied Drechtsteden-Rijnmond, ander

zijds van twee gescheiden markten, met name voor de 

lagere funkties ( terwijl voor de hogere funkties dan 

weer sprake van één arbeidsmarkt zou zijn). Dit 

gegeven, gekombineerd met de omvangrijke pendel 

vanuit de Drechtstreek op Rijnmond wijst op een ze

kere voorstad-positie van het Drechtatedengebied. 

Het woonklimaat in het Drechtstedengebied speelt 

hierbij e e n grote rol; de ~terke overloop in de ja

ren '70 van Rijnmondenaren naar het Drechtsteden

gebied, wordt hiervan als bewijs beschouwd. Welis

waar is die stroom nu verminderd (zeker nadat de 
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groeistad-aanvrage ie afgewe zen), maar het als aan

trekkelijk gekwalificeerde woonmilieu blijft. 

De kleinschaligheid en flexibiliteit (itt Hijnmonrl), 

zowel bij bedrijven als bij overheden, werd evenzeer 

als e e n positief kenmerk van he t Drechtstedengebi e d 

omschreven. Men sprak van een noodzakelijke klein

schalige (gespecialiseerde) aanvulling op het groot

schalige Rijnmond. 

In een aantal Drechtsted engemeenten worden gronden 

als koopgronden uitgegeven; voor bedrijven is dat 

een waardevolle faktor (men ia zeer afwijzend tov 

erfpacht) en heeft het een belangrijke rol gespeeld 

bij de migratie uit Rijnmond naar het Drechtsteden

gebied. Over deze migratie lopen de cijfers overigens 

sterk uiteen, varierend van 367 in het ene onderzoek 

tot 116 in het andere (blz. 73 onJP.rzoe k VU). Bij 

alle onderzoeken is echter fe tendens tot vesti

gingsoverschotten in de Drechtstreek waarneembaar. 

Naast deze positieve faktoren, die bijdragen of kunnen 

bijdragen tot een voorstad-ontwikkeling, werden er 

ook negatieve faktoren genoemd die een dergelijke 

ontwikkeling zouden verstoren, zo heeft het Drecht

stedengebied te maken met geografische beperkingen 

als een beperkte diepgang van de rivieren tot zee en 

een ligging 'achter bruggen' (belemmering doorvaart); 

zijn er enkele knelpunten in de verkeersinfrastruk

tuur tussen Drechtateden en Rijnmond (brug over de 

Noord, v. Brienenoordbrug, kapaciteit spoorlijn he

perkt en een deel niet geëlektrificeerd); heeft Dor

drecht een slechte naam als vestigingsplaats voor 

bedrijven; wordt het erfpachtsysteem afgewezen, 

Gezien de vestigingefaktoren is er sprake van een be

paalde aanvullende positie van het Drechtgebied tov 

Rotterdam; voor de kleinere gemeent e n van Rijnmond 

geldt e chter eenzelfde situatie. De aanvullen d e po

sitie als vestigings plaats kunnen we rekenen tot de 

voorstadfunktie van de Drechtsteden. 

2. Het Drechtetedengebied is qua ekonomiRch funktio

neren op twee wijzen te beschouwen. Intern is het 

gebied niet als een ekonomische eenheid te karakte-



riseren; dwz het gebied vertoont wel sterke over

eenkomsten in industriële signatuur (scheepsbouw, 

metaal, bouw), men spreekt over een eenzijdiee re

gionale ekonomie in het Drechtstedengebied, maar de 

verschillende kernen en de daar gevestigde bedrij

ven zijn onderling niet gebonden. Het gaat om zelf

standig opererende bedrijven en zelfstandig funktio

nerende kernen. Extern, dwz ten opzichte van Rijn

mond, kenmerken de Drechtst~den zich zowel als een 

onafhankelijk zowel als een afhankelijk gebied. Deze 

termen afhankelijk en onafhankelijk hebben betrek

king op het nivo van het individuele bedrijf. 

Het _!!fb_a~k.!:_lj)~e Drechtstedengebied is gebaseerd op 

interne verdelinr,en binnen concerns (vestigingen in 

Drechtsteden ea in ttijnmond) en op elkaar bekonkur

rerende bedrijven (op dezelfde markt). Daarnaast 

is het Drechtstedeng ebied voor een aantal (gespe

cialiseerde) diensten recht~treeks aangewezen op 

het Hijnmondgebied1 overslagfaciliteiten, lijndien

sten , beurs en zijn een aantal bedrijven voor hun 

opdrac hten afhankelijk van bedrijvigheid in Rijnmond. 

Op basis van geografi s che en infrastrukturelc 

kenmerken en overeenkomstige induRtriële aktivitei

ten (scheeps bouw, metaal) meende men het gebied 

Drechtsteden-Hi jnmond als ~~n transportregio te kun

nen beschouwen ; dit onderbouwde men met de aanwezi

ge afhankelijkheid van transportbedrijven in de 

Drechtstreek van Rijnmond wat betreft opdrachten , de 

overloopfunktie die sommige natte bedrijven in het 

Drechtstedengebied hebben tov Rijnmond (bijv. extra 

opslagkapaciteit), de komplementaire funktie van de 

zeehaven van Dordrech t, in die zin dat schepen voor 

hun retourvrachten meestal in Rijnmond terecht moe

te n (i n Drechtsteden bijna geen retour) en de aan

wezigheid van 1 haventarievensysteem (unifikatie) . 

Het ~n~f!!_a~k.!:_lij~e Drechtstedengebied bestaat ook1 

er zijn veel bedrijven gevestigd die geheel 'los' 

van l!ijnmond operer~n, 'gewoon' op hun eigen markt 

en zeker niet binnen geografiGche kaders. Een ETI -
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onderzoek uit 1979 (Contactstels e londerzoek) toonde 

aan dat er relatief weinig bedrijfsrelaties zijn 

tussen Drechtsteden en Rijnmond (1 0"fo wat betreft 

omzet naar Rij nmond toe en 6~ wat betreft inkopen 

in Rijnmond, zie blz. 17 fase 2 stagerapport). 

De afhankelijke positie van het Drechtetedengebied 

mag als een eenzijdige afhank elijkheid betiteld 

worden, maar toch mag men niet zonder meer spre

ken van een motorfunktie van Ri,jnmond. Hooguit wel

licht in theoretisch en statistisch opzicht (uit

stralingseffekten moeten er wel zijn omdat het om 

zo'n enorm industriegebied gaat) maar dat is moei

lijk traceerbaar en kwantificeerb a ar . In de prak

tijk lijkt althans de onaf~ankelijke positie, blij

kens de resultaten van ons onderzoek, te overheer

sen. De vestiging van een bedrijf nabij l!ijnmond 

(sommigen spreken van 'in Rijnmond' omdat zij de 

Drechtsteden ale een deel van Rijnmond beschouwen) 

is echter vrijwel altijd voordelig, alleen al om

dat er een groot afzetgebied is (daarnaast zijn er 

veel faciliteiten) en zelfs voor een onafhankelijk 

Drechtstedengebied kan er dan toch sprake zijn van 

een binding met Rijnmond t het sneeuwbaleffekt . Niet 

alle informanten waren het hier me e eens; wellicht 

dat we die onafhankelijke positie nog het beet 

als volgt kunnen karakteriseren, bedrijven die 

weliswaar niet opereren binnen het kade r van het 

g rote industriegebied (produktieketens ed) , maar 

die wel gelegen zijn binnen dat industriegebied 

(bewuste keuze). Het afhankelijke Drechtstedenge

bied is te beschouwen als een voorstadfunktie van 

Rijnmond; de havens en de bedrijven hebben een on

dersteunende funktie en zijn afhankelijk van de 

bedrijvigheid in Hijnmond. Veelal zullen zij wel 

hun eigen koers 'varen', maar altijd hebben zij te 

maken met sterke konkurrentie of afhankelijk~eid 

voor hun opdrachten uit resp. van Rijnmond. De 

aktiviteiten in het Drechtsteden~ebied betitelt me n 

dan als een afgeleide of een overflow van Hijnmond. 



Dit is, wellicht paradoxaal, het e iren ~ezicht van 

de Drechtsteden. l(r is duidelijk sprake van een funk

tie ve rbonden met Hijnmond; voor he t onafhankelijke 

deel is dit v ee l minrt nr het g eval, al moet men het 

s ne e uwba leffekt, z e ker voor nieuwkomers, rekening 

houd e n. 

3. In de verdeling van ekonomische aktiviteiten 

tussen Drechtsteden en Hijnmond zijn een aantal 

'polariteiten' waar te nemen. Rijnmond kenmerkt 

zich (naast veel kleinschalige bedrijven ook) door 

Rrootschalige aktiviteiten zoals petrochemie en 

c on t a i nerisatie. De ze schaalvergroting kon in de 

llr ,;, chtsteden ,,iet plaatsvinden en wellicht daar

door noodgedwongen, treffen we daar kleinschalige, 

gespecialiseerde aktiviteiten aan. Sommige infor

manten spraken van een 'vergaarbak' voor bedrijven, 

Het kleinschalige in de Drechtsteden en het groot

schalige in Rijnmond zou elkaar aanvullen, maar 

gezien punt 2 lijkt dit niet in het algemeen ge

steld te kunnen worden. Aanvulling i e er wel door

dat Hotterdam als dienstenstad voor de Drechtste

den fungeert, niet alleen voor bedrijven, maar 

ook voor v e rznr F, j ng sfunkties (detailhandel, kultu

r e el). 

Het her s truktur e ring sproces van de Rotterdamse ha

vens maakt een andere polariteit zichtbaars in Rijn

mond verplaatsen de bedrijven zich westwaarts (naar 

zee) naar beter geoutilleerde, moderne, aan diep 

vaarwater gelegen terreinen waar grootschaliger 

aktiviteiten mog elijk zijn; tegelijkertijd is er 

echter ook een trek van bedrijven naar de zgn. pe

riferie, waar de Drechtsteden onderdeel van uitma

ken, Dit zijn bedrijven die geen plaats konden 

vinden bij het herstrukturerings procee of een 

te dure kregen aang e boden dan wel ~~n tegen (on

gunstige) erfpachtvoorwaarden, De herstrukturering 

en dus ook het 'uitzwermen' van bedrijven over de 

periferie is echter geen struktureel gebeurenl 

De Drechtsteden zijn daardoor, in ieder geval tijdens 

het heretrukturcringsproces, als aanvullend vesti-
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gingsgebied voor Rijnmond te beschouwen; een duide

lijke vooretadfunktie die met name geldt voor bedrij

ven uit sektoren ale transport, groothandel en op

slag. Van een werkelijke taakve rdeling tussen Dr e cht

steden en Rijnmond ie nog lang g e en sprake, maar 

voor een zekere specialisatie van het Drechtgebie d 

zijn aanwijzingen te vinden, 

4, De betekenis van bedrijfsmigratie uit Rijnmond 

is, vanwege de onenigheid over de juiste cijfers, 

moeilijk na te gaan voor het Drechtstedengebied. 

Er is echter aangetoond (Onderzoek VU, blz. 146) dat 

~n vanwege het'geringe'aantal ~n vanwege de aard 

der gemigreerde bedrijven de bijdrage aan de werk

gelegenheidsontwikkeling in het Drechtstedengebied 

niet erg groot ie, net waren vooral de meer arbeids

extensieve bedrijven die naar de Drechtsteden mi

greerden zoals groothandel en transport. In Rijn

mond wordt echter een zeer aktief beleid gevoerd 

om migratie uit Rijnmond tegen te gaan, Desondanks 

verwacht men bijv. in de Struktuursc hets voor de 

Stedelijke Gebieden dat er na 1990 een tekort aan 

droge bedrijfsterreinen zal ontstaan in Rijnmond; 

het Drechtstedeng ebied wordt dan als opvanggebied 

beschouwd voor de dan ontstaande migratie (oa in 

studierapport RPD 'Achtergrondinformatie bij de 

Struktuurschets', blz. 29 en 60 van deel 5), 

De positie van aanvullend vesti g ingsge bied lijkt 

daarmee ook op lang ere termi j n opg eld tP. doen, zij 

het dan dat er bij het vorige punt du ide lijk spr ake 

was van een kwalitatieve oorzaak en he rve s tigin~, 

terwijl er hier op kwantitatieve tekort e n/oorzaken 

gewezen wordt, In beide gevallen is er echter sprake 

van een positie 'ten dienste van Rijnmond'. 

5, Het Drechtstedengebied werd door onze informan

ten niet als een eenheid beschouwd, Van een ekono

mische eenheid is geen sprake, dat konetateerden 

we reeds bij punt 2; van een bestuurlijke eenheid 

is eveneens geen sprake, het ontbreekt aan een 

bestuur met bovenlokale bevoegdheden of althans 



aan een wens bij de gemeenten om zaken op bovenlo

kaal nivo te regelen. 8en funktionele eenheid is 

het Drechtstedengebied ook niet, daarvoor is het 

gebied teveel op ~ijnmond gericht (vooral wat be

treft verzorging en de vervlechting wonen-werken), 

Van een ruimtelijke eenheid is echter wel sprake, 

daar het gebied dezelfde planologische invloeden 

ondergaat; overloop uit RiJnmond, pendel, gericht

heid op voorzieningen in Rijnmond. Daarnaast ie 

er een sa~enhang in de ligging rond rivieren en 

infrastruktuur en worden de kernen Dordrecht, Pa

p ~ndrecht en Zwijndrecht wel als 'Dreehtstad' be

titeld. 

Uit deze geF,evens menen we te mogen afleiden dat het 

Drechtstedengebied, ,n omdat het in zijn geheel bloot 

staat aan invloeden vanuit Rijnmond ,n omdat die in

vloed er mede de oorzaak van is dat het gebied zich 

niet tot een zelfstandige eenheid kon ontwikkelen, te 

beschouwen is als een voorstad van Rotterd~m. 

6. Bij het aktiviteitensysteem wonen en werken (fase 

stagerapport) is het gebied Drechtsteden-Rijnmond 

als ,,n te beschouwen. 

Over de arbeidsmarktvervlechting hebben we reeds ge-

sproken; deze vervlechting is met name ontstaan 

tijdens de sterke bevolkingsoverloop uit Rijnmond 

naar het Dre c htstedengebied in de jaren '70. Het 

Drechtstedengebied mag als woonlokatie van Rijnmond 

gezien worden (en Rijnmond als werklokatie voor de 

Drechtsteden). 

Ook voor verzorging geldt de eenheid Rijnmond-Drecht

steden; het Drechtstedengebied ligt in de verzor

gingssfeer van Rotterdam en er is van grote afvloei

ing sprake richting Rotterdam, Voor het aktivitei

tensysteem verkeer en vervoer signaleren we even

eens die eenheid, De hoofdinfrastruktuur van het 

Drechtstedengebied is volledig gericht op Rotter-

dam en staat geheel ten dienste van Rotterdam (en

kele informanten zeiden, "Het Drechtstedengebied 

rijd je altijd voorbij"). 
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De Drechtsteden zijn een stukje Rijnmond en van au

tonomie is bij deze aktiviteitensystemen ge e n sprake, 

7, De bevolkingsoverloop uit Rijnmond kon in het 

Drechtstedengebied nitt gekompenaeerd worden door 

het scheppen van arbeidsplaatsen; de redenen daar

voor zijn, 

-er ie geen ekonomieche expansie meer (te verwachten); 

-de invloed die de overheid heeft dmv haar beleid 

is slechts gering, veel geringen dan men in doelstel

lingen van bijv. het IGS veronderstelt; 

-de diensten cq kantorensektor blijkt geen voor

keur te hebben voor de Drechtsteden. De nabijheid 

van de toplokatie Rotterdam is daar sterk debet aan. 

Het Drechtstedengebierl is met name bij projektont

wikkelaars e.d., dat zijn degenen die verantwoorde

lijk zijn voor de investeringen in deze sektor, niet 

in trek; 

-kwalitatief inzicht in de arbeidsmarkt (llijnmond

Drechtsteden) ontbreekt, welke werkgelegenheid is 

passende werkgelegenheid? En is dat ook ekonomisch 

een groeisektor? 

8. Op baais van de optimale bereikbaarheid, de ver

wevenheden bij de sktiviteitensystemen wonen-werken, 

verzorging en verkeer en vervoer (men spreekt ook 

van ondergeschiktheid van de Drechtsteden), tenden

zen in de bedrijfemigratie en bedrijfsvestiging 

(transport, groothandel, opslag) ~nop basis van 

theoretische veronderstellingen ten aanzien van de 

identiteit van het gebied, noemden een aantal in

formanten het Drechtetedengebied een onderdeel van 

llijnmond en typeerden het gebied ale een voorstad, 

Die voorstadfunktie zou ook funktioneel en ekono

miech de enig haalbare zijn voor de toekomst, In 

de Zuidvleugelstudie van de RPD heeft men dit zelfs 

uitgewerkt en pleit men voor een donor-patiënt- re

latie tussen Rijnmond en Drechtsteden (de Drechtste

den zijn patiënt vanwege de zeer geringe groeimoge

lijkheden van de als traditioneel (en daarmee ook 



verouderd) gekwalificeerde be drijvi~heid daar) uit

mondend in een Yerdeling van bedrijvie:heid1 in het 

Drecht stedengebied de me er ruimte-extensieve be 

drijven die min of meer 'foot-loose' zijn tov de 

typische have naktiviteiten als overslag; men noemt 

transport, opslag, groothandel en kommunikatie, In 

Rijnmond zouden vooral de kantorensektor en de ha

venaktiviteit e n, alsmede grootschalige industrie, een 

plaat~ krijg~n/hebben, (Dr echtsteden dus afgeleide, 

ondersteunende funktie), Zonder een bovenregionaal 

bestuurli j k kader voor het gebied Drechtsteden-Rijn

mond ie dat echter niet te realiseren, zo stelt men, 

~en nieuwe prov incie met Rijnmond en de Drechtste

den zou daarvoor zeer geschikt zijn (interne RPD-no

titie), 

9, Overi ge ns Is het opmerkeli j k dat onze informanten 

de strlkte schPiding Rijnmond-Drechtsteden, veroor

zaakt door bes tuurlijke grenzen, ale niet-reëel be

stempelen en ero p wijzen dat bij een nieuwe provin

cie er 'heel andere verhalen geschr even zullen wor

den over de Drecht s teden', Het Drechtetedengebied zou 

dan zonder meer opgenomen word e n bij Rijnmond, 

10, Voor de toekomst werden door de informanten en 

door verschillende onderzoeken een aantal mogelijke 

ekonomieche groeimogelijkhede n voor het Drechteteden

gebied aan ge drage n, In de eerste plaats werd echter 

gewezen op een stagnerende ekonomie en geen-ekonomi

eche-expansie, Voor de toekomst zou daarom herstruk

turering, konsolidatie, 'het richten op de zitters' 

van groot bela ng worden, Ale er groeipotentiee zijn, 

dan zullen di e uit de streek zelf moeten komen, 

Het haalbaar heidsonderzoek Goederencentrum Kijfhoek 

(EMPEO, maart '84) maakte duidel i jk dat dat centrum 

niet haalbaar wordt geacht, maar wees op het toene

mend e be lang van distributie, opslag en fysieke dis

tributie, Ook door onze informanten werden deze ak

tiviteiten genoemd als potentiële Drechtsteden-alcti

vit, it, geheel in aansluiting op de genoemde vest!-
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gingsfaktoren, 

Rotterdam ale we reldhaven zal toenemende konkurr en

tie onde rvinden van have ns ale Antwerpen en Hamburg 

en zal, aldus onze informanten, moeten blij ve n mo

derniseren en schaalvergroten (containerisati e , zee

terminale); een haven als Dordrecht kan daardoor 

steeds minder konkurrentiekracht ontwikkelen (voor

zover dat al mogelijk was) en zal verder moeten spe

cialiser en en/of op de traditione le aktivite i ten ge 

richt blijven, Men wijst dan op echeepebouwspecia

lieatie, de korte, kleine handelsvaart (Engeland) 

en de handel. Voorwaard e is we l een sterke marke

ting en promotie van het Drechtetedengebied en een 

duidelijke profilering, 

Uit meer algemene toekomstverkenningen naar 'natte ' 

sektoren komen voor het Drechtstedengebied de vol

gende aktiviteiten naar vorens chemie, metaalproduk

ten, droog massagoed, houts ke l etbou w, korte vaart 

voor vaste brandstoffen, opslag en distributie, ruwe 

mineralen en roll-on roll-off ( SG B-onderzoek en RPD

studie 'Raming van de terreinbehoefte voor ze ehaven

aktiviteiten omstreeks 2000 1 ), 

Een vooretadontwikkeling werd, zoals blijkt bij punt 

8, door enkele informanten eveneens als mo~elij khe id 

t;enoemd. Het invullen van dl e funk tie mét ekonomische 

aktiviteiten i s meer gebaseerd op specifieke Dr echt

stedenfaktoren dan de 'algemene' groeiverwacht i ngen 

voor enkele ekonomische sektoren, 



SCHEl-1:1 
de viei · Alementen in trefwoorden 

____________ identiteit _________________________ _ 

EKONOMIE 

kleinschaligheid 
flexibiliteit 

industriële signa
tuur, metaal, bouw 
scheepsbouw 
eenzijdigheid 
intern geen ekono
miso~e eenheid of 
onrlerlinge betrok
ke nheid 
vergaarbak 

zowel afhankelijk 
als onafhankelijk 
van Rijnmond(1) 

goed arbeidskli
maat en onderne
mingsklimaat 

Dordrecht slechte 
naam 

geen ekon. groei 
geen lokatie voor 
diensten/kantoren 

RUIMTELUK1' ORGt.
NISATH: 

ruimtelijke een
heid (planol. in
vloeden) (geen 
bestuurlijke een
heid) 

strategische lig
ging 
-infrastruktuur 
-nabijheid Hijnm 

ruimte 
aantrekkelijk 
woonklimaat 

geografische be
perking 
knelpunten infra
struktuur 
afwijzen erfpacht 

RELATIE MET RIJN• 
MOND 

ekonomisch zowel 
afh. als onafh(1) 

~~n wat betreft 
wonen-werken, 
verzorging en 
verkeer+vervoer 

vervlechting ar
beidsmarkt 
pendel 

polariteit, 
-schaalvergrot. 
vs kleinscha
lig (aanvulling) 

-bedr. migrlitie 
naar zee ve naar 
periferie 

-diensten 

Drechtet. onder
deel Ri ,inmond 
66n transportregio 
dezelfde signatuur 
migratie bedrijven 
-transport 
-groothandel 

POTF:N'fltS 

voorstadfunkties 
-ondersteuning 
-opvang 

verdeling bedrij
vigheid 

konsolidatie/her
strukturering 

specialisering 
dia tri bu tie 
opslag 
fysieke distrib. 

(aan wa ter) 

transport 
kommunikatie 
chemie 
me taal prod. 
droog maeeagoed 
houtskeletbouw 
roro 
ruwe mineralen 
korte vaart 

(1) afhankelijkr opdrachten/overloop/diensten/ligging hij industriegebied/oriëntatie 
onafhankelijk, ei gen markten/eigen koers/niet rreografisch gebonden 
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3. DE ONTWIKKELING VAN DE DHBCHTSTBDEN TO'l' VOORSTAD 

VAN HOT'I'BHJJAH 

3.1. FIJIICTIONEBL 

31 1,1, Keuze van de vooratadontwikkeling 

In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van 

de mogelijkheden van de Drechateden voor de toekomst. 

Daarbij ia steeds aangegeven in welk opzicht die 

mogelijkheden aansluiten bij de "vooretadontwikkeling". 

In hoofdstuk 1 hebben we aangegeven dat de voor

stadontwikkeling in principe op elk activiteiten

systeem betrekking kan hebben. In hoofdstuk 2 

constateerden we,dat er voor de Drechtsteden 

aanleiding is de woonfunctie uit te bouwen en om 

een aantal economische functies ten behoeve van 

Rotterdam uit te bouwen. 

In ons afstuderen stond de vraag centraal welke 

moRelijkheden de ruimtelijke planning heeft om bij 

te dragen aan de economische ontwikkeling. 

Daarom zullen we ons i n dit hoofdstuk vooral bezig 

houden met de uitbouw van de econmische functie. 

Wat betreft de woonfunctie willen we volAtaan met 

de opmerking dat uitwerking daarvan ongeveer een

zelfde arbe.ld 7.0U vergen.Een .dergeli,ike arbeid past 

echter niet in het aandachtsveld van ons af r, tuderen 

en zou teveel van de beschikbare tijd vergen. 

Voor de uitwerking van de woonfunctie is een gedegen 

beschouwing over de samenhang tussen de woonactivi

teiten in de Drechtsteden en Rotterdam noodzakelijk, 

alsmede een beAchouwine over de relatie met de pro

ductie en welzijnsactiviteiten die Rotterdam blijft 

verzoreen. In dat kader is dan een keuze van de 

locaties aan de ordP, en vervol~ens de uitwerking 

hiervan, zoals dP aam,lui ting op de belangr\_lkste 

infrastruc tuur en openbaar vervoerlijnen en een 

stedebouwkundige uitwerkinR• We laten dit aspect 
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van de voorstadontwikkeling in het vervolR verder 

buiten beschouwing en concentreren ons op 

de economi s che ontwikkeling . Wel zul l en we aandacht 

besteden aan de eventuele Revolgen van deze ont

wikkeling voor de woonactiviteiten. 

De economische ontwikkeling van de Drechtsteden 

tot voorAtad van Rotterdam 

lijkt in zekere zin paradoxaal: 

Op zoek naar de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van 

de Drechtateden zouden deze vooral gelegen zijn in 

een vergroting van de ori~ntatie op Rotterdam. 

Zoals iedere paradox gaat ook deze tegenstelling n i et 

helemaal op. We willen juist proberen de voorwaarden 

voor de op Rotterdam geori~nteerde eq daarvan af

hankelijke functies te optimaliseren, omdat juist 

de nab(iheid van dit economische zwaartepunt een 

van de algemene voordelen va n de Drechtsteden is. ( 1) 

Daarnaast dienen er in de Dre chtsteden ook moRelijk

heden te zijn voor ontwikkeling en uitbouw van 

economische functies die niet op Rotterdam georien

teerd zijn. Een dergelijke tweedeling in de economie 

hebben we immers in onze stagestudie gevonden. ( ~) 

In totaal zien wij de economische ontwikkeling be

staan uit de verder uitbouw van een aantal "voor

stadfuncties" en een mogelijke ontwikkeling van 

activiteiten die verder los staan van Rotterdam, 

maar toch een vestiging in de Drechtsteden op 

prijs stellen. In ons stagerapport hebben we ook 

aangegeven dat het behoud van de beotaande bedrij

vigheid belangrijk is. (3) 

In dit hoofdstuk zullen we met name de ontwikkeling 

van de voorstadfuncties nader analyseren, omdat die 

in zekere zin ten doel zijn gesteld. 

In hoofdstuk 2 hebben we opgemerkt dat informanten 

mogelijkheden zien in de uitbouw van de "distribu

tieve functies". Ook bleek dat in het verleden ver

schillende ondernemingen die op dit vlak actief zijn 

zich in de Drechteteden hebben gevestigd. 



We zien hierin aanleiding meer uitvoerig op de 

"distributie" in te gaan en nader te bekijken 

waarom en hoe deze bij kan dragen aan de "voorstad

ontvikkeling". Het is een voorbeeld van vat ve 

in deel III "beleidsonderbouvende inzichtvorming" 

hebben genoemd. (Inzicht in de functionele samen

hang ter onderbouwing en uitwerking van de "voor

staddoelstelling en-invulling" die uit de beleids

verkenning volgde.) 

Onder "distributie" verstaan wij voorlopig die acti

viteiten, betrokken bij de verplaatsing van goederen 

van producent naar consument/detailhandel. We 

verdelen de distributie voorlopig over overslag, 

opslag, transport en groothandel. 

De uitwerking van de distributie is een onderdeel 

van de ruimtel\jk-economische structuurschets. Deze 

heeft betrekking op "alle" productieac tivi tei ten. 
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3.1.2. Distributie 

welke invloed heeft de ontwikkeling van de distribu

tie op andere activiteitensystemen? Wat is de 

invloed op de ruimtelijke structuur? Welke eisen 

worden hieraan gesteld? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden dient meer 

bekend te zijn over de kenmerken van deze functies. 

Het betreft gegevens over hun functioneren, conclu

sies die we daaruit kunnen trekken aangaande hun ei

sen aan de ruimte, ge gevens over ruimtebeslag, perso

neel en karakteristieken van de bestaande distribu

tiefuncties in de Dr_echtsteden. Daarbij stuiten we 

op twee problemen. 

Op de eers te plaats is ons niet veel bekend over het 

functioneren van de distributie als geheel. We laten 

de behandeling daarom goeddeels achterwege. 

Op de tweede plaA.ts zljn concre te gegevens beperkt 

tot groothandelsbedrijven (of "de groothandel") en 

transportbedrijven. Ofschoon de differentiatie hier

binnen groot is wordt in s tati s tieken en onderzoek 

(bijvoorbeeld het "mi ,r,ratieonderzoek") geen nader 

onderscheid gemaakt. Ook de opslag en de overslag 

die we in de vorige paragraaf tot de distributie 

rekenden komen hier niet apart in voor. 

In de paragrafen 3.1.3. en 3.1.4. zullen we dan 

ook "slechts" de groothandels- en trans portbedrijve n 

behandelen en op hun functioneren als zodanig in

gaan. Uit deze paragrafen zal blijken dat hie r mee 

ons inziens wel een belangrljk onderscheid gemaakt is. 

De transportbedrijven houden zich vooral bezig met 

de ve rplaatsing van goederen, de groothandels met 

de ops lag en bewerking ten behoeve van ve r der 

transport. In 3.1.5. gaan we dan nog in op enkele 

ontwikkelingen in de distributie, met name omdat er 

een tendens is tot integratie van verschillende 

distrubutieve functies. Men duidt die integratie 

aan met het begrip "fysieke distributie". 



De distributie is sterk gebonden aan het stedelijk 

milieu, Pellenbarg (4) constateert een overcon

centratie in de Randstad en dan vooral in de 4 

grote centra, Behalve het f e it dat deze als 

bevolkingscentra en centra van productieactiviteiten 

een belangrijke af7.etmarkt vormen speelt ook d~ 

binding met de invoerhavens Rotterdam en Amsterdam 

een rol, Dit geldt met name de zogenaamde impor

terende groothandel, waar de distributieve groot

handel weer aan gelieerd is, Pellenbarg signaleert 

weliswaar een migratie, maar deze is gericht op 

de rand van de Randstad en op verkeersknooppunten, 

De factor afstand is nog steeds van invloed, omdat 

de behoefte aan communicatie (informatie)is toege

nomen, (5) 

De Drechts teden vormen volgens ons een goed alter-
/ 

natief voor hervestiging, Ze liggen immers op een 

knooppunt van verkeerswe gen op betrekkelijk korte 

afstand van Rot t erdam, Verplaatsing van met name 

ruimtebehoevende distributieactiviteiten uit 

ROnmond schept dan mogelijkheden voor centrumac ti

viteiten met een intensiever ruimtegebruik, (6) 

De uitbouw van de di s tributie in de Drechtsteden 

hoeft echter niet uitsluitend tot stand te komen 

door migratie vamdt Rljnmond, Het uitbouwen van de 

distributiefunctie zal mogelijk ook activiteiten van 

elders aantrek1<e n en aanleiding zijn voor nieuwe 

ontwikkelingen, 

} 1 1 ,3, Groothand elsbedrUven 

De groothandel is een mobiele sector, Deze opmerking 

is te vinden in de studie "Beleid in bedrijf", (7) 

Deze Utrechtse studie liet zien dat in de onder7.oeks

pe riode 7.ich een groot a antal groothandels vestigden, 

hetgeen echter niet uit de kwaliteit van Utrecht als 

vestigine splaats kan worden verklaard. In dezelfde 

periode vertrokken ook we e r een groot aantal; de 

verklaring is de mobiliteit van de groothandel, 
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Op de verklaring van de mobiliteit wordt niet ingegaan 

In die verklaring zou e chter een aanknopingspunt 

kunnen liggen om de mobiliteit te verminderen, en 

dan vooral het vertrek van groothandelsbedr\jven. 

Vooral voor de voorstadontwikkeling van de Drecht

steden is dit een interes~~nte opgave, 

Ook in de Drechtsteden nemen de groothandelsbedrijven 

zowel bij vestiging ale vertrek een groot gedeelte 

van de bedrijfsmigratie vo or hun rekening, zodat het 

uiteindelijke saldo gering is, (8) 

De migratie naar de Drechtsteden vanuit Rijnmond is 

recent door prof, Buit onderzocht, Helaas is de mi

gratie vanuit de Drechts teden niet onde r7.ocht, 

Onder de motieven vo or vertrek uit Rijnmond komen 

ruimtegebrek en onvoldoende ontsluiting veelvuldig 

voor, Vooral de groothandelsbedrijven noemen ver

trekmotieven als onvold 0ende ontsluiting , parkeer

problemen en de situering ten opzichte van afnemers en 

leveranciers, ( 9) Het motief voor vestiging in 

de Drechtsteden is in het al gemeen vaak de ligging 

aan de (weg)infrastructuu.r. (10) Op de vraag waarom 

alternatieven in de Drechts teden afvielen werden 

genoemd de ongesch i ktheid van het terrein, onvol

doende ontsluiting (zie ook Rijnmond) en ligging te 

ver van Rijnmond, Verder werd de grondprijs en het 

erfpachtstelsel vaak genoemd,(11) 

Ofschoon geen aandac ht. is besteed aan motieven voor 

vertrek uit de Drechts teden valt a a n te nemen da t 

deze overeen zullen komen met de motieven voor af

vallen, Met name de grondprijs, de ontsluitinB van 

het terrein en de ge s chiktheid zijn factoren die 

verbeterbaar zijn, 

Uit het onderzoek bl\ikt dat verplaa tsincr door ga :,.ns 

over betrekkelijk ger~nge afstand plaatsvindt. Dit 

gegeven blijkt ook uit ander onderzoek, In de vorige 

paragraaf merkten we op dat groothandels gebonden 

zijn aan het s t edelijk milieu, In de loop de r tijden 

is de groothandel uit de binnensteden vertrokken, al 



bleven de hoofd~antoren vaak achter. Hervestiging 

vindt zoals geze gd plaats blj verke e rsknooppunten, 

aan de rand van de Randsta d, in de zogenaamde 

"halfwegzone" en aan de Rrens. 

De geringe verplaa tsingsafstand die uit het onder

zoek bleek kan verklaa rd worden uit het feit dat 

bedrijven die ontevreden zUn over hun vestigings

pla:i. ts (door veranderingen in de productie, op

slagmethode, groei of inkrimping of verschuiving 

(geografisch) van de afzetmarkt) zich meestaal 

beperkt orienteren en meestal in de omgeving. 

Ontevredenheid hoeft niet altijd tot verplaatsing te 

leiden. Zoals Buursink in deel I (I 3,2) aangaf 

kunnen investeringen in het productiematerieel een 

reden zijn om niet te verhuizen, Dit geldt bijvoor

be e ld ook bij p~nden in eigendom, Het personeel kan 

ook een helemmering vormen. Is dit niet bereid om 

mee te verhui ze n en is nieuw per!loneel moeilljk te 

vinden, dan kan dit e e n argument z \\ n om niet te 

verhuizen of "in de buurt" te blijven, 

We kunnen echte r a a nnemen dat bovenstaande belemmerin

gen minder ge lden voor groothandelsbedrijven. 

We merkten al op dat de differentiatie hierin groot 

is, In de vori ge pa ra~raaf werd een onderscheid 

gemaakt tuss en importerende en distribuerende groot

handel. Het is a:i.nnemeli,\k dat de i mporterende groot

handel toch ste rk aan de havengebieden is gebonden, 

Bepaàlde producten moeten noodzakelijk per schip 

worden aangevoerd , Groothandels in levensmiddelen 

en huishoudelijke producten zon meer op grote bevol

kings centra georiënteerd en hebben soms nog een 

commerciele functie (directe verkoop). Groothandels 

in industriele producten en machinerie zullen op 

productiecentra geori~nteerd zijn, Een aantal goe

deren vereisen vo or de opslag aparte voorzieningen 

(brandstof, bederf el ljke vaar). Er zijn groothandels 

met en zonder voorraad. 
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Die vers cheidenheid in de groothandels mag ook blijken 

uit een analyse van de gevestigde groothandel sbedrij

ven op het bedrijventerrein "Dordtse Kil". (14) 

Ondanks die verscheide nheid durven we de veronder

stelling dat de genoemde belemmeringen voor migra tie 

voor de groothandelsbedrijven minder gelden hier toch 

in het algemeen wel nader toe te lichten. 

In het algemeen zal aan productiematerieel niet 

veel meer nodig zijn dan geschikte ruimte voor de 

opslag en een beperkte ruimte voor administratie. 

Het grootste deel van de terreinoppervlakte i s 

meestal bebouwd,(14) 

Vol doende en geschikte ruimte i s dan ook een be

langrijke vestigingsplantsfactor voor groothandels

bedrljven1 ruimtegebrek is evenzo vank het vertrek

motief. Productiematerieel i s er nauwel ijks, Dit 

verklaart met een zekere "uitwis s elbaa rheid" van de 

ruimte mede de mobiliteit van de groothandel. 

Er vindt ook nauwelijks wa:i.rdeve r me e rdering door 

arbeid plaa ts; de nadruk ligt op de ops lag, 

Groothandel is ruimteextensief; de grondprij s zal 

eveneens een belangrUke vestigi ngs factor zijn, 

Deze ligt in ROnmond ver boven die van de Drechtste

den, Een vergelijkbare s ituat i e zal ook wel be staan 

voor hnur en erfpachtcanon. Deze laAtste vor me n van 

gronduitgifte worden door bedrijven in het algeme e n 

als negatief vorden beoordee ld. (1 ~) 

Het aantal personeels leden bij de groothandel~ 

op"Dordt s e Kil" ve r schilt s t erk, Het aantal perso

neelsleden bij de verplaa tste groothandels bedroeg 

gemiddeld 23, (21) Dit is in het alge me en lager 

geschoold personeel, Het terreinoppervlak per 

verknemer is relatief ho og. 

We concluderen dat het personeel nauvelljks een be

lemmerende factor voor mi gratie zal zijn, Andere 

vertrekmotieven vegen vermoedelijk zwaarderf ook nal 

arbeidsmarkt geen belangr\jke vestigingsfactor 

de 



zUn. ~elfe van een betrekkelijk omvangrijk handels

terrein gaan nog r:een grote invloeden uit op de 

arbeidsmarkt en de ermee samenhangende pendel en 

woninF,111arkt. 

Voor de afzet i s de groothandel wel aan grote 

agRlomeratiee gebonden. De verplaatsingsafstand is 

zoals i;e zer;d doo r 1{a ~.ns gerinr; . ( 15) 

Als andere oor,:aken voor de mobiliteit kunnen no(s 

geno emd worden deze sterke orientatie op de markt 

en do? "open structuur van de distributiemarkt", die 

toetreding relatief gemakkelijk maakt, (16) 

We hebben een goede ont s luitng al als vestigings

factor genoemd bij de be handeling van het migratie

onderzoek, In veel gevallen zullen clienten naar 

de grooth~.nrlel toekomen, vooral als hier directe 

verkoop pla~.tsvind t, Dan z\jn ook parkeermogelijk

heden helanRrijk, 

Uit deze paragr aaf ~wamen ook nog de situerine ten 

op:::ichte van leveranciers en het autosnelwe1;net ale 

vestigi ns f • ctor nanr vore n, (17) 
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3,1.4, De transportsector 

Het aandeel van de transportbedrijven in de migrerende 

bedrijven ie aanrnerkel\jk minder dan dat van de groot

handel, Het aandeel van de transportbedrijven in de 

totale bedrijvigheid is evenwel ook minder groot, (18) 

De transportsector kent, in vergelijking met de 

groothandel, een aantal verschillen en overeenkoms ten, 

Net ale bij de groothandel zijn de eisen aan het terrein 

niet erg hoog, Net ale bij de groothandel heeft de 

transportsector doorgaans behoefte aan voldoende ruim

te, die echter voor andere doeleinden benut wordt, 

Waar bij de groothandel de opslag van goederen voorop 

staat en de ruimte ook voor die doeleinden benut 

wordt, zijn bij de transportsector de goederen voort

durend onderweg, 

Een belangrijk kenmerk van de transportsector ( be

doeld ie in het vervolg vooral het we g transport) ie 

dan ook dat het merendeel van het op de vestigings

plaats gere[sistreerde personeel daar doorgaans niet 

werkzaam is, (19) De chauffeurs zijn voortdurend onder

weg en kr\\gen vanuit het bedrijf te horen waar ze 

weer nieuwe lading moeten ophalen en afleveren, Ze 

hoeven dus niet steeds naar het bedrijf terug en nemen 

"hun" wa1:sen dan ook vaak mee naar huis, waarbij ze 

vaak in de buurt van de helanerijke transportroutes 

wonen, (20) Het aantal werknemers per bedrijf varieert, 

maar was voor de vanuit RUnmond verpl:rn. ts t e vesti

gingen tamelijk hoog.(21) 

Ondanks het feit dat er ve e l per s onee l onderweg is 

zijn transportbedrijven toch ruimtebehoevend. De wagens 

keren namelijk toch geregeld naar he t bedrljf terug 

voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, Van het 

terrein is dan ook doorgaans een relatief klein ge

deelte bebouwd ten behoeve van deze werkzaamheden 

en administratie, De rest van het terréin is in ge

bruik voor de stalling van vrachtauto's, het belang

rijkste productiematerieel van de transportsector, 



Het is daarom ook redelijk om aan te nemen, dat ook 

voor de transportRector de beschikbare ruimte en 

de grondprUs belanerUke vestigin~sfactoren zUn ■ 

Ruimtegebrek leidt dan toch al snel tot verplaatsing. 

Er 7. ijn echter ook redenen om aan te nemen dat deze 

sector toch minder mobiel is dan de groothandel. In

vesteringen in het onderhoudsmaterieel kunnen een 

belemmering zijn1 nieuwe investeringen zijn meestal 

gericht op het transportmaterieel dat, ook door ont

wikkelingen in de vervoerswereld, meestal snel afge

schreven is. Men is ook minder dan de groothandel 

gevoelig voor veranderingen in de markt. Belangrijk 

is de vestiging op een enigzins strategische ligging 

ten opzichte van de belanP,rijkste traneportzwaarte

punten. De Dre chtsteden vormen daarbij een onderdeel 

van de transportrer,io Amsterdam-Antwer,>en. (22) 

Ligging aan de hoofdinfrastruct •1ur ie d>1e belangrijk, 

alsmede een goede ontsluiting. 
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3.1.5. Ontwikkelingen in de distributie. 

Groothandel en transport maken, tezamen met aanver

wante activiteiten als opslag en overslag, deel uit 

van wat met een ruime term als distributie zou 

kunnen worden omschreven. 

Pellenbarg merkt over deze activiteiten op, dat 

evenals in de industrie ook hier in het verledPn 

sprake is geweest van schaalvergroting. Kleinere 

bedrijven richten zich dan op de reg ionale markt, 

grotere bedrijven op de nationale of zelfs de inter

nationale markt. 

Hoewel groothandels arbeidsintensief zijn (personeels

kosten zijn 60% van de totale kosten) en het gaat 

om lager geschoold personeel is het toch nauwelijks 

mogelijk de arbeid in deze sector te mechaniseren 

of te automatiseren; hooguit zijn besparingen in de 

administratie mogelijk. (2~) 

In de verv c,erswereld lip;gen de tarieven van de ver

schillende transportmethoden redelijk vast. De aard 

van de te vervoeren goederen, de herkomst en de 

bestemming bepalen de keuze van de transportmiddelen. 

Voor omvangrijke transporten (bulkgoederen, massagoe

deren) wordt doorgaans gebruik gemaakt van schip 

en trein, die ook voor het vervoer van grote part(jen 

stukgoederen over verre afstanden en overzee gebruikt 

worden. Rotterdam ontleent zijn betekenis als trans

portzwaartepunt aan de omvangrijke in- en uitvoer 

over zee ten behoeve van de nationale markt en het 

continent, met name de industriegebieden lan1,s Maas 

en Rijn. 

Voor de distributie over land zijn schip en trein 

echter minder geschikt. Dit vereist een fijnmazig 

netwerk, waarover de goederen direct naar hun be

stemming kunnen worden vervoerd. Spoor- en water

wegen zijn daarvoor minder geschikt. Voor het vervoer 

van kleinere partijen met een zekere bestemming wordt 

dan ook gebruik gemaakt van het wegvervoer. (24) 



Dit verklaart ook de aanwezigheid van de vele trans

portbedrijven en gr oo thandels in en rond Rotterdam. 

Ook rle Drechtste den zijn een zwaartepunt voor deze 

s ektoren 

De overslag van goederen op een anrler transportmiddel 

is in het hele proces van diatributie nog een belang

rijke kostenfactor, (25) Het ie dan ook begrijpelijk 

dat op dit punt gezocht word t naar mogelijkheden tot 

kostenbe,:;paring, Ontwikkeling van die mogelUkheden 

be!nvloe~ dan wee r de vervoers wereld en ook de eisen 

die deze aan de vestigingsplaa t s stelt. 

In een studie rond het distributiecentrum Kijfhoek 

wordt opgemerkt dat er weinig behoefte is aan een 

overslagmogel\jkheid spoor-weg. Voor goederen die 

van over7,ee worden ingevoerd betekent dit immers een 

extra overs laK, ( 26 ) Er is me er belangstelling voor 

overslagpunten aan wa t er, 

Door verbetering van de overslag heeft Antwerpen in 

het recente verleden de positie nog weten te verster

ken, 

Ontwikkelingen in de overslag die de vervoerswereld 

meer fundamenteel heb ben be!nvloed zijn de roll-on

roll-off (vervoer van vrachtwagens per schip, zodat 

overslag in engere zin niet meer nodig is) en het 

vervoer per container, waardoor ladingpakketten 

dire c t van schip naar oplegger (en omgekeerd) kunnen 

worden overgeheveld . Ook vervoer per trein is mogelijk. 

Men zoekt vo ortdurend naa r mogelijkheden om steeds 

meer s oorten goederen op deze wUze te kunnen vervoe

ren. Bij deze containerisatie is er immers sprake 

van s tandaardisering en uniformering, waardoor de 

overslagkos ten kunnen worden ged rukt en een de el 

van de overslag kan worden geautomatiseerd. 

Behalve deze containerisatie is er nog een belang

rijke ontwikkeling in de distributie aan de gang, 

die wel wordt aangeduid met de term "fysica! 

distribution". 
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"Phys ical distribution" "impliceert een expliciete 

belangstelling voor de fy s ieke behandeling van 

goederen in de diverse distributiekanalen, zo niet 

een verzelfstandiging van de f ysi eke distributie 
" tussen productie enerzUds en marketing anderzijds. (27 : 

"De fysieke goederenbehandeling op de lange route 

van producent naar consument wordt opged ragen 

aan een in fysieke distribut i e gespecialiseerd 

bedrijf, De daarbij opgedragen werkzaamheden beperken 

zich bepaald niet tot het eigenlijke vervoer inclusief 

douaneafhandeling en rle voorraadhouding , doch hebben 

in veel gevallen betrekking op e e n groot aantal 

bljkomende werkzaamheden en diens ten." Daartoe behoren 

bijvoorbeeld het prijzen, merken en inpakken van arti

kelen, veredeling (bijvoorbeeld opwerken van kleding), 

assemblage, facturering ed., consolideren va n 

retouremballage, afhandeling van t eruggezonden par

tijen, toepassen van garantieregel ingen en reparatie, 

de hui svestiging van e e n verkoops taf. (28) 

Het is duidelijk dat bij deze activiteiten gemiddeld 

meer werknemers per oppervlakte betrokken zijn dan 

bij de groothandel en transport. Ook is er sprake 

van kantoorachtige activit e iten. De7.e vormen van 

intensievere ruimtebenutting zouden dan de dikwijls 

als negatief gekwalificeerde ruimteextensiviteit 

van g roothandel en transport kunnen compenseren. 

Er moet dan rekening worden gehouden met de mogelijk

heid om zelfstandige kantoren op bedrijfsterreinen 

te ve st i gen, met parkeerruimte en extra a a ndacht 

voor het openbaar vervoer. Het effect van een bedrijfs

terrein op de arbeidsmarkt, het woon-werkverkeer en 

moge lllk ook de woninfflllarkt neemt dan ook t oe. 

De verdere terreineisen worden zowel door het op

drachtgevende al s het uitvoerende bedrijf bepaald.( 29) 

Voor het opdra chtgevende bedrijf, dat in het algemeen 

buitenlands is (de fysieke distribut ie wordt uit

besteed vanwege onbekendhPid met de "lokale" markt) 



ie de ligeing ten opzichte van een internationale 

lucht(vra r. ht)haven of ze Phaven belangrijk en de 

en de berelkbàarheid .. van daar :uit. Verder ·dient \).l't op 

korte termijn tnogel:\jk te zijn te. s-tarten; al·leen vig~

rende bestemmingsplannen komen in '· aaDJ11erking. 

Het uitvoerende bedrijf zal oterk hechten aan een 

goede direc te aansluiting op autosnelwegen en lage 

grondkosten. 
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De in de voorgaande paragrafen genoemde vestigings

voorwaarden en waars chijnlijke effecten zijn in onder

sta.and schema nog eens"op een rij gezet". 
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3.1.6. De voorstad1 functionele hoofdstructuur 

In de vorige paragrafen z ijn de kenmerken van de 

distributie verkend. Het betreft uitspraken over 

vestigingsvoorwaarden en effecten op andere activi

teiten, beide afge leid uit het functioneren van de 

distributie. Toepassing hiervan op de Drecht s teden, 

zoals in de voorgaande paragrafen al zijdelings is 

gebeurd, leidt in eer~te instant ie tot een indruk 

hoe de distributie verder in de Drechtsteden gaat 

functioneren en in tweede insitantie tot de •li twer

king van de vers chil lende ruimtel~ike aspecten in 

een kaartbeeld. In deze paragraaf gaan we in op het 

functioneren. 

De voorstadont~ikkeling zal bestaan uit de verdere 

uitbouw van de op Rotterdam georil!nteerde dlstributie. 

We constateerden dat de nab ijheid van Rotterdam vaak 

een vestigingsmotief is. Dit motief moet worden ver

taald in locaties die vanuit Rotterdam rremakkelijk be

reikbaar zijn, bUvoorbePld door situering aan de auto

we gen. Via de Rotterdamse havens zullen veel goederen 

worden aan-en afr;evoerd. Daarnaast is Rotterdam en 

om r;evin~ e e n omvanRrijke afzetmarkt. 

Het l igt voor de hnnd dat d e betreffende locaties 

vooral aan de noord -west-kant te zoeken. Er is 

immers nogal wat ve rkeer tussen Rotterdam en de 

Drechtsteden te verwachten. Op de overige terreinen 

zouden dan vooral mind er van Rotterdam afhankelijke 

bedrijven moet en komen. In onze stagestudie bleek 

men de z e kant ook als "dich te r bij Rotterdam" te 

ervaren; de rivi e ren vormen al een zekere barriere. (30) 

Voor een anntal groothandels kan situerine aan water 

gewenst zijn. De Drechtsteden zijn bereikbaa r voor 

schepen met een maximale diepgang van 10 meter, het

geen dus wel beperk i ngen ~telt. 
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Situering aan de hoofdinfrastruc tuur wordt al s een 

belangrijke voorwaarde ge s teld. Men kan regelmatig 

vrachtverkee r van en naar deze terreinen verwachten, 

vo oral richting Rott e rdam. 

Geluidshinder is een van de belangrijkste te verwach

ten milieueffecten. Uit de behandeling van de gront

handel en transport in de "Effectenstudie" bl ijken 

de overige milieueffecten in het algeme en gering , 

al zal de opslag van gassen en c hemicali~n in be

panlde gevallen bezwaren met zich meebrengen . ( 31) 

Het is moeilijk uitspraken te doen over het woon

werkverkee r dat zal ontstaaa n. De verwachting i s 

dat dit over het algemeen ge ri n~ zal zijn. Wel con

s tateert Buit dat bij de uit Rijnmond verplaa tste 

trans port- en groothandelsbedrijven in het algemeen 

relatief weinig pers onen wonend in de Drechtsteden 

werkten. ( 32) 

Geringe ve r wachtingen over het woon-we rkverkee r be

tekenen overigens niet dat hi eraa n verd er geen aan

dacht ho e ft te wor den be s teed. Op de e e rAte plaa t s 

zou een verdere ontwikkeling van de "physic a l dis

tribution" kunnen leiden tot een toename van he t 

woon-werkverke er. Op de twe e de plaa ts is in de 

stagestudie vastgesteld, dat me t he t q f nemen van 

het belan~ van bepaalde ve s tigin~s factoren daarmee 

het belang van andere factoren ,jui s t toeneemt. ( 33) 

Dit bete kent dat toch aandacht mo e t word e n be s teed 

a ;in mogelijkheden voor priveparkeren, het openbaa r 

vervoer en huisvest ingsmoge l ij1< he nen in de nabl,i ge l e

gen kernen. 

Wanneer nieuw persone e l moet worde n aa ne:etrokl:en 

zal dit vooral administratief pers one e l, chauffeurs 

en handelspersonee l betreffen. Deze mogel ijke vraa g 

komt goed overeen met he t arbeidsaanbod. (34) 

Tenslotte Is in de ee rs te paragraaf ook aandacht ge

vraagd voor het opheffen van knelpunten. Deze komen 

onder de ruimtelijke hoofdstructuur a an de orde. 



3. 2. EK ONC,l·II :;CJI-RUH1Tf:L I JKE STTIUKTUUR SCIIETS 

ln deze paragraaf zal het Drechtsterlengebied in het 

kader van de voorstad-ontwikkeling zoals we dle in 

rle voorgaar,de paragrafen beschreven hebben ruimte

lijk vormge1:even worden; de bijdrar;e die de ruimte

lijke planning kan leveren aan deze voorstadontwikke

ling zullen we hier aangeven. Die bijdrage wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de theoretische uitgangs

punten rlie we in rle delen I tot en met III van dit 

rapport ontwikkelden. Het vervaardigen van een ruim

telijk-ekonomische st.ruktuurschets voor het Drecht

stedengebied is de uitwerking. van de ontwikke

lint,efunlctiè , van de ruimtelijke planning. De aard 

e n de funktie van de schets liggen verankerd in 

deel III; het is nu aan rle orde om tot een inhoude-

1.ljke invullin1s te komen. 

De voorgaande paragrafen hebben een beeld gegeven 

van de funktioneel-ekonomische ontwikkeling die het 

Drechtstedengebied in onze opinie zal moeten door

maken. De ruimtelijke bijdrage daaraan zullen~ op 

twee wijzen behandelen: 1. er zal een basis gele~d 

worrlen voor een ruimtelijk-ekonomische hoofdetruk

tuur; 2. de voorgestane ontwikkeling en de bijbeho

rende struktuur zullen vergeleken worden met het 

huidige IGS. 

~en aantal vooropmerkingen moet · gemaakt worden. 

Allereerst. is daar de hoofdzakelijk kwalitatieve be

nadering die ten grondslag ligt aan de schets; een 

kwantitatieve benadering lag niet in de aard van de 

uitgevoerde onderzoeken (zoals het onderzoek naar de 

relaties) en op dat punt kunnen nauwelijks uitspra

ken gedaan worden. liet raakvlak tussen ekonomie en 

ruimtelijke planning is naar onze mening echter in 

de eerste plaats een kwalitatief vraagstuk en om 

die re~en hebben we ons daarop gericht. Ten tweede 

kan een werkelijke vergelijking van onze schets met 

het IGS niet plaatsvinden, het IGS heeft namelijk 
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een integratie tot stand gebracht van alle sektoren 

terwijl wij uitsluitend de ekonomisch-ruimtelijke 

sektor behandelen. De vergelijking met het IGS zal 

rlan ook allee11 op die punten plaat svinrlen die re

levant zijn voor de ekonomisch-ruimtelijke ontwikke

ling. De gekonstateerrle verschillen zouden eventueel 

tot wijzigingen van het IGS kunnen leiden, echter 

niet voordat een totale afweging heeft plaatsgehad 

ten opzichte van andere sektoren. 

Ten derde is daar het verschil in benadering tussen 

onze schets en het IGS1 waar wij vanuit het boven

regionale kader opereren, in het bijzonder vanuit 

de relaties met het Ri j nmondgebied, besteedt het 

IGS daar weinig aandacht aan. In feite wordt daar 

alleen gekontroleerd of het IGS niet strijrlig is met 

Uijks- en/of Provinciale plannen. Zoals uit ons re

latie-onderzoek blijkt, kan het Dre chtstedeng ebied 

niet als een afzonderli j k gehied benaderd worden, 

maar is het voor zijn ontwikkelingen geheel afhan

kelijk van wat er buiten de plangrenzen gebeurt. Het 

ruime kader dient daarmee uitgangspunt te z ijn. In 

de loop van deze paragraaf zullen we hier noP,' op te

rug komen. 

3. 2.1. Schets 

Inleiding 

De schets en daarmee rle volgende parag raaf zal als 

volgt opgebouwd worde n, uitganv,spunt is de voorstad

ontwikkelinv, en de daarbij door ons g e n oemrl e be drijfe 

aktiviteiten die in rle Drechtst e rl e n een p laa t s zou

den krij ge n. Voor deze aktiviteiten zijn i n de voor

g aan de parag rafen de ruimtelij ke v o orwa ard e n e n g e

volgen geformuleerd. Ue sumerend zullen we rl e z e aan 

h e t be,dn van deze parap;raaf behandelen. 

Overeen k om s tig de th e ori e zullen in de s c het s uit

sluitend 'ruimtelijke essentiali a ' g ebruikt worrlen; na 

het bepalen van de voor de voorstadontwikkeling 'be-

nodif".de' es s entialia, zullen we ve rvol ,:sens tot een 



lokati ekeuze komen ,';n rle lok ati Ps Pn rlP ov eri1;e essen

tial ia , als,nerlc, hun llrecht s t Pnen -toPpas s: in((, narler 

uitwe rken . Jn ~.2.2. zul l en we tot slot aanriacht be

steden 'lan het IGS en rlc konfrontat ie tu s r. e n 'onze ' 

schets en het IGS. 

Voorstadfunkties 

De voorstarlontwikkeling van het DrechtstPden

geb ied houdt driP funktiee in wat betreft ontwikke

ling van rle bedrijvi g heid1 

1. t.o.v. Rijnmond ondersteunende/afhankelijke be

drijvighPid ln de natte sektor (opslag, overslag 

-binnenvaart); 

?. t.o.v. Hijnmond ondersteunende/afhankelijke be

dri,ivigheirl in de rlroge sektor (transport, groot

h,rndel); 

5. onafhankelijke bedrijven die aansluiten op het 

klein~chalige, fl exib e le karak t er van het Drecht

Aterlen~ebierl ( starters bijv.) maar die in zoverre 

toch op Rijnmcnd 'afkomen' dat zij een vestiging 

in ee n inrlust ri eel klimaat we nsen ~et rle mo((e l ij k

heirl van een ,,root nabij((elegen afzetr;ebierl. 

Ru imtelijke voo rwaarden en 6evol~en 

In paragraaf 5.1 bleek dat de voornaamste ruimte

lijke voorwaarden voor deze kategorieën neerkomen 

op1 

-ruimte, met outillage gericht op de uit te voeren 

aktiviteit; 

-ligging aan hoofdinfrastruktuur met een goede ont

sluiting; (weg en water zijn dan veel belangrijker 

dan spoor) 

-gronduitgifte, koop (met lage prijs). 

W'lnneer we rleze voorwaarden wat meer verfijnen naar 

de drie genoemde voorstad-funkties ontstaan de vol

Rende kategorie-gebonrlen voorwaarden, 

1. De eerste kategorie heeft behoefte aan, 

ontsluitinP, over water en over de weg; bereik

baarheid Rotterdam zonder belemmeringen; kwali-
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tatief afgestemde terreinen (kades, toegespitste 

voorschriften en vergunningen, duidelijkheid); 

2. Voor de tweede kategorie1 

wegontsluiting, bereikbaarheid Rotterdam zonder 

belemmering, kwalitatief afgestemde terreinen 

(voorschriften, vergunningen, duidelijkheid); 

5. De derde groep is een zeer algemene groep met 

mogelijk uiteenlopende eisen; naast de genoemde 

algemene faktoren kan men echter denken aan be

drijfsverzamelgebouwen en voor starters wellicht 

gronden die eerst gehuurd kunnen worden met een 

optie op kopen (bij meer zekerheirl). 

Essentialia 

Wanneer we rle ge noemde voorwaarrien en gevo lgen 'ver

talen' na'lr de essentialia, zoals we die in rleel III 

hebben benoemrl, dan zullen in een struktuurechets in 

het kader van de voorstadontwi kke l ing , de volgende 

essentialia uitaewerkt moete n worden1 

-bereikbaarheid; 

-aanslu it ende infrastruktuur; 

-basis vorm-, inrichtings- e n heheersprincipes; 

-uitwerking naar planologisch en juridisch ins tlru-

mentarium. 

Naast rleze essentialia, die rlirekt voortkomen uit de 

'berlrijfskarakteristieke n' zal rle schets in ieder 

geval, uit meer algemPne overwegingen (in deel III 

gesteld) aandacht moeten besteden aan1 

-hoofdstruktuur (lokaties en liggi ng); 

-hoofrlbe stemming; 

-kwalitatieve e n kwantit a ti eve berlrijfsterrelnpro-

grammering. 

Lokatiekeuze 

De nu volgend e lok a tiek euze wordt gedaan vanuit 

ruimt e l i jk-sektorale 6verwegi nrsen ( ui tg,,anrl P. V'< n de 

ruimt e li j ke st ruktuur en daarbij aansluitenrl op eko

nomisch P. aktiviteiten) en i s uit ~luitend gebaseerd 

op een ekonoml.Rch-ruimtel i,jke 1,ronrlslag; een afwec;ing 

t.o.v. an dere Rektoren (rekreatie, natuur e.d.) vinrlt 



in dit kader niet plaats (maar zou natuurli j k wel 

moet en). Ui t Raan de van de ruimtelijke struktuurken

merk e n van he t Drechtstedengebi ed e n van de gestelde 

'ekonomische' voorwaarden, zijn er in het Drechtste

dengebied twee plaatsen als meest kenmerkend en stra

tegisch (t.o.v. Rotterdam) te karakteriseren. Meer 

Ap ecif i~k omschreven enerzijds vanwege hun ligging 

tov Rijnmond, anderzijds vanwege hun positionering 

in de onmiddelijke nabijheid van hoofdinfrastrukturen 

(water, weg, spoor) en hun respektievelijke uitbrei

dingsmogelijkheden (ruimte) dan wel ligging in een 

industriële omgeving. De twee bedoelde lokaties zijn 

zuidwesthoek (rond de Krabbepolder) en de noordwest

hoek in de driehoek tussen de A15 en de A16. Voor de 

Krabbepolder geldt nog 'extra' dat het huidige IGS 

ook voorziet in een industrieterrein op die lokatie. 

De Krabbepolder ligt in het zeehavengebied van Dor

drecht met direkte verbindingen over water en weg met 

Rotterdam en met het 'achterland'. 

De noordwesthoek li gt zeer strategisch tov Rotterdam, 

direkt aan de autosnelwegen richting achterland; een 

optimale bereikbaarheid dus met bovendien het 'psy

chologische' voordeel van een ligging aan de 'Rotter-
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damse zijde van de rivieren' (zie fase 3 van het Re

latie-onderzoek). 

: 
';.; 
,, 

' 

i·_.': 

,, . 

Zoals we stelden zijn de lokaties afhankelijk van de 

te ontwikkelen ekonomische aktiviteiten en hun ruim

telijke voorwaarden. Voor de voorstad-ontwikkeling 

zijn dat ruimte, ligging aan hoofdinfrastruktuur en 

bereikbaarheid; daar komen dan nog bij de uitgifte 

van koopgronden, voldoende toegespitste outillage 

en een bestuurlijk-juridisch kader dat eveneens aan

sluit bij de ekonomisch-ruimtelijke ontwikkeling. 

Andere lokaties in het Drechtstedengebied voldoen 

niet in die mate aan deze voorwaarden als de twee ge

noemde lokaties. Voor de Krabbepolder geldt boven

dien dat het de enige Drechtsteden-lokatie is in het 

zeehavengebied die zonder 'buitengewone' ingrepen van 

civieltechnische aard tot ontwikkeling kan worden ge

bracht. De noordwestlokatie is de enige lokatie in 

het gebied die direkt verbonden is met autosnelwegen 

in de Noord-Zuid-richting ~n in de Oost-West-richt i ng . 

(spoor is in het kader van de aktiviteiten groothandel, 

distributie, transport en startende ondernemingen 

van ondergeschikt belang). 

Hoewel in de nabijheid van deze noordwestelijke loka

tie het goederencentrum Kijfhoek niet haalbaar bleek, 

achten wij deze lokatie en haar bestemming toch r el el. 



liet onde r zoe k naar de haa lbaarhei d van Kijfhoek 

( 1•:l•ll',:O) t nonrle aan dat het s poor ( de essentie van 

het centr um bij Kijfhoek) van min cl e r belani,; wa s voor 

de distr ibut ie . Het toe nemenrle he lanr: van de dis

tr ibu t i esekto r werd ec hter ev eneens aanP,e toond. ' On

ze ' lokati e gaat van d ie dis tri bu t i ebes temming uit, 

maar koppe l t ~at aan ee n zeer str ategi s ch e l igging 

t ov de sn elweP,e n, di e wnl va n be lanP, zijn voor de 

diRt ribut ie . Bove na l ech ter gelclt, da t onz e lokatie 

wPl en Kij fh oek ni e t vanu i t ee n be paal de fun kt i ever

de l i ng tus s e n Hi j nmonrl en de Dr echt s t ecle n besch ouwd 

is . Van ee n tweede Kij fh oek i s duR zeker ge en sprake. 

Hinnen he t voorstarlcn ncept (e n cla a r va n afhank e l ijk ) 

i s rle noorrlweste l ij ke lo ka tie es s e ntie el en in onz e 

oge n ook haa l baar . 

Ui tgaande van rl e kwalitatieve eisen of ·,oorwaarden 

voor de drie voorstad-funkties is de zuidwest-hoek 

cl e meest specifieke lokatie in het Drechtstedenge

bi ed voo r rle kategorie 1 en de noordwesthoek de 

meest s pe c ifieke lokatie voor de kat eg 0r i eën 2 en 

3. De a anwijzing van de ze twee lokaties voor de 

ekonomisch e èn funktion ele ontwikkeling van het 

Dr echt s tede nge hied houd t zowe l een kwa litati e ve al s 

een kwantit a tieve pror,rflmmerin P, i n , ove r ee nkomst i g 

de es s ential i a. Van kwali ta t i ef ie sprake 

omdat bij rle aanw i j zi ng van terreinen volledig ie 

uitge gaan van zowel de te vestigen bedrijven als rle 

s pecifieke kwali t eite n van een lokatie; kwantita

ti e f omdat voor het g ebied tot een gezamenlijke lo

katiekeuze wordt gekomen (en niet iedere gemeente 

zijn ei gen bedrijfsterrein) (zie deel III van dit 

rapport). 

De keuze voor een voorstad-ontwi kkeling als meest 

reë e le o~twikkelings mogel ij kheid voor de Drechtste

rten, die re eds i n potent ie aanwez ig i s, kan naar 

onz e mening n i et tot gevol e he bben dat iedere be

drijfsvestiging die daar niet in past niet toege~ 

laten zou worrlen. 

De kantorenmarkt en rle diensteneektor, in het I GS 

122 

nog ale een zeer belangri j ke faktor voor de werkge

lege nheidson t wikkeling ge noemd, zou daarom, ondanks 

het feit dat het Drechteterleng ebied niet ale een 

te ontwikkelen vesti g ings ge bi ed voor de ze s ektoren 

geldt, toch niet geheel uitge s loten mogen worden. 

De kantorenmarkt ie echter in zoverre ook nog van be 

lang i n het kad e r van de voor s tad-ontwikkel in cr , dat 

groothandels- en distributi e bedri j ven "zonde r voor

raad", zeg maar de groothandelskantore n e . d .~ tot 

die markt gerekend moeten worrl e n. Er zou een beperkt 

aantal toplokaties gerealiseerd kun nen word e n i n de 

binnenstad van Dordrecht, de meest ge sch i k t e lokati e 

in het Rebied, aansluitend bij princi pes als repre

sentativiteit ( monumentale binne nstart ) e n de nabij

heid van ov-lijnen. In de dordt s e bin ~en s t a d zijn 

daarvoor ook ruimte li j ke moge l i j kheden, zoals het 

terrein Achterha kk ers. 

De twee door ona aan crewe zen bedr ij f s loka t ies staan 

ook ' open' voor a ndere dan 'voorstad-ak ti v iteiten'. 

Het belang van konsolidatie en heretrukturering 

binnen het Dr e cht s tedeng ebi e d hebben we ste eds ge

signaleerd. Dit kan betekenen dat knelpunten opge

heven zullen moeten worden en / of dat tot relokatie 

van bedrijven moet worde n overg eg aan; ook voor dat 

proces zouden lokaties voo:c.--tianden moeten zijn; wij 

hebben echter g een zicht op de probleme n en knelpun

ten van bedrijven in het gebied. 

De twee aangewezen lokaties zullen we nu nad er be 

kijken. 



Uitwerking lokatiekeuze en essentialia 
De zu idwestelijke lokatie met daarin centraal de 

Krabbepolder hebben we in de 8ffectenstudie reeds 

uitvoerig onrler de loep gehad. Ten opzichte van die 

studie moeten we echter enkele wijzigingen aanbren

gen in het daarin vermelde. 

1. Daar waar de Effectenstudie voorwaarden en effec

ten be~chouwde voor de funktiee overslag, roro, hout

ske letbouw, havenindustrie, groothandel en opelag 

zijn er op basis van onze Relatieetudie cq etudie 

naar de regionaal ek onomische etruktuur nu enige 

a ccenten te leggen. In de Effectenetudie werd aan

bevolen bovenregionale aspekten te betrekken in een 

beleid ten aanzien van de Krabbepolder; met de Re

latiestudie hehben we deze aanbeveling zelf opgevolgd 

en op basis daarvan kunnen we nu vanuit het boven

r egionale de funktie van het Drechtstedeogebied en 

de Krabbepolder afbakenen. Binnen de voorstad-ont

wikkeling van dP Drechtsteden zal de Krabbepolder 

een funktie vervullen voor op s lag, distributie (bin

nenvaart) en fysjeke distributie (in de natte sek

toren). D~ aanbevelingen in de Effec t enstudie zullen 

dan ook voor die katecorieën ge lezen moeten worden; 

wijzigingen hoeve n daarvoor niet aangebracht te 

worden met uitzondering van datgene wat we in de 

punten 2 en 3 hi ~ronde r behandelen. 

?, Het noodzakelijke verband tussen wonen en werken 

in het Drechtstedengebied ie niet meer te legeen. 

Volledige werkgelegenheid voor de in de Drechtete

den woonachtigen binnen het Drechtstedengebied moet 

ale niet haalbaar gekwalific eerd worden (paragraaf 

2, punt 6 en 7) en een voorstad-ontwikkeling is 

ge baseerd op uitwisseling van wonen en werken tussen 

voorstad en centrale stad. 

3. Van de aanbevelingen uit de Ef fectenstudie zijn 

derhalve nog van krac ht de aanbevelingen uit de pa

ragrafen 0, 1, 2 , 3 en 5 van de Beleidsadvisering 

(blz. 65 -7 2). Echter met dien ver stande dat ee n 

aantal van die aanbevelingen tot de ontwikkelings

fu nk tie van de ruimtelijke planning behoren (en due 

in een ekonomiech-ruimtelijke struktuurschets ver-
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werkt moeten Worden) maar een aantal meer tot de 

reguleringefunktie gerekend moeten worden en door 

one onbe sproken moeten blijven. 

Voor het ek0nomiech-rulmtelijk plan heeft dit 

voor de zuidwestelijke lokatie het volgende tot ge

volgt 

Naaet de aanwijzing van de lokatie i n de schetst 

-ontsluiting van het terrein waarbor~e n, dwz dat 

de route via de Kamerlingh Onnesweg met aansluiting 

op de A16 aangelegd moet worden, dat de diepte van 

de Oude Maas richting Rotterdam op 10m gegarandeerd 

moet worden (is inmiddels gebeurd via natuurl ijke 

uitslibbing ) en dat de kn e lpunten r ichting Rott er

dam opgeheve n moeten worden (daarover in he t verde

re ve rloop van deze paragr aaf me er) ; 

-het u i trusten van de lokatie met de benodigde voor

zieningen in de civieltechnische en stedebouwkundige 

sfeer; 

-voorwaarden formuleren in de richting van de r egu 

lsringe funktie van de ruimtelijke planning, dwz dat 

er randvoorwaarden gesteld worden voor v ergunnin ge n 

en best emmingeplanvoorechriften, toegespitst op de 

'invulling' van de lokatie (p 59, Effectens t ud i e ; be 

treffende • bebouwin~szones , bouwhoogtes , gro enzone , 

aarrl van de aktiviteite n, geluidszone s ); 
-het voeren van een zeer gerichte marketing en pro -

motiekampagne; dit zal echter een taak zij n voor het 

totale ge meentelijke beleid en niet van de ruimte

lijke ordening alleen. Daarnaast is gronduitgifte 

in 'koop-vorm' sterk aan te bevel en. 

-in navolging op de , ekonomisch-ruimtelijke schets 

kunnen voor de aangewezen lokaties gl obale bestem

mingsplannen opgesteld worden met een aantal gede 

tailleerte voorschriften (blz. 49 en 59 Effectens tu

die en deel III van ond erhavig rapport). 

De lokatie in de noordwestelijke hoek van het Drec ht

stedengebied krijgt ee n funktie voor transport, ~root

handel en meer algemene, kleinschalige aktivitei-

ten. Allereerst zouden we erop willen wijzen dat er 

voor deze lokatie een soortgelijke studi e verricht 



zou moeten worden als voor de Krabbepolder. Op die 

wijze zal er dan weer een 'exakte' inschatting ge

maakt kunnen worden van de voorwaarden en effekten 

(met inachtneming van datgene wat in de Verantwoor

ding van de Kffectenatudie staat vermeld). 

Voor de noordwestelijke lokatie zijn, naast de aan

wijzing ale lokatie in de schets, de volgende fak

toren van belan~• 

-de bereikbaarheid die door de ligging tov de A15 

en de A1 6 reeds zeer gunstig ia kan door aanleg van 

een cedeelte van de TW99 (+aansluitingen) verder ver

hoogd worden; 

-de lokatie kan uitgerust worden met de benodigde 

c iv i eltechnische en atedebouwkundige voorzieningen, 

gericht op de uit te oefenen aktiviteiten; 

-randvoorwaarden kunnen geformuleerd worden in de 

richting van de reguleringafunktie van de ruimte

lijke planning; 

-ook hier ge lden marketing en promotie en het uit

geven van koopgronde n als eaaentiele faktoren in 

het welslagen. De bouw van bedrijfoverzamelgebouwen, 

speciaal voor starters, is op deze lokatie zeker te 

overwegen. 

De situering v~n deze Noordwestelijke lokatie in een 

'uithoek' van het Drechtatedengebied, wat de plan

grens betreft althans, zou de vraag kunnen opwerpen 

of deze lokatie nog wel tot het Drechtatedengebied 

gerekend mag worden. Wellicht zijn de twijfels hier

over terecht, maar we zouden willen stellen dat de 

de door one bepleite vooratadontwikkeling van het 

Drechtatedengebied, waardoor het gebied zich op 

Rijnmond gaat oriënteren, zoals nu ook al het geval 

ia, deze vraag in feite niet meer relevant maakt. 

Behoort het Dre chtstedengebied immers nog wel tot 

zichzelf? Ja, omdat het een gebied ia met eigen ka

rakteristieken (van een eigen historische ontwikkeling 

tot eigen ekonomische specialisaties); nee, omdat 

het een gebied ia dat zich oriënteert op Rijnmond 

en daar een afgeleide van is en in feite een stukje 

Rijnmond geworden ie. 
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In het totale voorstad-concept ia het aspekt bereik

baarheid, met name ten opzichte van Rotterdam, van 

zeer groot belang. In een ekonomiach-ruimtelijke 

schets dient dit terug te komen; konkreet betekent 

dat nieuwe infrastruktuur indien nodig en het weg

nemen van knelpunten. Voor het wegverkeer kan de be

reikbaarheid van het Drechtstedengebied op 1 punt 

nog verbeterd worden, in samenhang met de twee aan

gewezen bedrijfalokatiea, namelijk in de 'noord-zuid

richting'. De SW43 en de TW99 ale schakels tussen 

de A15 en de A1G kunnen de bereikbaarheid van de ze 

terreinen sterk verbeteren. Als knelpunten gelden 

vooral de brug over de Noord, waar men binnenkort 

aanvangt met de bouw ~an een tunnel, en buiten het 

Drechtstedengebied de v. Brienenoordbrug. Verbete

ring van die situatie kan als voorwaarde gesteld 

worden (zoals ook in het huidige IGS reeds het ge

val ie,p.3.1.). 

De 'ligging achter bruggen' ia voor het verkeer over 

water een handicap, maar behoort tot de geografische 

realiteit. De spoorbrug en de stadsbrug over de 

ÎOude Maas die als grootste handicap ervaren worden 

' zouden ev~nwel door tunnelo verv:angen kunnen worden 

of verhoogd kunnen worden. De stadsbrug kan echter, 

itt de spoorbrug, onregelmatig open en kan als minder 

belemmerend gelden. 

De spoorlijn Rotterdam-Dordrecht heeft, mede in ver

band met de spoorbrug, een beperkte kapaciteit, Ook 

hier zou een tunnel de ervaren problemen verminderen. 

Wanneer we de vooratadontwikkeling tevens opvatten 

als een woonatadontwikkeling, wat ook een mogeli j k

heid ia, dan zal met het oog op een ' gekontroleerde' 

pendel (dwz per openbaar vervoer) een kapaciteitaver

hoging noodzakelijk zijn, 

De vooratadontwikkeling van het Drechtstedengebied 

kan ook een versterkte woonfunktie inhouden voor 

het Rijnmondgebied; er is reeds sprake van 1 woning

markt, Een dergelijke woonfunktie betekent een toe-



name van de pendel ( zie paragraaf 2) he tgeen accep

t eerbaar kan zij n als het aandeel van het openbaar 

vervoer hi erin groot ie, Goedkope (een zaak van de 

nationale overhei d) systemen en de situering van 

woonlokatieR rond ov-lijnen zijn dan voorwaarde, 

De relatie met Hijnmond, de situering rond ov-lijnen 

en de bund eling rond die lijnen betekenen voor het 

Vrechtstedengebied een ontwikkeling van de zone 

Zwijnrlrec ht-H.I.Ambacht, Ook vanuit het bog'punt ,van 

het tegengaan van versnippering van het -buitengebied 

( zoals in het Ir:S) is deze lokatie te 'verdedigen'; 

bundeling op deze plaats, reeds te karakteriseren 

als verstedelijkte zone, ie minder ingrijpend dan 

het uitgroeien van alle Drechtsteden, Het aspekt 

wonen vormde overigens geen rlirekt onderwerp van 

studie, 

Een aspekt ie nog niet ter sprake gekomen, namelijk 

de vraag in hoeverre de aangewezen lokaties en de 

andere maatregelen zullen bijdragen tot de geschetste 

ontwikkeling, Een vraag die, zo moeten we toegeven, 

op dit moment niet te beantwoorden ie omdat een en 

ander afhankelijk is van de mate en de snelheid 

waarin de beoogde bedrijven zich vestigen en het be

sef al gemeen in doorgedrongen dat het Drechtsteden

gebied een op Rijnmond georiënteerd gebied is, De 

essentiële taak van de marketing en promotie, Door 

de door one aangegeven ruimtelijke maatregelen ie 

een eerste aarzet gegeven tot een voorstadontwikke

ling, er ie een accent gelegd in de ruimteli jk-eko

nomieche ontwikkeling, Dit accent is vooralsnog het 

meeste wat te bereiken valt, overeenkomstig onze op

vatting over het struktuurplan en de ontwikkclings

funktie van de ruimtelijke planning (zie deel III), 

De diskuesie kan nu vanuit de ruimtelijke planning 

aangegaan/gevoerd worden, maar de daadwerkelijke 

ontwikkelingen zullen zich eerst later voltrekken (de 

vrijheid van de maatschappelijke krachten), Het 

zichzelfvereterkende effekt zal dan van groot belang 

zijn, 

Voorts moge het duidelijk zijn, dat in kwantitatief 
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opzicht er bij meer terreinen met meer bedrijven 

ook meer bijgedragen wordt tot de vooretadontwikke

ling, We wijzen er echter op, dat de intensiteit van 

de oriëntatie op Rijnmond en de intensiteit van de 

relaties, met name ook in bestuurlijk opzicht (ge

zamenlijke aanpak van problemen), minstens zo'n be

langrijke meetfaktor is voor het bereiken van de 

voorstadfunktie, 

Een andere vraag is of überhaupt met de door one 

voorgestelde ruimt e lijke bijdrage een vooretadont

wikkeling te bereiken ie. Maar zoals reeds uit de 

formulering blijkt, het gaat om niet meer en niet 

minder dan een 'ruimtelijke bijdrage'; de samenhang 

van het totale overheidsbeleid, dus ook het sociale 

en het ekonomieche beleid, is uiteindelijk bepalend 

voor de overheideinbreng, En dan nog ligt de uitein

delijke 'macht' bij de vrije maa t schappelijke krachten; 

zij zijn uiteindelijk degenen die de voorstad tot 

stand moeten brengen, In de delen I, II en III zijn 

we daar uitvoerig op ingegaan en hebben ve onze 

methode daar op afgestemd en op gebaseerd, Een an-

dere opstelling van de ruimtelijke planning ten op

zichte van ekonomische ontwikkelingen hebben we ge

presenteerd. Een opstelling waarbij het besef aan

wezig ie dat de ruimtelijke planning niet kan 'ont

wikkelen', doch slechte 'ruimt elijk geleiden', Door 

echter die geleidem!.e rol te optimaliseren kan een 

hoge(re) effektiviteit bereikt worde n, 
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De grote lijn van de basio voor een ekonomisch-ruim

telijk plan voor het Drechtstedengebied hebben we 

nu heschreven. 'Basis' omdat, zoals uit deel 111 

blijkt , ne ruimtelijke planning slechte een rela

tieve bijdrage kan leveren en we hier dus alleen 

die beperkte inbreng kunnen weergeven. In 

totaliteit zullen ruimtelijk, ekonomisch en sociaal 

beleid op elkaar af gestemd moeten worden. 

Voor de ruimteli j ke geleiding van de voorstadont

wlkkeling zijn enkele aspekten van groot (wezenlijk) 

belang die nog niet genoemd zijn. Op de eerste plaats 

ee n wijziging van het IGS, waar we in het volgende 

gedeelte van deze paragraaf aandacht aan zullen be

s t eden. Ken de r gelijke wijziging maakt het echter 

noodzakelijk dat op 'politiek' nivo nieuwe keuzes 

gemaakt worden. In het begin van deze paragraaf 

stelden we reeds dat een vergelijking t~eeen onze 

schets en het I GS in feite niet mogelijk is omdat in 

het I GS nen afweging tussen alle deelbelangen heeft 

plaatsgevonden , terwijl wij uitsluitend vanuit 

ekonomisch-rui~telijk perspektief redeneren. Een 

afweging maken wij niet; voor een ICS dat uitgaat 

van een voorstad-ontwikkeling zal dat echter wel 

noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van de 

noordwestelijke lokaties ekonomiech-ruimtelijk is 

deze lokatie zeer gunstig, ten aanzien van de ge

plande bufferzone echter niet. Voor het goederen

centrum Kijfhoek was echter een concessie te doen 

(IGS, p. 5.151) en nu dat centrum niet doorgaat zou 

de concessie gehandhaafd kunnen blijven. Dit ie 

echter slechts theorie: een duidelijke politieke 

keuze is noodzakelijk. 

Ten tweede is er de noodzaak, zeg maar politieke 

wil, om tot een 'open' ben a dering te komen van de 

ontwikkelingen in het Drechtstedengebied; daarvoor 

zal het Drecht s tenenisebied zich als een eenheid 

moeten opstellen (daar gaan wij hij ons 'verhaal' 

van uit) en zal ~reen regionaal bestuurlijk kader 

nodig zijn (Relatie-ond ~rzoek, blz. 84,85) . 

·In de derde plaats is er een bovenregionaal be-
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stuurlijk kader nodig; de problematiek speelt op 

dat nivo (Zuidvleugel Randstad) en de oplossingen 

zullen ook op dat nivo gevonden moeten worden. In 

de Zuidvleugelstudie van de RPD stelt men evenee ns 

de "noodzaak van een boven-rer,-ionaal bestuurlijk 

kader dat ie uitgerust met adequate bevoegdheden 

t.a.v. een gecoördineerde bedri ,i fslocatieplanning" 

(interne RPD notitie). De meest ideale vorm daar

voor, zo stelt men verder, zou de nieuwe Provincie 

Rijnmond zijn. De taakverdeling centrale stad-voor

stad is daarvan afhank elijk. 

Recent zijn de plannen voor een de r ~Ali jk e nieuwe 

provincie i.nr;etrokken; ook he t Op rnb;iar Lich;i;irn Ri ,j n

mond zou opr;Aheven word e n. Dat zou bnt ek~ nen d;it de 

r rovinci e ~uid-Hollann weer de tot a l e bevoegdh e id 

zon kri .iwca n over he t g,:,hi e ,l llre cht, s tedrin- llijnmond, 

wat zou lei ,le n tot. eve nwichti r:er hestu•irlijke ver

houninge n. Wij zi j n van rn e ni r r; dat de r e laties tus

sen ll r ec htst.ed e n en ll ijnmond z,o:.lA wi j nie ,,;ekon 

c ta t ee rrl he bbe n , i n iede r ,,;eval be s t uur l ijkP. kn n

Aequenti As (dwz koördinati e , afstemming , Ramenwer

kinl',) mo 'èl +,en he bhP.n. \-lij wijze n op het he l ang van 

een bov enr:emeenteli j k, maa r in i e ~e r r: e v;il e en in

terr em eentelijk 'lich,,arn' . 
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5, 2, 2, Konfrontatie met het IGS 

In het alr,emeen geldt dat de door ons gekozen be

nadering voor ee n ekonomische ontwikkeling van het 

Dr ec htsterlengeb ied geheel and e rs is dan die in het 

IGS, liet IGS la,.t in wezen alle mogelijkheden open, 

als maar voldaan wordt aan enkele voorwaarden die 

voornamelijk te maken hebben met de do8lstelling 

'evenwicht tussen bevolking en arbeidsplaatsen' 

(in de bijlagen is een lijst opgenomen met de rele

vante doelstellingen uit het IGS), De benadering 

di e wij gekozen hebben is in deel III van dit rapr0rt 

uit eengez e t ( en oa ook terug te vinden in de Effec

tenstudie en in de Helatiestudi e ), 

ln konkreto kunn e n de volgende meest wezenlijke 

verAchilpunten genoemd worden1 

1, De op en benadering/bovenregionale benad r ring 

van ons tegenover de gesloten/Drechtsteden-interne 

benadering van het IGS; 

2. ~en benad~ring in het IGS gericht op het 'ver

talen'van ooclaal-ekonomische doelstellingen tegen

over ee n benader ing gericht op het ruimt eli j k ge 

l eiden en ruimtelijk stimuleren van een potentiële 

ontwikkeling uit.gaande van identiteit en struktuur; 

5, ~en ekonomi sch-ruimtelijke benadering onzerzijds 

tegenover een integrale benadering van het JGS (al 

eerder in de ze paragraaf be sproken); 

4. De verschillen in opvatting over de waarde en 

funktie van een ruimtelijk plan en de ruimtelijke 

planning; de normatieve planning van het IGS tegen

over de strategi sche planning van one ('wat wensen 

wP.' teRenover 'wat kunnen we'); 

5, De op basis van de voorgaande punten ontstane 

verschillen in uitwerking en struktuur, 

Op dit laatste punt zullen we nu verder ingaan, 

Uitgaande van de regionaal ekonomische struktuur, 

de inbreng van bovenregionale aspekten, de identi

teit van he t gebied (funktioneel en ruimtelijk), 

de potenties en toekomstverwachtingen (de strate

gische conceptie, feasibility-etudie) is het voor-

127 

stad-concept ontstaan, De bijdrage van de ruimtelijke 

planning daaraan (die relatief ie) is een zeer ge

richte, op kwalitatieve aspekten gebaseerde bijdrage , 

De aanwijzing van bedrijfslokatiee maakt dat duide

lijk, Het IGS gaat uit van 'te scheppen arbeidsplaat

sen' en reserveert in elke kern lokaties, uitslui

tend op kwantitatieve basis dus. (zie kaartjes) 

Het IGS is gebaseerd en gestruktureerd rond Dordrecht 

als verzorgingscentrum van het Drechtstedengeb i ed, 

Dit aspekt vormt de basis voor de funktionele hoofd

struktuur en de daarvan afgeleide ruimtelijke hoofd

struktuur, Men wenst de Drechtsteden als een zelf

standig gebied te ontwikkelen (IGS, p. 2.6-2,9), 

Het onderzoek 

dat wij uitvoerden (Relatie-0nderzoek ) heeft aange

toond dat het Drechtsterlengebi ed niet zelfstandig 

is en zich tot een voorsta d van Hotterdam ontwikkelt. 

Fase 4 van het Halati e -onderzoek gaat hier uitvoe

rig op in, De aanbevelinge n uit dat rapport, met 

name die uit de paragrafen 0,1,2,},4,5,8 en 9, z ijn 

verwerkt in onze schets voorzover ze van toepassing 

zijn op ekonomisch-ruimtelijke aspekten , Deze aan

bevelingen zijn rrepresenteerd in de vorm van voor

gestelde wijzigingen op het I GS in het kader van 

een herziening. Waar het de ek onom i sch-ruimtelijke 

struktuur betreft hebben we met onze schets gepro

beerd tot een herziening op dat punt te komen, 

Wat betreft de belangrijkste doelstellingen van het 

IGS op het gebied van ekonomisch-ruir.iteli,jke zaken, 

zouden wij de volgende veranderingen aanbrengen 

(voor IGS-doelstellingen zie hijlagen)1 

1, Het streven naar een funktionele hoofrlstruktuur 

(uitgaande van verzorging) met Dordrecht als hoofd

centrum voor het hele Drechtstedengebied en de daar 

van afgeleide ruimtelijke hoofdstruktuur (IGS , p. 

2 .1, 2 .2) is vanuit ekonomisch-ruimtelijk perspek

tief niet gewenst, De funktionele relaties met 

Rijnmond dienen als uitgangspunt gehanteerd te wor

den waardoor een 'voorstad-conce pt' voor het Drecht-



stedP.n"ebied ontstaat. 

2 . Het s treven naa~ pen kwalitatief en kwantitatief 

op de bevolking afRes temde werkP,eleP,enheid is ener

zijds P,ezle n het gebre k aan ekon omisch e groeimoP,e

lijkhe den ni et haalbaar en anderzi j ds gezien de 

identiteit van de Drechtsteden (voorstad) niet 're

levant' (lGS, p. 5 . 21,5. 22 ). ~venwicht in wonen en 

werken zal vervangen moet en worden door uitwisseling 

in wonen P,O werken. 

3. ~en loskoppeling van woningbouwtaakstelling en 

werkgelegenheidstaakstelling kan plaatsvinden (IGS, 

p 4.5). Wat betreft woningbouw kan het Drechtsteden

gebied in het kader van de voorstad-ontwikkeling een 

deel uan de kont ingenten van Hij nmond claimen (er is 

~4n woningmarkt); wat betreft werkgelegenheid zal 

er sprake kunnen z i j n van e en 'taak verdeli ng ' tussen 

Drechtnt eden en Hijnmo nd 1 

4. Het in het IG S voorgestane regionale bedrijfsves

ti gi ngs - en acquisitiebeleid (I GS p 4. 0 ) zal gewij

zigd mo e ten wo r den en gericht opt 

-ondersteunende bedrijven tov Hijnmond in de natte 

en droge sektor; 

-kl ei nscha lige , flexibele bedrlj ve n; 

- konsolidati e <'n hc rRtrnkturering (interne struk-

tuur verbetering); 

-dan pa s in er s prake van 'pas s e n binne n de regio

naa l 8konomis c t1 e stru ktuur '; 

-zu inig en ef fi ciënt ruim tegebru ik a l s med e gebruik 

maken van de speci f ieke kwaliteiten van het ge bied , 

l okatie s daarop basere n wat uit einde lijk leid t tot 

een kwal i tati eve en kwantitatieve programmering; 

-bedr i jfsverplaatsin~en kunnen wel een bijdrage zijn 

a an de e konomi~ ch~ ontwikkeling, maar niet de basis; 

mak e n ze ech t er deel uit van de taakverdeling tus~e~ 

Dr ech tnteden en Hijnmond dan behoren z i j wel t ot die 

basis . (Onder kwantitatieve pro~rammering verstaan 

wij ov erigenR het gezam0 nlijk aanwijzen van e en lo

katie en niet he t faseren van de u itgi fte zoals de 

Provincie Zuid-llollanrl be e c: houw t(Actualisering !itreek-
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plan ZHZ, maart 1904 ) . 

5. On t wi kk eli ng van de die nst aneekto r in het Drecht 

etedengebied zal slechts in zeer bP. pe rk te mate t e 

r e aliser en zijn (IGS,p.5.21). 

6. Woonforensisme en pendel zullen te accept er en ve r

s c hijnselen moet en zijn; dmv woonlokatiee rond ov

lijnen is 'kontrole' mogelijk (IGS , p5 . 21 ) . 

7, liet opheffen van knelpunte n in de bereikbaarheid 

met Rotterdam (IGS, p3.1.) is niet te bear gumente

r e n vanuit het versc:hijnsel 'pendel' maar vanuit 

de oorzaak daarvoor, namelijk ee n funktione le r e 

latie met lli,inmond (vPorstad). 

8. De kwantitatieve doe l ste llingen (AE index, aan

tal ha te reserveren bedrijfst err e in en kantoorop

pervlak, terreinquoti ë nt en te scheppen arbeids

plaatsen, IGS , p 4.7-4.9) zijn naar aanleidi.ng van 

de resultat e n van ons onderzoek inzake eko nomieche 

struktuur en ontwikkelingsmoge lijkheden ni et hou1-

baar omdat aan de reali se ring ervan grote twijfels 

te verbinden zijn. Kwalitatieve i nz i chten maken 

dui delijk dat er kwantitatief geen zekerheid kan 

bestaan en dat de ontwikkelings moge lij kheden voor 

de Drechtsteden in ieder geval op veel mind er ar

beidsplaatse n wi jzen dan in het IG S werd aangenomen. 

De 2 in het ka der van de voorstad-ontwikkeling door 

one aangeweze n lokaties hebb e n ee n max i mal e omvanF

van ongeveer 200 ha. Voor de bi jbehorenne bedrijfs

aktiviteiten ligt het gemiddeld aantal arbeidsplaat

se n op 20 per ha, zodat op zo'n 4000 arbeidsplaatsen 

maximaal gerekend zou kunnen worden. Dit gegeve n 

zou als doelstelling gehanteerd kunnen worden, niet 

een sociaal-e konomis ch bepaald gegeven; de mogel i jk

heden behoren naar onze mening bepalend te zijn en 

niet alleen de wens e lijkheden. AE index, terrein

quotiënt ed zijn daarvan afh an kel ijk ; zijn eigenlijk 

ook geen uit gang~pun t maar een 'eenvoudige ' afge 

l eide. 

9. Het onderscheid tus se n droge en natte terreinen 

(IGS, p4 .9) gaat niet ver genoeg. Bij de aanwijzing 

van lokaties dient inbreng te zijn van kwalitatieve 



aspekten zodat de lokaties ook gericht 'be!nstrumen

teerd' ku nnen worde n. 

Vergelijken we : rl e uitw e rking van de doelstellingen 

van het ICS met onze schets dan zijn ee n aantal ver

schil len te kon~tateren. -· 

Ten eerste wat be treft de bedrijfslokaties, In het 

IGS valt de spreidi ng van rle lokaties op; elke kern 

hHeft zijn eir;e n lokaties, voortkomend uit de (on

áantastbare) nemee ntelijke autonomie-g edachten (zie 

bijgevoegde kaar t met lGS-heleid), Voor een Drecht

stedengehied ~at zich ontwikkelt tot voorstad zullen 

ech ter nieuwe organisatorische kaders ge schapen moe

ten word e n; het ]Jrechtst<arlenr;ebie<l zal zich bovenlo

kaal moeten pres en teren en bovenlokaal moeten orga

niseren. Een 1;ezamenlijke, gekoördineeràe planning 

en exploitatie van terreinen is noodzakelijk, waarbij 

a prake zal moete n zijn van kwantitatieve an kwalita

tieve pro c-rammering. (Via verdeP.lsleutels kunnen 

kosten en haten ge rleelrl worden). 

De in het IGS bc~temde terreinen Dordtse Kil en 

Vin ke npolder zijn op zichzelf ook terreinen die vol

doen aan de door ons r;e noemrle criteria; zij zijn 

echter minder geschi kt dan de twee lokaties die wij 

oelekteerden en vooralsnog moet daar naar onze mening 

voorrang aan gegeven worrl e n. Konkreet s tellen wij 

rla n ook voor, gezie n de voorkeur die uitgaat naar de 

twee ~anRe wez e n lokatie s , de in het I GS genoemde 

lokatie s voorlopi g n iet in ontwikkeling te brengen 

en de noodzaak en fasering van deze terreinen eerst 

na 1995 weer aa11 de orde te s te 11 en. 

Ten aanzien van kantoorlokaties is in het IGS nog uit

~egaan van een s terke expansie van de dienstensek

tor. Dit optimisme is onr;egrond gebleken en voor de 

toekomst zal men met veel minder lokaties toe kunnen, 

Wij hebben een beperkt aantal zgn top lokat ies in het 

centrum van Dordre~ht gelokaliseerrl. 

Voor de hoofdinfraetruktuur hebben we gewezen op het 

belant; van het wer;nemen van knelpunten, oa voor het 

scheepvaartverkeer. Ook in het IGS gebeurt dat 
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(p 5 ,137-5.138), maar men laat moge li j ke oplossin1;en 

open en brengt daardoor geen diskussie op of ini

tieert e en vorm van beleid. Wat de hoofdau towegen 

betreft worden <l e knelpunten op de A1 5 en A1G opge

merkt in het IGS en wordt van rekonotrukties meld ing 

gemaakt. De SW43 blijft, terecht, een hoge priori

teit houden maar wat de TW99 betreft, stelt me n dat 

het verbindende stuk tusR e n A1 5 en A1G niet noodza

kelijk ia (p 5.135). In onze visie is rlie verbin

ding echter voorwaarde v~or het daar te lokaliseren 

bedrijfsterrein, (Voor de goede ord~• in het lGS is 

daar v,een sprake van). 

Het openbaar vervoer blijft ook in het Drechtgebied 

e en 'zorgenkind'; ook in het IGS wordt t e lkenmale 

gesteld dat een ve rbetering van het OV noodzakelijk 

ie en worden voorwaarden geformuleerd. In de praktijk 

blijkt daar echter weinig van (stage-ervaring). Hoofd 

zakelijk ia dat te wijten aan het feit dat dit een 

zaak van de nationale overheid is. We zullen hier 

volstaan met deze opmerking en de hoop dat het plan

nen van met name woningbouwlokaties rond ov-lijnen 

toch voor enige 've rbnterinP, 1 zal kunnen zorgen. 

Wat het aspekt wonin gbouw betreft; hoewel wentel-

den dat dit aspekt geen onderwerp van studie was en 

dat we in het kader van de voorstadontwikkel ing geen 

uitgebreide aandacht ~ourten bestede n aan de woning 

bouwmogelijkheden, hebben we toch een voorkeur uit

gesproken voor een uitbouw van de zone 1/.wijndrecht

IT.I.Ambac ht. Ten aanzien van het I GS heeft dit een 

aantal konsequenties. De daar voorziene opvangtaak 

zou hoofdzakelijk in Dordrecht (Zuid en S tadspolders) 

en 's-Grave ndeel vervuld .1moet. e n worden. \li t een in

ventarisatienota van het SGB (84-029-SGB) blijkt 

echter dat de gemeenten Alblas serd am, Sliedrecht, 

Dordrecht en Zwijndrecht ni et kunnen voldoen aan de 

in het IGS gestelde eis van de opvang van rle ei~en 

natuurlijk e aanwas en er wordt voorge ste ld i n rleze 

kern e n extra inspanninv,en te leveren. Lokationele 

konaequentiea worden er niet ge ~teld, uitsluitP.nd 



programma tische . Ten aanzi e n van rl e opvangtaak geldt 

overige ns rl Dt rleze in het Streekpl a n en in het lGS 

onv erk ort op~enome n blijft, t e rwijl de groei " tad

status niet to ege ke nd i" aan Dordrecht . In onze Re 

latiestudie hebbe n wij echter eveneens gewezen op 

de t a .1kstelling die rle Drechtsterlen kunn en vervulle n 

tov Ri j nmond, gez ien de vervlechting van de woning

markt en rle pr akti sc he ruimt epr oblemen in Rijnmond . 

Theoretisch is. rlaar wel ruimte , maar nie t om aan 

woonwensen te voldoe n ( de praktische ruimte) , a l i s 

de ' compact e stad' een mooie uitkomst geb l eke n. 

Aan rle ge s ign:t l eerde ontwikke l ingen zouden wij ech

ter we l lokati onele•kons equenties willen verbi nden , 

mede vanwege de andere faktoren die wij genoemd heb

hen bij de behandeling va n he t aspekt wo ningbouw. 

Daarbij hebben we funktioneel - ruimtelijke pri ncipes 

laten pre va lPren bo ven het principe van een gelijk

wa~rdige verdeling van contingent 9n over de ver

s chillende gemeenten . Po l itiek hoeft dit geen pro 

blemen op te l everen, mits me n er maar va n overtuigd 

kan zijn, rlat , en voor de voorstadon twi t keling is 

rlat een es s ent ii l e f a ktor , alleen ee n geko6rdlneerde 

Drechtsterleli j ke aanpak in het belang van het ge

bi ed en de daarto e behorende geme enten is. 

Wijzigi ngen i n het beleid wa t wo ninghouwl oka t i es 

betreft , maakt impliciet ook wijzig i ngen voor an 

dere bel e idEpunten , zoalr. r ekreatie, verzorgings 

struktuur , noodzake lijk . 
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NOTEN HOOFDSTUK 3 

1 • Jannette Walen p 57 
2. Laat e ens wat van je horen p 90 
3. i dem p 91 
4. Pelle nbar g p 94 
5. i dem p 60- 61 
6. Laa t eens wat van .Je horen p 20 , citaa t i'.:uidv l eu-

7. 
8, 

gelstudi e RPD 
v AsReldonk en v Splunter, hfdst 5 
ETI p 120 

pe r iode 1976-198 1 

gro o t ha nde l 

!ögMflRt cRfÏiag en 

v ertr . gevest . s a ldo 
( %-age bestand 1981) 
132 ( 13, 3)1 16(1 1, 7) - 16 

50 ( 9,1) 65(11 , 8) +15 

TOTAAL 493 ( 6, 5)535( 7, 1) +42 (7 550) 

(de absolu t e j u i s t heid van d e7.e cijfers: wordt in 
tw lj fPl getrok~en) 

9 , Jannette Walen p 42 ; we ste l len vraagtekens b\j 
de a l geme ne ge l digheid van de conclusies te n 
aanzie n van de st r eekplandoel Rtellineen. 

10, i dem p 43-44 
11. idem p 48 
12. idem p 40 
13 . idem p 164 

be r ekend naar gul dens 19fl0 ' 
enquetebedr\jven 

gemi d. pe rm2 laagste hoogste N 
Dre chtsteden 105 , 09 72,4 7 145 ,-- 15 
W Br a bant 42 , 18 22,23 61 , 21 10 



1~. Jannette Walen p108 
UittreksPl bedrUvenregister 

1~~J~pperYlakte C!nqu@h 
per veetiglng 
grondopJ)4!rvlakte p•r verkza■e 

Groothandel 
l183<' 

l188 
1 ll 

bedryvenreghter: (an11.lyse Dortee Kil) 

Tr■neport 

8200 
4100 

4l . 

Totaal 
92147 

J685 
112 

transportbedrijven, grondoppen-lakte globaal 900-5500 112 

groothandel91 

verkneml!!re J)4!r veetiging 10-15 f tvee v•et1gingen tellen 
125 verkne■era 

bebouvlnge percentage 
g-rondoppeola1r: per 
verkne11er 

20-lo:,I 
55■2 ( •x~dl teure) 

150 -250■2 ( YT&chtautobedrijven) 

BU de- groothandel• kan grofveg een onderscheidt vorden ge"akt tueflen tndustriel• 
groothandels (SBI 61) en coneuaptl••• g-roothandeh (SBI 62) 

1ndustrhle groothandels: grondopJ>41Mlakh globaAl 1500-,soo .2 
9000-15000 (hout,bouYll&hri■l•n, 

Terbrandln~••o toren, 
tran1,port11ldde len) 

verkne11l!'rA per 
20000-25000 

veetiglng 10-20 
( olieproducten, sand) 

be bouv lngnpe-roentage 

gron,Op~M'lak per 
v•rkne11er 

,o-40 ( olieproducten, rubber, 
■achlnee, verbrandl~
aotoren) 

60-70 (olhproducten, bouv
••hrialen C••rkoop) 
Terbrandtqe ■otoren, 
opttech• produoten) 

10-2~ olhfroduotut., hout, 
zand 

J0-6o:,I 
100-200 ■2 
400-800 ■2 

2000 112 

(,taal, olieproduo
hn, bouvmat•rialen) 

(graan, oll•produo
hn, hout, sand, 
traneport■ ldd• len) 

consu■ptle•• groothandels: grondoppervtakte globaal 1500-4000.2 

bebouvings pe roentage 
grondoppt>M'l&llh s,.r 
v• rkne■er 

15, Pellenbarg p 94 
16, idem p 96 

EMPEO p 12 
17, Jannette Walen p 42 

F.MP80 p 15 

7000-10000■2 ( tt"J:tlel, lt'Y9D■-
■iddelen, aloo

20-,0 
40-60 

40-70 " 

1Q0.-400a2 

hol,hout) 

(g-roep ale bo~en) _ 
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18, Jannette Walen p 22, 71, 97 
Een sociale en economische orientatie p 11 
F:TI p 120 

weg 
groothandel transport totaal 

vestigJ_ngen 1 98'1 Do 190 41 
in procenten 6, 1 1 , 3 

werknemers 2270 705 
in procenten 6, 1 1,9 
per vestiging 11 , 9 17,2 

vestigingen 1981 Da 
in procenten 7,5 2,0 

vertr, vest,1976- 132 50 
1 981 De 
in procenten 26,7 10, 1 

gevest, vest,1976- 116 65 
1 981 Ds 
inprocenten 21,6 12, 1 

veet,enquete Ds 10 2 
in procenten 40 8 

werknemers 240 190 
in procenten 27,5 21, 7 
per vestiging 24 85 

1 9, Jannette Walen p 92 
20, idem p 92 

21,Jannette Walen p 91 

groothandel 
transport 
TO'l'AAL 

vest werkz 
9 208 

werk/vest 
23 , 1 

2 190 85 
23 826 35, 'J 

22. Laa t eens wat van je horen p 93 
23, Pellenbarg p 96, 99 
24, EMPEO p 11,16 
25, idem p 11 
26, idem p 11 
27, idem p 18 
28. idem p 19 
29, idem p 20 
30, ~aat eens wat van je horen p 66 
31, Effectenstudie hoofd stuk III 

32, Jannette Walen p 71 

3111 
100 

36727 
100 

11 ,8 

49 3 

100 
535 

100 
25 

100 
872 

100 
~4,A 

Na verplaatsing worden echter relatief veel 
Drechtstedenaren in dienst genomen p 91 

tot wz in DS 96 
groothandel 240 94 39 
transport 190 34 18 
TOTAAL 872 329 38 

33, Laat eens wat van je horen p 56 



3~, Een Goc tale en economische ori~ntatie p 8 
Rayon Dordrecht GAB 
werkloos heid vraag 

bijlage 

Chauffeurs 
Handelsperso neel 
Kantoorpersone e l 
TOTAAL 

1 980 1 981 1 980 
99 130 51 

304 295 35 
335 313 56 

2338 2517 1894 

1 981 
15 
38 
60 

1539 



Jn rle delen 1 tot en mn t III hebben we h e t raakvlak 

tuARen ruimt<>} i,ike pl a nning e n ekon o mi Rche ontwikke-

1 inr: beschr e ve n, HPt name in deel III hebben we de 

hi,idrar;f' v:tn <l e ruimte] i ,jke planninp; aan ekonomi sche 

ontwi k k 8 l in,:en be s c hreven, liet betool'; rlaar komt nner 

op Pen bescl1ei1en, r11imtelijk 1;eleidende hijrlrar:e ,an 

n en con c e n t rere n o r het minimaal noodzakelijke, op 

rle hoof •lli j n 8n, In rleel 111 beschrnven we met anrlcre 

wonr,tc n P.P.n methorliP.k voor e en min iwal e , doch effek

ti ,, v c bi ,jrlra,:e . lle vr ,'la1- is nu ,,an rl P. orrl e of we er 

in rlne l I V in p;e RlaaP: rl z i jn om dr ze methodiek ook 

toe te pas s e n in ee n praktijksl t uatin. 

Om ' daar "" " a n twoord op te 1,;r, ven 1 ~ h e t aller<>erst 

norli1: om de hoo f r\ 1 i,j ne n va n rle theorie nor:m;ial8 kort 

wee r t e 1;evPn . •,,JP. rl o P. n <lat dnor he t. r.r:l 1em r1 dat op 

,Je vol P:Pn ,\e hl a<lzi j d e i s af P:ehee l'1 . Jle rlrie Rt,el lin:,;

r 1;:\. •71 0 9 <i .i P. 'L:-tnrer,P. ven z ijn l ic r1t. P. r we na :le r toe ( wel 

li cl1t moetnn clez e ~t ellin17 na ~1 es ook ali1 pr et nn t ieo 

a:i.t1(':'crluir1 worrlr-~n ) s 

1. De r 1d ·,d; P]j _j;{P. n l :1nni n1~ :-: an tPn npzjchtn van/in rP.

l :1tiP. to t P.!< 0n nrni sc l1 e ontwi. ,; J~ P.li rn ·e n 'slechts' P.en 

be sc he id en por,i t ie innP.mP.n; ,,an P.en e konomisch - ont 

wi 1< 1< e l e n,l in Rtrument:tri11rn k:i. n r:"en sprake z ijn. Jlat 

hP.t.ek e nt ook rlat hel, we r ke n v:tnui t vooraf bep:rnl rl e 

snciaa 1 -P,Conominche . do e lst.P.l lin ,rP.n en d P, ze 'simpel 

WP. (( 1 vert a l e n i n r11im te li j kf> patronen ( z oals nu 

me estal ,,e hr 11 ike l ijk i s , zi e h i j v . 11: s ) n i et realis

tisch e n effe k ti e f i s , maar rlat er uit((e P:aan za l 

1:10 P. t e n word en van de e i 11 en mo~GlijkilerlP.n van rle ruim

telijke planninl'; , De strater:ische planninr:sconceptie 

nt e l] "n wi j ~ls t1asi s . 

2 . 1•:r zal s pr :1. k e rn oet: e n zi ,jn v an P.P. n ru i.m t e l i ;jk - 1;P. l e .i 

den rl e p ord ti. e v ., .n dr r11 .i ,n t rl i,i k e p ] -1. nni n1: . lla. t ho Jt dt. 

in d:1t d e r 11.i rr1t1: .i ·k r; r L u1ni n.·~ hi nn <?. n h-1ar ej ·-:e n 

sektor mo e t oper ~r0,n ( o nder r iii. fll tel i,ik.e Rr;ktor v~r -

s t a an wij I de in h n11 r! P.l i ,j k ruimt e l. i,jke visie op de 

r11imtel .l ,j!< e rstrukt11ur e n het ruimteli,ik funktioneren 

STRATEGISCHE PLANNINGSCONCEPTIE 

3 stellin1snames 

-bes cheiden opstelling 
rmtl. pl. 

-ruimt e lijke ge leiding 
-methodf> (deel III) --+ ~l 

plan 

methoriiek 
3 stappen 

-inzichtvormi ng(1) 
- ((evo l ((en + voor -

waarden formul. 
-onderscheid 3 
basisfunkties(2) 

-uitwerken ontwikk e 
lingsfunktie 

-hoofdlijnen- ess e n
tialia 

- g e m. nivos struk
tuurplan 

(1) funktioneel + bel e i~sverkenning 
- ekon. struktuur 
-rmtl . struktuur 
-v f>rhourli n g rRRio's 
-pote n ties 

(2) -irteali stische 
-ontwikkeli ngs 
-r ep,-ulerings 
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v:i.1 1 dC:' a k Uvi 1 P. i t•~ns:1st,r?1110.n 1.l~111r.>cle 0er 1 :: ektorale 

.qfwe r'"inr;-), v:i. nuit l1aar ei ·•nn 1,1• 1~r lijk !1erl en P.n ,t:L~r - . 

l 1 i,i ; 1;i : 1sluitin;: :no,-'t zo Ak P.n op/ ui. t 1::i ,t n v~n rlP Pko

nnmisr;hr- aktivit:ei.tC?n . 

$. Om rlat tr, hr> reii<cn li r> i>hen we in rlP.el IJ J een me

thorle voor1'.ec.telcl (rlit! 11itf(,,at van ,le tlrie basis

funkties van de ruimtelijke plannin1; en rle nadruk 

Je1;t op rle ontwikkelinp-sfnnktie) . 

Op rleze wijze zou er rlan sprake mo e ten zijn van een 

optimaliserin1; va n rle bijrlra~P. rlie rle ruimtelijke 

plannlnf( kan leve ren aan ekon omls<'he ont wikkelinwen . 

Jlnel JV zou rlat moPten illnc.trer,rn samen met rle 

voor p;est;elrle methode zelf. \,at rle inhon rl elijke in

vu ]Jinr: betr e ft ,in de 'l"emtes ' ,l,tarin , •1erwi ,jzP.n we 

nanr 1,et tweP.dP. r;erlePl te vnn dit hoof~stuk . \{e z1il l en 

1111 ~Prst voor b'.aan ,,,et dP •nethorli s clie aspC' kten zelf. 

:l it.r:an. nde v :1. n rln dri.~ st.r.11.in ·:na:u es k1tnnen we onR 

afvr;..J. •:en of d n,! l J V PP.11 antwoor d heP.ft ~e:~eve n op 

dp vo] ,~nnrl <? (r!v ,,l11 e 1' f' 11de) vrare n: 

-1 , ! i,j kt 11 Jt. •i •' P i l V •ht d ra r 11irnte li jke plannin1; slracht.n 

,~ en hQAr: 1•~ irlr r1 r <1sit ie i nnec 1n t en ~ ~i. niet c1e do ~l

n +. e llin r:P.n •lor: :, de ni ·~P.n mo,~r• ]i, j k l1 nri e n h8p:l ] e nri 

(,no,,<c"n) zi,in 7 

- hlJ,jkt uit ,1.,,, 1 lV •ht rlP ruimtelijke pl"-"nine: <'en 

ruimtP] l ;jk- ,n:PlPirlr'nnP taak vP. r vu lt, rla'lrrloor een 

n t ,~en :~e 7, icht vertf-? .' 't~nwoordi L; t en t)] nnen <1~ ei.,~e n 

sP.ktor opPr ee rt? 

-h lij:Ct uit rleel JV da t rle hiPrbi.JhehorendP. en voor-

1,estr,lrle mr,tho<le ,:evol ,;rl k'ln worrlr>n én ,Jat d <' ze rne

thorle ho>t bedoelde effekt knn sorteren e n de e:enoern 

de punten in zich h<'eft? 

îr,t antwoord kunnP.n we 1;even rloor tP. verwi,izen naar 

rle drio> st'lppen v,tn rlr, voor1;eA 1e lrle methode (sc hema) 

e n ~oor a:tn +.e ,.,. ,...v~n ho P. rl ie Bt.a ·: ren verwP.r.kt 1.i,i n. 

/\ r,htPreP.nvol ,:enn ,;a;it. hr+, om : 

1. inz.ichtvor111in p: oµ hasii=-; va n ,1. 1: ljvi.t.ei ·t,p, nsysternen; 

?. . h P. t f 1>rmnl P. r e 11 va:1.n rui.111t f~ l i,ikr? voorw:iard~n e n r; e-

volr-en ; 

5. he t onr!P.r~c rai<le n van '1rie baoinfunkties P.11 het 

13'1 

uitwerken var1 rte ontwikkRlin~sfunkt.ie • 

De eerste twee etappen zijn in dee l IV te vin'1P.n in 

rl P. hoof,l e tukken 1 en 2 wat. hetreft inzichtvorininit, " " 

in het eerntP. e:e'1eelte van hoofrls tuk 3 voor wat hn 

tref t het formuleren van voorwaarden en e:evnlren. 

Het zwaartepunt van rle , ethode li1tt echter bij de 

ontwikkelinnsfunktie van rle ruimtelijke planning. 

Deze funktie i s inr:ebe rl in de irlealistische funktie 

en de re,ri1lerin p:sfunktie. Deze beide f11nkties zi,in 

weliswaRr in deel IV rlui clelljk t~ru p; te vinnen , maar 

dan op een 'hijzond ere ' wijze . We z -1ll e n rlnt nader 

omschrijven in he t t we erle 1;erleel te van rli t hoofn s tuk . 

De ontwikkelinRsfunktie in het bijzon'1er moet rle 

st<'J linp;names ten aanzien van de posi tiA van de r ,,lm

telijke planning rP.presenteren. Met hetrekkinp; tot 

het aspekt 'bescheiden positie ' RP.lclt rla t rleze ver 

wezenlijkt is door het karak 1.er van de s+.ruktuur 

schP.ts , rlie 'slechts ' hnnfrlli,inP.n V,tn (ek ono~isch) 

ruimtelijk helei1 bevat P.n vr ijhei'1 laRt 'lande eko

nomi8che aktiviteiten, in die zin ~an rlat er wel een 

po1ting tot rui ~ t Al i jke p; e l eirlin1; plaa t sv indt. Voorts 

hli jkt de ' be och e irlen' pos i ti e uit het niet-ha ntere n 

van socianl - ekonomieche rloelet ellin p;en zonder rlaar

bi.J •le mo1'.elij khe•le n vnn rle ruiiot el i,il:e pl'lnninrs 

tP. h•:trekken . De s1.n1ktuurËChP.tG 1:0eft in 0n ·: e visie 

a::tn ,,at iie m:i.ximale 'konstrukt ieve ' hi,i<lra 1:e v an 

de niimt P. li,j l,e pl'1 nni n1i kan z ijn; tP1;eli,i k i s nat 

P.en relati<'ve , hr>sP hei ,len bij rlraf(P. . 

l/11 imtelijke 1;e l P.irli n1;, P.e n vo l 1;P.nde r;te lli111è'"1me , he 

tek<lnt nat de r•iirntel.i.,ike pl .,nn.i 11/( op basis V'ln har.r 

eigen sek+.or'lle r11.imt.nli,jke bel eirl en haar e.i r:en 

mo1;el i,ikherlen rle, ruimtP.lijkf' st.ruktuur en lt !'t ru im 

telijk funktioner en ka n beinvl oerlen , rlaarhij uit1;aande 

van rle funktion~l e in~lchten in rle a~ti viteitenR y 3te 

men. lli t vinden we t.eru r: in de n t ruktuursc ·, et~; op 

basis van funktionele inzichten, ee n bepalinp; van rle 

mo rr~l i.ikhe1l P,n Vi\n rl e plannin,,. ( e~ sc nt.ial i~.) , eP. n 

nektnrale afw e~i nrr (met nane In cl e ~ffectenstu'1ie) Pn 

i,e n inhnu rlelJ. jk rui roteli.,jke s+.ru kt11u rvisie (voorntarl) 

is P.r eP.n heleid~bijdrap;e GeformulP.erd. Do or mlrlrlel 



v;-in d~ hoof -~1. i ,i n0 n pl ,1.1, n.i nr ( rr-:neriti.1.1 ia ) in komhina 

t.iP mn t. dez e ~Aktor\ ,p nadcrin1,:- i ~ er ~en por;i nP,' r~P.rlrt.an 

ruir11t <•I i.i k t~P. J,- i cl 0 n d t 11 z i. ,in . 

l n "'etho•!inr.h op 7, ir. h t me n e n wi ;j rl a t rle ui t werkinP: 

v:tn r! e t!JPori e in de e l lV 'formr, ,, l ' P:es l a a ,:cl is; met 

betre k~inR tot r!e diep1;a n~ , de omva ttendheid en rle 

werfkracht 7,i j n r> r e r.ht e r een aantal 1;ebreken te 

~i,~n,1.10.rP.n . ] n l1P. t. nu vnl.o;enrle f(P.riee l tP. van rli t 

hnofristnl-: "Ctan w0 dri-1.r naàcr op in . 

De :, p r •, v~n o n :•," il iln rak in rlA " I IJI 1, ec. to nd uit 

hPt •no -lf' l v ,rn d e rlri e fu nk t i i, s van •Je r uimteli;jke 

p l a nn ing . D~ 1-i nt wi ~kel in .: sfun V.t i P. /l ebben we da-1.r

!. i ,j :tl R d t:? rn 0 ent w,.., ze nl ijke 1;r>nJ P. md (H : voor de r ~ 

Ja+,j e me t. ek ono irdc ::tl ~~ de me est e~s0nt i ë l e . Voor 

~1 °t. l{P lll '"" P.n t,::: l ij J.:P. nj v o hf) !1hr-~n W<~ dezn funk tie ver 

'~• r?r~ t in de r;-t, r uktu11r~ciiP.ts voor li e t; fJrecht.s · .. rlen 

,cc,b ied var. der,l J'" • JJez,a ontwikkelin,:sfn nktie he -

,.~ .. 1l ,~ri 1•, ;;,f .1n:-: t i. r. .. ll e j ri e .:.J.li:Jti ~che fu nktie , bestn.an 

,!é ui. t e en 1,0 1.i ti e< - id e olo,; i s ch bepa.a l r! wensb"elrl , 

fu nr:eert als pror,-r a rn v ,,nr cl e 0 11 t wi i:ke l i111;i::.fun k t i e . 

1 n on s ' ll• ·ech t. s t <' rli>1wev al' kon de n we niet besehi!cke n 

o Ye r een rl e r ~elijk rolitiek - ii c olo~isch b,aeld . Wel 

!{ ond t~ n we P.c b t e r rl oor middel va.n nns vo orstn.d - kon 

nept (op hanis van uitnprak ~n van sleutelpersonen 

en r,;o~ j e;ri rtl Pr,rd,.., t.,~n•l r. n ze n ) n i tspr;i.1..::e r rio0n rl.ie op 

,Jat. iri '?al ir~ti ·;c h r. nivo t.hui;,hnren; we wP.te n ni'?t 

llf' rl~zp ui +.spr,, .t<.0n onk pol i ti r. k on,! 0 r~tAun,! wnr1~r-in . 

'NP. //.-b h~n d11 8 1,10.l rne r. rli t nivo An rJ p 7,e .fu nktiP. r; e 

•.;r;rkt , rn :.1ar n iP.t i :1 n,~ P i r0.· . lijk e hetekcnir.. . 

De rr'!r;u l 0rin,~~ru~1k tie 1 o p he t n i vo van de u i lvoe-
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rin1; , 1 i l';t niet binnen ons ' ber e ik'; d 8 pr a ktijlr 

is im me rs vo l ledig hepalend v o or wat er o p rilt ni 

vo (;ebeurt . '.at r!at hetreft k n n n P.n wij o ns <~u s nie t 

me t rlcze rr.r~ulerinr~ sfun l< ti r~, bezi ,.i: hon d~ n ( rla :tr v oor 

zourlen wij een hetrekking bij h e t ~ tre Pkl i. cha~m 

annRebodAn moeton k r ijRen ••••••• ) . Vanui~ rl e ont 

wikkelin1;sfunktie h ebben we e c h t er we l eg n nn ntal 

aanwijzie i nR~n eeg~ve n voor ~e uitwRrkinR e n an in 

vu l] in/~ van de r e ,,;uler i n .-:;sfunktie . De ontwi!-: kP.] in;~r; 

funktie js P.en ka,l e1· voor de i'P, '7.l tl...' .rinp, . 

DP. vr;:i. .1,~ in ho evl=:!rre on7,e 11i t wt: r~-:. in t~ in ei P. ;,f,ruk

t01urc.r.hets te r; e•aoet \:om~ a~n h P t id e al i. c. ti ne 11e 

vnorstadconr.ept hebhen we r e f'rln op p 

be~a ndeld . De tnetsinR van ~e laa~s t e na Rr rle 

hooi,;ste fnnktie is r:elie e l afhan kel i,ik v.,n rle prak 

tijk - ui tw e r ~ l ng en en kon daard o or nie t ~eh P. f'l tot 

zi j n rec ~t ko me n . 

Pl.q_ nr:i nr; hel •bP.n we tehandeld al H d e koinhina f: ie van 

ir.zi c htv or:ain :(, hun lui t.v o rrnin t: P./l .q]:t j e. De Gtru1< 

t11urschets rekenen ·,;e tot rle a l,: t i.e - kompon e nt. De 

rl iep .• :anf:, ~r 11an wor ,lt ondP.r an rle r c lJPpaalci do or ri e 

rna t,A van l n zir::bt.vc., r minr rl.i e h0.P.f+ p] ar1 t.s 1'"evon 'len . 

Op dat p i nt lir;t ,,n van rle beperkin P,e n Viln nnze 

aanpak . !·:en Z<H?r brP.rle inzichtvon,inf( op a l l" p1rn t e ~ 

van hPt. in cliael I 1<erresentnerde mo•.1 ° 1 ( p ~O ) heb -

anderzijrls vanweg,, rle beperkt l,r~ r, 11.i k hare ti j r! en 

r!e niet voll e di1;e ke n nis , niet k11nnf'n •1i t. v0e r e n . In 

g rote l ijnen h e bhen wn nn n mo ete n bep e r ke n tot rl e 

inzichten die we ti,ir1°nn onze sta,::e h e b be n ori;e rla:in. 

De F.e~even~ dj e we ve r Z.a!ne l tl'?~ war 0 n hon f rl7,a kP1 i j k 

van kwalitatieve aard; van kwnntit. ::i ti r!v e . - l!r0 ven s 

is slechts beperkt .n;Pbruik ,, emaakt om rl e •· o>,c ionaal 

ekon "mi s che arq ,Pkten t.A onr1P.r7..oc k r-m . De struktuur 

r; chetR i~ rnet na me rl::1.a r om t0. bP.r~r.1tou wi~n :1.l r, r> ~n 

eers t e aanze t, rl i e op nen aa n b:il puntf'.:?n ZP. ~· r:-r een 

na~ e r~ onrl-=:!rbouwi n~ bPl1oeft . We zul l en hi ~r wat na

,1 er op ingaan . 

Cegevf'n de ti jr! was het voor ons niAt mo c elijk om 



alle llr ech,n+ r,,len-lokatiPs op alle 'T!O,r,el i.jke in 

vull l n~en te toetR e n (zie morlel, pfO van rleel I). 

liet leek ons zinni 11er om vanuit rle re,;io te werken 

e n te begin nen met e en analyse of verkenning van 

rl e regionale ekonomie , zoals we tijdens O117,e sta

gestudie hebb en ~edaan . Op 'alffemeen vlak' waren 

we in staat een sA] e k ti e te maken van berlri.jven 

in het kader van de ( eerat ~ekorstateerde en toen 

vPrder ontwikkelde) vnor~tarlontwik~elin,:. Wat be

t ,·eft <>i se n en an,"\l .vse kon rle 11i t ·-:n.rkin,: naar omws

vin~ en lokatie (zie mn<lel, p5O rleel I) slechts in 

win<lPre mate plaatsvinden. n~revln~ en lokaties 

zijn niet llitc:<>hr e i'l onrl e rzocht en a:in lokati"!s-sec 

zi j'l wc niet to c •:ekome n; liet is naar hi ,i vero!'rler

~t.cl l in.~Pn ~eb lcven. 

Voor rle ontwii;kel i.n,:sfun:. tie het,, kent ,Jat, dat •.,, e 

in rlc Rchets ni et rerletaillPer<ler eewerkt hebben 

rlan lwt aan1:ev<>n van de lok~.tl es pi 11s enkele aan

wi jziginren voor de inric htingsprinc ipes. In de 

~ffectcnsturliP zijn wc voor de Krabbepolrler ovnri 

~8ns wel verrlRr c 0~ 4an . Rij de ot1derrlelen 'e i.sen' 

en 'analyce ' va n het model ( p;Q derl J) zijn we 

rr lohaal in kwrnen r;aan op een aantal aspekten, maar 

zljn dP. asr0kt~n arUeirlnnarkt (waar nv e riP,"e ns zeer 

1-'P. inie r,c r(evens ovP.r bek Pnd zijn (he l at] ei::;tunie, 

p 31), npP.nbaar vervoer , h8s1iasinKAcentra , pro

rlu1:tiestruktu11r ni et behandeld. 

;;en krachti.e; r1Ji.ml;e l ijk - ek0nornisch stru'.:tuurplan 

in h~t kailer van rl " nntwi ~'. . e l innnfunktie van de 

ruimtelijke plan n in r: ~al eerst dan gemaakt kunnep 

wordP n wanneer alle elementen van het morlel ui t 

rle P.l I or rle w;j ze di e in de e l JII omsc !1reven is 

behonrle lrl zijn en voldo e nd e ~icpeanr:/onderbouwinR 

\i~bl1 cn 1: nkre ;;0n . Wat hr.tref t dr> struktnurschets 

v~ ,, rl 0 2l I V ~ c1~en we op1n ~rke11, rlat nnze viRie in 

iryethort i sch opzicht is over~P l~ r1 111e n, n1a~r dat hier 

e n ,ID.ar op :,e~ i n, ,oud<,l i jke vla!, bepc.rkinr:en 11 e-
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Om aan deze bezwaren te ~e moet te komen zouden wij 

op rle vol r:e nde punten willen wijzen; in een verdere 

uitwerkinr: van onderhavige Rtudie zourlen zij tot 

onrle r·werp n1oeten dienen: 

- een meer uitgebreid e kwantitatieve onderbouwinr: is 

r:ewennt (wij hehhen ons hnofdzakelij~ henerkt tot 

kwalitatieve a spekten); 

-in het alr:emeen is een beleidsonrlerhnuwc nde studie 

r:ewenat; rleel IV rlraag t meer het karakter van een 

heleirlsverkennin~ (in de theorie van rleel 111 is 

dit ook zo ges teld); 

- <lat be~ekent rla t in leder ~eval de vnorwaarrle n en 

gevolrr,en voor/van bedrijfsvestigingen en rle lokaties 

uitrr,ebreirler bestudeerd noeten worrlen; 

-rle aanbevelinw, n in de richting van de rer:ulerin gs 

funktie van rle ruimtelijke plann in rr, zullen nader e n 

r:erletaillnerrler uit~ewerkt dienen te word e n; 

-voor rle nnorrlwcG telijke lokati e zal , net a ls voor 

rle ~uirlweste l ijke ee n •~f fectenstudi e ' moeten pl aa ts

vindP.n; 

-aanrlacht moet be Rt e e~ w0rrlen ~nn de ' ~e l,rekon' rlie 

in het voorr:aande gerlne lte van deze ev nluatie genoemd 

zijn . (arbeirlsmarkt, orenbaar vervoer , beslissings

centra en prorluk ti eA truktuur) . 



SAfü,NVATTING DEEL IV 

Deel IV bevat rle toepassing van onze planningefi

losofie t.a.v. het raakvlak tussen ekonomie en 

ruimtelijke planning op het Drechtstedengebied. In 

de beide case-studies, de Effectens tudie en de Re

lati estudie, heeft eveneens een toepaeeing plaats

gevonden, maar nu ie een meer algemene toepassing 

aan bod1 het maken van een ekonomiech-ruimtelijke 

struktuurechets. 

~e veronderstelling dat de Drechtsteden zich zullen 

ontwikkelen tot voorstad van Rotterdam ie daarbij 

het uitgangspunt. Dit voorstadconcept wordt in deel 

IV op ba sis van de ontwikkelingefunktie van de ruim

telijke planning (deel III) nade r ingevuld en ruim

tel ij k vormgegeven. Het conce pt is geb~seerd op een 

aantal feitel ij ke ontwikkelingen en enkele aannames 

op het gebied van ekonomi e , ru i mtelijke organisatie, 

relatie met Rijnmond en potenties. Als voorstad zal 

het Drechtetedengebied zich met nam~ moeten gaan 

richten op ond ers teunende en afhankelijke bedrij

vigheid t.o.v. Rijnmond, in het bijzonder de die

stributie, tr~nsport, groothandel en opslag. 

Nadat het concept in het eerste gedeelte ie inge

vuld, wordt in he t tweede deel ( vanaf 3.2) een po

ging gedaan om te komen tot de bijbehorende eko

nomisch-ruimtelijke hoofdstructuur. Op basis van 

de principes die we in deel III hebb an behandeld, 

ie er een ru i mtelijke bijdrage tot de vooretadont

wikkeling geformul eerd. Het kwalitatieve aepekt ie 

daarbij véel sterker bepalend geweest dan het kwan

titatieve aspekt, overeenkomstig de aard van het 

door one u i t gevo erde onderzoek. 
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lll.J J,Ac: 1·: 

Jn deze hij laF,e zijn een aantal doe l stel linp; r>n 

ope;e nomen uit het IntRrr:e meentP l ijk St ruktuurplan 

Urechts \erlen(1905) di e betrekkin g hebben op ekono

mische en/of werk~elegenheidsaspekten. 

De doelRtell i nge n zijn in een will e keurige volgorde 

ove r ;:e nom e n en ni ,· t a l ti jd is de letterlijke tekst 

gc vol p; d maar is volstaan met een wee rp;a ve van de 

es Re ntie va n de betreffe nd e doelstelling. Voor de 

vo ll ed ige t e kst en kontekst verwi.izen we naar het 

IGS . 

- Er mo e t ge s t r eefd word e n naar een kwalitatief e n 

kwant itatie f op de bevo lking afgestemde werk e;e le p.;e n

he.i~ . De vern cl,e i d,snli eirl i n rle so c iaal. -ekonomis che 

struktuur ,nont vP.rp;root worden door he t stimuleren 

van rle rli en stensektor. Met name de binnerstart van 

Do rdrecht komt daarvoor i n a anmP.rking. 

-1•: xt r· ;i groc,i van he t woonforensisme a ls isevolr: van 

rl " ovrrloo pfunk tie mort worden tegengegaan ~oor voor 

de mi e;reren dPn i n de Dr r> chtst ed crn werk te ,cheppe11. 

-De• mop;e lij kh, ide n van de bestaan de industriële in

f rast ru ktuur moeten zo goed mogelijk benut worden e n 

vergroot, met inachtneming van een goede milieuzorg. 

-De ontwikkeling van bedr ij fs tg rrein e n moet afge

ste md word e n op de p;ewe nste f u nktione l e en ruimte

lijk e hoo f dstru kt uur. 

- (Re) lokat ie van werk ge lege nheid se l emente n me t een 

hoge bezoekersfrequentie op plaatsen di e maximaal 

bereikbaar zij n. 

- (He) l okatie van overip;e tertiair-a werkgelege nheid 

e n ruimte-intensieve industrie op best aand e en voor

z i e ne knooppunt e n van nt edelijk en r egionaal vervo e r . 

- Ve r heterinis van de werkoms.tandL:he'1en , zoals pauze 

fac ilite it e n mo<>t word e n nap;e ,-; tre e f rl . 

- Ee n r egionaa l • e l P.k ti Pf ve ~ti , ln1s» be lei_0 zal ge -

voerd mor,ten word en. (IGS, p 5 . 21 en 5 . ?2 ) 

-r:e n regi onaal be dri J fnv es tiginr,s- en acquisitiebeleid 

zal gericht moeten zijn op, 

-h et tegengaan van arb e idsexte nsieve bed rijve n; 

-het benadrukk e n van s tuwende bedri jve n; 

-h e t benadrukke n van natt e bedrijvi ish e id ; 

-ontwi kkelin ~smogelijkheden binden voor de dien-

stenscktor; 

-het voorkomen van mili eu belaRting ; 

-zuinig ruimt egebruik; 

-inpas sen in de regionaal-ekonomische et ruktuu r ; 

-rekening houd e n mEt de c l ai m van berlrljf sver-

plaatsinge n. (IG S p 5 .32 ) 

- Nat t e ter r e inen moge n alle e n met natte bedrijvig 

he id gevu ld word , ·1; pas al s er p; P. en nat te te rr einen 

meer nodi, zijn en er een tekort aan droge is mag de 

be s temming gew i jz i g d word e n (I G3 p 5.32 ) 

-Vesti g ing van 8en goederencentrum bi j Kijfhoek is 

alleen toegest a an als dit c e ntrum vobt de · ~ational e 

ekonomie van eminent belang i s ( lGS p 4. 26 ) 

-Kr wordt gestreefd naar een nett o- terrei nquoti l nt 

van 25 ap/ ha in 1990 (IG S p 5 . 32 ) 

-De opvangtaak van de Drechtuted en moet gek oppeld 

worde n aan een werkgelege nheidstaakst ellinrr . Dit 

betekent een uitbreidi ng van de werkgelege nh eid met 

14 000 ap ten opzi c ht e van 1975 (IGS p 5.12 en 5 . 27) 

-Tot 1990 zal 458 ha nieuw e Ledrijfs t erre in ge

schape n moeten word ~n (IGS p 5 . ?ü ) 




