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Voorwoord 

Helga Fassbinder 

In deze publikatie komen een aantal Nederlandse en Duitse ervaringen met 
een soort planvorming aan de orde die onder de noemer "planvorming als 
co-produktie" gerangschikt kunnen worden of door de hierbij betrokken 
deskundigen zo begrepen worden. Een aantal deskundigen uit verschillende 
disciplines die weliswaar allemaal betrokken zijn bij de planvorming hebben 
zich over dit nieuwe fenomeen gebogen en hun licht erover laten schijnen 
vanuit het eigen vak-standpunt. Naast stedebouwkundigen en architecten 
zijn immers ook sociologen, juristen en bestuurskundigen betrokken bij het 
nieuwe fenomeen co-produktie in de planvorming. Gepresenteerd wordt 
zodoende een multidisciplinaire benadering in statu nascendi die dwars door 

traditionele scheidslijnen in tijd, ruimte en discipline heenfietst Dat noch de 
praktijkmensen noch de wetenschappers dit nieuwe fenomeen in eenduidige 
structuren kunnen beschrijven zal duidelijk zijn. Daarvoor verkeert alles nog 
al te zeer in het stadium van experiment. Maar juist daardoor zijn deze 
bijdragen des te boeiender. Zij weerspiegelen een innovatieve geest die op 
dit moment in beide landen, in Nederland evenzo als in Duitsland, door de 
planning en de lokale politiek waait. Weliswaar wordt zichtbaar dat overal 
nieuwe vormen en regels hiervoor ontwikkeld worden maar de overeenkom
sten geven nog lang geen aanleiding tot welke vorm van generalisatie en 
canonisering dan ook. Het is de pubertijd van een nieuwe vorm van plan
ning, spannend en veelbelovend en het kan nog alle kanten op ... 
Dat wij het thema Stedelijke Planvorming als Co-produktie opgepakt hebben 
is echter niet gewoon de reactie op een nieuwe modekreet in de plannings
wereld. Het rolde uit een doorlopend onderzoeksprogramma, dat aan de 
TUE uitgevoerd wordt in samenwerking met de TUHH met als titel "Open 
Planning". In dit kader worden verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd 

die voor het merendeel als kenmerk hebben, dat zij niet van achter het 
bureau gebeuren, maar dat de onderzoekers actief aan het planningsproces 
mee werken. Feitelijk gaat het om een soort eigentijdse action research, 
d.w.z. om de koppeling van het onderzoeksproces aan een medewerking 
in het praktijkgebeuren vanuit de positie van een onafhankelijke expert en 
onderzoeker. Deze onafhankelijke onderzoeker neemt echter niet de positie 

in van een neutrale observator die van binnenuit kijkt en zich verder van elke 
inmenging onthoudt. Hij of zij claimt veeleer de mogelijkheid zelf een eigen 
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inbreng in het planningsproces te hebben met de intentie, het proces in de 
richting van flexibilisering van de besluitvoorbereiding en de transparantie 
van het gebeuren te sturen en de openheid van het planningsproces te 

bevorderen. 
Een wezenlijk onderdeel van deze intentie is het stimuleren van en sturend 

meewerken aan nieuwe vormen van planvorming in de planningspraktijk van 
die gemeenten, waarmee vanuit de TUHH en de TUE samengewerkt wordt. 
Dit wordt eveneens bevorderd door een soort dienstverlening aan deze 
gemeenten, waardoor de gedachtenwisseling tussen onderzoekers en stede
bouwkundigen binnen en buiten de diensten en politici wordt gestimuleerd. 
Hierbij hoort b.v. het organiseren van kleine besloten workshops van stede

bouwkundigen en bewindslieden uit verschillende gemeentent.b.veen uitwis
seling van ervaringen met zulke nieuwe vormen van open planning. Ten 
slotte maken ook studiedagen deel uit van dit onderzoeksprogramma, zoals 
in maart 1995 een studiedag aan de TUE over het thema co-produktie. De 

bedoeling was een recentelijk in de planningswereld nieuw opgekomen 
begrip aan de orde te stellen om breed te polsen wat de gedachtengangen 
hierover zijn in de diverse disciplines die met de planvorming te maken 
hebben. Deze bundel presenteert de oogst van deze brede gedachten
vorming aangevuld met bijdragen van onderzoekers van bovengenoemd 
interuniversitair onderzoeksprogramma. 
Ik hoop dat deze bundel ertoe kan bijdragen de discussie en de praktische 

initiatieven rond stedelijke planvorming als co-produktie te stimuleren en ook 

ertoe bijdraagt, dat de gedachten hierover, dwars door de verschillende 
betrokken disciplines heen, in een algemeen begrijpelijk begrippenkader 

worden gevat, zodat de samenwerking tussen onderscheiden disciplines 
minder stroef zal verlopen. 

Rest mij, jegens allen die aan deze publikatie hebben meegewerkt mijn dank 
uit te spreken: beginnend met de auteurs voor de vele uren die zij in het 
schrijven van hun tekst hebben gestoken; Marco Hommel voor zijn groot en 
onvermoeibaar enthousiasme waarmee hij het bij elkaar brengen van deze 

bundel heeft ondersteund; Kees Ie Nobel voor de vele tijd die hij eraan 
besteedde om met zijn onmisbaar taalgevoel van mijn lange zinnen begrijpe
lijk Nederlands te maken; en last but nat least Roswitha Megens voor de 
energie waarmee zij alles tot een leesbare tekst heeft verwerkt. 

Eindhoven, juni 1995 

Helga Fassbinder 
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Stedelijke planvorming als co-produktie: op 
weg naar een nieuw kader 

Helga Fassbinder 

Het is nog niet eens zo lang geleden dat de gang van zaken bij stedelijke 
planvorming helder geregeld was en ook de praktijk redelijk volgens het 
boekje liep. Zowel het initiatief als ook de regie lag bij de gemeente, de 
volgorde van stappen was duidelijk vastgelegd evenals ook de kring van 
diegenen die erbij betrokken werden. Deze "heile Planungswelt" is voorgoed 
voorbij. Inmiddels zijn wij al weer weer gewend geraakt aan een planvorming 
waarbij zo ongeveer alles op losse schroeven blijkt te staan. De vroeger zo 
eenduidige rolverdeling tussen overheid en particuliere marktpartijen is 
onduidelijk geworden. Naast de gemeente zijn het diverse andere actoren 
die initiatieven nemen en plannen of projecten ontwikkelen en het lijkt even 
gebruikelijk dat gemeentelijke plannen deze initiatieven volgen als omge
keerd. 

Dit proces gaat telkens gepaard met nieuwe slogans in de planningsdiscus
sie, zoals: open planning, flexibele planvorming, publiek-private samenwer
king, city management, co-produktie. Het begrip co-produktie als jongste 
aanwinst in het planningsvocabulaire, waarmee boven geschetste gang van 

,..-zaken gekenschetst wordt, is overgewaaid uit de bedrijfskunde en de be
l stuurskunde. Met co-produktie wordt gesignaleerd dat alle stedelijke actoren 

op gelijke voet, welhaast als zakelijke partners, betrokken zijn bij de produk-
. tie van de gebouwde omgeving en dat de planvorming, alsmede de uitvoe
ring van plannen, in een vrij samenspel van gelijkwaardige partners kan 
geschieden. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de hiërarchische ver
houdingen die aan de planning- althans in hun weerspiegeling in de regelge
ving - een duidelijke structuur gaven. 

Nu zou men kunnen zeggen: "goh, wat is hier nieuw aan?" Op zijn laatst 
moet het bij de herstructurering van de Utrechtse city aan iedereen duidelijk 
zijn geworden, dat planvorming uit een samenspel tussen de overheid en 
diverse particuliere en semi-particuliere actoren bestaat, hetgeen door alles 
behalve eenduidige gezagsverhoudingen gekenmerkt wordt. Ik zou zelfs 
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willen stellen: een flexibel samenspel is waarschijnlijk essentieel geweest voor 
het welslagen van alle grote projecten in de afgelopen decennia. 
Is er dus werkelijk niets nieuws onder de zon? Is alle opwinding in de vakwe
reld te wijten aan een kort geheugen bij planners en bewindslieden - en 

misschien aan hun behoefte zichzelf een hart onder de riem te steken door 

middel van een nieuwe formule die het goed doet in de media? 

Ondanks dat er zeker enige relativering op zijn plaats is, zie ik toch een 
belangrijk verschil met de huidige situatie. Dit ligt mijns inziens in het feit dat 

dit samenspel nu redelijk openbaar verloopt, terwijl het vroeger min of meer 
achter de schermen plaatsvond. Het relatief openbare karakter van een 

onderhandelend samenspel van de diverse stedelijke actoren, zoals dit 
kenmerkend is voor al die verschillende vormen van co-produktie, zoals zij 
in deze publikatie aan de orde komen, acht ik essentieel en een beslissende 
stap vooruit in richting van een transparante besluitvorming met een hoog 

democratisch gehalte. 

Wel stoelen de huidige noviteiten op een ontwikkeld verleden in zake collec
tieve planvorming. Kijken wij terug in de geschiedenis dan kunnen wij zien 
dat reeds tijdens de stadsvernieuwing baanbrekend werk is verricht wat 
betreft de structuur en de organisatie van de onderlinge samenwerking van 
de betrokken stedelijke actoren. Met vallen en opstaan werd een formele 
structuur ontwikkeld waarbij door en met ,behulp van diverse betrokken 

partijen vernieuwingsplannen werden ontwikkeld en, meer nog, ook werden 
uitgevoerd. Reeds in de jaren '70 werd de organisatievorm "projectgroep" 

ontwikkeld. Deze werd in sommige gemeenten, Rotterdam voorop, op 

zodanige manier gestalte gegeven dat werkelijk sprake was van co-produk
tie: gemandateerde gemeentelijke ambtenaren zaten samen met de corpora

tie en vertegenwoordigers van de buurt als gelijke partners rond de tafel om 
plannen uit te werken. Deze plannen moesten zich weliswaar voegen in het 
kader van het gemeentelijk bestemmingsplan, maar met de figuur van het 
globaal bestemmingsplan dat parallel hieraan opkwam werd een ruime 
marge gelaten voor een reële bottam-up invulling. 

De samenwerking in het kader van de projectgroep beperkte zich niet tot 
de planvorming. De keuze van de architect en van de aannemer en ook de 

supervisie over de uitvoering en zelfs de toewijzing van de woningen werden 

eveneens in dit verband geregeld: co-produktie avant la lettre. Jarenlang 

werd met behulp van zo'n structuur het door de overheid geformuleerde 

beleid nader uitgewerkt en zelfs nu nog kan de projectgroep beschouwd 
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worden als een belangrijk instrument om de stedelijke vernieuwing te realise

ren. 

Een verschil met de huidige situatie ligt echter in het feit dat het toen vooral 
ging om de invulling van een beleid dat op stedelijk niveau in hoofdlijnen 
reeds duidelijk geformuleerd was. Zekere vrijheden van planvorming waren 
alleen maar binnen het kader van deze hoofdlijnen aan de orde. Deze 

inperking werd echter niet als probleem ervaren, omdat er in deze fase 
vrijwel geen aanleiding bestond tot stadsontwikkeling in de zin van uitbreiding 
en ingrijpende herstructurering. Het kader zelf waarbinnen gewerkt werd was 

dus nauwelijks onderhevig aan een discussie die boven het buurt- en wijkni
veau moest kunnen uitstijgen om aan de taakstelling te voldoen. 

Deze situatie veranderde echter al in de tweede helft van de jaren '80, toen 
de internationale concurrentieslag om bedrijfsvestigingen hevig ontvlamde 
en steden alles in de weegschaal gooiden, wat een stad in de calculerende 

ogen van investeerders aantrekkelijk zou kunnen maken. Door de VINEX 

werd deze, overigens Europese, tendens nog eens nadrukkelijk gestimu
leerd. Dit bracht, wat de co-produktie rond de planvorming betreft, een aantal 
verstrekkende gevolgen met zich mee, zowel in positieve als in negatieve 

zin. De concentratie op de produktiviteit en economische draagkracht van 
de stad leidde ertoe dat de economische ruimte voor de vernieuwing van 
de oude wijken slonk. De projectgroepen kregen dan ook een toenemend 
geringere armslag voor beslissingen. De behoeften en intenties van buurtbe
woners kelderden tot derderangs criteria: door de strikte oriëntatie op de wil 

van de bewoners had de "klassieke" stadsvernieuwing immers de vicieuze 
cirkel van desinvestering en teruglopende werkgelegenheid in de oude wijken 

niet kunnen doorbreken, of zelfs in zekere zin versterkt. 

Alhoewel de stadsvernieuwing, incluis haar projectgroep, naar de achter
grond werd verdrongen, startte de projectgroep als organisatorische con
structie een nieuwe carrière: nog dicht bij huis bleef de omzetting van de 

"projectgroep stadsvernieuwing" in een "projectgroep beheer". Soms werd 
in een wijk in principe de projectgroepstructuur ook na afsluiting van de 
vernieuwing van de wijk overeind gehouden, dit met het oog op de nazorg. 
Ze werd dan omgebouwd tot stedelijk beheergroep met als doel, de energie 
en potenties van de bewoners en alle andere plaatselijke actoren (de winke
liers, de corporaties, de leraren, politieagenten, vuilnismannen e.a.) aan te 

boren, om de buurt op peil te houden - dit quasi plaatsvervangend voor 
ontbrekende overheidsmiddelen. 
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De zaak raakte in een andere context toen het projectgroepmodel opdook 
bij grootschalige en spectaculaire projecten die de economische aantrek
kingskracht of het imago van een stad moesten opvijzelen zonder dat de ge

meente hiervoor over voldoende middelen beschikte. De projectgroep werd 

het organisatorische kader waarbinnen de diverse belanghebbenden van 
binnen en buiten de overheid elkaar konden ontmoeten om in een onderhan
delingsproces tot uitwerking van plannen te komen die voor alle betrokkenen 
tot een win-win-situatie zou leiden. Dat de gemeenten in beide gevallen, 
zowel bij het stedelijk beheer als bij het sleutelproject, het projectgroep-model 
entameerden heeft in feite dezelfde onderliggende reden: door de keuze 
voor een coöperatief model werd ten gunste van nieuwe financieringsbron

nen afstand gedaan van de eenduidig leidinggevende en beslissende rol van 
de gemeente. Zowel bij de beheer-groep als ook bij de projectgroep voor 
grote complexe projecten kwam het er immers op aan om de marktpartijen 
deelgenoot te maken en hun potenties tot ontplooiing te brengen: in het ene 

geval de bewoners, de woningcorporaties, de diverse deskundigen van 
onderwijs tot en met kerken en wereldbeschouwelijke gemeenschappen; in 
het andere geval de beleggers, banken en aannemers e.a .. Alleen in samen
werking met hen en met behulp van hun activiteiten en materiële inzet zou 

het mogelijk worden de wijk blijvend draaiende en schoon te houden c.q. 

het grote, spectaculaire project van de grond te trekken. 

Gedurende de jaren '80 werd breed geëxperimenteerd met vormen van 
samenwerking bij planvorming en realisatie waarbij de diverse participanten 
elkaar in een vrij samenspel konden ontmoeten. Onder het trefwoord van 

publiek-private samenwerking werden bij grote complexe projecten manieren 
ontwikkeld, om van het begin af aan, maar variërend bij elke stap van 
voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering, de betrokken marktpartijen te 
binden aan het doel, de procedure en de uitvoering. Solange Beekman be
schrijft in haar bijdrage aan dit boek aan de hand van een aantal bekende 
gevallen aanschouwelijk, hoe de taak en structuur van deze soort van 
projectgroepen er uitzag en geeft een schets van de rol die "co-produktie" 

feitelijk daarbij al speelde. Ook laat zij zien hoe in elk van deze gevallen - en 

telkens anders, als maatwerk voor het specifieke gebeuren - het traditionele 
wettelijke en procedurele kader van planvorming en uitvoering "geflexibili
seerd" wordt door een reeks afspraken en convenanten, die de betrokken 

partners met elkaar treffen. Deze werkwijze werd echter niet alleen bij grote 
complexe projecten toegepast. Ook de herstructurering en vernieuwing van 
stedelijke centra verliep (en verloopt nog steeds) langs een dergelijk stra
mien: city management zoals dat vorm is gegeven in verschillende middel-
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grote Nederlandse gemeenten, eveneens telkens aangepast aan de plaatse
lijke situatie, is feitelijk eveneens een verdere uitwerking van de basisgedach
te van open planvorming in een vrij samenspel van alle betrokken partijen. 

Jacques van Dinteren doet dit verderop in deze publikatie aanschouwelijk 

uit de doeken. 

De situatie waarin wij ons nu, midden jaren '90, bevinden ligt weliswaar op 
organisatorisch en bestuurlijk vlak in het verlengde van deze ontwikkeling, 
maar toch heeft de planningsopgave inmiddels een wijziging ondergaan die 
haar neerslag uiteraard ook heeft in de vormen die open planning nu begint 

aan te nemen. De meest belangrijke verschuiving bestaat uit de hernieuwde 

opkomst van woningbouw en infrastructuur als centrale planningsopgaven. 

Niet alleen in de randstad, overal in Europa moeten in de grote steden en 
de verstedelijkte gebieden grote aantallen woningen worden gerealiseerd. 
Eveneens moet de verkaars-infrastructuur alsmede het infrastructurele voor
zieningenniveau op het nu vereiste peil worden gebracht. Voor het eerst 
sinds decennia gaat het nu weer wel om een omvattende herdefiniëring van 
de structuurplannen, gebaseerd op een vernieuwde visie op stad en regio. 
Deze dimensie van de planningsopgave lijkt in eerste instantie niet verenig
baar met een open planning in de boven geschetste trend. Veel duidt erop 

dat opnieuw de ordenende hand van een overheid onmisbaar is. Ook Riek 

Bakker wijst in haar interview verderop in dit boek nadrukkelijk op de centrale 

rol van de overheid die verantwoordelijk staat voor het geheel. Planontwikke
ling op lager schaalniveau, zonder bestemmingsplannen, laat staan de 
herziening van het structuurplan, zou immers anders niet op een zinvolle 
manier mogelijk zijn. 

Toch leert de praktijk van vandaag dat er geen weg terug is naar de traditie 
van de deductieve planvorming. Dit heeft niet alleen te maken met de 
inmiddels gewijzigde wettelijke situatie - Jaap Bos gaat hierop in. Ook in 
landen waarin het wettelijke kader nauwelijks aan een ingrijpendere veran
dering werd onderworpen, waarin dus theoretisch de "weg terug" open staat, 

zet de tendens naar decentralisatie en markt door. Maar tegelijkertijd begint 
op vele plaatsen een gebrek aan afstemming duidelijk te worden. Het gevaar 
dat de nieuwe vrijheden in planvorming met zich mee kunnen brengen, zou 
immers tweeledig kunnen zijn: ten eerste, dat op het einde van de rit de 
steentjes van de puzzel "stedelijke planning" niet meer bij elkaar passen en 
de ruimtelijke ordening afdaald in een soort ruimtelijk chaos, zoals overigens 

menigeen nu al in Nederland constateert; ten tweede dat de nodige innova
ties t.a.v. ruimtelijke oplossingen niet worden ontwikkeld, vanwege een al te 
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permissieve houding van de overheid. Nieuwe oplossingen doken immers 
over het algemeen in de geschiedenis alleen dan op en werden gerealis
seerd als de mogelijkheden voor de oude, gangbare manier werkelijk aan 
een einde waren gekomen. Zou het, om een nijpend voorbeeld te noemen, 
niet denkbeeldig zijn dat nieuwe creatieve oplossingen worden ontwikkeld, 
die op basis van de bestaande belemmeringen van beschikbare grond en 
financiering met leefbare vormen van verdichting nieuwe ruimtelijke perspec
tieven kunnen wijzen - in plaats van de, door een toegevelijke overheid zo 
gemakkelijk gemaakte weg de bewandelen van eindeloos zich uitstrekkende 
gebieden van laagbouw-koopwoningen? 

De vraag rijst, of er tussen een sterke, controlerende en sturende overheid 

en een permissieve of zelfs volgende overheid niet een derde opstelling be

staat, een soort slimme weg tussen Scylla en Charybdis door. Deze zou 
moeten liggen in een constructie, waardoor aan de ene kant ruimte blijft voor 

initiatieven en verantwoordelijkheid bij de diverse marktpartijen, maar aan de 
andere kant het gedrag van de individuele actor zich moet voegen in een 
logica, die vanuit het wel en wee van het geheel, de samenleving in al haar 
facetten, geformuleerd wordt. Vroeger was deze rol van integratie van de 

diverse partijen volledig toebedeeld aan de overheid. Men zou de vraag 
kunnen stellen of deze rol niet, in de zin van een zich zelf regulerende "civil 
society", ten minste gedeeld kan worden met stedelijke actoren die een 
besef hebben ontwikkeld voor de baten van een maatschappelijk evenwicht 
en samenhang. Preciezer gesteld: als de term co-produktie meer zou uit
drukken dan een nieuw label op de trend van ontmanteling van de gezag
hebbende rol van de overheid, zou dan de discussie zich niet moeten 
toespitsen op de vraag naar een verbintenis scheppende vorm, waardoor 

de sturende en controlerende rol kan worden gedeeld tussen de diverse 
actoren? Niet een laisser faire maar een bredere maatschappelijke fundering 
van het sturend gezag van de overheid zou het uiteindelijke doel kunnen zijn. 

Dit geeft aanleiding om stil de staan bij de wijze van samenwerking en 

afstemming tussen de diverse actoren in de praktijk. De huidige plannings
praktijk laat immers interessante experimenten zien waardoor, voortbordu
rend op de nieuwe vormen van coöperatieve planvorming gedurende de 

jaren '70 en '80, zich een nieuwe vorm van flexibele samenwerking in gedeel
de verantwoordelijkheden tussen de diverse stedelijke actoren aftekent: een 
samenwerking waarbij de plannende overheid een structurerende rol weet 
te combineren met een breed overleg en taakverdeling. Steden als Berlijn, 

Essen, Heidelberg, Passau, sinds kort ook Hannover leveren hiertoe inte-
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ressante bijdragen; eerste Nederlandse pogingen in deze richting heeft 
Tilburg ondernomen (op de ervaringen in Berlijn en Tilburg wordt in deze 
publikatie uitvoerig ingegaan). In deze steden zijn naast de gangbare manier 
van planontwikkeling nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen de 
verschillende deskundigen, bewindslieden en stedelijke actoren, die bij het 
plan of het plangebied betrokkenen zijn. Stedelijk platform, stadsforum, city 
management zijn de bijbehorende trefwoorden. Soms gaat daar niet veel 
meer achter schuil dan een overlegkring, die om de zoveel maanden bij 
elkaar komt en die zeer breed is samengesteld en commentaar moet leveren 
op voornemens of plannen van de gemeente. In sommige gevallen gaat het 
veel verder: zo'n orgaan vergadert frequent en is actief bij de uitwerking van 
de doelstellingen en de planvorming betrokken; soms neemt het ook zelf het 
heft in handen. 

Bij al deze gevallen gaat het om meer dan om interessante variaties op het 

gangbare thema participatie. Toegespitst geformuleerd zou men kunnen zeg
gen: dit heeft zelfs maar zeer ten dele iets met participatie te maken. Ge
meenschappelijk aan deze vormen is dat zij een "commitment" proberen te 
bewerkstelligen tussen de deelnemers waardoor een basis gevormd wordt 
om beslissingen boven het belang van de individuele deelnemer uit te tillen. 
De stedelijke platforms, of hoe ze ook verder mogen heten, zijn feitelijk 
informele afstemmingsorganen tussen alle categorieën van stedelijke actoren. 
De vorm die ze aannemen mag dan qua omvang, samenstelling en verga
derfrequentie uiteenlopen, afhankelijk van de lokale politieke cultuur. Ge
meenschappelijk is dat openlijk overleg wordt gevoerd over essentiële 
kwesties in de stedelijke planvorming. Door het intellectuele "spin off" effect 
van zo'n orgaan kan dan een breed meedenken door de gemeente heen 

teweeg worden gebracht, dat aan het eind ervoor borg kan staan, dat de 
delen van het puzzel toch op elkaar afgestemd zijn en achteraf genomen 
beslissingen over een structuurplan niet door reeds ver ontwikkelde projec
ten en plannen heen fietst. 

Door deze voorbeelden ontstaat zo - steentje bij steentje quasi als een 
mozaïek- het beeld, hoe de elementen van een adequate vorm van planning 
met een open karakter eruit zouden kunnen zien: de voorbereiding en 

besluitvorming in de verschillende stadia van concretisering, de procedure, 
de participanten, hun rol en hun verantwoordelijkheid, de risico-verdeling etc. 
Hoe duidelijk en overtuigend op bepaalde onderdelen dit beeld ook al is -
bijvoorbeeld wat betreft de structuren voor discussie, onderlinge afspraken 

etc. -zo vaag blijft het echter tot nu toe op andere aspecten. Vooral het hele 
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gebied van een flexibele regulering van de verhouding tussen de diverse 
participanten en de overheid lijkt mij nog zeer onvoldoende uitgewerkt. Het 
kan immers niet aan de incidentele situatie over worden gelaten om steeds 

opnieuw de grenzen van verantwoordelijkheid en risico te bepalen, afhanke

lijkheid van inzicht en onderhandelingsvaardigheid van de betreffende 

ambtenaren en bewindslieden, die op hun beurt niet meer gesteund worden 

door de in regels gegoten inzichten van hun voorgegane generaties, maar 

die ook niet in de gelegenheid zijn geweest voldoende ervaring op te bou
wen om zich succesvol zakelijk op een zogenaamd vrije markt te bewegen. 

Een markt trouwens die zo vrij niet is als de ideologie wil suggereren en 

redelijk ingewikkeld in elkaar zit. 

Weliswaar zijn er sinds twee decennia klachten aan de orde, dat de overheid 
meer oog moet hebben voor de ontwikkelingen in de praktijk en de interpre

tatie van haar regelgeving daarop moet aanpassen. "Rul es can only effectua

te intended changes if rulemakers ... respect and work with ongoing practices" 

schreef van Gunsteren reeds in 1976. Nu dit ertoe geleid heeft dat ambtena
ren en bewindslieden in een notoir boetekleed lopen en zich eerder wegcijfe
ren dan een sturende, controlerende en beperkende rol te willen innemen, 

lijkt het misschien tijd voor een herbezinning op de rol van de overheid. Om 

tot goede resultaten te leiden heeft een stedelijke planvorming, ook in de 

vorm van co-produktie, een duidelijk kader nodig, dat wil zeggen wetten en 

regelingen die ondanks alle flexibiliteit herkenbaar boven hetzelfregel-mecha

nisme van de markt uitstijgen. Planvorming in co-produktie vereist mijns 
inziens een eigen stelsel van afspraken en procedures en kan niet volstaan 
met louter een vervaging van het bestaande regelsysteem. Hieraan werd tot 

nu toe in de vakdiscussie weinig aandacht besteed en ik zou het wense~jk 

vinden, dat naast alle enthousiasme over nieuwe vormen van open planning, 

die ik deel, ook werk wordt gemaakt van een helder kader waarin de rol van 
de overheid in relatie met alle lokale actoren duidelijk is aangegeven. 
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Co-produkties bij stedelijke planvorming: 
.. passende" bestuurlijke antwoorden? 

Nico Nelissen 

1. Verschuivingen in de samenleving 

"Panta rei", alles vervloeit en niets is blijvend, zo stelde Herakleitos al in de 
klassieke oudheid. Welke typering zou deze filosoof vandaag de dag gebrui
ken om aan te geven dat alles in onze samenleving beweegt. De samenle
ving is als het heden: he.t is er niet meer als we het benoemen en het is er 
niet als we het nog niet benoemd hebben. De samenleving zou kunnen 
worden gezien als een fictie, een mentale constructie, mogelijk een illusie. 
Lange tijd hebben we onze samenleving als iets vanzelfsprekends gezien. 
Wanneer door snelle veranderingen de samenleving wordt geproblemati
seerd, verdwijnt het vanzelfsprekende. 

De hedendaagse mens is veel meer vertrouwd met veranderingen en ver
schuivingen in de maatschappij. De veranderingen gaan zodanig snel dat 
het leven van gisteren afwijkt van dat van vandaag. Het zijn bovendien niet 
meer alleen veranderingen die voortvloeien uit autonome gebeurtenissen, 
maar ook uit geplande veranderingen. We klagen over snelle veranderingen, 
maar vergeten daarbij dat we zelf vaak aan de wieg staan van die verande
ringen. Dat geldt met name voor stedelijke ontwikkelingen. Via stedelijke 
planning en vormgeving zijn we op een georganiseerde en professionele 
wijze bezig onze levenscondities en onze levenswijze te veranderen. 

Nu kan men op allerlei manieren tegen veranderingen en verschuivingen in 
de samenleving aankijken: men kan ze ervaren als noodzaak, als wense
lijkheid, als ongewenst en als bedreigend, etc. Dit heeft ertoe geleid dat er 
allerlei visies op die veranderingen zijn, waarbij een deel het karakter draagt 
van cultuurpessimisme en een ander deel van cultuuroptimisme. De een 
spreekt van "Untergang des Abendlandes" en de ander van "een hoopvol 
perspectief'. 
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Ik zal in grote lijnen een schets geven van verschuivingen die zich in de 
samenleving voltrekken vanuit een sociologisch en een bestuurskundig 
perspectief. Dat zijn abstracte beschouwingen, waarvan men zich misschien 
afvraagt wat die te maken hebben met het thema: "stedelijke planvorming 

als co-produktie". Toch hoop ik duidelijk te kunnen maken dat sociologische 
en bestuurskundige beschouwingen wel degelijk tot een verdieping van ons 
inzicht leiden in allerlei vormen van samenwerking die zich aftekenen bij 
stedelijke planvorming. Die vormen zijn zeer gevarieerd: soms lijken ze op 
modificaties van bestaande vormen, soms wekken ze de indruk volkomen 
origineel te zijn, dan weer zijn het hybride constructies. Ik doel op de bonte 
reeks van samenwerkingsvormen die zich bij de stedelijke planvorming 
ontwikkelen. Het gaat om zaken stadsfora, stedelijke netwerken, stedelijke 
platforms, overleggroepen, architectuurkwaliteitsgroepen, samenwerkings
constructies tussen gemeentelijke overheid en woningcorporaties, plancellen 
waarin deskundigen in dialoog treden met planners uit de stedelijke bureau

cratie, etc. De sociologische en bestuurskundige beschouwingen maken ons 

duidelijk dat de opkomst van al die co-produkties gekoppeld is aan - zo niet 
een wezenlijk onderdeel is van - de veranderingen die zich voltrekken in de 
samenleving en de wijze waarop deze wordt bestuurd. 

2. Verschuivingen in de samenleving vanuit sociologisch 
oogpunt 

Er zijn allerlei begrippen in omloop om onze huidige maatschappij te typeren. 
Er wordt gesproken van een post-industriële maatschappij, een post-moder

ne samenleving, een computermaatschappij, een post-materialistische 

samenleving e.d. De meeste omschrijvingen gaan ervan uit dat we het 
tijdperk van de industriële maatschappij en van de moderniteit achter ons 
hebben gelaten en dat er een nieuwe maatschappij-orde aan het groeien is. 
Maar wat de wezenskenmerken van die nieuwe samenleving zijn, daarover 

verschillen de meningen aanzienlijk. Naisbitt (1990) spreekt van optredende 
megatrends en Toffier (1981) van een derde golf die over onze cultuur 
heenspoelt Informatisering en automatisering worden vaak als beslissende 

trekken van de nieuwe orde genoemd, maar ook internationalisering en 

mondialisering. Wanneer je midden in een veranderingsproces zit, is het vaak 
moeilijk om precies aan te geven wat er verandert en in welke richting de 
verandering gaat. Over enkele decennia zullen we ongetwijfeld in staat zijn 
om onze huidige cultuurperiode keurig te typeren aan de hand van enkele 
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opvallende karakteristieken. 

Wanneer ik een schets zou moeten geven van de belangrijkste verschui
vingen die zich in de huidige samenleving voltrekken vanuit sociologisch 
perspectief, dan zou ik op de volgende zaken willen wijzen: 

a. Toenemende pluriformiteit 
Hedendaagse samenlevingen zijn in toenemende mate pluriform, zowel in 
de samenstelling van hun bevolking, als in normen, waarden en gedra
gingen. De Nederlandse samenleving bijvoorbeeld bestaat steeds meer uit 
mensen van allerlei etnische groepen. Al die mensen houden hun eigen 
opvattingen erop na, denken en doen op basis van hun eigen waarden en 
normen. Homogeniteit heeft plaats gemaakt voor heterogeniteit. De steden, 
zeker de grote steden bestaan uit kleurrijke mozaïeken van kleine werelden 
die op elkaar aangewezen zijn. Die pluriformiteit roept twee nogal verschil
lende reacties op: kleurrijk Nederland als een verrijking en kleurrijk Nederland 
als een bedreiging. Tolerantie en etnocentrisme wedijveren met elkaar om 
de hegemonie. 

b. Toenemende Interdependentie 
Tussen allerlei groepen in de samenleving vindt een proces van toenemende 
interdependentie plaats, ondanks het feit dat onze samenleving steeds meer 
individualiseert. Men woont bij elkaar in de buurt, werkt bij elkaar, zit samen 
in de WAO, brengt de vrije tijd samen door, spant zich voor een soortgelijk 
doel in etcetera. De complexe vraagstukken betekenen ook dat men alleen 
niet meer alles kan weten, men is van anderen afhankelijk wat betreft infor
matie, maar ook wat betreft actie. De toenemende interdependentie zorgt 
voor nieuwe afhankelijkheidsrelaties. Mensen zijn in toenemende mate van 
elkaar afhankelijk, vanwege het feit dat ze arm zijn en elkaars steun nodig 
hebben, of omdat ze rijk zijn en elkaar helpen om nog rijker te worden. De 
groepen zijn voor de verwezenlijking van hun doeleinden gedwongen om 
rekening te houden met wat andere groepen doen. Dat geldt in het alge
meen, maar ook in het bijzonder bij planvorming voor de bouw, herbouw, 
inrichting of herinrichting van de ruimte. 
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c. Hyperdynamiek 
Huidige samenlevingen worden gekenmerkt door hyperdynamiek. De mobili
teit van mensen is enorm toegenomen. Vroeger bereidde men zich dagen 
of weken voor op een enkele korte reis; nu ondernemen mensen grote 
reizen, soms meerdere op een dag zonder dat er tijd is om deze voor te 
bereiden. De volgeboekte agenda van eenieder is een tastbaar bewijs van 

de vele dingen die we ondernemen en van de snelheid waarmee we dat 
doen. De samenleving is een jachtig toneel geworden van ijvere darren die 

met iets bezig zijn. Wat is niet altijd duidelijk, maar het gebeurt wel. Door al 
die handelingen van individuen vindt er een explosie plaats van veranderin

gen en verschuivingen: de kleine alledaagse veranderingen zorgen tezamen 
voor een groot transformatieproces van de samenleving. Die veranderingen 
vertonen zich op alle levensterreinen en gaan in een moordend tempo. 
Degenen die het niet kunnen bijbenen, vallen af in de "rat-race" of kunnen 
er niet eens aan deelnemen. Nieuwe opvattingen, nieuwe werkwijzen, nieuwe 
produkten, nieuwe gewoonten e.d. worden in razend tempo ontwikkeld. De 

dynamiek is geprogrammeerd, ze is onderdeel van de plannende samenle
ving. Met name op het gebied van de stedelijke planvorming is die hyper
dynamiek goed merkbaar, getuige de vele grote projecten die in Nederland 
in uitvoering zijn. 

d. Toename autonome decisiedomeinen 
Ondanks alle interdependenties, is er ook sprake van een zekere mate van 
autonomie van groepen op bepaalde terreinen. Groepen wensen zelf over 

• 
zaken te beslissen en dulden geen inmenging van buitenaf; ze willen het 

liefst zelf de zaken regelen en hebben geen behoefte aan interventie of 

regulering door een externe instantie. Op het gebied van de stedelijke 

planvorming bestaat bij bepaalde partijen de gedachte dat overheidsinterven
tie in planprocessen buitengewoon hinderlijk is en minstens tijdrovend. 
Institutionele beleggers, bouwondernemers, architectengroepen e.d. ergeren 

zich vaak groen en geel aan allerlei regels, zoals neergelegd in bestem
mingsplannen, Bouwbesluit, Gemeentelijke Bouwverordening, milieuwetten, 
welstandstoezicht etc. Zij ervaren de overheidsbemoeienis met deze zaken 
als betutteling en als beperking van hun handelingsvrijheid. Vandaar dat er 
aangedrongen wordt op constructies waarbij private partijen op voet van 

gelijkheid met de publieke sector aan planvorming kunnen doen. Co-produk
ties vragen om een toename van autonome decisiedomeinen: de partijen 

willen zelf bepalen hoe de stedelijke planvorming dient te verlopen. 
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e. Toename co-produkties 
Om dingen te bereiken, is tegenwoordig gezamenlijk optreden gewenst. Men 
kan gebruik maken van elkaars expertise, van elkaars sterke punten, men 
kan risico's spreiden en onderlinge zwakten opheffen. Gedurende de laatste 
jaren zijn dan ook talrijke vormen van co-produktie ontstaan, zeker ook op 
het gebied van de stedelijke planvorming. In meer algemene zin wordt wel 
gesproken van de formatie van netwerken, met behulp waarvan gezamenlijke 
doelen kunnen worden bereikt. Bij co-produkties zijn (belangen)groepen uit 
het maatschappelijk middenveld ruim vertegenwoordigd. Zij geloven niet 
meer in de indirecte invloed via het parlementaire stelsel; zij hebben hun 
hoop gezet op directe beïnvloeding van de ambtelijke organisatie. 

f. Noodzaak van co-produkties 
Co-produkties zijn sociologisch gezien ook een noodzaak, omdat een aantal 
condities voor het menselijk handelen wezenlijk zijn veranderd. Ik noem 
bijvoorbeeld: 

een toenemend ruimtebeslag: de schaarste aan ruimte dwingt tot 
pacificering van de ruimtelijke aanspraken en derhalve tot co-produk
ties; 
een toenemende milieubelasting: de reductie van de gebruiksruimte 
verplicht partijen tot overleg, tot co-produkties gericht op beperking van 
de aantasting van de condities voor toekomstig functioneren; 

een articulering van de marktwerking: de markt als ordenend principe 
in de samenleving heeft aan populariteit gewonnen, waardoor co

produkties ontstaan gericht op belangenbehartiging; 

een nieuwe fase in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat: de arran
gementen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke groepe
ringen worden geherdefinieerd. Bij die herdefiniëring wordt meer ruimte 
geboden aan eigen initiatief en inbreng van het maatschappelijk mid
denveld, aan co-produkties. 
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3. Verschuivingen in de samenleving vanuit bestuurskundig 
oogpunt 

Ook vanuit bestuurskundig oogpunt voltrekken zich allerlei verschuivingen 

in de samenleving. De samenleving is in de afgelopen jaren in al haar 
onderdelen object van beleid geworden. Achter dat beleid gaan impliciet, dan 

wel expliciet mentale voorstellingen schuil over hoe de samenleving het best 
kan worden bestuurd. In de afgelopen jaren heeft een enorme verschuiving 
plaatsgevonden in de aard van de besturingsvraagstukken; de betrokkenheid 
van actoren; de besturingsprocessen; de besturingsconcepties en de bestu
ringsinstrumenten. We zullen deze zaken wat nader toelichten. 

a. Verschuivingen in de aard van besturingsvraagstukken 
In een samenleving doen zich de meest uiteenlopende besturingsvraagstuk
ken voor. Hiermee worden problemen bedoeld die om besturing vragen. 

Besturingsvraagstukken zijn de uitdagingen waarvoor besturende actoren 
zich geplaatst zien en waarop in besturingsprocessen een adequaat ant
woord gevonden moet worden. Besturingsvraagstukken zijn zodanig van 

aard veranderd dat bestuurders nauwelijks meer weten aan welke kant van 

het probleem ze moeten beginnenl 
Waarom worden de besturingsvraagstukken steeds moeilijker? Ten eerste 

hangt dit samen met het feit, dat de samenleving - zoals gesteld - steeds 
complexer wordt. Elk besturingsvraagstuk hangt samen met, en heeft invloed 
op, vele processen in de samenleving. Ten tweede leidt deze toegenomen 
complexiteit van de samenleving tot een grotere interdependentie tussen 
besturingsvraagstukken. De derde factor versterkt deze samenhang, namelijk 

de schaafvergroting van allerlei maatschappelijke processen en daardoor ook 
van de besturingsvraagstukken. Dit betekent dat veel problemen massale 
effecten hebben en dat effecten van bestuurlijke maatregelen grootschaliger 
zijn. Maar juist daarom moet weer méér rekening worden gehouden met 
allerlei interdependenties. Complexiteit, interdependentie en omvang van 

besturingsvraagstukken hebben dus de neiging elkaar te versterken. Hieruit 
volgt, dat bestuurlijke maatregelen (besturing) door hun beoogd effect en 
doorwerking, zelf ook bijdragen aan de complexiteit van zowel de te besturen 

beleidsterreinen, als van de besturingssystemen. Oftewel: de besturing zelf 
is een besturingsvraagstuk geworden. 
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b. Verschuivingen in de betrokkenheid van actoren 
Besturen is op tal van beleidsterreinen geen zaak meer van één enkele 
centrale actor (zo het dat ooit al geweest is), maar vindt plaats binnen 
interdependentieverhoudingen met een veelheid van actoren. Bij elk beleids
terrein, ook de stedelijke planvorming, zijn vele tot zeer vele actoren betrok" 
ken. Dit is indicatief voor het feit dat veel besturingsvraagstukken zich 
afspelen in een wereld waarin allerlei partijen invloed op het vraagstuk 
proberen uit te oefenen. Het gaat vaak om tientallen (zo niet honderdtallen) 
organisaties die dagelijks bezig zijn met het besturingsvraagstuk. Het is 
aannemelijk, dat in de meeste gevallen deze grotere betrokkenheid uitdruk
king geeft aan de toegenomen complexiteit van besturingsvraagstukken, 
waardoor meer specialistisch werkende organisaties en groeperingen kunnen 
verlangen dat met hun visie, deskundigheden en belangen rekening wordt 
gehouden. Daarnaast kan de grotere betrokkenheid in verband worden 
gebracht met de genoemde trend om besturingsvraagstukken niet meer 
geïsoleerd, technisch en sectoraal te bekijken, maar "integraal" en in samen
hang met aangrenzende beleidsterreinen. Dit alles heeft tot gevolg dat de 
overheid niet - of niet meer effectief - kan sturen zonder de medewerking van 
andere actoren. 

Wanneer op allerlei beleidsterreinen een veelheid van actoren op uiteenlo
pende wijze betrokken raakt bij de besturing van dat beleidsterrein, rijst de 
vraag wat dat betekent voor de rol, de positie en het bestuurlijk handelen 
van de overheid. Uitdrukkingen als "terugtredende overheid" of "besturen op 
afstand" suggereren dat er sprake is van een universele trend van afnemen
de centraliteit van de overheid in besturingsprocessen. De overheid speelt 
op vrijwel geen enkel terrein nog een alleenheersersroL De besturingsmacht 
wordt gedeeld met anderen. Ook hier zijn echter de verschillen tussen de 
beleidsterreinen en besturingsvraagstukken groot. Dit hangt enerzijds samen 
met opvattingen over de kerntaken van de overheid in de samenleving, 
anderzijds met de specifieke historie en eigenschappen van de verschillende 
beleidsterreinen. Op sommige beleidsterreinen is traditioneel de rol van de 
overheid zeer dominant. Op andere terreinen is dat in mindere mate het 
geval. Ook zijn er terreinen waarop de overheid historisch gezien geen erg 
dominante rol heeft gespeeld omdat de betreffende vraagstukken pas sinds 
kort op de politieke agenda staan: het milieubeleid, de sociale vernieuwing 
en het emancipatiebeleid. 

Nu mag uit het feit dat de overheid in toenemende mate bestuurlijke taken 
en verantwoordelijkheden overlaat aan andere actoren, niet de conclusie 
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worden getrokken dat de invloed van de overheid "dus" afneemt. lnvloeds
verdeling is geen zero-sum spel. Anders gezegd: toenemende invloed van 
andere actoren betekent niet noodzakelijk afnemende invloed van de over

heid. In interdependentieverhoudingen kunnen alle actoren aan invloed 

winnen. Decentralisatie van bestuurlijke taken kan betekenen, dat decentrale 

actoren meer invloed verkrijgen op detailzaken, terwijl de centrale overheid -

die haar aandacht nu meer kan richten op de hoofdlijnen van beleid -
daardoor effectiever kan sturen. Bovendien blijft de centrale overheid veelal 
als initiator van beleidsvorming en van maatregelen een sleutelrol spelen. Het 
verschuiven van bestuurlijke taken leidt niet noodzakelijkerwijs tot afnemende 

invloed van de overheid, maar wel tot afnemende exclusiviteit van de over

heid als besturende actor. 

c. Verschuivingen in besturingsprocessen 
De veranderde betrokkenheid van allerlei actoren bij besturingsvraagstukken 

- en bij de besturing zelf- heeft onvermijdelijk consequenties voor de organi

satie, het verloop en de uitkomsten van bestuurlijke processen. Door de 
grotere complexiteit van besturingsvraagstukken en de betrokkenheid van 

meer actoren moet met meer aspecten van het besturingsvraagstuk, en met 

meer visies en belangen van actoren rekening wordengehouden. De actoren 
leveren vanuit uiteenlopende gezichtspunten een inbreng, waarvan moet 

worden aangenomen, dat deze allemaal een zekere legitimiteit hebben. Maar 

al deze elementen, inputs en interventies zijn niet zonder meer met elkaar 
te verenigen. Volledige consensus doet zich zelden of nooit voor, conflict des 

te meer. Daarom houden actoren zich niet alleen bezig met het leveren van 
inhoudelijke bijdragen aan de oplossing van een besturingsvraagstuk, maar 

ontwikkelen zij tevens strategieën waarin wordt gereageerd èn geanticipeerd 

op de strategieën van andere actoren. 

Het verloop van besturingsprocessen wordt niet alleen bepaald door de aard 

van het op te lossen probleem. De interactie kent een eigen dynamiek, die 

er meestal aanzienlijk minder rationeel en planmatig uitziet dan in traditionele 

visies op besturing wordt aangenomen. Besturingsprocessen blijken niet 
alleen incrementeel te verlopen, maar vertonen tevens - en in toenemende 

mate - het karakter van een machtsspel, in ieder geval van onderhandeling. 

Dit blijkt al bij het definiëren van het besturingsvraagstuk. Dit is niet eenduidig 
gegeven, maar moet gedefinieerd worden in een proces van agendabouw. 

Ook processen van informatieverzameling, het formuleren van uitgangs

punten, het vaststellen van doelstellingen, het genereren van oplossingsal-

24 



ternatieven en het onderhandelen over te kiezen beleidsmaatregelen blijken 
steeds minder volgens lineaire of deductieve lijnen beschreven te kunnen 
worden. In sommige situaties blijken deze processen ronduit chaotisch te 

verlopen. 

d. Verschuivingen in besturingsconcepties 
Veranderingen in de wijze van besturing kunnen worden gerelateerd aan en 
gelegitimeerd met behulp van nieuwe "besturingsconcepties". Hieronder 
versta ik visies, uitgangspunten en modellen inzake besturing welke door 

actoren worden gekoesterd. Het gaat om opvattingen over wat onder 
besturing moet worden verstaan, waar besturing op gericht moet zijn en op 

welke wijze besturing effectief kan zijn. In dit verband komen allerlei nieuwe 
concepten en uitgangspunten naar voren, zoals decentralisatie, indirecte 
besturing, partnerschap, interactieve besturing en zelfsturing. 

De ervaring in de afgelopen decennia heeft geleerd, dat besturingssystemen 
begrensd zijn in hun vermogen om effectief te besturen. Daar waar sprake 
is van een hoge graad van complexiteit en interdependentie van de te 

besturen systemen is veelal geen hogere effectiviteit te bereiken binnen de 
assumpties van het klassieke besturingsconcept, waarin een eenduidige 
opvatting van rationaliteit en één centrale sturende actor de hoofdrol spelen. 
We hebben gezien dat de betrokkenheid van verschillende actoren bij de 
besturing en - daardoor ook de besturingsprocessen zelf - veranderen. De 
vraag is nu welke nieuwe besturingsconcepten daaraan ten grondslag liggen, 
dan wel er uit afgeleid kunnen worden? Er tekenen zich de volgende veran
deringen in besturingsconcepties af. 

Decentralisatie 
Ten eerste maakt het idee van centrale besturing plaats voor het uitgangs
punt van decentralisatie. Dit stemt overeen met de these, dat een complexe 
taakomgeving om decentrale vormen van coördinatie vraagt, teneinde 
overbelasting van het centrale niveau te vermijden en expertise van decentra
le actoren optimaal te kunnen benutten. 

Indirecte besturing 

Hieraan verwant is het concept van indirecte besturing. Hiermee wordt 

aangegeven dat decentrale besturing plaatsvindt binnen randvoorwaarden, 
structuren of kaders die voor een deel centraal gedefinieerd zijn. Men kan 
in dit verband een interne en een externe variant van indirecte besturing 
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onderscheiden. Bij de interne variant gaat het om de beïnvloeding van sleu
telposities binnen een organisatie, waardoor het gedrag van de organisatie 
als geheel kan worden gestuurd. Bij de externe variant gaat het om de 
beïnvloeding van personen buiten de te sturen organisatie, bijvoorbeeld 
afnemers of consumenten, waarbij verondersteld wordt dat het gedrag van 
deze personen tot verandering van het gedrag van de te sturen organisatie 
leidt. Indirecte besturing is ook mogelijk door stuursignalen niet te richten 
op de output, maar op de input, waardoor de te sturen actor vrij kan beslis
sen over de te produceren output. 

Partnerschap 
Een derde concept dat van belang is, is het idee van partnerschap. Hoewel 
er vaak sprake is van verschillen in visies en van belangentegenstellingen, 
wordt toch aandacht geschonken aan complementariteit en mogelijkheden 
tot samenwerking. Dit leidt tot allerlei vormen van partnerschap tussen 
overheden onderling (publiek-publieke samenwerking) en tussen overheid 
en particuliere organisati~s (publiek-private samenwerking). 

Interactieve besturing 
In deze nieuwe uitgangspunten wordt het concept besturing ten principale 
van zijn exclusiefverticale connotaties ontdaan en uitgebreid met interactieve 
dimensies. In sommige publikaties wordt de indruk gevestigd, dat dit een 
revolutionaire omslag in het denken betreft waardoor de bijzondere rol van 
de overheid in de samenleving wordt miskend, maar dat lijkt een wat over
dreven interpretatie. Toevoeging van interdependentie, decentralisatie, 
indirecte besturing en partnerschap als dimensies van besturing betekent 
nog niet dat er sprake is van exclusieve horizontaliteit. Het is zinvoller om 

uit te gaan van een verwevenheid van verticale en horizontale relaties in 
besturingssystemen. Dit kan worden samengevat in het begrip interactieve 
besturing. 

Zelfsturing 

Wanneer de hiërarchische besturing minimaal is, is - ceteris paribus - het 
vermogen van actoren om zichzelf te besturen maximaal. Er is dan sprake 
van zelfsturing: actoren op een (beleids)terrein zijn ten aanzien van hun 
taken en activiteiten autonoom in het nemen van beslissingen ten aanzien 
van koers, organisatie of uitvoerende activiteiten. Er is dus wel sprake van 
inperking van gedrag, maar dat berust op autonome beslissingen van de be
trokken actoren zelf. 
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Hiërarchische besturing op zijn retour? 
In de na-oorlogse periode is er lange tijd sprake geweest van hiërarchische 
besturing. Aan de top van de hiërarchie stond de overheid en deze zorgde 
via wetten, plannen en andere beleidsinstrumenten voor de gang van zaken 
in de maatschappij. Weliswaar speelden bedrijfsleven en non-profit organisa
ties een essentiële rol bij het bepalen van de koers en de uitvoering van het 
overheidsbeleid, maar de rijksoverheid had de teugels strak in handen. In 
het begin van de jaren tachtig wordt dit beeld als representatie van de 
werkelijkheid steeds minder deugdelijk. Vooral de opkomst van een her
nieuwd geloof in de heilzame werking van het marktmechanisme, maar ook 
negatieve ervaringen met een doorgeschoten overheidsinterventionisme, 
maakten de tijd rijp voor andere typen van besturing. In de loop van de jaren 
tachtig worden systematische pogingen gedaan om hiërarchische besturing 
om te bouwen in de richting van andere typen van besturing. Aanvankelijk 
is daarbij een voorkeur te bespeuren voor interactieve besturing: het verga
der- en overlegcircuit breidt zich op een gigantische manier uit en het land 
wordt bij wijze van spreken bestuurd vanuit de vergaderlokaties van het 
Jaarbeurscongrescentrum, Hoog Brabant, Babylon, etc. De laatste jaren 
verschuift het accent iets meer in de richting van zelfsturing. Hierbij gaat het 
hetzij om volledige zelfsturing - partijen moeten een eigen verantwoordelijk
heid dragen en het vermogen hebben om dit te realiseren - dan wel om 
geconditioneerde zelfsturing: partijen nemen eigen verantwoordelijkheid 
binnen de door de overheid bepaalde grenzen. Zowel het bedrijfsleven als 
de non-profit organisaties spreken vaker hun voorkeur uit om autonoom 
vorm en inhoud te geven aan wat van hen verlangd wordt. Maar, de over
heid wil de realisatie van collectieve doelen niet volledig afhankelijk maken 
van wat de actoren zelf willen en kunnen; ze stelt condities op waarbinnen 
partijen een eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

e. Verschuivingen In besturingsinstrumenten 
Het begrip besturingsinstrumenten is betrekkelijk populair, maar ook vaag. 
Het gaat om "middelen die door een belaidsvoerder worden aangewend 
teneinde bepaalde sturingsprestaties en -effecten tot stand te brengen". Een 
bekende indeling in beleidsinstrumenten is die van juridische instrumenten 
(fysieke regulering: wet- en regelgeving), economische instrumenten (finan
ciële prikkels: heffingen en subsidies), sociale instrumenten (voorlichting, 
educatie, communicatie) en ruimtelijke instrumenten (infrastructuur, facilite
ring). 
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Veranderde besturingsconcepten en -processen vragen om de inzet van 

andere instrumenten, de zogenoemde "tweede generatie sturingsinstrumen
ten". Deze worden gebruikt in sturingssituaties die niet gekenmerkt worden 
door de aanwezigheid van één centrale sturende actor, maar door pluriformi

teit en interdependentie. Sturing is gericht op het over en weer beïnvloeden 

van interdepandante actoren. Eenzijdig opgelegde fysieke regulering past 
niet in een dergelijke context. Er dient rekening te worden gehouden met de 
interdependentieverhoudingen en er dient veel aandacht geschonken te 
worden aan instemming en support. Het gaat om instrumenten die meer 
indirect werken, gericht zijn op maatwerk, meer inspelen op onvoorziene 

situaties en meerzijdig werken. Andere eigentijdse besturingsinstrumenten 
zijn bijvoorbeeld convenanten, communicatieve instrumenten, incentives, 
werken met kengetallen, e.d. Toch werken al deze moderne "instrumenten" 
niet als een panacee, getuige de soms bescheiden effectiviteit ervan. 

4. Co-produkties "passende" antwoorden? 

De nieuwe vormen van overleg en samenwerking op het gebied van de 
stedelijke planvorming kan men vanuit het bovenstaande zien als antwoorden 

die in de planningspraktijk worden ontwikkeld op veranderingen en ver
schuivingen in de samenleving en in de besturing van de samenleving. Onze 
sociologische en bestuurskundige beschouwingen bieden een theoretisch 
kader om die verschuivingen op het gebied van de planvorming te begrijpen. 
Vanuit deze beschouwingen kan men afleiden dat de vraagstukken waarmee 
de huidige stedelijke planvorming te maken heeft van aard en karakter zijn 

veranderd. De stedelijke planvorming moet plaatsvinden in een samenleving 
die in steeds mindere mate de trekken vertoont van de samenleving uit de 
periode waarin de planvorming institutioneel, organisatorisch, juridisch
procedureel en logistiek gestalte heeft gekregen. De huidige samenleving 

is pluriformer, interdependenter, dynamischer en kent meer autonome 

decisieterreinen dan die van vroeger. Bovendien staat de huidige samen

leving onder een grotere druk van ruimte-aanspraken, is de gebruiksruimte 
geringer en is de verdeling meer onderhevig geworden aan de marktwerking. 

Het besturen van een samenleving met deze karakteristieken kan niet meer 
via het klassieke hiërarchische sturingsmodel, waarbij de overheid aan de 

top staat en de onderdanen dirigeert door gebruik te maken van wettelijke 
instrumenten met daarbij horende sanctiemechanismen. De huidige besturing 
draagt veel meer het karakter van interactieve sturing en van zelfsturing. De 
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co-produkties op het gebied van de stedelijke planvorming kunnen vanuit 
dit perspectief worden gezien als "aangepaste" vormen van overleg onder 
gewijzigde omstandigheden. Het zijn contingente vormen die een "passend" 
antwoord proberen te zijn op de omgevingsdynamiek. Het zijn organisatori
sche "soorten" die in grote mate zijn aangepast aan de gewijzigde omge
vingsomstandigheden: het zijn de "survival of the fittest" om een Darwinis

tische term te gebruiken. Ze zijn met andere woorden een contingent ant
woord op nieuwe problemen en illustreren de onhoudbaarheid van de 
bestaande besturingspraktijk op het gebied van de stedelijke planvorming. 

Welke kwaliteiten, welke voordelen, welke gunstige eigenschappen worden 
nu aan co-produkties toegekend? Veelal worden de volgende zaken ge
noemd: 

a. Flexibiliteit 
Aan de nieuwe sturing die inherent is aan co-produkties bij stedelijke planvor
ming wordt de kwaliteit toegekend dat ze een beter antwoord biedt op 
complexe uitdagingen vanuit de omgeving. Via co-produkties is men beter 
in staat om te reageren op de verschuivingen in de samenleving. Door hun 

. flexibiliteit zijn ze beter in staat om passende antwoorden te geven op de 
nieuwe stedelijke planningscontext. 

b. Dynamische innovatie 
Een ander voordeel van de nieuwe sturing via co-produkties is dat innovaties 
gemakkelijker zijn. Door met vormen van co-produktie te experimenteren is 
het mogelijk om al werkende nieuwe ervaringen op te doen, in samenspraak 
oplossingsstrategieën te ontwikkelen en door gezamenlijk handelen proble
men op te lossen. Interactieve en zelfsturing bevorderen innovativiteit. Er is 
bij deze vormen van sturing zelfs sprake van dynamische innovatie, vanwege 
wederzijdse leerprocessen die optreden en vanwege een sterke omgevings
oriëntatie. 

c. Synergie 
Door dingen samen te doen, door co-produkties, zou ook synergie optreden. 
Het samen doen van dingen levert voordelen op. Die voordelen kunnen van 
allerlei aard zijn, bijvoorbeeld schaalvoordelen doordat kosten kunnen 
worden verminderd door op grotere schaal te werken. Ook kunnen integra
tievoordelen ontstaan door verschillende functies en kwaliteiten in samen-
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werkingsvormen bij elkaar te brengen. Er kan ook sprake zijn van "boeket
voordelen"; men kan namelijk boeketten produkten leveren die voor de 
afnemer, i.c. de burger aantrekkelijker zijn dan de som van de afzonderlijke 
produkten. Er kan ook conglomeraatsynergie ontstaan doordat de risico's 
voor de participanten worden verminderd. 

d. Passend antwoord 
Co-produkties zijn vanuit deze optiek "passende" antwoorden op nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen. Ze zijn illustratief voor een nieuwe visie op 
besturing. De co-produkties hebben als functie dat flexibeler kan worden 

omgegaan met nieuwe uitdagingen, dat dynamische innovatie grotere 
kansen heeft en dat synergie ontstaat door dingen samen te doen. 

5. Kritische kanttekeningen bij co-produkties 

Co-produkties hebben echter ook risico's. Aan het nieuwe denken over 
besturing van de samenleving kleven de nodige normatieve aspecten, met 
name wat betreft de rol van de overheid. 

a. Initiatie 
Een beruchte kwestie is de initiatie van co-produkties. In de praktijk werken 
partijen vaak al aan de oplossing van een probleem, met als gevolg dat 
geprobeerd wordt bij die partijen en hun beleid aan te sluiten. Alhoewel dit 

voor de hand ligt, kent het ook risico's. Vaak zijn de betrokkenen belangheb
bend en proberen een centrale plaats in co-produkties in te nemen. Ze laten 
zich niet snel door anderen verdringen. 

b. Afbakening 
Bij een probleem zijn veel partijen betrokken. Het is niet eenvoudig om exact 
te bepalen waar de grens ligt tussen personen die met een onderwerp iets 

te maken hebben en die waar dat niet voor geldt. Het is zelfs karakteristiek 
voor co-produkties dat ze verbonden zijn met co-produkties op andere be
leidsterreinen en dan vervagen de grenzen tussen de actoren die wél en die 
niet bij een co-produktie behoren. Toch moet er een afbakening plaatsvin
den. ledere afbakening is tot op zekere hoogte willekeurig. Het risico is 
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aanwezig dat men bepaalde actoren (al dan niet bewust) buiten de co
produktie sluit. Het gevaar van geen of onvoldoende belangenbehartiging 
door die partijen is dan groot. 

c. Manipulatie van omvang en samenstelling 
Co-produkties zijn dynamisch en als gevolg van allerlei ontwikkelingen 
veranderen ze permanent; zeker wat betreft de erbij betrokken partijen. Bij 
het ontwikkelen van co-produkties wordt bewust geprobeerd om bepaalde 
partijen in een overlegkader op te nemen en om andere af te stoten. Op die 
manier kan een bewuste beïnvloeding plaatsvinden van omvang en samen
stelling van co-produkties. 

d. Bevoegdheden 
Waar mogen co-produkties zich wel en waar mogen ze zich niet mee bezig 

houden? Bij co-produkties is vaak sprake van een fluïde afbakening van het 
onderwerp waarmee men zich bezig houdt. Het risico is aanwezig dat co
produkties op bredere terreinen werkzaam zijn dan die waarvoor ze in het 
leven zijn geroepen. De bevoegdheden van co-produkties kunnen formeel 
worden bekrachtigd in regels, maar meestal worden meer informele regels 
gehanteerd. Die informele regels geven partijen bevoegdheden over ruimere 
gebieden dan die waarop de co-produkties zich primaire richten. 

e. Produkten 
Co-produkties zijn gericht op het bereiken van bepaalde doelen. De gedach
te leeft dat er sprake is van een win-win-situatie, dat wil zeggen dat iedereen 
belang heeft bij die samenwerking. De produkten van co-produkties zijn voor 
groepen bedoeld die soms helemaal geen deel van de co-produkties vor
men. Zij zijn dan buitengesloten van invloed op dat produkt enjof de tot
standkoming ervan. Het gevolg kan zijn dat de produkten geen of onvol
doende maatschappelijke acceptatie genieten. Ze zijn kennelijk gemaakt door 
groepen die niet, of niet helemaal, weten waar behoefte aan is. 

f. Controle 
Co-produkties hebben een eigen structuur en dynamiek, en beantwoorden 
aan eigen wetten. De externe controle op co-produkties is niet eenvoudig. 
Ze beschouwen zichzelf vaak als de personificatie van de gelegitimeerde 
macht: ze beweren te spreken en te handelen uit naam van personen, 
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partijen of maatschappelijke groeperingen. Ze hebben vaak een "semi-geko
zene"-allure. Ze gedragen zich alsof ze door anderen zijn "geroepen" om 
"hun" zaken te behartigen. Vanwege deze attitude denken ze dat controle 

op hun doen en laten misplaatst is. 

g. Verantwoording 
Aan wie moeten co-produkties verantwoording afleggen? In principe is er 
slechts sprake van een interne verantwoording ten opzichte van degenen 
die deelnemen aan de co-produktie. De gedachte achter een co-produktie 

is dat er geen externe instantie op het betreffende beleidsveld is waaraan 
men verantwoording schuldig is. Men beschouwt zich zelf als autonoom en 
omnipotent. 

6. Een genuanceerd oordeel 

Wat is nu het eindoordeel over co-produkties? Wegen de positieve functies 

zwaarder dan de normatieve risico's? Of zijn de risico's zo groot dat het van 
waaghalzerij getuigt indien men co-produkties ondersteunt? Een definitief 

antwoord is mijns inziens niet te geven. Ik denk dat de co-produkties bij 
stedelijke planvorming indicatief zijn voor het feit dat bestaande stedelijke 
planvormingsconstructies moeizaam verlopen en zich misschien zelfs wel 
overleefd hebben. Van de andere kant moet men ervoor waken dat co
produkties geen semi-autonome kaders worden waarop democratische 
controle nauwelijks mogelijk is. Een genuanceerd oordeel is derhalve ge
wenst, te meer daar de diversiteit aan co-produkties bij de stedelijke planvor

ming erg groot is en ze moeilijk allemaal over één kam kunnen worden 
geschoren. Laten we de co-produkties voorlopig maar de gunst van de twijfel 
geven! 
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Stadsfora en planningsstrategieën 
Het Stadsforum Berlijn als leerproces 

Helga Fassbinder 

Voor de waarnemer van het Europese planningstoneel dienen zich mo
menteel interessante, nieuwe fenomenen aan: in een aantal grote steden 
worden nieuwe vormen van planvoorbereiding bij stadsontwikkeling be
proefd, meestal aanvullend aan de gangbare werkwijze, soms ook eraan 
voorbijstrevend, quasi plaatsvervangend voor de nodige procedurele vernieu
wing. 

In Berlijn vergadert sinds bijna vier jaar op stedelijk overkoepelend niveau 
het "Stadtforum". In Hamburg is er de "Stadtdialog". Frankfurt heeft een 
adviescollege voor stadsontwikkeling geïnstalleerd. In Wenen vergaderde er 
één gedurende twee jaar; over verdergaande vormen van het betrekken van 
deskundigen en de openbaarheid wordt nagedacht. In München vergadert 
al bijna drie jaar een werkgroep "binnenstadsproblematiek", waarin zich 
vertegenwoordigers van daarmee belaste en erbij betrokkenen stedelijke 
actoren om de tafel scharen. In Essen is een stadsforum opgericht. In 
Hannover is men doende met de stichting van een regionaal forum. Met 
deze opsomming is de lijst nog niet volledig; er komen steeds nog nieuwe 
"gevallen" bij. 

Bij al deze voorbeelden gaat het om meer dan alleen interessante varianten 
op de tot nu toe gangbare participatievormen. Beter gezegd: ze hebben nog 
maar zeer ten dele iets met de inspraak te maken, zoals die in het verleden 
meestal werd opgevat. In essentie zijn ze zo véél verstrekkender, dat men 
met recht van iets nieuws kan spreken. 

Om te begrijpen wat zich hier nieuw ontwikkelt, moet men tegelijkertijd iets 
ander nieuws mee in beschouwing nemen dat, denk ik, haast als een 
Siamese tweeling met deze vormen verbonden is, namelijk de veranderde 
vormen, waarin de planning steeds vaker verloopt; en hiermee kom ik bij het 
tweede pakket noviteiten in de stedelijke planningswereld: de stadsontwik
kelingsplannen, stedebouwkundige kaderplannen, structuurplannen, bestem-
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mingsplannen of hoe ze ook per land mogen heten, hebben in een reeks 

Europese steden een ongebruikelijke vorm aangenomen. Dat strekt zich uit 
van inconsistente presentatiemanieren (verschillende concreetheidsniveaus 
in één plan) tot aan planvormen die, naast een slechts globale beeldpresen
tatie, voor het grootste deel uit gedetailleerde tekst-uele toelichtingen bestaan 
(zoals in veel Nederlandse gemeenten). Ook met betrekking tot het verloop 
van de planologische beslissingen wordt een werkwijze algemeen, die men 
voorheen als inconsistent zou hebben afgewezen, zoals het uitwerken op 

concreet project-niveau middels architectonisch stedebouwkundige vormge
ving zonder stadsplanologische grondslag 1. 

Deze verschillende vormen worden vaak gelegitimeerd door het trefwoord 
"strategische planning", dat (in de bedrijfsplanning al sinds lang het domine
rende concept) sinds enkele jaren ook in de stedelijke planning doorge
drongen is2 . De rol van het overkoepelend plan (in Nederland het struc

tuurplan) wordt dan overgenomen door het stedebouwkundige vormconcept 

De ontwikkeling en concretisering van dit prominente stedebouwkundige 

vormconcept en de weerslag ervan op planningsstappen in de geest van een 
flexibele planningsstrategie leiden dan tot een zeker eclecticisme bij het 
toepassen van planningsinstrumenten3. 

Om met zulke onorthodoxe werkwijzen om te kunnen gaan, is een inten
sievere communicatie tussen stedelijke actoren vereist dan bij de klassieke 
werkwijze, waar het verband tussen de verschillende beslissingsstappen en
niveaus vastgelegd is en daardoor voor de deelnemers overzichtelijk. Bij de 
nieuwe werkwijze heeft de plannende instantie niet meer de onomstreden 
overheersende rol; ze is er steeds meer op aangewezen, om in een open 

communicatie- en afstemmingsproces, gelijkgezindheid te genereren in de 

bepaling van stedelijke en stedebouwkundige doelstellingen. Daartoe is een 
geëigend platform, een forum voor dialoog, nodig. Met de nieuwe plannings
fara zijn zulke communicatieplatforms opgekomen. 

Kentering in de Stadsplanning 

Deze beide pakketten van noviteiten in de planningswereld, nieuwe fora en 

de nieuwe werkwijzen, zijn méér dan een paar toevoegingen van de jaren 
'90. Ze zijn mijns inziens signalen, dat de totale stadsplanning, zowel in haar 
identiteit als in haar werkwijze, zich op de rand van een fundamentele 
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kentering bevindt. Dit niet ten opzichte van haar doelstellingen, die in begin
sel op vergelijkbare inhouden stoelen als die in de afgelopen decennia en 
die in het bijzonder met die uit de jaren '60 en begin jaren '70 veel gemeen 
hebben. Veeleer ontstaat er een fundamenteel nieuw inzicht in de aanpak 

van de stadsplanning. 

Hiervoor zijn vele oorzaken aan te wijzen, die men onder kan brengen in één . 
groep, die samenhangt met planningsefficiëntie en in één, die samenhangt 
met politieke emancipatie. Beide groepen hebben nauw verband met elkaar 

en beiden hebben met de relatie te maken, die er bestaat tussen methodes 
van de planning en methodes van politieke machtsuitoefening. Deze nauwe 

samenhang maakt het onmogelijk, om onafhankelijk van elkaar of de ene, 
of de andere groep oorzaken te bespreken. In dit geval: .om iets zinnigs over 
de nieuwe vorm van participatie bij de planning te zeggen zonder het veran
derde onderwerp, het vergrote aantal actoren en de veranderde tijdshorizon 

van de planning, mede te overdenken. Vandaar dat ik, voordat ik verder ga, 

even bij deze zielsverwantschap tussen planningsmethodes en methodes 
van machtsuitoefening stil wil staan. 

Een zielsverwantschap: planningsmethodes - methodes van 
machtsuitoefening 

De huidige methodes van stadsplanning en politieke machtsuitoefening zijn 
nauw aan elkaar verwant. Dat geldt voor alle tijdperken, en ook in onze eeuw 
zijn daarvoor specifieke vormen ontwikkeld. Stadsplanning in democratische 

samenlevingen was tot nu toe, analoog met het politieke systeem van 
representatieve democratische regulering, een vertegenwoordigingsplanning: 
de belangen van de stad en de gemeenschap werden gedefinieerd en in 
planologische beslissingsvoorstellen uitgewerkt door deskundige planners 
uit of van buiten de overheidsdiensten. Een en ander in nauw contact met 

de gemeentelijke politici en vertegenwoordigers van prominente belangen
groepen, die formeel of informeel erbij betrokken werden. De gehele formele 
structuur van de stadsplanning is tot op heden op deze vorm geënt. 

De stedelijke planners werkten, iets gechargeerd gezegd, sinds de jaren '20 
tot in het begin van de jaren '80 vanuit de veronderstelling, dat zo'n complex 

geheel als de stad - die bestaat uit een interactie tussen vele, uiteenlopende 
belangen en mogelijkheden hebbende, individuen en groepen - vanachter 
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een bureau wetenschappelijk gecategoriseerd en in kaart gebracht en van 
achter de tekentafel gepland en tot ontwikkeling gebracht kan worden, 
waarna de realisatie in de praktijk, na een overeenkomstige politieke besluit
vorming, slechts een kwestie van financierings- en bouwcapaciteit zou zijn. 
Op deze veronderstelling is het geheel van planologische wetgeving, de 

structuur van de plannende overheidsinstanties en de politieke besluitvor
ming tot op heden gebaseerd. 
Een dergelijke aanpak was in de jaren '20 nog enigszins in overeenstemming 
met het maatschappelijk ontwikkelingsniveau en de technologische en 
economische dynamiek. Zo konden de grote prestaties in de stedebouw uit 

die tijd door de nauwe samenwerking tussen sociaal geëngageerde vroede 

vaderen, planners en vertegenwoordigers van een overzichtelijke, onderling 
harmoniërende, stedelijke machtselite tot stand worden gebracht; zij waren 
één in hun paternalistische zelfbesef van verantwoordelijkheid voor het 
welzijn van de werkende bevolking, die voor hen als gemeenschappelijke, 
verplichtende basis voor hun handelen gold. 

Ondanks haar successen werd dit methodische model van een paternalis
tisch ingekleurde democratische planning in de loop der decennia door de 
maatschappelijke en technologische ontwikkeling ingehaald; overigens 
zonder dat het tot een fundamentele herziening van het zelfbesef van, en de 
wijze van aanpak door, de planners leidde. Op dit punt bleef alles zo zeer 

bij het betrouwbare en intussen traditionele model, dat ook de kritiek op een 
dwaalspoor raakte: curieus genoeg geloofde men in de afgelopen decennia, 
dat de tekortkomingen van de gerealiseerde plannen uitsluitend herleid 
zouden kunnen worden tot de blijkbare ontoereikendheid van de stedebouw

kundige doelstellingen. Men kwam niet of nauwelijks op het idee, dat fouten 

in de stedelijke planning wellicht dieper liggende oorzaken zouden kunnen 
hebben, die slechts door het fundamenteel kritisch heroverwegen van de 
methodische kant van de stedelijke planningsaanpak blootgelegd zouden 
kunnen worden. 

Stadsplanning als openbaar strijdtoneel 

Ik heb al gezegd, dat ik de hier ter sprake gebrachte nieuwe fenomenen in 

de stadsplanning, die zich voor het eerst massaal en op vele plaatsen in 

Europa gelijktijdig voordoen, als eerste voortekenen van een fundamentele 
heroriëntatie op de methodiek inschat. Waarom? 
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In het kort gezegd zijn experimenten met nieuwe manieren van aanpak 
steeds reacties op veranderde omstandigheden. In dit geval zijn het reacties 

op: 

de druk om te ontwikkelen, waaronder de steden, en dus de stadspoli
tici en stadsplanners, staan, waardoor nauwelijks meer voldoende tijd 
voor de gangbare werkwijze beschikbaar is, alsmede; 

de eigensoortige dynamiek, die de sterk in aantal toegenomen, zeer 
zelfstandig opererende en moeilijk in de hand te houden actoren met 
de meest uiteenlopende herkomst ontwikkeld hebben. 

Deze zelfstandigheid kan zich bijvoorbeeld zo uiten: investeerders ontwik
kelen complexe mega-projecten met vaak diep ingrijpende uitstralingseffecten 
op hun omgeving en zelfs op de totale stedelijke structuur en zetten daarmee 
de voor besluitvorming verantwoordelijken en, via hen, de stadsplanners 
onder druk. Dit investerende kapitaal voelt zich immers nog maar zelden 
verbonden met de stad zelf; vrij van lokale bindingen worden de vroede 
vaderen internationaal tegen elkaar uitgespeeld. Die politicus is in de gratie, 
die de gunstigste voorwaarden en kortste ontwikkelingstijd kan bieden en 
voor gereedliggende besluiten kan zorgen, of die nu door democratische 
organen zijn bekrachtigd of niet. 
Maar niet alleen investeerders, zelfs actiegroepen opereren niet meer alleen 
reactief; vaak bepalen ze zich niet meer tot kritiek en protest maar mengen 
zich met alternatieven, soms zelfs plannen, in het debat - wat zelfs tot aan 
gedetailleerde berekeningen van kostenfbaten effecten kan gaan - als ze 
in hun gelederen competente vakmensen hebben. 

De situatie van de stadsplanning en de stadsplanners is daardoor fundamen
teel veranderd. Stadsplanning is overduidelijk niet meer uitsluitend het 
domein van de deskundigen en de overheid. Ze is tot een openbaar en voor 

ieder toegankelijk strijdperk geworden. Door de gang van zaken gedwongen, 
is dus een heroriëntatie op de planvormingsprocedure noodzakelijk. 

Deze opmerkelijke ontwikkeling naar verovering van de stadsplanning door 
het publiek zou ondanks alle, vanuit de planningspraktijk gezien, noodzaak 
niet denkbaar zijn zonder de ingrijpende veranderingen van de grotere 
maatschappelijke context, dus datgene, wat men vanuit het perspectief van 
het planningsonderzoek gewoonlijk de randvoorwaarden van de planning 
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noemt. Ik wil hier kortheidshalve de drie belangrijkste trefwoorden noemen: 

de gegroeide mondigheid van maatschappelijke groepen; 
een veranderde verhoudingen tussen de staat, resp. openbare instan
ties, enerzijds en burgers, resp. de private sector, anderzijds; 
een verhoogde onbestendigheid en dynamiek bij de ontwikkeling van 
steden. 

Deze veranderingen raken niet alleen de stadsplanning, maar hebben hun 
gevolgen in alle sectoren van de gemeentelijke politiek. Want zoals tegen
woordig bijna dagelijks is waar te nemen, bestaat er heden ten dage een 
duidelijke discrepantie tussen de structuur van onze democratische besluit
voorbereiding en -vorming aan de ene kant en de ondertussen ontstane 
complexiteit van praktisch alle besluiten als ook de bereikte graad van 
mondigheid van de burgers en het grote aantal inspraak verlangende stede
lijke actoren aan de andere kant. 
Dat is ook niet verwonderlijk: de institutionele, juridische en procedurele 
structuren, die als gestolde lava over een levende maatschappij liggen, zijn 
in hun wezenlijke grondtrekken zeventig jaar oud en dragen het stempel van 
de paternalistische beginfase van de democratie. Het is evident, dat de 
intussen toegenomen complexiteit en onoverzichtelijkheid van de invloeds
factoren, het groeiend aantal actoren en ook de dynamiek van de ontwikke
ling in het algemeen, vereisen dat min of meer sprongsgewijs de procedures 
van besluitvoorbereiding en -vorming tot ontwikkeling worden gebracht, in 
de zin van een aanpassing aan de voorwaarden, die door de huidige om
standigheden gesteld worden. Daarbij gaat het om niets minder dan de 
moeilijke opgave om dat, wat ik graag de infrastructuur van de democratie 
noem, in alle sectoren uit te breiden en te verfijnen, en dat in een tempo, dat 
met het huidige pijlsnelle maatschappelijke ontwikkelingstempo niet slechts 
gelijke tred houdt, maar vooral de opgelopen achterstand opheft. 

Dat is een gebeuren met een immense draagwijdte, die een grote collectieve 
inspanning vereist. Dit proces van verfijning van de infrastructuur van de 
democratie ligt ook aan de basis van de kentering inde stadsplanning, waar 
ik eerder over sprak. Alles kort onder één noemer gebracht komt het op de 
volgende opgave neer: de, nog altijd het sterk paternalistische stempel 
dragende, procedure van de stadsplanning moet zo geherstructureerd en 
met nieuwe vormen verrijkt worden, dat het aan de eisen van de huidige 
maatschappelijke, politieke en technische omstandigheden kan voldoen. 

40 



Met de experimenten met soort en wijze van planning, die heden ten dage 
in vele steden van Europa uitgevoerd worden, wordt aan deze grote opgave 
gewerkt, bijna steeds zonder zich daarvan bewust te zijn. Inzet van dergelijke 

experimenten is uiteindelijk niet minder dan het, in een kritisch en creatief 
omgaan met de instrumenten en procedures van de planning, opnieuw de 

harmonie tot stand te brengen in het maatschappelijke en politieke ontwikke

lingsproces. 

Het planningsforum: een nieuw informeel planningsniveau 

Wat er gezegd is, geldt in het bijzonder voor de planningsfora. In de fora en 
adviescommissies worden namelijk op een andere manier dan voorheen 
doelstellingen, beeldconcepten, alternatieven en mogelijke concretiseringen 
in planvorm onderwerp van een brede discussie, waaraan de, er op uiteenlo
pende wijze erbij betrokken, stedelijke actoren kunnen deelnemen. Stedelijke 
actoren: dat zijn niet alleen maar de verschillende groepen burgers met hun 
uiteenlopende actieve en passieve belangen, het zijn ook bedrijven, woning
corporaties, cultuurdragers, kerken, belangenverenigingen, van buiten 

komende investeerders; het zijn organisaties, die zich met specifieke zaken 
bezighouden, die hier hun actieterrein zien; het zijn politici, allerlei soorten 
deskundigen en natuurlijk ook de media; en niet in de laatste plaats horen 
daar de vakmensen bij, die bij de overheid of op particuliere bureaus met 
het planningsobject in kwestie belast zijn. 

Het proces van experimenteren met dit soort vormen is in volle gang. Ik heb 

eerder op de tendens geattendeerd, dat planning niet meer in de eerste 
plaats uit het uitwerken van een deductief systeem van steeds concretere 
plannen bestaat, maar evenzo uitgevoerd wordt in een reeks van strategi
sche stappen die de bedoeling hebben, een overkoepelende, verregaand 
door de burgers gedeelde, "visie" op het toekomstbeeld van de stad na te 
streven. 

Zo'n benadering, waarbij er geen behoefte meer is aan een bestemmings

plan als grondslag voor planningsbeslissingen, heeft echter een andere vorm 

nodig, waarin vastgelegd moet zijn waarover men het als doel eens is. Deze 

rol speelt de "visie", bij voorkeur vastgelegd in een stedebouwkundig beeld
concept, als richtinggevend en als 't ware geïnternaliseerd plan, dat in het 

denken van de burgers en de actoren is verankerd. Over dit beeldconcept 
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moeten politici, vakmensen en burgers het eens worden; het moet in de 
dialoog door hen verder geconcretiseerd en eventueel aangepast worden. 
De nieuwe communicatieniveaus voor formele en informele vertegenwoordi
gers van stedelijke actoren, vakmensen en beslissingsbevoegden (het 
stadsforum, het stedelijke platform, of hoe ze mogen heten), hebben in dit 
verband in principe - zei het nog lang niet in de huidige werkelijkheid - een 
eminent belangrijke rol. Een van de wezenlijke taken van zo'n forum is het 
grote, gevisualiseerde visioen van de toekomstige stad te genereren en in 
het denken en voelen van de burgers van de stad en de belangrijke stedelij
ke actoren te verankeren. In wisselwerking met dit visioen kunnen dan de 
regisseurs van de planning met strategische zetten de stad, stedelijke 
deelgebieden, hun infrastructuur en projecten ontwikkelen, mits ze zich door 
dit beeldconcept laten leiden en, omgekeerd, daar ook concreet vorm aan 
geven. 

Een andere belangrijke taak voor een forum ligt op het vlak van openbare 
controle. Een groot gevaar van deze flexibele, in haar verloop niet gefor
maliseerde wijze van aanpak schuilt hierin, dat de openbare controle op de 
plannen, die in de geformaliseerde procedures van de stedelijke planning 
vastgelegd is, bij deze wijze van aanpak weliswaar niet buiten werking kan 
worden gesteld, maar toch in de aanloop omzeild kan worden; een tendens 
trouwens, die in sommige landen overigens ook door wijzigingen ter verkor
ting van de procedures in de planologische wetgeving, al in gang gezet is. 
De openbare discussie over voorgenomen plannen in een planningsforum, 
met als inzet om alle voors en tegens inzichtelijk te maken, kan een belangrij
ke compensatie voor deze onvolkomenheid betekenen: in zekere zin een 
vervangingsuitvoering van de controle. 

Bij deze vorm vervalt dan overigens ook een argument, dat tot op heden 
tegen inspraak ingebracht word: de vertraging die dit zou opleveren. Door 
de gebundelde, wederzijdse informatiestroom over de stand van zaken van 
het overleg, die door een forum wordt geproduceerd, kan het zelfs een 
versnellende werking op de besluitvorming hebben en tegelijkertijd openbaar 
zijn. Vooropgesteld natuurlijk, dat de samenstelling van het forum goed is 
en het zijn opdracht goed vervult. 

Op z'n laatst nu zult u tegenwerpen: alles goed en wel, maar hoe ziet dat 
er nu concreet uit? Wat leren de ervaringen met dit soort fora? Er zijn een 
hoop vragen, zoals: welke structuur kan of moet dit vrije samenspel van 
stedelijke actoren hebben, wanneer de huidige bepalingen, die het plan-
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ningsproces toch een duidelijke structuur gaven, zo vergaand losgelaten 
worden? 

Wie zijn de regisseurs van de planning? Wie zijn degenen, die haar uitwerken 
en wie zijn het, die haar beslissend beïnvloeden? Welke rol spelen in een 
dergelijk proces de stedelijke actoren, welke de plannende overheid zelf? 
Welke rol krijgen in zo'n vrij proces de nieuwe commissie's precies toegeme
ten? 

Ik heb op deze vragen geen pasklare antwoorden, maar ik kan aan de hand 
van een voorbeeld, dat ik goed genoeg ken, beschrijven, hoe zo'n forum er 
uit kan zien, hoe het kan werken en welke voetangels zich kunnen voordoen. 
Dit voorbeeld is het "Stadtforum Berlin", dat ik mede heb geïnitieerd en waar 
ik vanaf het begin heb deelgenomen aan haar werkzaamheden. 

Als ik in het volgende op dit voorbeeld inga, gaat het me dus niet om een 
evaluatie in de zin van een vergelijking tussen de aanvankelijke doelstelling 
van de initiatoren en het Stadtforum zoals het zich nu, na bijna vier jaar 
geschiedenis, voordoet. Het gaat mij veeleer om het "Stadtforum Berlin", als 
één van de vele mogelijkheden, om een forum vorm te geven. De vraag is: 
vervult het zijn rol als communicatief, creatief en controlerend bestanddeel 

van een planningsproces, dat zich verwijdert van de goed geordende, zeer 
keurig in bevoegdheden en controle functies onderverdeelde procedure 
zoals die in het verleden vastgelegd was, maar die nu al te traag, omslachtig 
en tijdrovend blijkt. 

Het "Stadtforum Berlin" - tribune van een open planning 

Het Berlijnse stadsforum heeft strikt genomen zijn oorsprong in een actie
groep: na de val van de muur en de daarop volgende hectische plannings
kaarts die door de opgave, om de beide delen van Berlijn weer samen te 
laten groeien, was uitgebroken, groeide bij vakmensen en bezorgde berlij
nars de vrees, dat door de geweldige tijdsdruk nu naar procedures zou 
kunnen worden gegrepen, die het recht op inspraak van de burgers geweld 
zou aandoen. Er ontstond een initiatiefgroep, ik werd om advies gevraagd, 
en na uitvoerig overleg werkten wij samen een concept uit voor een soort 
breed stedelijk overleg-platform waardoor een democratisch planningsver
loop gecombineerd zou kunnen worden met efficiëntie en tempo4• 
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Reeds hier kwam het eerste probleem naar voren, namelijk: welke moest de 
verantwoordelijke instantie, de "drager" voor zo'n forum zijn? Een werkbaar 
forum heeft een financiële toerusting nodig en het heeft een verantwoordelij
ke instantie nodig met zo veel gezag, dat het bij zwaarwegende planningsbe
sluiten serieus genomen wordt. 
Een initiatiefgroep kan dit in het algemeen zelf niet bieden, tenzij het door 

zeer belangrijke personen en instanties gedragen wordt. In Berlijn zou het 
waarschijnlijk een goede oplossing zijn geweest, om adhesie te vragen van 

de regerende burgemeester. Vooropgesteld natuurlijk, dat de burgemeester 
zijn functie als onpartijdig zou opvatten en dat hij begrip voor zo'n politieke 

vernieuwing en haar waarde zou hebben5. In plaats daarvan kwam het tot 
adoptie van het concept door één enkele senator. Hoewel het ging om een 
senator met de "goede" portefeuille, namelijk stadsontwikkeling en milieu
beheer, had het forum zich daarmee toch al een ernstige geboortefout op 
de hals gehaald, die in de toekomst een sterk inperkende rol zou spelen, 
want belangrijke vakmatige aspecten van de stads-ontwikkeling, zoals 
"bouwen en wonen" en "verkeer" zijn bij andere senatoren ondergebracht 
(om van andere, voor de stadsontwikkeling belangrijke aspecten als werkge
legenheid, economie, gezondheid etc. maar te zwijgen). 

De kerngedachte van het stadsforum was volgens de initiatiefgroep het 

oprichten van een overleg-ronde, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

belangrijke groeperingen in de stad, tezamen met vakmensen van alle 
disciplines binnen en buiten de overheid en ook de politiek verantwoorde
lijken. Het thema zou zijn: planningsdoelstellingen en principes van de 
stadsontwikkeling en -vormgeving. Doel zou zijn, om de besluitvoorbereiding 
en -vorming te ondersteunen, door een voor het publiek inzichtelijke, ratione

le beraadslaging over alle gezichtspunten die in dit college (het forum), door 

de selectie van deelnemers als het ware fysiek, vertegenwoordigd waren. 
Gehoopt werd, om op die manier tot het formuleren van breed gesteunde 
aanbevelingen te komen, die weliswaar geen parlementaire status konden 
hebben, maar de politiek op z'n minst moreel zouden binden. 

In de politieke vertaling was het model van een beraadslagingscollege echter 
in eerste instantie slechts als uitgangspunt overgenomen en heeft het een 
aanzienlijke verandering in de richting van een college van experts onder

gaan. Het aandeel van de vakmensen, die door de senator in het stadsforum 

benoemd werden, was buiten verhouding groot en de selectie representan

ten van belangrijke groeperingen in de stad vertoonde leemtes; pas in de 
loop der jaren konden hierin correcties worden aangebracht. 
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Overigens moet benadrukt worden, dat op het punt van de samenstelling 
zonder twijfel een volgende valstrik voor het succes van zo'n onderneming 
ligt. Wie moeten er aan deelnemen? De eerste stap is een zorgvuldige 
selectie van groeperingen die vertegenwoordigd moeten zijn; tenslotte moet 
het aantal deelnemers overzichtelijk blijven, het moet toch een werkcollege 
zijn. Ook mag het niet alleen om organisaties gaan, even belangrijk is het, 
dat relevante belangenstromingen en -standpunten ook vertegenwoordigd 
zijn als ze niet georganiseerd optreden. 

Dan echter komt de volgende moeilijkheid: wie moeten deze organisaties, 
groeperingen of stromingen vertegenwoordigen? In elk geval is het niet 
zinvol, hier het principe van afvaardiging toe te passen. Dat draagt namelijk 
het gevaar in zich, dat zulke officieel aangewezen vertegenwoordigers zich 
aan een van te voren bepaalde uitspraak van hun organisatie gebonden 
voelen en niet meer in staat zijn, om open te overleggen. Zo'n soort pro-
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bleem doet zich voor bij de geformaliseerde inspraakorganen in Nederland. 
Naar deze organen worden gedelegeerden gezonden, die zich meestal 
dermate sterk aan hun groepspositie verplicht voelen, dat zij bij iedere variant 
op het ingenomen groepsstandpunt behoefte aan terugkoppeling hebben, 

waardoor een open onderhandeling over een mogelijk compromis geblok

keerd wordt Efficiënter daarentegen werken commissie's, die door coöptatie 
zijn samengesteld met als principe dat alle relevante standpunten met 

betrekking tot de op dat moment te regelen kwesties, als het ware in onaf
hankelijke personen vertegenwoordigd, aan tafel zitten, zodat geen invloeden 
van buiten de vrijheid om na te denken en te overleggen en de op compro
missen gerichte consensusvorming belemmert. Het op deze wijze vooraf 
geformuleerde besluit doorloopt daarna natuurlijk de besluitvormingsproce
dure van de gekozen gemeentelijke organen. Dit was dan ook de doelstelling 
voor de personele bezetting van het Stadtforum. 
Maar wie bepaalt wie er belangrijk is? Hier zal zeker ieder forum in zijn 
beginfase, net als het stadsforum van Berlijn, met vijandige bejegeningen te 

kampen krijgen. De selectie mag zich maar door één principe laten leiden: 
het doel een college van onafhankelijke personen samenstellen, die ieder 
in hun eigen kring aanzien en vertrouwen genieten. 

Het "Stadtforum Berlin" werd in april '91 feestelijk geopend en was natuurlijk 

allereerst een media-voltreffer. Het telt ongeveer 60 vaste leden. Ten dele 
zijn het gewaardeerde persoonlijkheden uit de belangrijke groeperingen in 
de stad, van huurdersverenigingen via vakbonden tot investeerders en 
woningcorporaties en ook politieke partijen; maar een ander gedeelte bestaat 
uit persoonlijkheden uit de verschillende vakorganisaties van architecten, 
stedebouwkundigen, landschapsarchitecten en verkeersplanologen. Daar

naast zijn er enkele "dwarsdenkers": kunstenaars, gerenommeerde journalis

ten en vak- en plaatsvreemde buitenstaanders, die moeten helpen om denk
sjablonen te doorbreken. 

De zittingen zijn vrij toegankelijk voor de pers, en de media maakten, althans 
in de eerste twee jaar, veel gebruik van de mogelijkheid, om over standpun
ten-in-statu-nascendi over de stadsontwikkeling te berichten. Maar de 
perstribune is regelmatig ook bezet door die bezoekers, die een bijzonder 

belang hebben bij het thema, dat voor die dag op de agenda staat Er zijn 

geen toegangsbeperkingen, en dat is goed, maar het is geen voetbalstadion, 

waar op het veld door een klein groepje schijngevechten worden gevoerd, 
temidden van het gejoel van voor- en tegenstanders. 
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De zittingen worden voorbereid en geëvalueerd door een stuurgroep, die uit 
vijf vakmensen met zeer uiteenlopende ervaringsgebieden en opvattingen 
bestaat, zodat ook in het richtinggeven aan het werk van het forum een 
zekere evenredigheid tot gelding komt. Zo'n stuurgroep moet in elk geval 
onafhankelijk zijn (wat zoals bekend, minder een kwestie van werkverhoudin
gen is, dan van innerlijke houding), en ze moet- bij een adequate werkver
deling in de groep- beschikken over een breed overzicht van de problemen, 
waarmee steden tegenwoordig te kampen hebben en de interessantste 
oplossingen, die in verschillende delen van de wereld beproefd worden. In 
Berlijn staat daarnaast nog een zogenaamde "werkbank" ter beschikking; 
enige onafhankelijke vakmensen, die naar behoefte problemen, die in de 
loop van de forumzittingen niet voldoende opgelost konden worden, nader 
onderzoeken, zodat men er zich tijdens een latere zitting nog eens gefun
deerder mee bezig kan houden. Ook deze constructie is in principe zinvol, 
maar in de praktijk van ons specifieke voorbeeld echter met alle mogelijke 
handicaps belast. 

Het organisatorische hart, gevormd door een secretariaat, is onontbeerlijk 
voor het functioneren van zo'n forum. Hier is het belangrijk, om zeer gekwali
ficeerde en geëngageerde mensen te vinden, die bereid zijn zonodig ook 
hun vrije avond of weekend op te offeren. Tenslotte moeten er met vakken
nis, organisatietalent en betrouwbaarheid vaak op zeer korte termijn alle 
mogelijke zaken geregeld worden, variërend van het redigeren en samenstel
len van voorbereidende teksten en programma's, het uitwerken van versla
gen en het opstellen van teksten voor de pers tot het uitnodigen van 
sprekers en het nauwkeurig voorbereiden van de vraagstelling aan hen en 
aan de reguliere deelnemers aan het forum. En last but not least moeten er 

ook zulke even triviale als belangrijke zaken als koffie, thee en broodjes voor 
de pauze en het functioneren van de geluidsinstallatie geregeld worden. 

De zittingen duren lang en zijn intensief en het vergaderritme is hoog: in de 
eerste twee jaar om de week steeds een vrijdagmiddag en een lange zater
dagochtend, tegenwoordig nog eenmaal per maand. Dat kan nauwelijks 
doenlijk lijken, maar juist die korte tijd tussen de opeenvolgende afspraken 
zou wel eens een wezenlijke factor kunnen zijn geweest om de vertrou
wensbasis tussen de, qua instelling en achtergrond zo verschillende, deelne
mers te scheppen, die de voorwaarde is voor een cnvooringenomen en 
oplossingsgerichte discussie op hoog niveau. Ik beschouw het regelmatig 
en frequent vergaderen als een wezenlijke voorwaarde; opdat zo'n forum 
niet tot een rechtvaardigingsvertoning degenereerd of op het niveau van een 
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hoorzitting blijft steken. 

De werkwijze van het forum is als volgt: voor de zittingen worden de deelne
mers van een kort thematisch overzicht van de wezenlijke, onopgeloste 
problemen; met daarbij zo mogelijk van enig verhelderend materiaal, voor

zien. Tijdens de zitting zelf worden steeds enige sprekers van naam, die in 
de betreffende problematiek deskundig zijn, gevraagd om uiterst beknopt 
de problemen en de te onderscheiden standpunten ten aanzien van het 
thema op het huidige niveau van de discussie te belichten. Op deze basis 
vindt dan een intensieve discussie tussen de deelnemers plaats. 

Inhoudelijk heeft het stadsforum zich met praktisch alle dringende problemen 
van de stadsplanning en -ontwikkeling op uiteenlopende schaalniveau's en 
van uiteenlopende sectoren bezig gehouden. Zo kwam steeds weer de 
kwestie van het beeldconcept van de Berlijnse stadsontwikkeling, de verhou
ding van Berlijn tot zijn regio en de perspectieven, die het nieuwe bestem

mingsplan schetsen moet, ter sprake, maar eveneens vraagstukken als die 
van de vernieuwing van de binnenstadsgebieden in het oostelijke deel van 
de stad, de omgang met de systeembouwwijken, de projecten van de 

hoofdstadplanning en hun effecten, commerciële investerings-projecten, de 
verkeerstracés, principes van de vormgeving van openbare ruimtes etc. Alle 
thema's hadden niet alleen betrekking op de steeds ophanden zijnde 
besluitvorming in het huis van afgevaardigden, maar ook op het werk van 
de bestuurslichamen. Ongetwijfeld werd het werken aan het nieuwe bestem
mingsplan voor het geheel van de stad, dat in de korte tijdspanne van twee 
jaar tot stand werd gebracht, op belangrijke punten door de discussies in 
het stadsforum gevoed. 

Welke fouten kunnen bij het concrete werken gemaakt worden, en welke 
heeft het stadsforum daarbij gemaakt? Moeilijk is stellig de inhoudelijke regie. 
Wat moet uit de veelheid van alle open en controversiële plannings-vraag
stukken op de agenda komen? In Berlijn is de agenda zeer vergaand door 

de vraag van het dagelijkse politieke bedrijf bepaald; in het programma wordt 
voorrang gegeven aan die vraagstukken, waarover besluiten moeten worden 
genomen. Dat heeft het voordeel van grote actualîteit van datgene, wat 
behandeld wordt, en alles bij elkaar genomen treedt onwillekeurig ook een 
zinvol pendelen op tussen vraagstukken van grote of kleine schaal, van de 

dimensie van de regionale en de stedelijke ontwikkeling tot op projectniveau, 

wat zich terugblikkend als zeer vruchtbaar bewezen heeft. Maar het bergt 
ook het gevaar in zich, dat het het forum bruikbaar maakt voor het politieke 
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bedrijf en de legitimering van besluiten in de publieke opinie. Hier is de 
autonomie van de stuurgroep en de terugkoppeling naar het forum bij haar 
keuze van de probleemstellingen belangrijk. 

Belangrijk is ook een goede, dat betekent een zo tegengesteld mogelijke 
selectie van experts, die de korte discussie-injecties geven; niet om voor
drachten gaat het maar om het pregnante uiteenzetten van de meest rele
vante standpunten ten aanzien van het gegeven thema, want het meest 

essentiële van de zittingen is de discussie van de deelnemers onderling. In 
deze discussie moet het zich naar elkaar toe bewegen plaats vinden, het 

gezamenlijk zoeken naar het meest bevredigende compromis. Daarvoor is 
tijd nodig, maar ook vertrouwen in elkaar. Beiden worden bereikt door de 
continu"1teit van de kring van personen en het vergaderritme: dit mag op de 
creditzijde van het Berlijnse stadsforum geboekt worden. 

Een gevoelige plek is zeer zeker ook de verhouding van het stadsforum tot 
de dienst stadsontwikkeling. Al gauw wordt zo'n forum door de dienst als 

onaangename concurrentie, die onder haar duiven schiet, opgevat. Hier gaat 
het erom, anders dan aanvankelijk in Berlijn gebeurde, van het begin af aan 
een nauwe samenwerking tot stand te brengen. Maar tegelijkertijd, en dat 

is dansen op het slappe koord, moet het forum voor een afhankelijkheidspo

sitie ten opzichte van de deskundigheid van de gezamenlijke overheidsdien
sten behoed worden. Is er eenmaal een vreedzame coëxistentie ontstaan 
tussen forum en overheidsorganen, dan kunnen de overheidsorganen goed 
van het forum profiteren; daarin komen snel de standpunts-bepalingen van 
de verschillende vakdisciplines en de voor de publieke belangen verantwoor

delijke instanties op tafel, welke anders slechts in een tijdrovend proces 
kunnen worden verzameld. Hierdoor worden in de dialoog richting gevende 
ideeën en doelen voor de stadsontwikkeling en de sectorale planningen op 
elkaar afgestemd en geconcretiseerd en komt in eerste aanzet een integrale 
planning in zicht. Het is dan ook misschien niet verbazend dat nu, na vier 
jaar ervaring in samenwerking met dit buitenbeentje, de dienst stadsontwik

keling tot de felste supporters van het Stadtforum hoort. 

Onbetwist zelfbesef van het stadsforum is het, om vanuit de discussies tot 
aanbevelingen aan de senator van stads-ontwikkeling te komen, aanbevelin

gen die door het forum breed ondersteund worden en vervolgens ingang 
vinden in de politieke besluitvorming. 

Ook hier zit een zwakke stee: vaak is de tijd te krap, om onder een gemeen
schappelijke noemer te komen. Niet zelden ziet de senator zich in het geheel 
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niet meer als toehoorder maar dirigeert met felle argumentatie de tendens 
van de waarheidsvinding. Ook weinig klopt er van de terugrapportage. Wat 
is er eigenlijk met de aanbevelingen gedaan? Ettelijke malen vielen de 
politieke besluiten opzienbarend anders uit. Uiteindelijk is het forum maar met 
één senator gelieerd. Verkeer, Bouwen+ Wonen, Economie, Sociale Zaken, 
Cultuur: allemaal afdelingen, die veel met de stadsontwikkeling te maken 
hebben zijn, zoals hiervoor al gezegd, niet geïnvolveerd. En in hoeverre voelt 
die ene senator zich werkelijk geïnvolveerd? Het beslissende afstemmen en 
effenen vindt zonder enige twijfel buiten het forum plaats. Waar dit vermoe
delijk door geen enkele constructie kan worden verhinderd en het forum er 
slechts de doorzichtigheid van zijn eigen beraadslagingen tegenover kan 
stellen, dan zou toch een grotere breedte van het politieke draagvlak (als 
het dan een politieke moet zijn) een wezenlijke verbetering van de mogelijke 
effectiviteit van het forum zijn. Ook zou slechts dan verhinderd kunnen 
worden dat het forum, buiten zijn inhoudelijke standpunten om, tot instru
ment in de machtsstrijd der politieke matadoren wordt. 

Voor een zeer grote stad, wat Berlijn is, geldt: het is niet voldoende, dat 
alleen in de kring van het stadsforum op het niveau van de gehele stad over 
de problemen wordt nagedacht. Concreet gezegd: alle problemen zijn 
geworteld in de wijken. Een de gehele stad omvattend stadsforum heeft 
daarom zijn complementen op kleinschaliger niveau nodig, wanneer het spel 
van de openbare discussie, meningsvorming en afstemming goed en omvat
tend wil worden gespeeld. Er zijn wijkfora, stadsdeelfora en buurtcomité's 
nodig, waarin de grote beslissingen voorbesproken en geverifieerd kunnen 
worden vanuit het zicht op de grijpbare, alledaagse leefwereld van de 
mensen. Pas als deel van een netwerk van lokaal openbaar overleg kan het 
stadsforum zijn rol als ferment voor en nieuwe stads-planning spelen6 . 

Ondertussen zijn enkele van dit soort fora in verschillende Berlijnse wijken 
ontstaan, vaak als verdere ontwikkeling van oudere initiatieven of lokale 
comités. Te noemen zijn bijvoorbeeld de stadsdeelcomités van Luisenstadt 
en Tiergarten, het Plattförm Marzahn, het Weddinger Forum en het voorge
nomen Stadtteilforum Charlottenburg. 
Ook voor zijn eigen werk heeft het stadsforum uit zulke inzichten conse
quenties getrokken: in het najaar 1994 is de "Lenkungsgruppe" begonnen 
om door een gebiedsgerichte bundeling van thema's (thans voor het zuid
oostelijk gebied) en door persoonlijke contacten tussen politici, vakmensen 
en stedelijke actoren ter plaatse een forum voor een groot, meerdere wijken 
omvattend, ontwikkelingsgebied op te zetten. Deze intensievere gebiedsge-
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richtheid heeft nog een verder perspectief opgeleverd; uit de discussierondes 
met stedelijke actoren uit dit gebied kwam z'n groot aantal tekortkomingen 
op het vlak van de coördinatie en afstemming aan het licht, dat hier voor het 

eerst de noodzaak van een afstemmingstarum (in plaats van een forum, dat 
vooral adviesorgaan is) voor alle betrokkenen zichtbaar aan de dag trad. 
Thans bestaat er naar alle waarschijnlijkheid, na vier jaar gewenning aan dit 
nieuwe instrument, kans op de verwezenlijking van het oorspronkelijk beoog
de concept voor eenafstemmings-en onderhandelingslichaam van stedelijke 
actoren. Daarmee zou een beslissende stap in die richting zijn gezet, die ik 
hiervoor op het conceptuele vlak als doelstelling beschreven heb. 

Samenvatting 

Laten we een evaluatie van de fora proberen te maken aan de hand van het 

"Stadtforum Berlin": heeft het aan de bij zijn oprichting gewekte verwachtin
gen voldaan en tot grotere doorzichtigheid, democratischer beslissingsbe
voegdheid en grotere efficiëntie van de planning, in een periode van hecti
sche plannings-activiteiten, bijgedragen? In vele opzichten is het resultaat 
positief. In stedelijke openbaarheid werd geconcentreerd en op verbazend 
hoog niveau gediscussieerd. In zo'n klimaat kunnen beroepsgewoonten of 
pure minderheidsbelangen zich niet goed meer handhaven; voor de vuur
proef van een rationele openbare discussie komen ze vaak bijna vanzelf aan 
hun eind. De deelnemers tonen ook meer compromisbekwaamheid en 
consensus-bereidheid dan velen verwacht hadden. Ook heeft het "Stadtforu
m" beslist aan een brede interesse voor de stad en de stads-ontwikkeling 
bijgedragen. Met "ups and downs" geniet het toch veel belangstelling bij de 
media en blijkbaar ook bij de burgers. Ondertussen is het zoiets als een 
instituut en is - zoals uit de vele vragen om informatie uit Duitse en buiten

landse steden blijkt - een ideaalbeeld voor een type geworden. Hoever reikt 

dit ideaalbeeld? 

De fora waarover het hier gaat, en die ik aan de hand van het Berlijnse voor
beeld nader belicht heb, ontwikkelen zich vanuit de heersende politieke en 
planologische cultuur van een stad. Het zou dan ook onzinnig zijn, algemene 
richtlijnen op te willen stellen, die men moet volgen, om succesvol te zijn. 
Ook zijn de aanzetten nog te recent, om steekhoudende uitspraken over hun 
effecten te kunnen maken. 
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Wat wel genoemd kan worden is de belangrijke betekenis, die ze in het 
planningsproces kunnen hebben, hun ideaalbeeld in zekere zin; ze zijn 
maatschappelijke instrumenten tot het vinden van een werkwijze, dat de vele 
strijdige stromingen, belangen en visies op de aanpak in een direct, gemeen
schappelijk gesprek betrekt. Daardoor zou het afwegings-proces van de 
plannende instantie omgevormd kunnen worden tot een proces, in de loop 
waarvan het tot een intensieve en doorzichtige informatie-uitwisseling en tot 
een onderlinge afstemming tussen maatschappelijke groepen komt. Door 
kortsluiting van de draden kan tweeërlei gewonnen worden: een immense 
voorsprong in tijd en een openbare verheldering van argumenten, die de 
daarna door de politiek te nemen planbeslissing begrijpelijk maakt en maat
schappelijk fundeert. 

De formele basis hiervan is in elk geval niet breder dan de bereidwilligheid 
van alle betrokkenen tot medewerking aan iets, dat naast de juridisch 
vastgelegde werkwijze verloopt en nergens vastgelegde spelregels volgt. Het 
gaat dus om een gecomprimeerde en informele parallelle werkwijze voor 
afstemming en besluitvoorbereiding, dat wil zeggen, om een hulpconstructie, 
waarover de deelnemers het eens worden, wetend dat de formele procedu
res van planologische wetgeving hierin niet voorzien. 

Dergelijke fora zijn aldus experimenten die, geheel in de zin van de in het 
begin geformuleerde uitdaging, tot het verder ontwikkelen van een verfijnde 
structuur van democratische planning, die aan de huidige, dringende vraag 
om afstemming en zorgvuldige besluitvoorbereiding voldoet. Ze toetsen 
antwoorden op belangrijke vraagstukken van de huidige stads-planning, 
zoals die van de verhouding tussen deskundig voorbereidend denken en 
open discussie, de vergroting van de centrale sturing, de verhouding tussen 
bestuur, raad en een open organisatievorm voor doelkeuze en voorberei
ding, structuur van de interne bestuurs-organisatie, etc. Haar wezenlijke 
bijdrage heet communicatie en doorzichtigheid. Dat dit geen koningsweg 
voor stadsplanners en gemeentelijke politici is, maar daarentegen van alle 
betrokkenen inhoudelijke en organisatorische beweeglijkheid, bereidheid en 
bekwaamheid tot dialoog, een niet alledaags plezier in experimenteren en 
moed tegenover het onvoorziene eist, dat mag duidelijk zijn. Met fora als 
instrument van een open, strategische planning werken, moet geleerd 
worden. 

52 



Noten 

2 

3 

4 

5 

6 

Zie Jürgen Rosemann, Die Potenz der Farm: Neue Ansätze der 
Stadtentwicklung; In: H. Fassbinder (Red), Strategien der Stadten
twicklung in europäischen Metropolen. Harburger Berichte zur Stad
planung·l Bd. 1, TUHH, Hamburg 1993; pag. 17. Erik Pasveer, Stad
tentwieR ung mit Gestaltungskonzepten, pag. 65 65ft 

Zie H. Fassbinder, H. Rikhof (red.), Strategische plannen voor de 
stad. Eindhoven 1994. Dito H. Fassbinder, Zum Begriff der Strategi
schen Planung; in: H. Fassbinder (Red), Strategien der Stadtentwlc
klung in europäischen Metropolen, Hamburg 1993 

H. Fassbinder, Zum Begriff der strategischen Planung, pag. 13 en 
23 . 

Dit model is afgeleid van Nederlandse procedures voor consensus
vorming in belangrijke openbare aangelegenheden. Zie H. Fassbin
der, Democratiscn Planen- Aufgaben und Erfahrung. Beitrag zu 
"Berlin - eine europäische Metropole", Seminar zur Stadtentwicklung 
und Stadtplanung, Französischer Dom te Berlin, Sept.1990. In: Han
saatenweg 10, Zeitschrift der Akademie der Künste, Nr. 2/91 

In de deelstaat Berlijn bekleed de "Regierende Bürgermeister" ook 
de functie van minister-president van de deelstaat en wordt benoe
md door die partij(en) die door de verkiezingen de politieke verant
woordelijkheid kriJgen opgedragen. 

Voor een overzicht over de meningen van deelnemers, buitenstaan
ders en journalisten over het Stadfforum na een periode van 4 jaar 
zie STADTFORUM JOURNAL Nr.18, Maart 1995, die bijna geheel 
aan een balans g~wijd is. 
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Tussen droom en daad: 
Publiek Private Samenwerking 

Solange Beekman 

Er worden de laatste tijd in de ruimtelijke planning regelmatig nieuwe begrip

pen geïntroduceerd. Een willekeurig artikel in een vakblad levert een lijstje 
op met woorden als stedebouwkundig of integraal ontwikkelingsplan, arran

gementen, convenanten, praatplan, consensus, strategische beslissing ... In 
dit lijstje misstaat het centrale thema van dit boek niet: 'co-produktie'. Veel 
van deze begrippen lijken ondergebracht te kunnen worden bij twee specifie
ke ontwikkelingen in de ruimtelijke planning, namelijk de opkomst van nieuwe 

planfiguren en de introductie van nieuwe vormen van samenwerking. Beide 
onderwerpen staan volop in de belangstelling en leveren afzonderlijk of juist 
in combinatie met elkaar een groot aantal praktische en wetenschappelijke 
onderzoeksvragen op. 

Wat draagt een begrip als co-produktie bij aan de beeldvorming rond samen

werking in de Nederlandse planningspraktijk ? Dat deze vraag niet op 

zichzelf staat laat de evaluatiestudie over het 'Vino-Vinex-beleid' (1994) zien. 
In deze studie wordt door de auteurs de interessante vraag opgeworpen of 
het huidige verstedelijkingsbeleid wel voldoende waarborg biedt voor blijven
de samenwerking tussen marktpartijen en de overheid. Blijvende samenwer

king wordt op prijs gesteld omdat door het veranderde overheidsbeleid 
marktpartijen als co-producenten van de ruimtelijke omgeving een onver
vangbare en zelfs toonaangevende rol hebben wat betreft de vormgeving, 
inrichting en het beheer van de ruimtelijke structuur. Werd het marktpartijen 

nog niet zo lang geleden toegestaan op te treden als partners bij de publiek
private uitvoering van stedelijk beleid, nu lijken de kaarten opnieuw geschud 
en wordt van stedelijke actoren verwacht dat zij actief als co-producent een 
toonaangevende rol veNuilen ten aanzien van datzelfde beleid. 

Samenwerking heeft in de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. In de inleiding van dit boek wordt door Helga Fassbinder een 

chronologische ontwikkeling geschetst waaruit blijkt dat tijdens de stadsver
nieuwing wat betreft samenwerking baanbrekend werk is verricht. Met vallen 
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en opstaan werd een nieuwe structuur ontwikkeld van aangepaste regels, 
procedures en voorschriften waarbij de overheid met behulp van andere 
actoren vernieuwingsplannen ontwikkelde en· uitvoerde. Actoren, die voor
heen een ondergeschikte rol speelden binnen deze structuur verwierven een 
sterke positie ten koste van vertrouwde actoren zoals eigenaren en corpora
ties. De nieuwe verhoudingen werden uiteindelijk geformaliseerd in wijkge
bonden projectgroepen: een door de gemeente ingesteld arrangement 
waarin gemandateerde ambtenaren en vertegenwoordigers uit de buurt 
zitting hadden. Deze maatschappelijke structuren, het netwerk rond het 
project, boden behalve de garantie voor uitvoering van het project tevens 
de belofte voor handhaving en beheer van het materiële produkt. 
De context waarbinnen vernieuwing plaats vond veranderde eind jaren 
tachtig drastisch, en daarmee ook de opgaven en de arrangementen. 
Stadsvernieuwing bleek niet voldoende om het verval van de steden te 
keren. Voor de steden werd een nieuw reddingsplan opgesteld, specifiek 
gericht op het bevorderen van de economische vitaliteit. Onder de noemer 
'stedelijke vernieuwing' verplaatste de opgave zich van buurten en wijken -
naar stedelijke, regionale en zelfs landelijke schaal. De organisatiestructuur 
zoals die zich tijdens de stadsvernieuwing had ontwikkeld werd opnieuw 
ingevuld, waarbij niet zozeer het creëren van duurzame (beheer)structuren 
voorop stond, als wel het verkrijgen van het noodzakelijke financieringskapi
taaL De gemeente zocht hiervoor aansluiting met andere actoren zoals 
beleggers en projectontwikkelaars. Voor deze vorm van samenwerking werd 
een nieuw begrip geïntroduceerd: 'publiek-private samenwerking' (pps). 

Vergeleken met de projectgroep zou binnen deze constructie niet zozeer 
uitvoering worden gegeven aan vooraf geformuleerde doelstellingen, maar 
moest professioneel en op het scherpst van de snede worden onderhandeld 
over alle mogelijk items die een rol spelen bij probleemformulering, planvor
ming, ontwikkeling, uitvoering en beheer van de opgave. En dit alles, wat 
de rijksoverheid betreft, met het uiteindelijke doel om het stedelijk beleid, 
waar dat mogelijk en nuttig is, samen met de particuliere sector en met 
andere overheden vorm te geven en uit te voeren (Vino, 1987). 

Sinds het concept publiek-private samenwerking tien jaar geleden werd 
geïntroduceerd, heeft het een ware hausse aan praktische en theoretische 
wetenswaardigheden gegenereerd. En gezien de fase waarin de meeste 
toepassingen zich bevinden is het onmogelijk nu reeds te stellen, dat een 

j concept als pps zich volledig heeft ontwikkeld. Toch valt naar aanleiding van 
f de eerste resultaten de voorzichtige conclusie te trekken, dat het samen 

vormgeven en uitvoeren van het stedelijk beleid onder het mom van pps niet 
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meevalt. De vele risico's, inherent aan het ontwikkelen van grootschalige 
vernieuwingsprojecten, weerhouden private actoren ervan een formeel 
commitment aan te gaan. En lukt dit wel, dan betreft het veelal geen blijven-

: de samenwerking maar een eenmalige overeenkomst die aanstuurt op 
lokatiegebonden, incidentele (projectmatige) en vooral produktgerichte 

!-effecten met een grote betekenis voor de materiële voorkant van de stad. 
De droom van de overheid om middels publiek-private samenwerking het 
primaat van de stedelijke planning in ieder geval met private actoren te delen 
komt vooralsnog niet uit. 

De huidige interpretatie van publiek-private samenwerking laat voorlopig 
weinig ruimte voor een structurele dialoog tussen stedelijke actoren. En dat 
terwijl de context waarbinnen vernieuwingsprojecten worden gerealiseerd, 
de behoefte aan een intensieve dialoog met marktpartijen voor de overheid 

steeds groter maakt. Stadsontwikkeling is immers geen eenmalig project. 
Steden ondergaan een voortdurend proces van transformatie, waarin ver

nieuwingsprocessen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Afstem
ming tussen deze processen wordt in het licht van een duurzame stadsont
wikkeling urgent. Anderzijds formuleren steeds meer actoren, in het verzelf
standigende veld van de stadsontwikkeling met meer ondernemerszin en een 
grotere eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijk van elkaar hun eigen visie: 
ze ontwikkelen hun eigen plan ('zelfplanning'). De synchronisatie van al deze 
plannen zou voor betrokken partijen èn de stad wel eens een win-win situatie 
kunnen opleveren. Er is echter nog geen noemer voorhanden waaronder 
deze afstemming, deze structurele dialoog kan plaatsvinden. Misschien is 
in dit kader voor het begrip co-produktie een belangrijke rol weggelegd. 

In dit betoog wordt geprobeerd de contouren van deze vorm van afstemming 

te schetsen. Hiervoor wordt geput uit praktische en wetenschappelijke 
bevindingen die naar aanleiding van publiek-private samenwerking aan het 
licht zijn gekomen. 

Publiek-private samenwerking: algemeen kader voor maatwerk 

De keuze om eerst enkele praktische ervaringen met publiek-private samen
werking de revue te laten passeren is bewust gemaakt. Veelal dient zo'n 
bespreking vooraf te worden gegaan door een theoretisch kader waarmee 
praktische ontwikkelingen kunnen worden verklaard en toegelicht. Maar in 
dit gevallijkt het relevant om de zaak om te draaien. Publiek-private samen-

57 



werking is namelijk bij uitstek uit praktische (financiële) overwegingen geïntro

duceerd. Niet in Nederland, maar in Amerika waar met behulp van deze 
speciale samenwerkingsconstructie begin jaren tachtig steden als Baltirnare 

aan een revival begonnen. Dat een vooraanstaand wetenschapper het begrip 

in Nederland introduceerde (Kreukels, Forum voor Stedelijke Vernieuwing 

1985) doet niet af aan het feit, dat er al allerlei politieke en praktische ontwik

kelingen gaande waren die een vlotte integratie van het begrip in de stedelij

ke planningspraktijk mogelijk maakte. En naarmate er vanuit de praktijk 
steeds meer vragen rezen naar optimalisering van de toepassingsmogelijkhe
den, werd er door de wetenschap intensiever op allerlei aspecten van 

samenwerking gestudeerd. 

Publiek-private samenwerking in de tweede helft van de jaren tachtig werd 
relatief eenvoudig door de landelijke politiek en vooral gemeentebesturen 

opgepikt. Het beloofde immers een panacee te zijn voor allerlei problemen 

die algemeen werden gevoeld. Doorslaggevend hierbij was de garantie die 
pps leek te bieden voor de financiering en uitvoering van projecten in het 
kader van stedelijke vernieuwing. 
Stedelijke vernieuwing· kan worden beschouwd als een reactie op het naar 

binnen gerichte karakter van de stadsvernieuwingspraktijk. In voorgaande 

jaren had de stadsvernieuwing zich ontwikkeld tot de fysieke vernieuwing en 

verbetering van voornamelijk woningen en wijkgebonden voorzieningen en 
openbare ruimten. Naast het succes van dit beleid op volkshuisvestingsge
bied, bleek het voor het (economisch) herstel van de stad als geheel funest. 
Een andere benadering was noodzakelijk. Onder het mom van stedelijke 
vernieuwing werd een nieuwe strategie geïntroduceerd, die tot doel had de 
aantrekkingskracht van de stad als modern en internationaal concurrerend 

vestigingsmilieu te vergroten. De strategie leek hierbij vooral gericht op het 

overtuigen van (internationaal opererende) bedrijven en draagkrachtige 
bevolking middels grootschalige ambitieuze multifunctionele, zeg maar gerust 

hele dure projecten. Hierbij stuitten veel gemeentebesturen op een probleem. 

Bij de overheid stond het terugdringen van het financieringstekort en de 

collectieve lastendruk centraal en dat liet weinig ruimte voor de verwezenlij

king van betreffende ambities. De oplossing werd gezocht in publiek-private 
samenwerking. Binnen dit nieuwe arrangement zouden particuliere investeer

ders immers zorg dragen voor de groeiende behoefte aan financieringszeker

heid bij de overheid. Pps werd hiermee de belangrijkste pijler onder het 
proces van stedelijke vernieuwing en kreeg met dit doel zelfs een plaats in 

het regeerakkoord van 1986. 
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Het middel was gevonden; restte de vraag hoe dit middel gestalte moest 
krijgen. Het betrof immers een nieuw fenomeen waarvan in Nederland geen 
concrete voorbeelden voorhanden waren. Wel circuleerden er enkele om
schrijvingen van het begrip, die in de opsomming van (rand)voorwaarden 
even vaag als omvattend waren. De definitie van ARKO-consult, opgesteld 
in opdracht van het rijk in 1987, werd over het algemeen als het meest 

adequaat beschouwd: 'Van PPS is sprake indien een of meer overheden en 
een of meer private partijen in een, door betrokken partijen opgezet organi
satorisch verband gezamenlijk werken aan het realiseren van een onderling 
overeengekomen doelstelling, met behoud van de eigen identiteit van elk der 

partijen waarbij elk der partijen zich met de eigen doelstellingen blijft identifi

ceren en met inbreng van middelen en risico-aanvaarding door elk der 
partijen en verdeling van de opbrengsten in overeenstemming daarmee'. En 
met dit uitgebreide recept ging men aan de slag, het rijk voorop. 
Na het opnemen van het begrip in het regeerakkoord van '86 stelde het rijk 
alles in het werk om samenwerking op alle planniveaus te promoten. Om de 
ervaring op het gebied van samenwerking te bundelen benoemde zij in 1988 
vijf voorbeeldprojecten, die op onvoorwaardelijke rijkssteun konden rekenen. 
Hieronder waren het Sphinx-Céramique terrein in Maastricht en Kop van Zuid 
in Rotterdam. Later werd deze lijst aangevuld met (potentiële) sleutelprojec

ten ruimtelijke inrichting, waarbij ook enkele projecten voor stedelijke vernieu
wing zaten: Den Haag Nieuw Centrum, Utrecht City Project en het bekende 
IJ-oevers Amsterdam. 

Volgt natuurlijk de vraag of men er in de praktijk in slaagt om deze projecten 
middels bovenstaande definitie van publiek-private samenwerking gestalte 
te geven. En of deze vorm van samenwerking inderdaad zo hoopgevend is 
als werd voorgesteld. 

Maastricht wordt regelmatig in de literatuur aangehaald als hèt voorbeeld van 
een succesvol pps-project, en wellicht niet onterecht als wordt gelet op de 
voortgang van het project. Het begon allemaal eind jaren tachtig, toen het 
bedrijf Sphinx-Ceramique, gesitueerd in het hartje van Maastricht liet weten 
te willen verhuizen naar een lokatie buiten de stad. Voor de gemeente 
Maastricht was dit dè kans om het beleid van binnenstedelijke vernieuwing 
op overtuigende wijze gestalte te geven. Niet in de laatste plaats omdat het 
ABP vanaf het begin liet weten, gedurende het hele traject betrokken te willen 

worden. In 1987 werd deze toezegging geformaliseerd middels een samen

werkingsovereenkomst. Uiteindelijk lukt dat, waar andere steden van dro
men: medio 1991 is men begonnen met de ontwikkeling van een ambitieus 
plan, waarvan de uitvoering naar verwachting tien jaar zal duren. 
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In Rotterdam dwingt de afwachtende houding van investeerders de gemeen
te tot een min of meer vrijblijvende invulling van publiek-private samenwer
king. Het uitschrijven van een prijsvraag moest het startsein geven voor een 
krachtige ontwikkeling van de Kop van Zuid. De marktsector zou hiervoor, 
samen met de gemeente garant staan. Het uitblijven van particulier initiatief 

dwong de gemeente voorlopig zelf een plan op te stellen. In samenspraak 
met Koolhaas werd een Masterplan opgesteld, dat welwillend door verschil

lende externe deskundigen op financieel-economische haalbaarheid werd 
beoordeeld. Het plan bleek pas in de markt te 'scoren' indien er een directe 
verbinding tot stand kwam met het stadscentrum. Dit advies werd door B&W 

gehonoreerd met de Erasmusbrug. De gemeente verwacht dat private 

actoren, nadat deze brug is gerealiseerd, alsnog (financieel) zullen participe

ren in concrete deelprojecten. 
Het Utrecht City Projekt is weer een ander verhaal. Bij dit project kost het 
de gemeente zeer veel moeite particulieren er van te overtuigen, dat samen
werking een meerwaarde oplevert voor het 'citygebied' waarin zij allen bezit 

hebben. Actoren ondernemen afzonderlijk van elkaar verschillende initiatieven 
om de kwaliteit van het plangebied te verhogen. De gemeente tracht deze 
initiatieven te bundelen middels een door haar zelf opgesteld binnenstads
plan. De discussie over verschillende plan-alternatieven blijkt echter al 
voldoende om een stevige breuk tussen de actoren te forceren. Men is niet 

bereid mee te werken aan de uitvoering van een plan waarin de belangen 
van de verschillende actoren onvoldoende zijn erkend. 

Bestudering van de verschillende projecten laat onmiskenbaar de indruk na, 
dat pps in het kader van stedelijke vernieuwing maar moeizaam gestalte 
krijgt. Na de hoge verwachtingen die met de introductie van het begrip 

gepaard gingen is het nu wellicht tijd voor meer realisme. Participanten raken 

langzaam doordrongen van de complexiteit van grootschalige herstructure
ringsplannen en realiseren zich, dat ontwikkeling en uitvoering van deze 

projecten veel inspanning en risico's metzich meebrengt. De veronderstelling 

dat deze risico's kunnen worden afgeschoven naar de particuliere partners 

is voorbarig. Maastricht lijkt hierbij eerder uitzondering dan regel. Binnen 
deze samenwerking wordt door publieke en private actoren zo effectief en 
efficiënt mogelijk en met duidelijke afspraken over inbreng van middelen en 

verdeling van risico's naar een gezamenlijk overeengekomen doel (het 
project) toegewerkt. Maar toch laat het ABP weten, nooit meer in zo'n vroeg 
stadium betrokken te willen worden bij een vernieuwingsproject. Ondanks 
dat er door de gemeente allerlei nieuwe (risico-mijdende) maatregelen 
werden geïntroduceerd zoals een flexibel plan en de garantie van korte 
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bestuurlijke procedures bleven er toch teveel ontwikkelingsrisico's over. 
Rotterdam en Utrecht representeren in deze een veel realistischer beeld. 
Binnen deze projecten is onvoldoende zicht op de inbreng van particulieren 
in de planontwikkeling en uitvoering. In Rotterdam zullen beleggers en 
ontwikkelaars wellicht bereid zijn te investeren in de concrete, rendabele 
deelprojecten, maar het is niet bekend wanneer private partijen zich finan
cieel zullen vastleggen. En dat terwijl de gemeente zelf volop investeert in 
infrastructuur en planontwikkeling. In Utrecht zijn wel degelijk contacten 
gelegd met private partijen en deze actoren zijn ook bereid te investeren in 
de upgrading van eigen bezit. Het lukt de gemeente vooralsnog niet deze 
initiatieven te koppelen aan de planontwikkeling voor een veel groter gebied. 
Private actoren blijken niet graag in de rol van 'deelgenoot' van de stadsont
wikkeling te worden gedrukt. 

Van alle voorbeeldprojecten benadert alleen Maastricht het recept voor een 
publiek-private samenwerking zoals ARKO die heeft gedefinieerd. Het gaat 
echter te ver om te veronderstellen dat pps, zoals dat midden jaren tachtig 
werd voorgesteld, helemaal niet zo'n geslaagd concept is. Het lijkt er veel 
meer op dat het begrip, dat we van publiek-private samenwerking hebben 
gevormd door de praktijk wordt ingehaald. ARKO heeft destijds een statische 
beschrijving opg~steld die sterk gericht was op formalisering van juridisch
organisatorische en economische aspecten van publiek-private samenwer
king. Het object van samenwerking, een concreet vernieuwingsproject werd 
hierbij als gegeven verondersteld. Dat was overigens volledig in overeen
stemming met de wijze waarop over stedelijke vernieuwing werd gedacht. 
Geïnspireerd door het produktgericht denken werd het object van samenwer
king, het produkt van stedelijke vernieuwing, als een kwaliteitsprodukt 
benaderd dat moest worden gebracht (fheewissen, 1991}. Succesfactoren 
op het gebied van pps werden ook voornamelijk gezocht in aspecten die het 
produktieproces beheersbaar moesten maken: het beperken van ontwikke
lingsrisico's, zoeken naar efficiënte en effectieve manieren van projectontwik
keling, het ontwerpen van waterdichte contracten of convenanten, etc .. 
Voor veel projecten, waaronder Rotterdam en Utrecht, gaat dit alles niet op. 
Veel energie dient juist te worden geïnvesteerd om het object van samenwer
king duidelijk te krijgen, om consensus te bereiken over het doel van de 
samenwerking en om een produktief netwerk te formeren. Reeds lang 
voordat juridisch-organisatorische en economische afspraken geformaliseerd 
kunnen worden is het proces van samenwerking in volle gang. Tijdens dit 
proces ontwikkelt zich bij actoren geleidelijk het inzicht, de visie op een 
project. Door voortdurende terugkoppeling groeien de verschillende doel stel-
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lingen of randvoorwaarden mee met de inzichten die aan het project ten 

grondslag liggen. Informeel en vrijblijvend wordt de markt 'afgetast' op zoek 
naar mogelijk gemeenschappelijke interesses en overeenkomstige standpun

ten op grond waarvan men in de toekomst als partners verder zou kunnen 

gaan. Parallel hieraan wordt de doelmatigheid van de uitvoerende organisatie 

versterkt. Condities die bepalend lijken voor het succes van pps zijn voor 

deze dynamische vorm van samenwerking niet maatgevend. Ze kunnen zelfs 

een averechts resultaat bewerkstelligen. 

Bij de beoordeling van publiek-private samenwerking in de praktijk zullen we 

steeds vaker worden geconfronteerd met deze dynamische kant, het proces
matige karakter van samenwerking. Immers, elke gemeente streeft onder 
het mom van publiek-private samenwerking toch naar maatwerk. ledere 
situatie van stedelijke vernieuwing is uniek, en vraagt om een specifiek traject 

van samen handelen. 

Publiek-private netwerken en procescondities 

. De problematisering van samenwerking spreekt onderzoekers aan; er wordt 

veel gestudeerd op het fenomeen samenwerking in al haar facetten. Vanuit 
verschillende disciplines worden interessante, nieuwe inzichten aangedragen 

die direct worden vertaald naar praktische aanbevelingen op projectniveau. 
Vooral de bestuurs- en organisatiekunde laat zich wat dit betreft niet onbe

tuigd. Dit is eenvoudig te verklaren door de wens om middels pps tot een 
herschikking van taken en verantwoordelijkheden te geraken tussen overheid 

en particuliere sector, tussen overheden onderling en binnen overheden zelf. 
Dit alles leidt tot nieuwe interventiemodellen, andere manieren van sturen. 

Kouwenhoven (1991) situeert het begrip publiek-private samenwerking 

binnen deze nieuwe constellatie. Met behulp van de besturings-en netwerk
benadering verricht hij grensverleggend werk in de conceptualisering van 
het begrip. In de netwerkbenadering draait alles om actoren en de relaties 

tussen deze actoren. Binnen een netwerk spelen hiërarchische verhoudingen 
(en een vorm van centrale sturing) geen rol, maar is de wederzijdse afhanke

lijkheid tussen actoren bepalend voor de vorm die het netwerk aanneemt. 

Kern van het netwerkdenken is, dat voor de oplossing van een probleem het 

denken en handelen van actoren op elkaar moet worden afgestemd. Kou
wenhoven beschouwt publiek-private samenwerking als een netwerk van 

bijzondere aard, waarbij de overheid in hoofdzaak een coördinerende taak 
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heeft. Zijn praktische aanbevelingen betreffen dan ook de condities die het 
afstemmen van denken en handelen binnen pps moeten vereenvoudigen. 
Hij onderscheidt zogenaamde 'start-' en 'proces-condities'. Veel van de door 

Kouwenhoven genoemde procescondities klinken onwaarschijnlijk vanzelf
sprekend in de oren zoals adequate begeleidings- en controlemogelijkhe
den, adequate projectorganisatie en wettigheid. De startcondities verwijzen 
daarentegen naar omstandigheden, die een noodzakelijke voorwaarde 
vormen voor het ontstaan van publiek-private samenwerking: interdependen
tie (wederzijdse afhankelijkheid), doelconvergentie, de aanwezigheid van een 

netwerk en een makelaar (koppelaar). 

Voor Teisman (1993} zijn deze (start)condities eveneens een belangrijke 

voorwaarden voor samenwerking, maar hij voorziet ze van een dynamisch 
karakter. De startcondities zijn niet op voorhand aanwezig, maar 'groeien' 
tijdens een complex besluitvormingsproces. Bij dit proces zijn diverse actoren 
betrokken, die allen belang hebben bij het project maar niet door andere tot 

medewerking kunnen worden gedwongen (de interdependentie van Kouwen

hoven). De opdracht is om middels besluitvorming dusdanige gunstige 
voorwaarden te ontwikkelen dat de benodigde condities alsnog bereikt 
worden. Teisman gaat ervan uit dat de gunstige voorwaarden worden 
geschapen indien actoren in een proces van doorgaande interactie elkaar 
op de hoogte kunnen stellen van hun opvattingen over de gewenste ontwik

keling van een project. Teisman is hierbij vooral geïnteresseerd in de wijze 
waarop betrokkenen tijdens het besluitvormingsproces keer op keer opnieuw 
vaststellen wat ze willen op basis van actuele kennis over wat andere willen 
en op basis van wat mogelijk is. 

Beide studies benoemen op basis van de netwerkbenadering praktische 

condities die een rol spelen bij het ontstaan en functioneren van publiek

private samenwerking en leveren als zodanig een waardevolle bijdrage aan 
het succesvol implementeren van samenwerking. Kouwenhoven beperktzich 
hierbij op de gezamenlijke uitvoering van projecten: zijn aanbevelingen zijn 
gericht op het vervolmaken van het proces van projectontwikkeling. Teisman 

op zijn beurt dynamiseert het proces van samenwerking. Volgens Teisman 
worden veel condities pas tijdens het proces van samenwerking ingevuld. 
Samenwerking betreft een complex en continu proces waarbij stap voor stap 
wederzijdse doelen en motieven worden afgetast, om uiteindelijk ooit of 
wellicht nooit tot projectontwikkeling te geraken. 
Tegen deze achtergrond kan niet langer worden volgehouden dat samenwer

king slechts een formeel, statisch arrangement betreft dat doelbewust wordt 
gecreëerd ten behoeve van de realisatie van een project. 
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Ook binnen de ruimtelijke wetenschappen gaan er stemmen op om samen
werking te plaatsen binnen het realistische perspectief van een procesmatige 
stedelijke planning. Het planologische wereldbeeld correspondeert hierbij met 

dat van Kouwenhoven en Teisman: een wereld van handelende mensen die 
samen vorm, inhoud en zin geven aan hun leefomgeving. In het verlengde 
hiervan worden inzichten in het gedrag van actoren, voor zover ruimtelijk 
relevant, gebruikt bij het oplossen van ruimtelijke problemen. Deze benade
ring wint aan populariteit naarmate duidelijk wordt dat niet alleen de overheid, 
maar ook maatschappelijke actoren als co-producenten de uitkomsten van 
het ruimtelijk beleid beïnvloeden. De ruimtelijke structuur maakt interactie, 

samen handelen en samen-leven mogelijk maar ondergaat tegelijkertijd de 
gevolgen van het samen handelen. Door interactie, door daaruit voortvloeien
de processen of door min of meer autonoom verlopende natuurlijke ontwik
kelingen (veranderende zingeving, interpretaties) wordt de sociaal-ruimtelijke 
structuur bij voortduring herbevestigd of veranderd. In een poging het 
ruimtelijk (overheids)beleid beter op deze dynamiek afte stemmen wordt het 

concrete handelen van actoren als uitgangspunt genomen. En aangezien 

menselijk handelen geschiedt aan de hand van motieven, argumentaties of 
'utopische intenties' dienen ook deze achterliggende redenen meegenomen 

te worden bij de beoordeling van mogelijkheden om samen te handelen. Het 
zijn deze factoren die onze verantwoordelijkheid voor de leefomgeving 

expliciteren (Mastop 1993). 
De handelingsgerichte benadering levert hierdoor een duidelijke meerwaarde 
op in vergelijking met bovenstaande bestuurlijke studies. Het ondersteunt 
namelijk het feit dat de ruimtelijke inrichting van de stad niet alleen kan 
worden beoordeeld als het resultaat van het handelen van enkele strategisch 
opererende actoren in een netwerk. Het motief achter het handelen: voor 
de overheid het stedelijk beleid en voor actoren hun eigen visie bepalen in 
belangrijke mate de kans op succes bij samenhandelen. 

Co-produktie: informele dialoog over motieven achter het 
samen handelen 

Hiermee komen we op een cruciaal punt. Onze strikte interpretatie van het 
begrip publiek-private samenwerking lijkt weinig aanknopingspunten te 
bieden voor een structurele dialoog tussen stedelijke actoren. Dit heeft 

actoren echter niet belet om onder het mom van publiek-private samenwer
king allerlei initiatieven te ontplooien die wel degelijk potentie hebben voor 
een blijvende vorm van samenwerking. Veel van deze initiatieven betreffen 
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een breed opgezette dialoog waarin het motief achter het toekomstig hande
len de hoofdrol speelt. De breedte van de dialoog representeert tevens de 

kracht, de mogelijkheid om het draagvlak voor het samenhandelen zo groot 
mogelijk te maken. Om deze breedte niet bij voorbaat in te perken wordt niet 
vastgehouden aan formele samenwerkingsarrangementen. Gekozen wordt 
voor informele, dynamische overlegstructuur zoals een brede klankbord
groep, die adaptief en flexibel kan reageren op ontwikkelingen die zich 

voordoen. 

Er is een belangrijke reden aan te wijzen waarom deze informele vorm van 
samenwerking wellicht ook de enige mogelijkheid biedt om te komen tot een 

structurele dialoog. In het verzelfstandigende veld van de stadsontwikkeling, 

met meer ondernemerszin en een grotere eigen verantwoordelijkheid voor 
actoren, formuleren steeds meer actoren onafhankelijk van elkaar hun eigen 
motief, ze ontwikkelen hun eigen plan (Gevers 1984). Naarmate hetveld van 
stedelijk beleid steeds complexer wordt, er steeds meer actoren met een 
eigen plan het veld betreden en de samenhang tussen deze actoren ondui
delijker wordt, groeit de behoefte aan coördinatie of synchronisatie van al 
deze plannen. De mogelijkheden voor coördinatie schuilen echter niet langer 
in top-down sturing in hiërarchische verhoudingen. Met de acceptatie van 

het wereldbeeld waarin min of meer afzonderlijke actoren met verschillende 

en tegengestelde motieven en onafhankelijke posities, samen in complexe 
netwerken vorm, inhoud en zin geven aan hun leefomgeving, betreft coördi
natie het proces van mede richtinggeven in dit netwerk (Kickert, 1991). De 

noodzaak voor actoren om binnen deze constellatie hun plan af te stemmen 
op een gemeenschappelijke visie ontbreekt hierbij: private actoren zijn of 
voelen zich niet verplicht om in samenspraak met de overheid hun plannen 
te overleggen. Dat maakt een dialoog over de stadsontwikkeling (als zo'n 
algemene visie) middels formele arrangementen tot een uiterst moeilijke 
zaak. Het ontbreekt immers aan de basis voor een formele vorm van samen
werking: de wederzijdse afhankelijkheid (vergelijk de studie van Kouwenho
ven en Teisman). Het afstemmen van wederzijdse (zelf)plannen is meer een 
kwestie van de vrije, informele overeenkomst. 

Dit neemt overigens niet weg dat het op informele wijze afstemmen van 
individuele motieven een meerwaarde kan opleveren voor betreffende 
actoren. De premie op een vrijblijvende vorm van samenwerking is immers 
optimaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van synergie (win-win situaties) of een 
breed gedragen stedelijk beleid. De boete, indien afstemming achterwege 

blijft, is niet dat de wereld stil staat maar dat de zaak zelf minder zal worden 
gediend. 
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Stedelijke actoren wachten niet op allerlei nieuwe conceptuele kaders die een 
structurele dialoog ondersteunen. Recente ontwikkelingen in de stedebouw
kundige praktijk tonen dit aan. Om het motief achter het samenhandelen 

duidelijk te krijgen vindt steeds vaker een dialoog plaats tussen actoren van 

diverse pluimage, waarbinnen stap voor stap de aard van de opgave en de 

haalbaarheid van plausibele oplossingen in kaart worden gebracht (Van der 
Valk, 1994). De vraag welke oplossingen als 'haalbaar' worden beoordeeld 

laat hij buiten beschouwing. hij richt zijn aandacht specifiek op de vraag hoe 
zo'n stapsgewijs proces moet worden ingericht; welke instrumenten biedt 

de planningspraktijk om over een vaag initiatief als bijvoorbeeld een duurza
me stadsontwikkeling een brede discussie te voeren. 

De zoektocht naar instrumenten wordt wellicht het best weergegeven door 

de studie naar zogenaamde informele planfiguren (Tilman, 1992). De resulta
ten van de publiek-private projectplanning hebben bij de gemeentelijke 
overheid geleid tot het besef dat de planningsopgaven méér inhoud dan het 

ad-hoc realiseren van gebouwen op aantrekkelijke lokaties. Vemieuwingspro

jecten maken deel uit van de bestaande stedelijke structuur en dienen als 

zodanig in een breder kader te worden geplaatst. Dit kader is er in de loop 
der jaren niet overzichtelijker op geworden.ln een poging (sectorale) initiatie

ven met elkaar in verband te brengen hebben gemeenten naast de gangbare 
formele planconcepten recent een nieuwe generatie overkoepelende stads
plannen geïntroduceerd; plannen waarbij middels uitgebreid overleg met 

allerlei actoren een betere afweging en motivering van ruimtelijke beslissingen 

wordt nagestreefd (Fassbinder 1994). Zo'n plan vertegenwoordigd niet langer 
een eindbeeld, maar dient voornamelijk als inzet van discussie tussen alle 

betrokken actoren: overheid, bewoners, beheerders, project-ontwikkelaars, 

beleggers, eigenaren en gebruikers. Het is niet toevallig dat parallel aan de 

introductie van deze nieuwe planfiguren ook allerlei nieuwe vormen van 

overleg hun opwachting maken. 
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Samenwerking in Nederlandse gemeenten: 
Centrummanagement als voorbeeld 

Jacques van Dinteren 

Inleiding 

De werkwijze van de overheid is de laatste decennia aan belangrijke veran

deringen onderhevig geweest. Het idee dat de overheid voor nagenoeg alles 
zorg zou moeten dragen, heeft plaats gemaakt voor een genuanceerdere 
opvatting. De overheid kan het immers niet alleen en heeft bijvoorbeeld 
particuliere investeerders nodig om plannen gerealiseerd te krijgen. Het gaat 

echter niet alleen om het financiële aspect. Het is ook van belang dat voor 
de plannen van overheidswege een duidelijk draagvlak bestaat. Dat is zeker 
niet altijd het geval. Een goed voorbeeld zijn in dit verband de plannen voor 
city-vorming zoals die in de jaren zestig werden opgesteld in nagenoeg elke 
zichzelf respecterende stad. De oppositie tegen dat soort plannen groeide 
en leidde ertoe dat in 1971 I 1972 iets van een revolutie door het land waarde, 
er op gericht de grootschalige commerciële projecten in binnensteden tegen 
te houden. Dat resulteerde in het "bouwen voor de buurt", het terugbrengen 
van de woonfunctie in de binnenstad. Een tegenbeweging die soms weer 

naar het andere uiterste doorsloeg, vooral ook omdat zo'n zwaar accent op 

sociale woningbouw werd gelegd. 

Niet alleen dus de financiering van de plannen, maar ook het draagvlak bij 

betrokken partijen is van groot belang. Om de haalbaarheid van haar plan
nen te vergroten, zoeken lokale overheden uiteenlopende vormen van 
samenwerking met diverse, vooral private, partijen. 

In deze bijdrage zal aan de samenwerking tussen private en publieke partijen 
aandacht worden geschonken. Het gaat daarbij om alleen het lokale niveau. 
Bewust wordt hier gesproken van samenwerking en niet van co-produktie. 
Samenwerking wordt hier als breder gezien dan co-produktie, al is het 

misschien meer een wat taalkundige discussie. Co-produktie lijkt meer naar 
concrete bouwactiviteiten in een stad te verwijzen. Een aanduiding als 

"samenwerking" laat wat meer ruimte voor zaken als overleg, promotie en 
beheer. 
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Eerst zal kort worden ingegaan op een grove typologie van publiek-private
samenwerkingsvormen. Daarna zal worden aangegeven dat dergelijke 
vormen van samenwerking een kans van slagen hebben als daar een goed 
plan aan ten grondslag ligt. In diverse situaties gaat het dan primair om een 
ruimtelijk of ruimtelijk-economisch plan. Tot slot zal nader worden ingegaan 
op één specifieke vorm van samenwerking tussen publieke en private 
partijen, te weten stadscentrum-management. 

Samenwerking 

Samenwerking tussen publieke en private partijen op lokaal niveau kan 
uiteenlopende aspecten betreffen. Deze bijdrage beperkt zich tot de ruimtelij
ke en de economische terreinen. Op dat vlak kan samenwerking in zijn 
eenvoudigste vorm beginnen met overleg tussen publieke en private partijen 
om plannen op elkaar af te stemmen. Verder kan het bijvoorbeeld gaan om 
de promotie van stad, eventueel gepaard gaande met acquisitie-activiteiten. 
Veel meer gewicht krijgt de samenwerking als het gaat om de ruimtelijke en 
stedebouwkundige ontwikkeling van een plaats of een deel daarvan. Het 

beheer van de ruimte en de daarin aan te treffen functies is een ander as
pect waarbij sprake kan zijn van een bepaalde vorm van samenwerking 
tussen · publieke en private partijen. 

Bij de aanduiding "private partijen" wordt nogal snel gedacht aan onderne
mers en de vastgoedsector, maar zeker ook bewoners kunnen een rol 
spelen. Wel moet worden vastgesteld dat die rol tot nog toe vaak beperkt 
is gebleven tot vraagstukken rond stedelijke vernieuwing en beheer. Vooral 
bij promotie en ontwikkeling staan economische motieven voorop en komen 

bewonersgroeperingen niet of in veel mindere mate in beeld. 

De samenwerking die door overheden wordt gezocht, is terug te voeren op 
de reeds genoemde gewijzigde overheids-opstelling waarbij gekozen wordt 
voor strategische planning. Daar komt bij dat lokale overheden meer aan

dacht zijn gaan schenken aan de ontwikkeling van hun gemeente, daarin 
gestimuleerd (zo niet opgejaagd} door de toegenomen concurrentie tussen 
met name steden. Die concurrentie wordt in de hand gewerkt door onder 
meer de schaalvergrotingsprocessen die zich voltrekken. 
Kiezen voor strategische planning betekent dat een heldere visie wordt 
geformuleerd die in strategische doelstellingen wordt vertaald. Voor de 
middellange termijn worden die doelstellingen uitgewerkt in actiepunten. De 
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realisatie daarvan is zelden een zaak van alleen de lokale overheid. Vandaar 
dat bij de opstelling van die plannen andere partijen moeten worden betrok
ken. Maar ook al bij de formulering van de eerste ideeën moeten in de 
gedachtenlijn van de strategische planning de andere betrokken partijen 
worden ingeschakeld. Niet inspraak achteraf Garen zeventig), maar inspraak 
vooraf. 

In het licht van die keuze voor een aan het bedrijfsleven ontleende strate
gische aanpak zijn gemeenten meer als een ondernemer gaan opereren 
("the entrepreneurial city" of "de ondernemende gemeente"). Ze zijn in die 
zin "ondernemend" dat op zoek wordt gegaan naar nieuwe ideeën, nieuwe 
markten, nieuwe doelgroepen. Het gevaar is daarbij soms aanwezig dat zo'n 
sterke nadruk wordt gelegd op het nieuwe en dus op de stedelijke ontwikke
ling, dat er te weinig oog is voor het reeds gebouwde, voor de bestaande 
stad en dus voor herstructurering en herontwikkeling. 

Werken langs de lijnen van de ondernemende gemeente heeft consequenties 
voor de dienstverlening door de gemeente. In haar werken en handelen 
moet de gemeente de marktgerichte werkwijze tot uitdrukking laten komen. 
Dat krijgt op zeer uiteenlopende manieren vorm, bijvoorbeeld door informeel 
overleg met ondernemers en bewoners of, wat meer geïnstitutionaliseerd, 

in de vorm van stadscentrummanagement, stads-panels en publiek-private 
samenwerkingsverbanden. De overheidsorganisatie moet daarop worden 
aangepast. Daarbij is de "één-loketfunctie" voor ondernemers nog een 
eenvoudige stap, maar het kan worden doorgetrokken in de richting van een 
concern-model voor de totale organisatie. Een bekend voorbeeld van het 
laatste is de bestuurlijke organisatie in de gemeente Tilburg (bekend als "het 
Tilburgs model"). Dit wordt gekenmerkt door een op het bedrijfsleven ge
inspireerde inrichting van de organisatie en vooral ook door de betere 
aansluiting van gemeentelijke diensten en stedelijke produkten op de wensen 
vanverschillende groepen van "afnemers". 

Uiteenlopende vormen 

Samenwerking tussen publieke en private partijen op meer ruimtelijke (of 
stedebouwkundige) en meer economisch geïnspireerde thema's kan voor 
de stad als geheel worden opgepakt of voor een deel van de stad, waarbij 
een deel ook een bouwblok kan zijn. In Figuur 1 is dit schematisch weer
gegeven. Het figuur wekt de suggestie dat een en ander duidelijk valt te 
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scheiden. Maar tussen de ruimtelijke/ stedebouwkundige en de economische 
invalshoek is zo'n scheiding moeilijk aan te brengen. Veelalligt de nadruk 
op de economische ontwikkeling en moet de ruimtelijke ontwikkeling daar

voor de juiste condities scheppen. 

Figuur 1 

I Stad 
11 

Stadsdeel I 
RuimteliJk/stedebouwkundig Type 1 

Economisch Type 2 Type 3 

Samenwerking tussen de lokale overheid en private partijen komt in de 
combinatie van ruimtelijke ontwikkeling- stedelijk niveau feitelijk niet voor. 
Het gebied waar het om gaat lijkt te groot om het op het vlak van de hier 
behandelde thema's georganiseerd te krijgen. Dit neemt niet weg dat bij de 
opstelling van bijvoorbeeld gemeentelijke structuurschetsen soms diverse 

externe werkgroepen worden ingesteld, die met name uit vertegenwoordigers 

van uiteenlopende organisaties bestaan. Voor zover er sprake is van samen
werking heeft dat in dit geval geen structureel karakter. 

Meer concrete mogelijkheden voor samenwerking op ruimtelijk of stede
bouwkundig vlak (het eerste type in Figuur 1) liggen op het schaalniveau van 

een wijk of buurt of nog lager. Dan valt te denken aan wijk- en buurtbeheer. 
Of als het gaat om de ontwikkelingskant aan public-private partnerships rond 

concrete bouwprojecten. De vaak multifunctionele projecten in stations-
omgevingen zijn daarvan een goed voorbeeld, maar ook een ontwikkeling 
als de Kop van Zuid in Rotterdam of de Brabantse Poort in Nijmegen kunnen 
worden genoemd. Toch blijkt bij dergelijke PPP's dat die niet louter en alleen 
ruimtelijke of stedebouwkundige doelen dienen. Ze worden primair opgezet 
om economische ontwikkelingen te stimuleren. Bij de wat grootschalige, 

prestigieuze projecten speelt vaak ook de verbetering van het stedelijk imago 
een rol. 

Een tweede vorm van samenwerking ligt op het economische vlak en betreft 

de gehele gemeente. Bij deze vorm vallen vooral de commissies op die 

meedenken over de gewenste economische ontwikkeling van een stad. 
Commissies die vaak worden voorgezeten door, dan wel geheel bestaan uit 

72 



(oud)ondernemers, (oud)burgemeesters en professoren. Voorbeelden zijn 
in diverse steden te vinden. Soms worden meerdere steden tezamen geno
men, zoals bijvoorbeeld het geval was bij Arnhem/Nijmegen en bij de 
Brabantse steden. 

Bij het derde type van samenwerking gaat het om de economische ont
wikkeling van deelgebieden in de stad. Het kan gaan om de ontwikkeling van 
onder meer bedrijventerreinen of kantorenlokaties, maar vaak gaat het om 
binnensteden en met name binnenstedelijke winkelcentra. Zeker nu de laat
ste jaren de kantorenmarkt voor projectontwikkelaars en beleggers minder 

interessant is geworden, is er sprake van extra aandacht voor de herontwik
kelingsmogelijkheden in binnenstedelijke winkelcentra. Voorbeelden zijn er 
te over (Breda, Eindhoven, Leiden, 's Hertogenbosch, Rotterdam, Den Haag 
enzovoorts). 

Bij dergelijke binnenstedelijke ontwikkelingen en de mogelijke samenwerking 
daarbij tussen publieke en private partijen komt centrummanagement in 
beeld als een organisatiekader dat er op gericht is de binnenstedelijke 
ontwikkeling te stimuleren. Op zich stelt dat weinig voor als niet eerst of 
meteen aan het begin van de samenwerking grondig is nagedacht over de 
te kiezen ontwikkelingsrichting en de gedetailleerde uitwerking daarvan. In 
deze bijdrage zal dit worden gemustreerd aan de hand van Tilburg waar door 
de gemeente is gekozen voor het ontwikkelen van een plan voor de bin
nenstad tezamen met alle betrokken partijen en waarbij nu gezocht wordt 
naar de meest geschikte vorm van centrummanagement om de voorgestane 
ontwikkeling te realiseren. 

Het Tilburgse plan voor de binnenstad 

De problemen in de Tilburgse binnenstad zijn zeer uiteenlopend. Het centrale 
deel van de stad wordt door de gebruikers ervan als sfeerloos getypeerd. 
Het ontbreken van een historisch stadshart speelt daarin een rol, maar zoiets 
kan niet worden geconstrueerd. De stedebouwkundige kwaliteit en die van 
de openbare ruimte laat te wensen over, het winkelapparaat is in kwantitatief 
en kwalitatief opzicht beneden de maat, enzovoorts. Daar staat tegenover 
dat de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid goed zijn. Zelfs beter dan 
in menige vergelijkbare stad. Ook de uitgaansmogelijkheden vormen een 
sterk punt. In het algemeen overheersen echter de zwakke punten. 
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Enkele jaren geleden besloten burgemeester en wethouders dat de verbe
tering van de kwaliteit van de binnenstad een zaak was van alle betrokkenen. 
Dat leidde tot de oprichting van het Platform Binnenstad dat ruim dertig 
organisaties telde. Dat was eigenlijk een te groot aantal. Het was een te 
amorf geheel met organisaties waarvan het niet altijd duidelijk was namens 
hoevelen werd gesproken. In september 1994 werd het platform daarom 
opgeheven. Tegelijkertijd werd voor een ander traject gekozen. Volgens het 
college van burgemeesters en wethouders moest er een integrale visie op 
de binnenstad komen. Een visie die op een zo breed mogelijk draagvlak 
moet kunnen rekenen, een kader moet bieden voor de diverse te ontwikke
len projecten en die moet leiden tot een opmerkelijke verbetering van de 
kwaliteit in de binnenstad. Deze visie diende te worden opgesteld door een 
extern projectleider. Deze moest in staat zijn een brug te slaan tussen de 
partijen onderling en tussen die partijen en de gemeente. 

Om zo'n visie op te kunnen stellen, is gestart met het afnemen van zo'n 25 
interviews bij betrokkenen: bewoners, winkeliers, ondernemers in de kanto
rensector, directeuren van de Tilburgse musea, enzovoorts. Tevens werden 
vier werkconferenties gehouden met wat werd aangeduid als de vertegen
woordigers van "publieksgroepen". De opmerkelijkste bijeenkomst was die 
met een vijftiental 12 tot 15-jarigen. Als je bezig bent met plannen voor de 
toekomst, waarom dan niet ook de mogelijke toekomstige gebruikers van 
de binnenstad gehoord, zo was het achterliggende idee. In hun kritiek op 
de huidige situatie deed de jeugd niet onder voor de volwassenen. Hun 
kritiek, maar ook hun oplossingen werden breed uitgemeten in de landelijke 
pers. De zogenaamde kinderconferentie bleek nieuws te zijn voor onder 
meer landelijke kranten, Omroep Brabant en het Jeugdjournaal. 

Uit de diverse gesprekken en conferenties kwam duidelijk naar voren dat er 
weinig waardering is voor de binnenstad. Vele ideeën voor verbetering 
werden aangedragen, sommige heel concreet en direct uitvoerbaar, andere 
vielen in de categorie dolle ideeën, maar gaven wel de aanzet voor het 

zoeken naar creatieve oplossingen. 
Op grond van die zeer gevarieerde suggesties en ideeën is gezocht naar 
een toekomstgerichte strategie waarin alle partijen zich zo goed mogelijk 
moeten kunnen herkennen. Niet voor de volle 100%, want dat is onmogelijk. 
Alle betrokken partijen kregen te horen dat gezocht werd naar een werkplan 
waarin een ieder zo'n 60 tot 70% van zijn ideeën verwezenlijkt zou zien. Nu 
recent de "terugkoppelbijeenkomsten" zijn gehouden, mag worden geconsta
teerd dat die 60 à 70% is gehaald. De binnenstadsnota zal na goedkeuring 
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door B&W in het voorjaar van 1995 de brede inspraak ingaan. 

Alle betrokkenen waren het er over eens: de regionale functie van de binnen
stad moet worden verbeterd, niet alleen op het gebied van de detailhandel, 
maar ook op het vlak van kantoorfuncties, cultuur en uitgaan. Daarbij gaat 
het niet alleen om de kwaliteit van die functies, maar ook om een verhoging 
van de kwaliteit van de omgeving: de stedebouw en de openbare ruimte. 
Voor wat betreft de ruimtelijke structuur wordt in het nu gereed zijnde 
concept-plan aangesloten bij de reeds bestaande deelgebieden die in de 
binnenstad kunnen worden onderscheiden (Figuur 2). Alleen het gebied 
rondom het Pieter Vreedeplein (aan de oostzijde van de binnenstad) heeft 
tot nog toe een onvoldoende duidelijke functie. Gezien de hier aanwezige 
ruimte is dit gebied van strategisch belang voor de toekomstige kwaliteits
verbetering van de binnenstad. Een goed project op deze plaats zal een 
vliegwielfunctie vervullen voor het proces dat in gang moet worden gezet. 
Daarbij wordt gedacht aan een invulling met als hoofdaccent detailhandel, 
vooropgesteld dat de marktmogelijkheden voor zo'n ontwikkeling aanwezig 
zijn. Dat zal nader worden onderzocht. 
Dit zal er toe leiden dat het winkelgebied in nog veel sterkere mate een 
zwaartepunt krijgt in het oostelijke deel van de binnenstad. Met de cultu
reelfrecreatieve concentraties die zijn gedacht rond het Stadspark/Oude 
Markt (zuidzijde) en rond het nvolipark/Heuvel (oostelijke kant van de 
binnenstad) ontstaat zo een diagonaal van publiektrekkende functies. Daar
naast worden nog het woongebied, de kantorenconcentratie in de Spoor
zone en het bestuurscluster rond onder meer de stadskantoren onderschei
den. 
Vooral de ideeën over de toekomstige detailhandels-ontwikkeling hebben 

de tongen losgemaakt. De concentratie van het winkelgebied is op de 
langere termijn echter noodzakelijk omdat het huidige winkelgebied een veel 
te langgerekte vorm heeft. 
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Figuur 2 Ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de Tilburgse binnenstad 
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Stadscentrummanagement in Tilburg? 

Duidelijk is dat zowel bestuurders als binnenstedelijke groeperingen, los van 
de concrete inhoud van de plannen, tevreden zijn over de nu ingeslagen 
weg. Het is de bedoeling dat de bij de binnenstedelijke ontwikkeling betrok
ken partijen in de toekomst in een vroegtijdig stadium mee blijven praten 
over de te maken keuzes. Door de Tilburgse binnenstadsorganisaties is in 
het recente verleden vaak het bezwaar geuit dat zij pas in een zeer laat 
stadium de mogelijkheid kregen op plannen en projecten te reageren. 
Hierdoor werd door hen een te geringe beïnvloedingsmogelijkheid gevoeld. 

In een gesprek tussen enkele raadsleden en een vertegenwoordiging van 
binnenstadsorganisaties in december 1993 is dit nogmaals gesignaleerd en 
is door de raadsleden aangegeven dat dit aspect van communicatie dient 
te worden verbeterd: geen inspraak op beslissingen, maar inspraak in 
beslissingen. In het voorjaar van 1995 wordt daarom met alle relevante 
groeperingen gesproken over de wijze waarop dat organisatorisch vorm 
moet krijgen. 
Centrummanagement wordt in de conceptnota over de binnenstad als een 
mogelijk kader voor de organisatie van binnenstedelijk beheer en binnen
stedelijke ontwikkeling en promotie genoemd. Dit concept is sinds het einde 
van de jaren tachtig sterk in de belangstelling gekomen. Opmerkelijk is 
daarbij dat de aanduiding binnenstadsmanagement nauwelijks wordt ge
bruikt. De aandacht gaat tot nog toe sterk uit naar de publiektrekkende func
ties in het stadscentrum (het meer economische deel van de binnenstad) 
waar de binnenstedelijke detailhandel en horeca zijn geconcentreerd. In alle 
thans bekende gevallen van centrum-management-organisaties maken be
woners daar (nog) geen deel van uit. 

Stadscentrum-management kan worden gedefinieerd als een instrument dat 
aan het gecompliceerde proces van produktverbetering sturing kan geven 
en het beheersbaar kan maken. Het is een structureel organisatiekader voor 
publieke en private partijen, gericht op de herstructurering en het beheer van 
de binnenstad. 

Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van dit concept en het opzetten van 
een daarbij passende gemeentelijke organisatie zijn in de nota over de 
Tilburgse binnenstad de volgende twee actiepunten geformuleerd: 

* Nagaan welke vorm van centrummanagement onder welke voorwaar
den kan rekenen op een groot draagvlak bij de bij de binnenstad 
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* 

betrokken partijen. Die organisatie nader uitwerken voor wat betreft 

participanten, vorm, taken, instrumentarium, enzovoorts. 
Uitgaande van een vorm van centrummanagement (maar ook bij het 

uitblijven daarvan) nagaan hoe de huidige werkmethode binnen het 
gemeentelijk apparaat daar op aansluit. 

Vooralsnog wordt in Tilburg dus uitgegaan van gescheiden organisaties voor 
enerzijds de private partijen en anderzijds de gemeente. Op grond van 
praktijkervaringen blijkt dat deze zaken vanwege verschillende invalshoeken 
moeten worden onderscheiden. Zo heeft de lokale overheid over meerdere 

belangen te waken dan alleen over die van de in de binnenstad werkzame 
partijen. Toch hoeft dit niet te betekenen dat in de uiteindelijke organisatie 
een en ander strikt wordt gescheiden. Juist het onderscheiden en het al dan 
niet organisatorisch scheiden is onderwerp van studie. 

Praktijkervaringen 

In een aantal steden wordt al een aantal jaren ervaring opgedaan met 

centrummanagement Voorbeelden zijn Nijmegen, Zaandam en Amersfoort. 

Relatief recente organisaties zijn te vinden in bijvoorbeeld Maastricht en 's

Hertogenbosch. De ervaringen die onder meer in deze steden zijn opgedaan, 
zullen gebruikt worden in het ontwikkelen van een organisatiemodel voor de 
Tilburgse binnenstad. Want een kant-en-klaar-model voor centrummanage
ment bestaat niet. Er zijn zeer uiteenlopende vormen denkbaar en ook de 
inhoudelijke doelen kunnen verschillen, al is er op hoofdlijnen daar nu juist 
geen verschil omdat het in alle thans bestaande gevallen gaat om het 

vergroten van de attractiviteit van dit stadsdeel en daardoor het versterken 
van het economisch functioneren. 
In de uitwerking zijn er talrijke verschillen. Niet alleen waar het gaat om de 
precieze organisatorische vorm, maar ook voor wat betreft zaken als het 
gebied waar stadscentrummanagement wordt toegepast. Gaat het alleen om 

het kernwinkelgebied of betreft het de totale binnenstad? Die keuze heeft ook 
weer gevolgen voor de partijen die in de organisatie zitting moeten nemen. 

In theorie kunnen veel partijen deelnemen in centrummanagement Het is 

zaak om het aantal partijen zo beperkt mogelijk te houden en de organisatie 
in eerste instantie vooral te baseren op de direct betrokkenen. In de eerste 

plaats zijn dat de binnenstedelijke ondernemersorganisaties. Andere on
dernemersorganisaties die op stedelijke of zelfs landelijke schaal opereren, 
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moeten buiten de kerngroep blijven. Zij kunnen anders in conflict komen met 
hun achterban in andere delen van de stad. Wel kunnen dergelijke organisa
ties plaatsnemen in een adviesraad. 

Naast de binnenstedelijke ondernemersorganisaties wordt in de thans 
bestaande centrum-managementorganisaties de gemeente als een belang

rijke partij gezien. Wel beschouwd kan echter de gemeente ook worden 
gezien als een partij die de aandacht niet mag richten op alleen de binnen
stad. In de praktijk blijkt dit echter tot weinig problemen te leiden. Aangezien 
de gemeente bovendien vaak één van de belangrijkste, zo niet de belangrijk

ste verstrekker is van financiële middelen voor het centrummanagement, lijkt 

het haast onontkoombaar dat de gemeente in die organisatie ook meepraat. 
De derde "primaire" partij wordt gevormd door de eigenaren van vastgoed. 
Met uitzondering van 's-Hertogenbosch neemt deze partij nog nergens deel 
aan centrummanagement Dat wordt veroorzaakt door het sterk versnipperde 
eigendom in binnensteden en het ontbreken van elke vorm van organisatie. 

Naast deze primaire partijen is verder te denken aan het bankwezen en de 
makelaardij. Deze partijen hebben ook een duidelijk eigenbelang bij centrum
management en zijn voor zo'n organisatie van belang vanwege hun expertise 
en hun relatienetwerk. Gezien het ontbreken van enige organisatie bij de 

eigenaren van vastgoed kunnen makelaars een intermediaire rol vervullen. 

Al de voornoemde partijen kunnen in een centrum-management-organisatie 
worden ondersteund door een adviesraad (Figuur 3). Naast organisaties die 
ook buiten de binnenstad werkzaam zijn (bijvoorbeeld Kamer van Koophan
del, KNOV) kunnen verder tijdelijk belanghebbenden (bijvoorbeeld een 

projectontwikkelaar) daar deel van uitmaken. 

Eerder is in deze bijdrage al vastgesteld dat vooralsnog de bewonersorga
nisaties in stadscentrummanagementorganisaties ontbreken. In de thans 

functionerende organisaties zijn hoofdzakelijk de economische functies 

vertegenwoordigd. In Tilburg zal worden bezien of er mogelijkheden zijn om 
ook de bewoners van de centrum-management-organisatie deel uit kunnen 
maken. In de thans functionele organisaties zijn bewoners en hun organisa
ties buiten spel gebleven vanwege de beperkte mogelijkheden financieel in 
zo'n organisatie te participeren, maar vooral vanwege de mogelijke conflicten 
tussen bewonersgroeperingen en de organisaties van commerciële binnen

stedelijke functies als de detailhandel en de horeca. Ook zou kunnen mee
spelen dat van hoofdactiviteiten als promotie, ontwikkeling en beheer voor 
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de bewoners wellicht alleen de laatste de meeste relevantie heeft. 

Los van de juistheid van die ideeën (in elke stad ligt het weer anders) geeft 
dit aan dat binnen een centrum-management-organisatie zorg moet worden 

gedragen voor een duidelijke "gelijkgerichtheid" van de betrokken partijen. 

Dat zou er toe kunnen leiden dat de mogelijkheid wordt nagegaan van een 
aparte organisatie voor bewoners. 

Deze "gelijkgerichtheid" van de partijen in een centrum-management-orga
nisatie leiden opnieuw tot vragen over de plaats van de lokale overheid in 

zo'n organisatie. Voorbijgaand aan antwoorden op die vragen kan in ieder 
geval worden geconstateerd dat al of niet met een gemeentelijke vertegen
woordiger in de centrum-management-organisatie zorg moet worden gedra
gen voor een goede communicatie met de lokale overheid. Juist vanuit het 

idee van samenwerking is dat cruciaal. 

Voortredenerend zouden we, mede gelet op de definitie, die communicatie 
en samenwerking tussen publieke en private partijen moeten zien als de 
centrum-management-organisatie. De bundeling van private partijen in een 
stichting centrummanagement is daarvan een onderdeel evenals de lokale 
overheid dat is. 

De lokale overheid moet zorg dragen voor een goed aanspreekpunt voor 

de private partijen. Dat kan gestalte krijgen door de instelling van een 
projectorganisatie voor de binnenstad. Die projectorganisatie dient ook zorg 
te dragen voor de bescherming en afweging van de belangen van andere 
binnenstadspartijen (bijvoorbeeld de bewoners of culturele functies) die 

wellicht niet zijn vertegenwoordigd in de koepel van private partijen. 

De projectorganisatie moet ook een duidelijk aanspreekpunt krijgen in de 
persoon van een projectleider. 

In nagenoeg alle thans bestaande centrum-management-organisaties is aan 

de kant van de private partijen ook gezorgd voor een aanspreekpunt en een 
uitvoerder van de werkzaamheden: de centrum manager. Het aanstellen van 
een centrummanager heeft een aantal voordelen: centrummanagement krijgt 
letterlijk "een eigen gezicht", het is duidelijk wie primair verantwoordelijk is 
voor de dagelijkse gang van zaken en het zorgt voor professionalisering. 
Het nadeel van een centrummanager zijn de kosten. De personele lasten, 
de secretariële ondersteuning en bureaukosten belopen, in geval van een 
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volledige dagtaak, zo'n drie ton per jaar. Dit legt een grote claim op de 
financiële middelen van de organisatie en op de daarin participerende organi
saties. Vooral hierom wordt soms gewerkt met een organisatie zonder 
centrummanager, zoals bijvoorbeeld in 's-Hertogenbosch. In zo'n opzet moet 
de uitvoering van de werkzaamheden door de deelnemende partijen wel 
voldoende gegarandeerd zijn. 

Figuur 3 Organisatiemodel centrummanagement 
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Die financiering van centrummanagement vormt het grootste knelpunt bij 
nagenoeg alle thans bestaande organisaties. Vaak wordt het stadscen
trummanagement gestart als een experiment voor een periode van vier jaar. 
Daarna zou de organisatie zijn nut zo duidelijk hebben moeten bewijzen dat 
de soms omvangrijke subsidies van de lokale overheid kunnen komen te 
vervallen of sterk kunnen worden gereduceerd. Dat is vaak ook de voor
waarde die een gemeente aan de subsidieverlening verbindt. Vaak blijken 
dan toch de verschillende partijen (nu veelal nog de detaillisten) niet bereid 
te zijn een zeer klein deel van hun omzet te investeren in een centrum
management-organisatie. Vooral de opstelling van de filiaalbedrijven is 
fnuikend voor de financiële toekomst van centrummanagement 

Uiteraard zou de lokale overheid kunnen blijven bijdragen aan centrumma
nagement, en in de praktijk is dat vaak ook het geval, maar het zal toch altijd 
zo moeten zijn dat de helft of meer van de financiële middelen afkomstig 
dient te zijn van de private, commerciële partners in de organisaties. Co
produktie, samenwerking, betekent ook co-financiering. 

Het financieringsprobleem hangt wellicht ook samen met de geografische 
spreiding van de inzet van de middelen. De ene straat is doorgaans niet 
bereid mee te betalen aan investeringen in een andere. De problematiek zou 
ten dele kunnen worden opgelost door de uitvoering op twee niveaus tot 
stand te brengen. In de eerste plaats gaat het dan om zaken die de binnen
stad in zijn totaliteit betreffen. Te denken valt aan promotie, reiniging, groen
voorzieningen, bereikbaarheid, parkeren, enzovoorts. Voor acties in een geo
grafisch beperkter gebied worden dan tijdelijke werkgroepen ingesteld die 
eventueel een eigen juridische status krijgen. Alleen de directe belangheb

benden nemen in zo'n werkgroep deel en dragen bij aan de kosten van de 
plannen. Bij een dergelijk straatgewijze aanpak laten de eigenaren van 
vastgoed zich wellicht ook gemakkelijker organiseren, zij het dat dit afhan
kelijk zal zijn van de aard van de beoogde actie. 

Door de financiële perikelen laten centrum-management-organisaties zich 
soms verleiden tot het uitvoeren van zeer concrete acties. Immers, het 
centrummanagement moet zijn nut bewijzen en dat gaat nu eenmaal gemak
kelijker met dat soort activiteiten dan met werkzaamheden die op een meer 
strategisch niveau liggen. Toch zou dat strategische niveau vooral het 
werkterrein van centrummanagement moeten zijn. Dat betekent ook dat de 
planningshorizon op de middellange termijn ligt. 
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Slot 

Uit het voorafgaande zal het duidelijk zijn dat er goede mogelijkheden 
bestaan voor publiek-private samenwerking bij de (her)ontwikkeling van 
binnensteden in zowel ruimtelijk, stedebouwkundig als economisch opzicht. 
Die samenwerkingsmogelijkheden beperken zich zeker niet tot de public
private-partnerships bij concrete bouwprojecten. Zeker voor de langere 
termijnprocessen moet worden gedacht aan samenwerkingsverbanden tus
sen alle partijen die directe belangen in dat stadsdeel hebben. In diverse 
steden zijn daartoe stadscentrummanagementorganisaties actief. De ervarin
gen die daar worden opgedaan zijn van belang voor andere steden, maar 
men moet voor ogen houden dat elke situatie, elke stad, om een eigen 
specifieke aanpak vraagt. Verder kan worden geconstateerd dat in de 
organisatorische uitwerking nog veel zaken om een oplossing vragen. Dit 
betreft onder meer de organisatie van achterbannen en de financiering. 
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De betrokkenheid van belanghebbenden in de 
stedelijke planvorming in Tilburg 

Rob Ahsman 
Frits Horvers 

Inleiding 

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop in Tilburg burgers en 
belanghebbende organisaties worden betrokken bij de stedelijke planvor
ming. Speciale aandacht wordt daarbij gegeven aan de planvorming voor 
het centrum van de stad. 

Hierbij wordt nu reeds aangetekend aan dat wij - zowel wat betreft de inhou
delijke planvorming voor het centrum alsook de wijze waarop de planvorming 
en -uitvoering dient te worden georganiseerd - nog midden in een ontwikke
lingsproces zitten. Naar verwachting zal einde dit jaar dit proces door be
sluitvorming zijn afgerond. In het verloop van dit artikel wordt hierop terugge

komen. 

Eerst wordt een beschrijving gegeven van de manier waarop de stadsplan
ning in Tilburg is georganiseerd en de wijze waarop belanghebbenden hierop 
invloed kunnen uitoefenen. Deze methodiek is in werking getreden als uitwer

king van voorstellen die waren beschreven in het Stadsbeheerplan. Dit plan 

(structuurplan) is in 1990 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna wordt 
ingezoomd op het stadscentrum. Beschreven wordt hoe voor dit gebied, 
vanaf midden jaren '80, ruimtelijke plannen zijn ontwikkeld. Specifiek worden 
daarbij de verschillende manieren waarop belanghebbenden bij de planvor
mingsprocessen werden betrokken besproken. Als laatste wordt een indruk 

gegeven van de meest recente ontwikkelingen. Hierbij wordt ingegaan op 
de besluiten die het college van burgemeester en wethouders heeft genomen 
om een nieuwe invulling te geven aan het communicatie- en planvormings

proces voor de binnenstad en zullen de ervaringen worden beschreven die 

hiermee reeds zijn opgedaan. Zoals reeds werd opgemerkt, bevinden wij ons 
nog middenin een proces waarin deze nieuwe aanpak zijn uiteindelijke 
vormen zal krijgen. Derhalve kunnen hierover slechts voorlopige conclusies 
worden gegeven. 
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Stadsbeheer · 

Het Stadsbeheerplan is in 1990 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is 
een structuurplan in de zin van de wet ruimtelijke ordening. In het plan wordt 
in grote lijnen het gemeentelijke ruimtelijke ordeningsbeleid voor de jaren '90 

beschreven. 

De term stadsbeheer is een complex begrip. Het gaat hierbij zowel om ver
nieuwing als behoud (conservering); het heeft zowel betrekking op groot
schalige (ruimtelijke) processen als op kleinschalige maatregelen. Invulling 

van het begrip geeft zowel richting en samenhang aan publieke ruimtelijke 
investeringen als dat het kaders biedt voor private investeringen. 

Centraal in het Stadsbeheerplan staat het begrip "basiskwaliteit". Kortweg 
kan dit worden gedefinieerd als een minimale kwaliteitsnorm, die per wijk of 
buurt aanwezig dient te zijn. Deze kwaliteit heeft betrekking op de diverse 
aspecten van de dagelijkse leefomgeving (wonen, werken, verkeer, enz.) en 
heeft zowel een fysieke als een ruimtelijke dimensie. 
Voor de meeste buurten en wijken geldt dat de basiskwaliteit daar met 
normale onderhoudsmaatregelen behouden kan worden. Er zijn echter 
gebieden die onder de "basiskwaliteitsnorm" scoren. Deze kunnen door de 
gemeenteraad worden aangewezen als "aandachtsgebieden". Dit houdt in 
dat voor een begrensde periode (meestal 3 jaar) in dit gebied aan de hand 
van een op te stellen en uit te voeren actieprogramma extra middelen 

worden ingezet. 

In het Stadsbeheerplan werden voor het stadsbeheer nieuwe instrumenten 

aangekondigd, die in de afgelopen jaren verder zijn ontwikkeld. Naast het 

instrument aandachtsgebieden kan hier worden genoemd het werken met 
het Jaarprogramma Stadsbeheer. In een Jaarprogramma wordt aangegeven 
welke maatregelen voor dat bepaalde jaar gepland zijn en welke financiële 

middelen daarvoor ter beschikking staan. Deze Jaarprogramma's worden 

elk jaar weer geactualiseerd. De laatste jaren worden tevens meerjarenpro
gramma's opgesteld, die een periode van vier jaar vooruit plannen. 

In het Jaarprogramma Stadsbeheer worden de daarin opgenomen maatre
gelen in gedeeld naar gebiedsdelen alswel naar zogenaamde produktgroe
pen. Tilburg bestaat uit 35 deelgebieden (buurten en wijken); het Jaarpro
gramma geeft aan welke maatregelen per buurt voorgenomen zijn. Deze 
indeling is vooral voor de betreffende buurtorganisaties interessant. Daar-

86 



naast kunnen de maatregelen aan de hand van het Jaarprogramma per 
buurt op elkaar worden afgestemd. De afstemming naar produktgroepen 
(zoals groenaanleg, fietsvoorzieningen, woonomgeving, openbare veiligheid) 
is vooral voor belangenverenigingen en stedelijke organisaties zinvol. 

Het stadsbeheer als methodiek richtte zich tot voor kort met name op de 
woonbuurten. Vanaf dit jaar is het werkgebied uitgebreid met de bedrijven
terreinen. Tevens vindt ook een verbreding van de inhoud van stadsbeheer 
plaats. Tot nu toe betroffen de in het kader van stadsbeheer opgenomen 
maatregelen met name maatregelen in de fysieke (woon)omgeving. Niet 
geheel toevallig zijn dit maatregelen waarvoor de dienst Publieke Werken 
verantwoordelijk is. In het nieuwe Jaarprogramma- voor 1996 -waaraan nu 
reeds wordt gewerkt worden ook maatregelenprogramma's opgenomen van 
andere diensten, inzoverre deze wijkgericht toe te delen zijn (milieumaatrege
len, toezichtfuncties, buurtwerk, burgerzaken van gemeente, enz). Met recht 
kan het Jaarprogramma hiermee de titel "Stadsprogramma" gaan dragen. 
Met name de toevoeging van het sociale beheer bij het fysiek-ruimtelijke 
beheer heeft voor de gemeenteraad grote prioriteit. 

Betrokkenheid belanghebbenden bij stadsbeheer 

De methodiek die met het Stadsbeheerplan werd geïntroduceerd heeft als 
belangrijk doel de betrokkenheid en de invloed van burgers en belangheb
benden op de maatregelen van de gemeentelijke overheid in hun stad en 
meer in het bijzonder hun buurt te vergroten. 
De instrumenten werden beschreven zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. 

Het Jaarprogramma Stadsbeheer wordt naar alle buurtverenigingen en 
sociaal-culturele organisaties verzonden met het verzoek hierop te reageren. 
Tevens wordt het Jaarprogramma voor eenieder een maand lang voor 
reactie ter inzage gelegd. Expliciet wordt hiermee de mogelijkheid van 
inspraak op het pakket van maatregelen in het Jaarprogramma geboden. 
Aan de hand van de door burgers en de verschillende organisaties gedane 
reacties wordt het Jaarprogramma aangepast, waarna het gelijktijdig met de 

gemeentebegroting door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Structureel 
wordt in het Jaarprogramma een bedrag gereserveerd om voorstellen die 
in het kader van de inspraak worden gedaan te kunnen honoreren. 
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Het Jaarprogramma Stadsbeheer heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk 
instrument voor de bevordering van samenwerking van de gemeente met 
andere partijen. De beschreven werkwijze heeft tot gevolg gehad dat er 
vooral in woonbuurten actieve bewonersgroepen zijn ontstaan. Samen met 
het buurtwerk en de Stichting Bewonersondersteuning Tilburg hebben deze 

bewonersgroepen voor hun buurt zogenaamde Buurtsignalementen opge

steld. Hierin wordt op steekwoord-achtige wijze een beschrijving gegeven 

van de buurt en worden de naar hun mening belangrijkste problemen 
genoemd en prioriteiten gesteld. Ook wordt aangegeven wie voor de oplos
sing van de respectievelijke problemen verantwoordelijk is. In veel gevallen 
was dit het begin van een actieve samenwerking in werk- en projectgroepen. 

Een tweede instrument, dat heeft geleid tot - zeer intensieve - vormen van 
samenwerking tussen gemeentelijke diensten enerzijds en buurtorganisaties 
anderzijds is het aandachtsgebiedenbeleid. Zoals reeds werd aangegeven, 
kan een buurt waarvan blijkt (onder meer aan de hand van statistisch 

datamateriaal) dat de kwaliteit hiervan onder de basiskwaliteit ligt aange
wezen worden als aandachtsgebied. Om te komen tot een plan van aanpak 
wordt door alle betrokken partijen nauw samengewerkt. Naast de verschillen

de gemeentelijke diensten (Publieke Werken, Milieudienst, Welzijnsdienst, 
Economische zaken en de Politie), de woningbouwcorporaties en buurtcen

tra zijn ook organisaties als de GGD, KvK en kerkelijke instellingen hierbij 
betrokken. 
Uit recente onderzoeken blijkt dat het aandachtsgebiedenbeleid aanslaat. 
Uit objectieve, statistische meetgegevens is te concluderen dat de kwaliteit 
van (voormalige) aandachtsgebieden, als gevolg van de verhoogde aandacht 

beduidend is verhoogd, significant meer dan in overige buurten in de stad. 

Stadsbeheer en centrum 

In het Stadsbeheerplan wordt het centrum een bijzondere positie toegekend. 
Dit sluit aan op de bijzondere kenmerken van het centrum, in vergelijking met 

de overige wijken in Tilburg: een hoge gebruiks- en bebouwingsintensiteit, 
een grote functie-diversiteit, vaak tegenstrijdige, conflicterende claims van 

deze functies op de ruimte en de concentratie van veel (boven)stedelijke 
functies. 

Door deze bijzondere positie wordt in het Stadsbeheerplan ook het centrum 

aangewezen als aandachtsgebied. Anders dan de overige aandachtsgebie
den heeft deze status voor het centrum een permanent karakter. 
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Om tot een nadere uitwerking van het stadsbeheer in het centrum te komen 
werd begin jaren '90 een projectgroep opgericht met daarin de betrokken 
diensten en woningcorporaties en bewonersorganisaties. Gezien de samen
stelling van de projectgroep richtte de aandacht zich hierbij vooral op dat 
gebiedsdeel in het centrum waar (verhoudingsgewijs) de woonfunctie domi
neert. De projectgroep heeft een aantal kleinere projecten uitgevoerd, met 
name op het gebied van sociale veiligheid. Tot de opstelling van een inte
graal plan van aanpak is men - tot heden - nog niet toegekomen. Hiervoor 
waren verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Ten eerste richtte de aandacht van de projectgroep zich op de beheerproble
matiek binnen het woongebied in het centrum, waarvan de verkeersoverlast 
een belangrijk onderdeel vormt. Een groot deel van deze beheerproblematiek 
is te beschouwen als resultante van het spanningsveld tussen enerzijds de 
woonfunctie en anderzijds (andere) centrumfuncties, met name detailhandel 
en vooral horeca. Laatstgenoemde functies hadden binnen de projectgroep 
geen inbreng. Sterker, vanuit organisaties van deze functies werd zeer 
terughoudend gereageerd om binnen een georganiseerd overleg (project
groep) bewoners als directe partij te aanvaarden. 
Daarnaast was er onduidelijkheid over het taakveld van de projectgroep. Dit 
hield verband met de wisselwerking die er bestaat tussen (kleinschalige) 
beheerproblemen enerzijds en de meer grootschalige ontwikkelingsplannen 
en -projecten in het centrum. Over de rol die de projectgroep hierin heeft 
bestond onduidelijkheid en hierover werd door de deelnemende partijen ook 
verschillend gedacht. Het college van B&W stelde zich op het standpunt dat 
de projectgroeporganisatie geen formele rol heeft in de planvorming voor 
de ontwikkeling van het centrum. Hiervoor stelde zij een andere vorm voor 
van gestructureerde communicatie, welke stoelde op rechtstreeks overleg 
tussen de belanghebbende organisaties (ook de bewonersorganisatie) en 

de eerstverantwoordelijke portefeuillehouder en tussen deze organisaties 
onderling. Hiertoe werd het Platform Binnenstad opgericht, waarover later 
meer. 

Ontwikkeling van het centrum; Platform Binnenstad 

De - ruimtelijke - ontwikkeling van het centrum is al geruime tijd, vanaf 
midden jaren 80 een van de speerpunten van het gemeentelijke beleid. In 
deze tijd kreeg, naast de voortgang van de stadsvernieuwing ook de stedelij
ke vernieuwing steeds meer prioriteit. Geconstateerd werd toen dat het 
stadscentrum, wat betreft aantrekkingskracht en aantal voorzieningen achter-

89 



bleef bij centra van vergelijkbare steden. Om het centrum van de stad te 
versterken werd in de nota Compacte Stad (1985) een intensief stedelijk 
vernieuwingsprogramma opgesteld. De nota Compacte Stad was een 
beeldvormende nota. Belangrijke doelgroepen voor deze nota waren particu
liere investeerders. Middels de nota zelf, die een sterk wervend karakter had 
en door een intensieve communicatiecampagne aan de hand van prijsvra
gen, tentoonstellingen en het uitbrengen van brochures werd gepoogd deze 
groepen meer te interesseren voor het Tilburgse centrum. De communicatie 
met de direct belanghebbende partijen vond plaats aan de hand van de 
individuele projecten, waarbij met name de wervingskracht van deze projec

ten de basis vormde voor deze communicatie. 

In het kader van de "Compacte Stad" werd een groot aantal projecten uitge
voerd. Te noemen zijn hier de uitbreiding en verbetering van het winkelcircuit 

door de realisering van de Schouwburgpassage en de Emmapassage, de 

bouwvan een parkeergarage, de bebouwing op het Koningsplein (stadskan

toor en bibliotheek) en de bouw van woningen (Triborgh, Schoolstraat 1 e 
fase). Op korte termijn wordt nog een aantal projecten gerealiseerd die tot 
het Compacte Stadsprogramma behoren. Deze zijn nu in uitvoering of staan 
op het punt daarvan: Kunstcluster, woningbouw Bisprim en Schoolstraat 2e 

fase en de aanpak van de pleinen Stadhuisplein, Willemsplein en Konings
plein. 

Zoals gezegd was de nota Compacte Stad vooral een wervende nota, 
waarbij de wervingskracht met name stoelde op de in de nota voorgestelde 
projecten. De nota Compacte Stad ging niet in op de gewenste structuuront
wikkeling van het centrum, waarin deze structuur zowel ruimtelijk-functioneel, 

verkaarskundig als stedebouwkundig in samenhang werd beschreven, en 
waarin deze structuur een kader schiep voor de diverse deelprojecten. 
De projecten die in het kader van de nota Compacte Stad tot uitvoering zijn 

gekomen of nog komen richtten zich op het zuidelijke deel van het centrum. 

Geconcludeerd kan hierbij worden dat over de aard van deze projecten 

(functionele invulling, inplaatsing in het centrum) à priori reeds een grote 
mate van overeenstemming bestond tussen belanghebbende partijen en 
binnen de gemeenteraad. Discussies hebben vooral plaatsgevonden over 
de technische en financiële haalbaarheid en over onderdelen van de respec
tievelijke ontwerpen. 

Anders werd dit in het begin van de jaren negentig. Bij de planvorming van 
en in het centrum werden toen projecten ter hand genomen, waarbij over 
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de aard en vooral ook de gevolgen daarvan voor de rest van het centrum 
en soms ook de gehele Oude Stad duidelijke meningsverschillen waren, bij 
belanghebbenden en ook in de gemeenteraad. 
Het betrof o.a. de volgende projecten en strategische keuzen: 

de herinrichting van het Heuvelplein, het meest centrale plein van Tilburg; 
de plannen voor de Stationszone en de relatie daarmee met het centrum 
(met name de verbetering van de routevorming station - centrumhart; 
de verkeersfunctie en -circulatie in en rond het centrum en de wijze 
waarop de leefbaarheid van het centrum op bepaalde plaatsen kan 
worden verbeterd door terugdringing van het autoverkeer, zonder daar
mee de bereikbaarheid van het centrum wezenlijk aan te tasten; 

- de toekomst van het kernwinkelapparaat en de wijze waarop dit dient te 
worden verbeterd en wáár een eventuele uitbreiding dient plaats te vin
den; 
de plaats, functie en wijze van herinrichting van het P. Vreedeplein. 

Het werd steeds duidelijker dat voor deze vraagstukken apàrt geen heldere 
besluitvorming mogelijk was. Ze moesten in onderlinge samenhang worden 
uitgewerkt en dienden daartoe te zijn ingebed in een ruimtelijke visie op de 
ontwikkeling van het centrum. 
Binnen de gemeenteraad gingen daarom steeds meer stemmen op die 
pleitten voor een integrale visie op de ontwikkeling van het centrum. Tevens 

werd door de raad de wens geuit dat belanghebbende partijen bij de opstel
ling van deze Structuurvisie Binnenstad zouden worden betrokken. 

Door het toenmalige college van B&W is daartoe in 1993 het Platform 
Binnenstad opgericht. Hiervoor werden allerlei vertegenwoordigers van 
organisaties uitgenodigd. Hierbij waren belangenorganisaties die direct 
betrokken waren bij het centrum (winkeliers-, horeca- en bewonersorgani
saties) maar ook organisaties die meer op stedelijk niveau functioneren of 
zelfs op een nog hogere schaal (KvK, ENFB, NVOB, NS, Kunststichting, 
Vrouwenadviescommissie, enz.). In totaal hadden zo'n 33 organisaties zitting 
in het platform. Voorzitter was de toenmalige wethouder van Ruimtelijke 
Ordening, Openbare Werken en Stadsbeheer. 
Doelstelling was dat het Platform Binnenstad een directe inbreng zou hebben 
in de totstandkoming van de Structuurvisie Binnenstad. Ze zou hierbij in 
eerste instantie fungeren als klankbordgroep; (ambtelijke) voorstellen van 
de gemeente werden door het platform besproken en gemaakte opmerkin
gen zouden kunnen leiden tot aanpassingen. Het was ook mogelijk dat 
aanwezige organisaties eigen voorstellen ter bespreking inbrachten; hiervan 
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is echter nooit gebruik gemaakt. 
Het platform had tot taak, binnen een redelijk korte termijn, de opstelling van 
een Structuurvisie Binnenstad te begeleiden. Er zijn in 1993 4 bijeenkomsten 

van het platform geweest. Belangrijkste onderwerp ter bespreking waren 
voorstellen over de verkeerscirculatie in en rond het centrum (Verkeerscircu
latieplan Oude Stad). Om te komen tot verdere planvorming over de struc
tuur van het centrum, was allereerst zicht op de hoofdstructuur van het 

verkeer noodzakelijk. 

Geconcludeerd kan worden dat het Platform Binnenstad bij de besprekingen 
over het verkeerscirculatieplan geen constructieve rol heeft vervuld; eerder 

een obstruerende. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Ten eerste was in het platform een grote groep organisaties vertegenwoor
digd. Dit grote aantal bleek niet werkzaam voor het voeren van overleg. 

Daarom is al bij de eerste bijeenkomst van het platform gewerkt met deel
groepen. Daarbij komt dat de vertegenwoordigde organisaties grofweg waren 
onder te verdelen in direct-belanghebbende organisaties en stedelijke belan
genvertegenwoordigende. Met name de eerste groep zag hun belangen in 
zo'n groot forum te zeer verwaterd en wensten, als bewoner danwel nering
doenden in het centrum een aparte, directe communicatie met de gemeente. 
Tevens bleek dat binnen deze groep direct-belanghebbenden de winkeliers
en horecaorganisaties onwillig waren om samen met bewonersorganisaties 
voor overleg met de gemeente aan tafel te schuiven. 
Ten tweede bleek het feit dat de wethouder ROS voorzitter was van het Plat
form Binnenstad niet bevorderlijk voor het overleg. Hierdoor werd het overleg 

te zeer eenrichtingverkeer richting de wethouder. Herhaaldelijk werd de 
wethouder vanuit de (binnenstads}organisaties aangevallen over de ter be

spreking zijnde plannen en hierover tot politieke uitspraken uitgelokt. En dit 

terwijl de voorliggende voorstellen nog een ambtelijk karakter hadden, 
waarover in het college van B&W nog geen oordeelsvorming had plaatsge
vonden. De oorspronkelijke functie van het platform, waarin de ambtelijke 

voorstellen zouden worden besproken en waarbij de verschillende gedach
ten, belangen en meningen van de aanwezige organisaties hierover tegen
over elkaar worden gesteld, hetgeen dient te leiden tot minimaal begripsvor
ming voor elkaars standpunten, kwam daardoor niet uit de verf. 
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Ontwikkeling van het centrum; Mauwen en Bouwen 

Vanaf de tweede helft van 1993 bleek dat de planontwikkeling voor het cen
trum en de voortgang van de verschillende projecten in het centrum steeds 
meer in een patstelling kwamen te verkeren. De voortgang van de opstelling 
van de Structuurvisie Binnenstad stokte door de weigering van verschillende 
partijen het Platform Binnenstad hiervoor als het overleg-gremium te be
schouwen. Ten aanzien van voorstellen voor de verkeerscirculatie bleek het 
niet mogelijk - ook al omdat de gemeenteraadsverkiezingen van maart '94 
op handen waren - voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak te 

genereren. 
Concrete uitvoeringsprojecten, als Stadhuisplein/Willemsplein, Koningsplein 
en vooral ook Heuvelplein kwamen hierdoor in het nauw. Voor planvorming 
van laatstgenoemd plein was duidelijkheid over de verkeerscirculatie (i.v.m. 
al dan niet autovrijmaken van het plein} absolute voorwaarde. Doordat 

besluitvorming over deze concrete projecten steeds meer vertraagd dreigde 

te worden, was het gevaar levensgroot aanwezig dat aanzienlijke subsidiegel
den hiervoor verloren zouden gaan. Deze subsidies waren door het rijk 
beschikbaar gesteld, met als ontbindende voorwaarde een termijn waarop 
de plannen daadwerkelijk in uitvoering dienden te zijn genomen. 

Dit alles was aanleiding om met de planvorming voor het centrum en de 
daarmee samenhangende communicatie een nieuwe start te maken. Het 
college concludeerde dat er weer "schwung" gebracht moest worden in het 
hele ontwikkelingsproces van het centrum. 

Geconcludeerd werd dat besluitvorming en uitvoering van concrete projecten 
niet kunnen wachten totdat er een integrale, allesomvattende structuurvisie 

van het centrum is opgesteld. Dit om twee redenen. Ten eerste zou dat weer 
een vertraging voor deze projecten inhouden; een vertraging die aanzienlijke 
financiële gevolgen met zich mee zou brengen. Ten tweede, en meer belang
rijk, werd afgestapt van de idee dat het mogelijk zou zijn om voor het cen

trum een allesomvattende integrale visie op te stellen. Gezien de complexiteit 

van de problematiek, de extreme dynamiek en de vele onzekerheden zou 
dit onbegonnen werk zijn. In plaats van te streven naar een blauwdruk wordt 
nu meer aandacht geschonken aan het proces. Startpunt is hierbij een visie 
op hoofdlijnen. "Werkende weg", waarbij een wisselwerking is tussen het 

ontwikkelen en uitvoeren van concrete projecten en de aanscherping en 
uitdieping van de visie op hoofdlijnen op de ontwikkeling van het centrum, 

zal het draagvlak voor deze ontwikkeling totstandkomen. 
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Zo ontstaat een planvormings- en communicatieproces van twee sporen. 
Eén spoor richt zich op de totstandkoming en verdere onderbouwing, 
toetsing en uitdieping van de visie op hoofdlijnen. Het andere betreft de 
plannenmakerij en het overleg daarover met betrekking tot de verschillende 
concrete uitvoeringsprojecten. In het Tilburgse jargon spreken we van 
Mauwen en Bouwen. 
Het proces diende zodanig te worden ingericht dat opvattingen en visies van 
elk van de belanghebbende partijen van invloed kunnen zijn op de planvor
ming. 

Voor de start van het proces is een extern adviseur ingeschakeld (de heer 
dr. J. van Dinteren). Doel hierbij is met name het kweken van draagvlak en 
vertrouwen bij de belanghebbende organisaties. Door voorgaande gebeurte
nissen hadden veel organisaties de hakken in het zand gezet. Door deze 
extern adviseur diende een visie op hoofdlijnen te worden opgesteld. Deze 
visie diende te zijn gebaseerd op opvattingen, wensen en meningen van 
direct betrokkenen. Hieraan gekoppeld diende een 'strategisch werkpro
gramma' te worden opgesteld, waarin de studies, projecten enz. waren 
opgenomen, die dienden enerzijds ter onderbouwing van de visie, anderzijds 
ter uitvoering hiervan. 
Door de extern adviseur zijn interviews en werkconferenties (waaronder een 
kinderconferentie met scholieren van rond de vijftien jaar) gehouden met 
sleutelinformanten. De informatie die daaruit is verkregen is verwerkt in een 
nota "Visie en Strategisch Werkprogramma Binnenstad Tilburg". In januari 
heeft het college deze nota voor kennisgeving aangenomen en vrijgegeven 
voor maatschappelijke discussie. Hiermee heeft het college heel bewust tot 
nu toe een rol aan de zijlijn gekozen. Eérst zijn de betrokken externe partijen 
aan het woord. 

Momenteel worden de resultaten die in de nota Visie en Strategisch Werk
programma Binnenstad zijn verwerkt teruggekoppeld naar de deelnemers 
van de werkconferenties en interviews. Omdat deze personen hieraan op 
persoonlijke titel hebben deelgenomen worden daarnaast ook belanghebben
de organisaties actief benaderd voor het geven van commentaar op de nota. 
Dit alles zal plaatsvinden in deze maand. Eventueel zal naar aanleiding 
hiervan de nota worden aangepast. Over deze aangepaste nota zal het 
college dan naar verwachting nog vóór de zomer 1995 besluiten nemen. 
Hierna gaat de formele inspraakprocedure van start, waarbinnen iedere 
individuele belanghebbende of belangstellende kan reageren. 
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Hiernaast vindt ook planvorming en communicatie plaats over verschillende 
concrete projecten. In de tweede helft van verleden jaar en de eerste maan
den van dit jaar zijn plannen ontwikkeld voor en heeft besluitvorming plaats

gevonden over onder andere het Stadhuisplein en het Heuvelplein. Tevens 

is het Verkeerscirculatieplan Oude Stad door de gemeenteraad vastgesteld 
en heeft het college een ontwikkelingsplan voor de Stationszone gepre

senteerd. 
Over deze plannen is rechtstreeks ambtelijk overleg gevoerd met organisa
ties van direct belanghebbenden. Hierbij werd gescheiden overleg gevoerd 

met enerzijds bewonersorganisaties en anderzijds organisaties van winke

liers, horeca en commerciële dienstverlening. 

Stadscentrummanagement 

De werkwijze die zojuist werd beschreven heeft tot nu toe een zeer positief 
effect gehad. Vooral de inschakeling van een extern adviseur en de opstel
ling van een visie op hoofdlijnen en een strategisch werkprogramma heeft 
een krachtige impuls gegeven in de totstandkoming van en draagvlakverwer

ving voor een strategische visie op de ontwikkeling van het centrum. 

De wijze waarop direct belanghebbenden zijn betrokken bij concrete projec

ten en deelstudies heeft ook zijn werking gehad, al mag deze werkwijze 

worden betiteld als noodverband. Er zijn hierbij nog te grote onduidelijkheden 

over de status van deze overlegstructuur en de mate waarin deelnemers aan 
deze overleggen hun organisatie vertegenwoordigen. 

Een van de onderzoeken die zijn opgenomen in het strategisch werkpro

gramma gaat over de gewenste organisatie die nodig is om de andere acties 

uit het werkprogramma tot een goed einde te kunnen brengen. Voorwaarde 
hierbij is dat dit alleen kan gebeuren als de gemeente nauw samenwerkt met 

alle betrokken partijen. Hiervoor dient te worden gekomen tot een vorm van 

centrummanagement; een wijze van gestructureerd overleg en samenwer

king tussen gemeente en private partijen. 

Onlangs heeft het college opdracht gegeven hierover een onderzoek te doen 
dat moet leiden tot voorstellen over de organisatie van dit overleg en samen
werking. 

Met betrekking tot de gemeentelijke organisatie zal bekeken dienen te wor
den in hoeverre de werkwijze binnen deze organisatie aansluit op de wenselij

ke vorm van centrummanagement Met name dient hierbij aandacht te 

worden geschonken aan de relatie centrummanagement-stadsbeheer. Dient 
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de werkwijze stadsbeheer voor het centrum te worden geïncorporeerd 
binnen het centrummanagement of dienen deze twee gescheiden te zijn 
(waarmee ook een scheiding wordt aangebracht tussen ontwikkeling en 
beheer)? 

Toen het college in het najaar van het afgelopen jaar voor een nieuwe aan
pak van het planvormings-en communicatieproces voor de Tilburgse binnen
stad had gekozen, heeft zij tevens in principe besloten tot de instelling van 
een zogenaamd stadspaneL In dit stadspanel dienden sleutelpersonen uit 
de gehele stad zitting te hebben, op persoonlijke titel. Zij zouden vanuit de 
positie van het "stedelijke" de plannen voor de binnenstad kunnen becom
mentariëren en adviezen aanreiken ten aanzien van de ontwikkeling van het 
centrum. Hiermee zou een tegenwicht worden geboden tegenover de 
prominente rol en inbreng die organisaties van direct-belanghebbenden in 
de nieuwe commmunicatie-aanpak bij de planvorming voor het centrum 
hebben. Een voorspoedige ontwikkeling van het centrum is niet alleen van 
belang voor ondernemers en bewoners in het centrum, het is tevens een 
stedelijk belangl Daarnaast kunnen de personen die zitting hebben in het 
stadspanel vanuit hun positie binnen het "stedelijk netwerk" hierin een zeker 
draagvlak voor de plannen creëren. 
In samenhang met de voorstellen over een vorm van centrum-management 
zullen ook nadere voorstellen over de invulling, organisatie en het functione
ren van dit stadspanel worden ontwikkeld. 

Slotwoord 

Uit het voorgaande moge blijken dat Tilburg al een lange traditie heeft in het 

betrekken van belanghebbenden bij de planvorming in de stad. Voor woon
gebieden en bedrijventerreinen is hiervoor, met de werkwijze stadsbeheer, 
een systemathiek ontwikkeld die naar alle tevredenheid voldoet en die ook 
in den lande veel aandacht trekt. Door in deze systemathiek ook andere 

onderdelen van het gemeentelijke beleid op te nemen, zal de doorzichtelijk
heid van het totale gemeentelijke beleid sterk worden verbeterd en zullen de 
beïnvloedingsmogelijkheden voor burgers op dit beleid worden vergroot. 
Over de planvorming voor het stadscentrum werd geconstateerd dat de 
werkwijze stadsbeheer voor dit stadsdeel niet optimaal functioneerde. 
Oorzaken hiervoor zijn de sterke doorkruising van "buurtbelangen" en 
"stedelijke belangen" in dit gebied en het unieke samenstel van actoren dat 
in het centrum actief en belanghebbend is, waarbij tegenstrijdige belangen 
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eerder regel dan uitzondering zijn. 
Op verschillende wijzen heeft het gemeentebestuur vanaf helft jaren tachtig 
getracht belanghebbenden in het planvormingsproces voor het centrum te 

betrekken. Duidelijk is dat hierbij zoekenderwijs te werk moest worden 
gegaan. Zowel voor de gemeente als voor de betrokken partijen was er 
sprake van een leerproces. De gemeente heeft gaandeweg ingezien dat het 
betrekken van belanghebbenden in de planvorming (reeds vanaf een vroeg 
stadium) eerder een succesfactor is voor het slagen van de plannen dan een 
vervelende verplichte ouverture (zoals nogal eens tegen inspraak wordt 
aangekeken). 
De betrokken private partijen daar tegenover zitten voor het merendeel nog 
in het leerproces, waarin zij dienen af te stappen van een reactieve houding 
ten aanzien van gemeentelijke plannen en daarvoor in de plaats -meer op 
hoofdlijnen - actief met de gemeente en andere partijen mee leren denken. 
Hierbij dienen ze zich een strategische denkwijze eigen te maken, waarbij 
korte termijn eigenbelang stap voor stap plaats dient te maken voor het 

collectieve langere termijn succes. 
We zitten nog middenin dit proces en een duidelijke werkwijze dient zich nog 
uit te kristalliseren. Ervaringen tot nu toe geven ons alle vertrouwen dat het 

pad dat we hebben ingeslagen een goede is. Naar verwachting zal dit eind 
dit jaar leiden naar een door alle partijen gedragen werkwijze voor de plan

vorming en uitvoering van projecten in de Tilburgse binnenstad. 
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Spelregels voor co-produktie: kanttekeningen 
n.a.v. een nieuw begin in Tilburg 

Herman Rikhof 

Sinds 1990 heeft Tilburg een Stadsbeheerplan. Na vijf jaar werken hiermee 
mag geconcludeerd worden dat het plan een uitermate bruikbaar document 

is gebleken om het ruimtelijk beleid van de gemeente samenhangend 
gestalte te geven. Niet alleen vanwege het karakter van het Stadsbeheerplan 
zelf maar zeker ook omdat het plan een uitstekend raamwerk bood voor 
nadere invullingen en bijstellingen. Een van die invullingen was de oprichting 
van het zogenaamde Platform Binnenstad. Het is inmiddels opgeheven, maar 

het moet in een andere vorm voortgezet worden. Enthousiast wordt gewerkt 
aan een nieuwe organisatie rond de aanpak van het stadscentrum en termen 
als citymanagement en stadspanel vallen regelmatig. Toch dienen zich enige 
problemen aan die een wellicht een wat fundamenteler karakter hebben en 
ook het SBP aangaan. 

Stadsbeheerplan 1990 

Het Stadsbeheerplan van Tilburg was een antwoord op de nieuwe eisen die 
eind jaren 80 werden gesteld aan de gemeentelijke planvorming. Na de 

stadsvernieuwingsperiade van de jaren 70 en de stormachtige stedelijke ver

nieuwingsplannen voor de stadcentra van medio 80 was er in veel steden 
weer behoefte aan een omvattende stadsplan, dat evenwicht en samenhang 
bracht in de stadsplanning. De Vierde Nota verwoordde onder andere dit 
verlangen in pleidooien voor een integrale benadering van de kwaliteit van 
de dagelijkse leefomgeving. 

Het Tilburgse Stadsbeheerplan behoorde tot de eerste generatie stadsplan
nen, maar presenteerde desondanks een goed doordachte en redelijk 
evenwichtig ontwikkelingsplan voor de gehele stad. Zowel de uitbreidings

plannen waren er in opgenomen, als de plannen voor beheer en vernieuwing 
van de bestaande stad. 
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Op de eerste plaats gaf het plan een duidelijk kader voor de verschillende 
beheermaatregelen, die we inmiddels in de Nederlandse planningspractijk 
kennen: stedelijke vernieuwingsplannen, stedelijk beheerplannen etc. Het 

bevatte procedures voor de aanwijzing van aandachtsgebieden waar verval 
dreigde en de introductie van aandachtsthema's. Vervalindicatoren en "basis

kwaliteit" werden geïntroduceerd. 

Op de tweede plaats was h·et SBP in ruimtelijke zin integraal van opzet. Alle 

gemeentelijke zorggebieden kwamen aan bod. Het was op dat punt een 
degelijk structuurplan, een goede invulling van gemeentelijke facetplanning. 
Opvallend was daarbij ook de zorg voor de "stadsvorm", de ruimtelijke 
vormgeving van de stad als een herkenbaar of leesbaar geheel. 
Op de derde plaats werd veel aandacht besteed aan de invulling van het 
overleg met betrokken. Geconstateerd werd dat beheer niet alleen een 
gemeentelijke zaak was maar ook een zaak van andere partijen. Verschil
lende vormen van overleg worden opgesomd, participatie in het dagelijks 

beheer in buurten, een stadspanel etc. 

Nadere invullingen 

In de loop der jaren is op basis van het Stadsbeheerplan verder. invulling 

gagegeven aan de ideeen en uitgangspunten van het Stadsbeheerplan: 
Tegen de achtergrond van de strakke begratingssystematiek van de ge
meente (het bekende Tilburgse Model) was reeds een procedure vastgesteld 
om allerlei beheermaatregelen met bijbehorende kosten in de gemeentelijke 
begroting op te nemen. Ambtelijke voorstellen en plannen(Witboek) werden 

systematisch opgenomen in jaarlijkse programma's voor stadsbeheer. 

In de loop der jaren is een en ander verder ingevuld en uitgebreid: De 

jaarprogramma's zijn meer integraal geworden. Oorspronkelijk was de opzet 
nog beperkt: alleen de plannen van de verschillende afdelingen van PW 
waren er in opgenomen. Maar verdere uitbreiding krijgt nu ook gestalte: 
Milieumaatregelen, plannen van de afdeling Welzijn etc. zijn inmiddels toege
voegd. 

Er ontstond een Meldpunt Stadsbeheer om allerlei klachten vanuit de bevol
king te inventariseren en tevens een apart budget om de klachten ook snel 

te verhelpen. Als antwoord op de jaarprogramma's ontstonden in de ver

schillende wijken zogenaamde "buurtsignalementen" die op een meer samen

hangende wijze de wijkproblemen op een rij zetten. Vervolgens werden de 
wijkbezoeken van het College geïntroduceerd. 
Daarnaast loopt het proces van invulling basiskwaliteit. De eerste nota 
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vertoonde nog veel hiaten ,maar de tweede nota die inmiddels is versche
nen, is belangrijk verbeterd. 

Alleen op het punt van het formuleren van een samenhangend centrumbeleid 
stokt een en ander. Het stadscentrum is tot aandachtsgebied verklaard in 
het Stadsbeheerplan en er zijn een aantal belangrijke plannen gerealiseerd 
of staan nog op stapel. Toch is het problematisch voldoende draagvlak te 
vinden voor die plannnen en steeds wordt gevraagd om een samenhangend 
plan, dat de afzonderlijke invulplannen ondersteund. Om dat laatste te 

bereiken - een samenhangend plan met voldoende draagvlak - werd het 
stedelijk platform in het leven geroepen. Na de teleurstellende ervaringen 
daarmee is nu gewerkt aan een strategisch werkprogramma van concrete 
projecten en onderzoekingen. Verder is een aanzet gemaakt voor een 
binnenstadsvisie door een extern onderzoeksburo (kolpron zie verder). De 
volgende stap is een studie naar een meer definitieve organisatie van de 
coproductie in het Centrum. 

Tegenstellingen 

Voor het stokken lijkt dus een oplossing gevonden te zijn, maar enige 
argwaan is misschien toch op zijn plaats. Het stagneren van de verdere 
invulling van het SBP heeft wellicht van doen met het opkomen van een vrij 
fundamentele tegenstelling binnen het stadsbeheer, die in het SBP oorspron
kelijk overwonnen leek. Namelijk de tegenstelling tussen het meer conser
verende stedelijke beheerbeleid dat begin jaren 80 vorm begon te krijgen in 
het verlengde van de traditionele stadsvernieuwing operaties en het meer 
innoverende stedelijke vernieuwingbeleid dat medio jaren 80 opkwam. Daarbij 
gaat het vaak om grootscheepse vernieuwingsprojecten die sterk verbonden 
worden met het opkrikken van het imago van de stad. 

De tegenstelling openbaart zich duidelijk rond onderwerpen als de rol van 
de overheid. Bij stedelijke vernieuwingsprojecten is die rol initierend, top 
down en onderhandelend naar externe participanten. Bij stedelijk beheer 
meer signalerend en probleemgericht oplossend en dus sterk bottam up. 
Ook het doel van het overheidsoptreden is verschillend: namelijk gericht op 
verandering, op de introductie van dynamiek in de stedelijke cultuur en 
vooral op economische functies, respectievelijk juist sterk gericht op behoud 
en continuïteit, met veel aandacht voor bescherming van de woonfunctie. 
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In veel steden speelt die tegenstelling ook in organisatorische zin: De stede

bouwkundige afdelingen richten zich op de stedelijke vernieuwingsprojecten, 
de sector volkshuisvesting is vaak overgegaan op stedelijk beheer. 

Tilburg leek de tegenstelling redelijk opgelost te hebben in het SBP. Tilburg 
had op dat punt ook een traditie: De stad had ervaring met combinatie van 

beide aanpakken: het opknappen van de oude wijken en tegelijkertijd het 

invullen van de vele lege tabrisksterreinen in diezelfde oude stad. Ook in 
praktische zin werd binnen de dienst Publieke Werken simultaan aan beide 
zaken aandacht besteed: woonomgevingsverbetering samen met vernieu

wende invullingen van open terreinen. 

Stedelijk beheer in het stadscentrum 

Bij de belaidsbepaling t.a.v. het centrumgebied is door de gemeente geko

zen voor een tamelijk beheerachtige benadering: knelpuntensignalering en 

inventarisatie van oplossingsvoorstellen van belanghebbenden. Een succes
volle benadering bij woonwijken, die vanwege vervaldreiging tot aandachts
gebied waren benoemd. 
Voor de aanpak van het centrumgebied blijkt dit echter minder op te leveren. 

In zijn bijdrage aan deze publicatie heeft van Dinteren beschreven hoe een 
viertal werkconferenties gehouden zijn om weer beweging in het debat te 

krijgen over de verdere centrumontwikkeling. De verslagen van de conferen
ties bevestigen de voorgaande analyse. 

De werkconferenties hebben een groot aantal onderzoeksvragen en concrete 

ideeen;voorstellen opgeleverd. Toch is opvallend dat zeer veel voorstellen 

uitdrukkelijk tot het beheer-taakveld van de gemeente gerekend moet 

worden: inrichting van het openbaar gebied, bestrijding horeca-overlast, zorg 
voor sociale veiligheid, etc. 

Op de tweede plaats is de oogst aan vernieuwende ideeen niet spectaculair. 

Een groot aantal ideeen is eerder geopperd. In veel gevallen is er bovendien 

een grote congruentie tussen voorstellen van de participanten en voorstellen 
die al eerder door het college, raadskieden of raadsfracties waren in ge

bracht. De herinrichting van het Pieter Vreedeplein, het autovrije Heuvelplein, 

uitbreiding winkelgebied in noordelijke richting etc etc. Zaken die al jaren op 

een definitief besluit wachten. Opvallend is eerder dat tijdens de werkconfe

renties de voorstellen zo vaak en met zoveel consensus werden ingebracht. 
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De conclusie mag wellicht getrokken worden, dat men niet zozeer pleit voor 

een bescheiden rol voor de gemeente en ook geen ander beleid, maar 
eerder voor besluitkracht en knopen doorhakken. De verdienste van de 

werkconferenties is wellicht vooral hierin gelegen dat een grote consensus 

geexpliciteerd wordt, zowel t.a.v. de situatie van hetTilburgse centrum: zwak, 

als t.a.v. mogelijke oplossingen: wacht niet af, doe iets. 

De aanpak van het centrum behoeft kennelijk veel meer een stedelijke 

vernieuwingsaanpak: een initiatiefrijke overheid die ook knopen doorhakt. 
Als een ding duidelijk is geworden uit de recente ervaringen met PPS dan 
is het wel dat investeerders vooral beducht zijn voor besluiteloosheid en 
onduidelijkheid bij de locale overheid. 

Het was symptomatisch dat de terugkoppelbijeenkomsten op basis van de 

rapportage van de onderzoekers en de gepresenteerde globale visie 
uitermate geringe belangstelling kreeg. De deelnemers voelden zich niet aan 

zet, de beurt was nu aan de gemeente. 

Bewoners en centrummanagement 

De taak van de overheid om bij stedelijke vernieuwing initiatieven te nemen 
en een duidelijk beleid te voeren heeft ook van doen met de vraagstelling 

rondom de nieuwe organisatie van het centrummanagement 

De verslagen van de werkconferenties laten de constatering toe, dat de 

belangentegenstellingen onder de deelnemers niet begraven kunnen worden 
via deze besprekingen. Ondernemers (winkeliers en horecaexploitanten e.d.) 

en overheid kunnen elkaar vinden in de drang alert te reageren op de 
dynamiek van marktontwikkelingen, nieuwe modetrends en toenemende 

recreatieve eisen t.a.v. het stadscentrum. Bewoners zien daarin echter 

vooral bedreigingen voor het wonen in de binnenstad, zoals zij dat in de 
voorgaande jaren moeizaam/maar succesvol bevochten hebben is. 

Bij een dergelijke fundamentele belangentegenstelling is het zeer de vraag 

of centrummanagement voor de overbrugging zorg kan dragen. Centrumma

nagement als samenwerkingsverband van lokale overheid en ondernemers 
in het stadscentrum heeft als belangrijkste doelstelling het centrum als stede

lijk/regionaal winkel- en uitgaansgebied te profileren en te verbeteren. 

Voor bewoners is die doelstelling bijna niet anders dan als bedreigend te 
zien. De bewoners hebben ook een ander belang: bescherming van het 

woonmilieu, stabiliteit in de bewoning en geen snelle veranderingen. Maar 

ook voor de ondernemers vertegenwoordigd in het centrummanagement kan 
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die doelstelling tegenstrijdigheden opleveren. Zeer pregnant laat zich dat 
bijvoorbeeld tonen t.a.v. het bereikbaarheids- en parkeerbeleid voor het 
stadscentrum: dat moet op stedelijk/regionaal niveau bepaald worden. 

De belangentegenstellingen zijn alleen op een ander nivo behandelbaar. 
Namelijk op het nivo van de traditionele gemeentelijke taak tot afstemming 
van de functies in de vorm van een zonering, gebruiksbepalingen en ver
keersordening. Ook hier is dus overheidsrol van groot belang en kan de 
verantwoordelijkheid voor een stedelijk vernieuwingsbeleid niet doorgescho
ven worden naar coproducties zoals centrummanagement 

Tegen deze achtergrond tekent zich een constellatie af waarin enerzijds 
centrummanagement een (beperkte) rol speelt, en anderzijds daarnaast ook 
met bewoners een nauw overleg gevoerd wordt, zoals gebruikelijk in andere 
beheersituaties. Maar dit alles binnen een duidelijke initieerende en sturende 
taak voor de lokale overheid. 

Dit laat overigens onverlet dat die taak ondersteund moet worden door brede 
pubHekspresentaties en -consultaties, een consumentenonderzoek, een 
stadspanel e.d. Kortom zaken die ook al voorgesteld werden in het Stadsbe
heerplan. Wellicht zijn er zelfs nog andere vormen te bedenken met een 
actievere rol voor de Tilburger. 

Tot slot 

In het voorgaande is geconstateerd dat er twee verschillende strategieen 
onderkend moeten worden bij de invulling van het Stadsbeheerplan van 
Tilburg: het stedelijk beheer en de stedelijke vernieuwing Het zijn strategieen 
met verschillende rollen voor de lokale overheid en ook voor de andere 
participanten. 
Beide strategieen zijn indertijd in het SBP opgenomen, maar ten aanzien van 
de aanpak van het centrum leveren ze nu conflicten op door onduidelijke 
afstemming op elkaar. De lokale overheid heeft een niet te onderschatten 
taak in het verhelderen van die afstemming. Het gaat dan om het nemen van 
initiatief en het tonen van besluitvaardigheid. 

De problematiek van het stadscentrum laat overigens ook zien dat het een 
goede keus was om in het SBP beide strategieen op te nemen. In het 
centrum moeten beide strategieen immers simultaan toegepast worden en 
het is te hopen dat op dit punt de Tilburgse traditie ook wordt gecontinueerd. 
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Dit temeer daar ook voor gebieden buiten het stadscentrum een dergelijke 
simultane aanpak gewenst is. Zowel voor de vooroorlogse woonwijken 
binnen de ringbanen als voor de naoorlogse wijken. Daar kan soms niet 

meer volstaan worden met een conserverend beheerbeleid. Ook daar zal 

vanuit het stedelijk schaalniveau een stedelijk vernieuwingsbeleid uitgezet 

moeten worden. Het gaat dan om differentiatie van het woningaanbod, forse 

stedebouwkundige aanpassingen t.b.v. verbetering van het openbaar gebied, 

gefaseerde vervangende nieuwbouw. Kortom een geheel nieuw veld voor 
coproducties, maar wederom met een duidelijke taak voor de overheid. 
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Het maken van steden vindt niet plaats in een 
vacuüm, maar in een complexe context 
-de stem van de stedebouwkundige 

Riek Bakker 

Ik denk, dat het in het kader van het thema "co-produktie", zinvol is om 
uiteen te zetten, waarom plannen in de ène stad wel succesvol kunnen zijn 
en in andere steden juist niet. Mijn verhaal zou omschreven kunnen worden 
als het aangeven van "kritische succesfaktoren" voor het maken van plannen. 
In totaal wil ik vijf succestaktoren noemen, die mijns inziens essentieel zijn 
om een goed plan van de grond te kunnen krijgen. 

De noodzaak van een visie 

Om een plan überhaupt van de grond te kunnen krijgen is het van essentieel 
belang dat er een visie voor het plangebied wordt ontwikkeld. Dit is in 
beginsel een taak van de politici. Immers, wij hebben het in Nederland 
dusdanig geregeld, dat de politiek uitmaakt, wat er wel en niet mag gebeuren 
in een plangebied. De politici moeten er daarom voor zorgen dat ze een visie 
ontwikkelen of eventueel laten ontwikkelen. Zij moeten in ieder geval iets in 
hun hoofd - en liever nog in hun hart - krijgen, waarmee ze in staat zijn 
overtuigend uitspraken te doen over hun gemeentegrond. Mijn taakopvatting 
is namelijk, dat een plan daadwerkelijk uitgevoerd moet kunnen worden. Het 
moet voldoende realistisch zijn, zodat de palen, bij wijze van spreken, direct 
de grond in kunnen. Dat is voor mij absoluut belangrijk en daar heb ik, als 
stedebouwkundige, alles voor over. Als er politici zijn, die niet geïnteresseerd 
zijn in het bedenken van een visie, dan ligt er voor de stedebouwkundige 
de belangrijke taak om net zo lang te "drammen", totdat zij het besef van de 
noodzaak van een visie krijgen. 
Bij het stimuleren van de ontwikkeling van een visie is het van belang te 
onderkennen dat niet alleen een wethouder, maar een geheel college macht 
bezit in de planvorming. Zoveel mensen er zijn, zoveel meningen er op na 
zullen worden gehouden. De stedebouwkundige moet zich daarom ook 
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afvragen wie, welke rol in welk proces heeft. Op basis hiervan dient hij of zij 
een ontwikkelingsstrategie uit te stippelen. Als dit niet van het begin tot het 
einde wordt bedacht, dan is de kans grootdat men halverwege voor verras

singen of ongelukken komt te staan, die achteraf nog maar moeilijk zijn bij 

te sturen. 

De dragers voor plannen 

De tweede succesfaktor, die ik de dragers van een plan noem, is de aanwe

zigheid van een aantal mensen "die er voor willen gaan". Het is ontzettend 

belangrijk dat enthousiaste mensen zich inzetten in de planvorming. Deze 
mensen heb je als stedebouwkundige nodig, omdat zij met hun enthousias
me het planvormingsproces op gang kunnen houden. 
Het maakt niet zoveel uit, wie de dragers zijn: ze mogen uit de ambtelijke, 
of de bestuurlijke wereld, maar zelfs ook uit het publiek komen. Het enige 

dat telt, is dat er mensen zijn die hart voor de zaak hebben en dit met een 
grote betrouwbaarheid te allen tijde zullen tonen. Want één ding is immers 
zeker: alleen red je het nooit! 
Naar mijn mening is het ook het interessante aan het stedebouwkundige vak, 

dat ontzettend veel mensen kunnen zeggen, dat zij meegewerkt hebben aan 
de opgave. Het loopt uiteen van de bestuurder, de stedebouwkundige, de 
architect, tot aan de metselaar en de timmerman. Allen zouden trots moeten 
kunnen laten zien wat ze tot stand hebben gebracht. 

Het draagvlak 

De derde succesfaktor is het creëren van voldoende draagvlak: een plan 
moet de in het onderhavige gebied betrokken mensen kunnen overtuigen. 

Ik zou hier een vergelijking willen maken met de stadsvernieuwing uit de 
jaren zestig en zeventig. In de tijd van het "bouwen voor de buurt" konden 

plannen eenmaal niet van de grond komen als er niet voldoende aandacht 

werd besteed aan de participatie van burgers in het planvormingsproces. 
Wat mij betreft is dit een aloud principe: nog steeds is het van essentieel 
belang dat de plannen gedragen worden door de bewoners uit de directe 
omgeving enjof spraakmakende mensen. Dit geldt zowel voor nieuwbouw
als beheerprojekten. 
Het draagvlak verschiet tegenwoordig overigens van kleur: naast de mensen 
uit het gebied zelf moeten nu ook marktpartijen, belangen-, en milieugroepe-
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ringen als onderdeel van het draagvlak worden gerekend. Dit betekent dat 

de stedebouwkundige kwaliteit meer en meer afgewogen moet gaan worden 

in een driehoek van economische, milieukundige en vormtechnische belan

gen. Voor de stedebouwkundige betekent dit dat hij of zij met een maximale 

creativiteit moet proberen om al deze belangen bij voorbaat in de plannen 

in te sluiten. 

"Je huiswerk goed doen" 

De volgende succesfaktor omschrijf ik als 'ïe huiswerk goed doen". De 

mensen die bij de planvorming betrokken zijn moeten hun uiterste best doen 

om de plannen tot een succes te laten worden. In Nederland wordt deze 
succesfaktor nog al eens belemmerd door de (vertikale) hiërarchie tussen 

de verschillende vakdisciplines. In vele gevallen beginnen de stedebouwers 

immers geheel autonoom met het opzetten van een plan. Als zij klaar zijn, 

is het de beurt aan de architecten, die "op eigen houtje" het grote plan gaan 

indelen. Als de architecten hun taak hebben volbracht, is het tenslotte aan 

de landschapsarchitecten of micro-stedebouwers om het plan af te ronden. 

Ik denk dat je verschrikkelijk goed moet oppassen dat je dit alles niet te 

letterlijk achter elkaar schakelt; je moet vooral streven naar een gelijkschake

ling van de verschillende vakdisciplines, waarbij je zorgt dat iedereen zijn of 

haar waarde kan blijven behouden, met een streven naar de hoogst mogelij

ke integratie. 

Communicatie 

Met de laatste succesfaktor, communicatie, bedoel ik vooral de vaardigheid 
die een stedebouwkundige moet hebben om met eindeloos geduld zijn of 

haar plannen uit te kunnen leggen. Als stedebouwkundige mag je hierin nooit 

arrogant zijn. Je moet er rekening mee houden dat je mensen om je heen 

kunt hebben, die over ons vakgebied moeten nadenken en zich daarin 

moeten verplaatsen, terwijl ze niet stedebouwkundig geschoold zijn. Dit is 

ook niet onlogisch, de stedebouwkunde is een ver doorgevoerd en gespeci

aliseerd vakgebied. Maar toch moet je het vakgebied naar mijn mening 

steeds in gewone mensentaal kunnen uitleggen en de niet-vakkundigen de 

kans geven om werkelijk invloed te hebben in de planvorming. Het zou niet 

de eerste keer zijn, dat uit heel onverwachte hoeken de meest fantastische 
ideeën komen. Het is daarom beter om al vooraf in diskussie te gaan dan 
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de kans te lopen om achteraf je plan te moeten verdedigen. 
Tenslotte is het van belang te beseffen, dat de communicatie afgestemd 
moet worden op een te hanteren strategie, die van plaats tot plaats kan ver

schillen. Je moet per situatie, per opdrachtgever en per stad verschrikkelijk 

goed nadenken, wat je wilt, wat je inzet en met welk strategisch instrument 

je een geschikt eindresultaat kan bereiken. Het maken van steden vindt dus 
zeker niet plaats in een vacuüm, maar in een zeer complexe context. 

Interview met Riek Bakker 

Het verhaal van Riek Bakker wordt hieronder voortgezet in de vorm van een 
interview, dat op 19 april1995 afgenomen werd door Caroline Giezeman en 
Marco Hommel. Beide interviewers zijn studenten van de differentiatie 

Stedebouw van de Technische Universiteit Eindhoven. 

De veranderingen in het planvormingsproces 

C.G.jM,H.: 
Het thema "Stedelijke Planvorming als co-produktie" heeft vooral betrekking 
op de veranderingen die zich momenteel in het planvormingsproces op 
lokaal nivo afspelen. De belangrijkste verandering is dat de overheersende 
centrale rol van de (gemeentelijke) overheid uitgespeeld lijkt. De gemeente 
ziet zich gedwongen het planvormingsproces vooral in samenwerking met 
andere akioren vorm te geven. Speelt deze ontwikkeling volgens u op alle 
fronten van de stedebouw, of is het slechts eigen aan spraakmakende 
projekten en blijft bij minder spectaculaire bestemmingsplannen alles bij het 
oude? 

Ik denk dat het golfbewegingen zijn. Er is nu zo'n golf van publiek private 

samenwerkingsconstructies als vorm van samenwerken. Als je naar de 

woningbouw kijkt zie je dat 70 % van de woningbouw door de markt wordt 
verzorgd en 30% richt zich op sociale woningbouw. De markt krijgt hiermee 
een grote rol toebedacht. Dus eigenlijk is er hiermee iets heel raars aan de 

hand: de markt begint te doen alsof ze overheid zijn en de overheid begint 

te doen alsof ze markt zijn. Ik denk dat dat niet kan, omdat dat gewoon zal 
stagneren, omdat dat de bedoeling niet kan zijn. De markt kan in zijn eentje 
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niet voldoende goede plannen maken. Je kunt namelijk niet zeggen: kijk 
maar naar dit project, nou dat is nou zo geweldig gegaan, dat je daar moed 
uit zou kunnen putten. Terwijl er wel voorbeelden andersom zijn. Er zijn 
genoeg steden die zelf initiatief hebben getoond, die zelf ondernemend 
gedrag hebben getoond en die zeggen: wij willen iets met onze stad. Zij zij 
dan ook de natuurlijke motor achter het planvormingsproces. Ik ben daarom 
ervan overtuigd, dat de conventionele manier de enige goede is. Daar bij 
komt dat je de marktpartijen ook nodig hebt. Je kunt het nu eenmaal niet 
zonder ze doen, maar je moet wel de juiste vragen en de juiste activiteiten 
op het juiste moment bij de juiste actoren leggen. Anders red je het niet. Dus 
ik reken me daar niet zo rijk mee. In de praktijk die ik nu meemaak hoor ik 
dat van beide partijen. 
Er zijn ook andere factoren die een rol spelen. Als je naar de grote steden 
kijkt, dan zie je dat die allemaal tot de neus in de problematiek van de 
stadsprovincie en de regiovorming zitten. Dat betekent dat het besturen hele
maal anders gaat. De aandacht ligt hiermee heel anders. Wat in ieder geval 
betekent dat alle diensten in reorganisatie zijn gekomen. Dat gaat nu ook 
in alle andere grote steden gebeuren en dat is op zich zelf logisch en nuttig, 
maar dat zal een enorme dip in het productieproces te zien geven. Om dan 
toch de ambtelijke machine aan de praat te houden, begint iedereen te 
roepen dat de markt dat moet doen. Maar hoe kun je dat nu verlangen ? 
Hoe kun je nu van hen verwachten dat ze 15 jaar vooruit kunnen kijken? Als 
je een stad bestuurt en je bezig houdt met ruimtelijke ordening betekent dat 
niet alleen dat je iets realiseert, neerzet. Er komen nog veel meer aspecten 
bij: wie maakt het pand, wie gaat er wonen, wie gaat het pand onderhou
den, wat betekent het sociaal voor je stad, etc .. Dus het moet in een strate
gie passen. Dus ik denk dat houden we toch niet lang vol. Het heeft iets 

onnatuurllijks. Waarmee ik niet wil zeggen dat je geen andere vormen van 
samenwerken kunt onderzoeken maar de hoofdmoot moet wel bij de hoofd 
actor zitten. Een gemeentebestuur moet dat zelf weten en willen. 

C.G./M.H.: 
U had het over golfbewegingen. Als je de planvorming nu opsplitst in een 
initiatieffase en uitvoeringsfase, ziet u dan ook zo'n golfbeweging in de 
uitvoeringsfase? Juist in die fase kun je toch wel verwachten dat primair de 
markt zich met uitvoeren bezig kan houden? 

In de uitvoeringsfase is het heel wat anders, als een plan eenmaal geac
cepteerd is en je aan uitvoeren toe komt, dan rolt het plan vanzelf naar de 
marktpartijen toe. De overheid is overigens altijd de eerste investeerder: bij 
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het aanleggen van de infrastructuur, het bouwrijpmaken etc. Zij zullen altijd 

zorgen voor de planvoorbereiding. Men denkt altijd wel dat de markt bereid 
is risico's te nemen, maar ze zullen het altijd mijden. Dus eerst moet de 
overheid van alles gedaan hebben voordat de markt zich met de planuitvoe
ring gaat bezig houden. En als het eenmaal zover is, dan heeft de overheid 
bijna haar taak vervuld. Er is altijd sprake van een incubatietijd voordat het 
plan politiek rijp is om uitgevoerd te worden. Dat zijn activiteiten die de markt
partijen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Hoe zouden ze het moeten 
betalen? 

Waarborgen van de belangen van de zwakkere partijen 

C.G./M.H.: 
Een inperking van de macht van de gemeente betekent natuurlijk een grotere 

zeggenschap voor de overige aktoren. In het spel van een vrije markt zullen 

vooral de sterke aktoren (de partijen die het meeste geld hebben enjof het 

meest mondig zijn) het besluitvormingsproces domineren. Anders dan in de 
tijd van de paternalistisch denkende overheid zullen de belangen van de 

zwakkere aidoren niet langer kunnen worden gewaarborgd. Welke oplossin

gen liggen er volgens u voor dit probleem? 

Als je het over woningbouw hebt, en de vrije sector woningbouw met de 
sociale woningbouw vergelijkt, zie je een verhouding tussen markt en sociaal 
van 70 %-30 %. Dat is op zichzelf een behoorlijk percentage En dan gaat 
het bij die 30 % bijna altijd over huur tot een bepaald plafond. Ik ben ervan 
overtuigd dat we in de toekomst goedkope woningbouw zullen moeten 

realiseren, omdat het in de toekomst eenvoudig niet meer gesubsidieerd zal 

worden. Dus als we het aandeel sociale woningbouw willen handhaven, dan 
zullen we de marktpartijen moeten zien te vinden die voor een laag bedrag 
deze sociale woningbouw willen realiseren. Daarbij komen ook nog alle 

normen en waarden die we hanteren bij de woningbouw. We moeten daar 

op een andere manier naar gaan kijken. Ik denk dat we met alle creativiteit 
oplossingen moeten verzinnen, zodat we ook op een andere realistische en 
haalbare woningbouw kunnen realiseren. Dat zal wel revolutie worden. Alle 
bouwtechnici en de mensen van bouw- en woningtoezicht zullen hun haren 

uit hun kop trekken, als ze deze voorstellen horen. Toch moet je die kant 
opkijken. 

Ik denk zelfs dat er een grote groep Nederlanders is, die er trots op zal zijn 
om een goedkope woning te kunnen bemachtigen waaraan je zelf van alles 
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zou kunnen doen. Ik kan me zelfs voorstellen dat je cascowoningen op de 
markt brengt, die je zelf naar eigen inzicht kan invullen. Ik zou me daarmee 
niet gestraft voelen. Je moet gewoon zoeken naar een grotere range van 
mogèlijkheden. Ik zou in dit verband willen wijzen op al die Nederlanders die 
een volkstuintje onderhouden met een bijbehorend huisje. Maar wat is nu 
de praktijk: we verbieden dat ze er bijvoorbeeld doordeweeks mogen slapen, 
terwijl heel veel mensen daar gewoon genoegen mee zouden nemen en 
helemaal geen dubbel glas hoeven. Misschien moet je wat minder streng 
worden op al je normen en waarden zonder dat je al je verworvenheden 
overboord zet, bijv. de rioleringen en allemaal dat soort dingen. Misschien 
zou het nu juist wel kunnen, omdat we nu schaarste in grond en geld 
hebben en in sociale ondernemingen die dit allemaal moet maken. 
De overheid heeft in ieder geval de meest vooraanstaande rol om de zwak
keren in de samenleving te beschermen. Zij moet marktpartijen zien te vinden 
die daar ook op willen scoren. Misschien moet je zelfs wel een soort koppe
ling maken en zeggen tegen de marktpartijen: je mag daar je geld verdienen, 
maar dan moet je hier met ons het sociale doel dienen. Ik pleit er in ieder 
geval dat iedere gemeente, hoe groot of klein die ook is zijn eigen proble
men probeert op te lossen. Want zoals de geschiedenis laat zien hebben 
altijd de grote steden die problemen moeten oplossen. 

Fasering van de co-produktie 

C.G./M.H.: 
Het coproduceren kan op verschillende fasen in het planvormingsproces 
betrekking hebben. In welke fasen en in welke mate kan de medewerking 
van de co-producenten verwacht en gewenst worden? 

Dat is een moeilijke vraagstelling. Ik zou de volgende fasen willen onder
scheiden: 

De prefase: 
Deze fase zou ik incubatietijd willen noemen. Je hebt een idee en je probeert 
maar eens wat: dat hoort ook bij ons vak. Je gooit allerlei ballen in de lucht, 
want er kan er altijd wel één mislukken. Maar je moet er wel voor zorgen dat 
de productie op gang blijft. Dan komen we bij het politieke vak. Je hebt een 
soort incubatietijd nodig, waarin je een soort strategisch concept maakt voor 
een gemeente. Daar moet je tijd voor hebben. Ik heb het gevoel dat je dat 
als gemeente moet doen. Hierbij moet je je wel afvragen of je dat wel kan 
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als gemeente, heb je wel genoeg kwaliteit in huis. Als je die vraag met nee 
beantwoordt, dan moet je iemand zien te vinden die je daarbij helpt. Kan je 
het wel, dan doe je het zelf. 

De politieke fase: het vaststellen van het programma 
Na de pre-fase komt het collegeprogramma aan de orde: wat wil men, 

hoeveel en waar. Ook dit moet de gemeente zelf bepalen. Want de marktpar
tijen zullen hierover allemaal een verschillende mening hebben. Je moet 

uiteindelijk goed bewapend naar de markt kunnen toestappen, zodat je als 
het ware goed kunt "inkopen". Want als je een plan wilt gaan realiseren, dan 

zul je voldoende genoeg bagage in huis moeten hebben om te weten wat 

je wilt (hoeveel en waar) en met wie je het wilt ontwikkelen. Als dat goed is 
ontwikkeld - en dat is een gemeentelijke taak - dan kom je op het moment 
dat je de partijen erbij kunt gaan zoeken en kan de co-productie beginnen. 

Als je weet wat je wil dan kun je kiezen. Ofwel je haalt al in het stadium van 
plannen maken de mensen erbij. Dat hangt in hoge mate af van de kennis 
en kunde die je in huis hebt. Ofwel je maakt eerst de plannen en haalt dan 
pas de marktpartijen erbij. Daar zit een zekere overlap tussen waar mensen 
heel verschillend over denken. 
Mijn ervaring t.a.v. marktpartijen is dat je al heel veel van ze vergt- en ze 
kunnen ook al heel wat - als ze vijf jaar met je mee denken. Dat is overigens 
geen schande: ze steken immers geld in de plannen en moeten die uiteinde

lijk winstgevend zien te krijgen. Van de ene kant moeten de marktpartijen 
er wel vroeg genoeg bij zijn om mee te kunnen denken, maar aan de andere 

kant ook weer niet te vroeg omdat ze er anders helemaal op "leeg" zullen 
"lopen". Je kunt daarom niet verwachten dat ze enorme overheads ontwikke

len, want die worden dan toch weer doorberekend in hun producten. Op die 
manier wordt de consument daar de dupe van. Volgens mij is dit daarom 
een echte gemeentelijke overheidstaak. Het zou ook mijn ideaal zijn. Het 

hoort in hoge mate bij ons vak. Het vak is er om te zorgen dat iedereen zo'n 

beetje aan de bak komt en dat er in alle rust een evenwichtige afweging 

gemaakt kan worden in een maatschappelijk en politiek proces. Het is een 
dienend vak: Een ander maakt het en mag daar dan ook geld aan verdienen. 
Deze aloude struktuur moet je volgens mij dan ook niet al te veel door elkaar 
halen. 

We hebben hiervoor immers diverse wetten gemaakt en inspraak- en be
roepsprocedures bedacht. Daar zijn wij in Nederland juist ontzettend goed 
in. In principe is alles rond je leefomgeving (zowel privé als openbaar) 

ontzettend goed geregeld. En gelukkig maar. En als je daar klachten over 
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hebt en vindt dat je niet goed bedeeld bent in een nieuwe situatie (daar gaat 
in het in de ruimtelijke ordening veelal over) dan is het toch raar dat je bij 
een directeur van bijvoorbeeld een ontwikkelingsmaarschappij "NV bouwlust" 
moet aankloppen om je recht te halen? (Het is inherent aan de rechtstaat 
dat hier de overheid voor zorg draagt). 

De (nieuwe) rol van de stedebouwkundige 

C.G./M.H.: 
In uw verhaal gaf u al aan dat er voor de stedebouwkundige steeds meer 
de taak ligt om te communiceren en goed de weg weten te vinden in het 
politieke machtsspel. Wat is of wordt nu precies de funktie van de stede
bouwkundige: moet hij of zij zich primair richten op het bereiken van een 
consensus om het geheel tot een plan te vormen, of moet men primair 
gericht zijn op een fysiek-ruimtelijk resultaat (een plan-ontwerp)? Eenvoudiger 
gezegd: is of wordt de stedebouwkundige een proces-manager of een 
ontwerper pur sang? 

Ik heb een taakopvatting als stedebouwkundige waarbij ik net zo veel 
geïnteresseerd ben in het proces als in het ontwerp. Want het ontwerp is één 
bouwsteen. Je kan wel een prachtig ontwerp maken en er ongelcvelijk veel 
plezier aan beleven, maar als je het proces ook niet wil voeren dan zal het 
nooit zo ver komen dat je je ontwerp kunt laten realiseren. Dus als je iemand 
bent die het leuk vindt om te bedenken, maar het ook wel maatschappelijk 
relevant vindt om het te realiseren dan moet je het proces meenemen. Nou 
is dat in iedere situatie verschillend. Je zou kunnen zeggen dat dit in hoge 
mate de taak is van de politiek. Maar soms krijgt de politiek dat niet voor 
elkaar. Soms wil het niet, of spelen er krachten en machten die dat behoe
den. In zo'n situatie schroom ik mij niet om daar mee aan de gang te gaan. 
Want mijn taakopvatting is: je kunt wel iets moois bedenken maar het moet 
er ook komen. Ik voel me er namelijk niet goed bij dat ik alleen mooie 
plaatjes en plannen maak, waar verder niets uitkomt. Dat wil niet zeggen dat 
ik dit altijd haal. Dat is ook niet mijn garantie maar wel mijn inzet. En dat lijkt 
het - en dat suggereert jullie vraag ook- of dat contrair op elkaar staat, maar 
wat mij betreft gaat dat samen. Namelijk hoe beter een ontwerp is, hoe het 
leuker en aardiger ik het vindt, hoe beter ik het plan kan overtuigen naar 
diegenen die daarover moeten beslissen. Daar heb ik ook voorbeelden van 
meegemaakt: een goed plan wat goed in elkaar zit, wat mooi ontworpen is 
en kracht aan argumenten heeft, dat haalt het eerder als een "achter-zondag-
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namiddag-schets". Dus beide zaken horen in hoge mate bij elkaar. 
Voor de stedebouwkundige betekent dit, dat je je ontzettend goed moet 
afvragen waar je krachten liggen. De ene vindt dat zijn of haar kracht ligt in 
het ontwerp. Wees daar gelukkig mee en doe het: zo goed als je kan. Er zijn 

er ook die daar niet zo erg in uitblinken, maar wel gevoel hebben om het 

plan voor elkaar te krijgen. Dat soort mensen zijn in mijn ogen net zo goed 
stedebouwkundigen. Laat die mensen daarom vooral dat doen. Het eist dus 
van jezelf eerlijkheid: waar ben ik nou het beste in bent. Want dit vak heeft 
een range aan kennis, kunde en aktiviteiten. Je zou een duizendpoot zijn als 
je ze allemaal beheerst. 

Het kan ook zijn dat beide vaardigheden zich ontwikkelen in de perioden van 
je leven. Je hoeft niet alles op hetzelfde tijdstip allemaal tegelijk goed te 
kunnen. Als ik naar mijn eigen proces kijk, dan ben ik begonnen met vooral 
heel lang ontwerper te zijn. Het verschuift nu langzaam naar het sturen van 
het proces: politici en opdrachtgevers overtuigen, mensen bij elkaar te 
brengen rond een oplossing. Dat vind ik nu ontzettend interessant. En het 

leuke is bovendien dat nu ook anderen die in een ontwerpfase zijn, volledig 
de kans krijgen. Ik vind het heerlijk om ze te stimuleren en kan makkelijker 
zien wat er aan de hand is. Dat komt door mijn jarenlange ontwerperserva

ring. Ik ben wandelend voorbeeld van het één gedaan hebben en het ander 
niet nalaten. 

C.G.fM.H.: 
Zou je kunnen zeggen dat de carriere van een stedebouwkundige begint als 
een ontwerper en eindigt als proces-manager? 

Nee, dat wil ik niet zeggen. Je zou absoluut andersom kunnen kiezen. Wat 
dat betreft heb ik een gewaagde keuze gedaan om mijn baan als directeur 
van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam 
op te geven en te kiezen voor een eigen buro. Toch zag ik er een grote 
uitdaging in om een eigen buro op te kunnen zetten en niet met je 55ste met 
de VUT-gestuurd te worden. Het is altijd een zeer persoonlijke kwestie. Ik 

zelf ben altijd op zoek naar het op spanning houden van je werkzaamheden. 
Wanneer je iets krijgt als: "oh ja dat heb ik al gezien, dat ken ik al" voel ik 
me niet meer prettig in mijn werk. Dat is ook het mooie aan ons vak, waarbij 
je deze kansen hebt. 
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Een stelling ... 

C.G./M.H.: 
Kunt u reageren op de volgende stelling: de stedebouwkundige is als 
ontwerper zijn of haar rol aan het verliezen ten gunste van de leek enjof de 

(landschaps)architect? 

Ik hoop niet dat je me persoonlijk aanspreekt. Ik heb ooit een opleiding 
gehad voor tuin- en landschapsarchitect en ben absoluut ''verbouwd". 
Zonder gekheid: ik denk dat het eigenlijk niet zo veel uitmaakt. Het gaat er 

uiteindelijk om dat er een voor de mensen op straat zichtbare en tastbare 
kwaliteit wordt gerealiseerd. Dit is langzamerhand tot onze cultuur gaan 
behoren. Maakt het nou zo veel uit om een stempel te dragen dat iets zegt 
over je opleiding? Ik zelf heb er ontzettend veel plezier van dat ik mijn kennis 
van tuin- en landschapsarchitectuur kan inzetten in mijn vak. In mijn opleiding 
heb ik geleerd wat processen zijn. Ik heb bijvoorbeeld het besef dat als je 

ergens een boom plant, je 25 jaar verder moet kunnen denken om te weten 
dat hij dan pas tot volwassendheid zal komen. Mijn opleiding is voor mij een 
prachtige bagage die mij enorm heeft geholpen om het vak van de stede
bouwkundige te bedrijven. Stedebouwkundige ben ik van nature en in de 
praktijk ben ik daarin gegroeid. Ik heb niet het idee dat ik iemand in de weg 
zit. Daarom ben ik van mening dat we niet te gespannen moeten zijn met 
een hokjesgeest. Dit is ook een heel plaatselijke cultuur. De landen om ons 
heen maken dat onderscheid bijvoorbeeld niet zo. Als je in Spanje komt dan 
is een architect stedebouwkundige en landschapsarchitect en hij kan het 
ook. In de wereld van ontwerpen en vormgeven hebben wij in opleidingen 
allerlei opdelingen gemaakt, maar in de praktijk is dat absoluut anders. 

Wij hebben toch ook leuke bewegingen gehad. Kijk naar die man in Heeren
veen met zijn eco-beweging, Dhr. Ie Roy, met zijn middenberm en die bouwt 
een waanzinnig kasteel met allerlei rotzooi uit de hele provincie Friesland. 
Dat vind ik indrukwekkend. Laten we daarom oppassen met elkaar etiketten 
op te plakken en zo open mogelijk blijven. Op iets goeds is niets tegen, ook 
niet als jan met de pet die geen bal verstand heeft van het vak, het heeft 
gemaakt. Wees er blij mee, pas het toe en beschouw het als de werkelijk
heid. Want als je je verschuilt achter je beroep op niks af dan wordt je 
afgemaakt. En terecht. We zijn in Nederland gelukkig ook zo ver dat wij met 
onze plannen een democratisch proces hebben te voeren en dat kun je 
maar beter zo goed mogelijk doen. Als je hier van af wilt en je je achter je 
diploma wil verschuilen dan ben je verkeerd bezig. 

117 



Co-produktie als een remedie op de frustaties van het huidige 
planvormingsproces 

C.G./M.H.: 
Er wordt vaak gesteld dat het huidige planvormingsproces met haar inspraak
cultuur vaak leidt tot onnodig lange procedures. Op de studiedag werden 
zgn. "stadsfora" geïntroduceerd die hiervoor mogelijk als remedie zouden 
kunnen dienen. Het basisidee hierachter is dat vertegenwoordigers van de 

aktoren die zijn betrokken bij het planvormingsproces bijeenkomen in een 
informeel forum om daar te discusiëren over de planvorming in de stad. Het 

informele zit hem vooral in het feit dat de vertegenwoordigers bevrijd zijn van 
hun "dagelijkse pet" en uit eigen naam optreden. Het stadsforum heeft dan 
als belangrijkste doelstelling dat het een gemeenschappelijke gedachte 
onder de verschillende vertegenwoordigers kweekt, die bij het daadwerkelijke 
planvormingsproces "vanuit het achterhoofd" een grote invloed kan uitoefe

nen. Omdat de gemeenschappelijke gedachte dan al een feit is en mensen 

al beter op één lijn zitten, verwacht men dat de planvorming sneller zal 
verlopen. In uw betoog over kritische succestaktoren noemde u het kweken 
van voldoende draagkracht. Is de inzet van een stadsforum volgens u hiertoe 
een geëigend middel. M.a.w. kan een dergelijke aanpak werken. Is het 
volgens u een haalbare kaart dat ''ian en alleman" zich inzetten voor het 
realiseren van een tijdsgeest als basis voor het uitwerken van plannen. Ligt 
hier niet juist de taak van de stedebouwkundige? 

Je zou deze vraag zeker positief moeten beantwoorden. Draai de stelling 
bijvoorbeeld maar eens om: als je er van uit gaat dat jan en alleman per 
definitie niets weet en niets mag zeggen over de stedebouwkundige planvor
ming, dan getuigt dat van wanhopige arrogantie. Ik denk dat het ook in deze 
tijd past om iedereen aan te woord te laten. Omdat je hierbij zoekt naar 
allerlei hulpmiddelen om het zo goed en zo stevig mogelijk te doen, kan ik 
me heel goed voorstellen dat je met stadsfora, e.d. de openbare diskussie 
op stedelijk nivo een handje probeert te helpen. In de steden waar de 
planvorming nu moeizaam gaat, ontbreken dergelijke constructies op één 
of andere manier. Het organiseren van diskussie-avonden, e.d kan enorm 
veel enthousiasme en draagvlak voor je plannen kweken. Als je dat nalaat 
heb je altijd achteraf de kritiek op het verschil in inzicht of het gebrek aan 
communicatie. Je moet dan altijd in een verdedigende vorm je plannen er 
door zien te krijgen, terwijl het veel positiever is om je plannen in een onder
steunende vorm voor elkaar te krijgen. 
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C.G./M.H.: 
In Berlijn leggen ze bij de stadsfora vooral de nadruk op deelname van 
mensen die deskundig op bepaalde gebieden zijn en niet echt op de leek 
of de burger. In hoeverre kunnen dergelijke constructies in Nederland een 
potentie hebben? 

Ik denk dat stadsfora niet de normale procedures moeten gaan bepalen. De 
normale procedures zijn namelijk door de Tweede Kamer bepaald, als je die 
wilt veranderen moet je de wetten aan gaan passen. 01Jat overigens recent 
wel is gebeurd naar aanleiding van de waterramp). 

Ik ben er wel blij mee dat we een maatschappelijk proces hebben te voeren 
en iets moeten maken wat we met ons allen willen. Dit lijkt erg consensus
achtig, maar het is toch wel fijn om iets te maken waar de burger zich goed 
bij voelt. Je kunt wel dingen maken die de stad ver vooruit zijn, maar als het 
niet funktieneert dan heb je toch een groot probleem. In de stadsfora lijkt 
het me daarom belangrijk om ook de mening van de gewone burger aan 

te horen. Burgerdeelname kan een prachtig vliegwiel zijn om de planvorming 
sneller te laten verlopen, maar je kunt het nooit in de plaats zetten van; 
althans in onze cultuur (dat moet je ook niet willen). 
Dit alles gaat trouwens over het proces. Jets heel anders is het ontwerp. Je 

mag van mij de meest vooruitstrevende en adembenemende dingen ontwer

pen, maar je moet ze ook kunnen verdedigen: ideeën moeten geschreven 
worden. Neem nou een voorbeeld: we maken een mooie briljant. We begin
nen met een brok neer te leggen. Daarna moet hij hij gesneden en geslepen 
worden. Daar kan het publiek in hoge mate een rol in vervullen en dat moet 
je ze ook gunnen. Want straks gaan zij naar die briljant zitten koekeloeren. 
Daar doe je het voor. Je moet daarom beide zaken (het ontwerp en het 

proces) goed doen. Stadsfora kunnen hierbij goed van pas komen. 

C.G./M.H.: 
Herkent u wel de bereidheid van niet-stedebouwkundigen om zich in te 
zetten in een stadsforum? 

Ja, ik zie het steeds meer dat mensen ontzettend geïnteresseerd zijn in dit 
soort processen. Het gaat hun werkelijk aan het hart om te zien wat er gaat 
gebeuren met de plaats waar ze wonen en werken. Als je deze betrokken- . 
heid constateert, zou je toch gek zijn om te zeggen, "hou daar eens mee 

op". Zelfs als mensen boos zijn, is het goed om hun boosheid te begrijpen. 
Ik zie dat dat gebeurt: op televisie, in boeken en tijdschriften. ledereen heeft 
het er over en vindt het prachtig. Mensen zijn daar wezenlijk in geïnteres-
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seerd. Vorige week is bijvoorbeeld de piloon van de Erasmusbrug in Rotter
dam er ingevaren. Je had eens moeten kijken hoeveel mensen er langs de 
kant van de weg stonden. Het zou toch een ware ontkenning zijn als je stelt 

dat dat geen betekenis heeft. 

De stedebouw-kundigheid van leken 

C.G.JM.H.: 
Kun je zeggen, dat als iemand heeft bewezen dat hij uitermate betrokken is 
bij een plangebied en zich er bovendien vergaand in heeft verdiept, het recht 
verworven heeft zijn stempel te drukken op het (fysiek-ruimtelijke) planvor

mingsproces? Waarom zou die persoon immers niet een beter oordeel 
kunnen vormen over het plan, omdat men met name in het ontwerpproces 
vaak gebruik maakt van subjeklieve aannames? Met andere woorden: in 
hoeverre kan de leek een rol van een (ontwerpend) stedebouwkundige 
aannemen? 

Je kan niemand een mening ontzeggen. Als een stedebouwkundige zijn werk 
goed doet dan zal hij die mening ook in zijn werk laten doordringen. Waarom 
zou hij dat niet doen? 

Een stedebouwkundige en ontwerper moet zo professioneel zijn, dat hij of 

zij de mening van de leek moet kunnen vertalen in een plan. Dat moet hij 
of zij werkelijk goed kunnen. En vervolgens moet hij of zij die leek middels 
een plan kunnen overtuigen van de goede oplossing. En als je dat voor 
elkaar kunt krijgen dan zal die leek het daar absoluut mee eens zijn. Maar 

je moet niet de rollen verwisselen en vragen, "wat moet er gebeuren?" en 

vervolgens de leek het potlood in de handen geven en zeggen, "jij moet het 
gaan maken". 
De leek moet bovendien geconfronteerd met wat ze zeggen en ze keuzes 
voorleggen. Want als wij een tuintje willen gaan maken en we hebben 50 
mensen, dan willen die 50 mensen alles in dat tuintje: een schommel, een 

wip, een bloemperk, een pergola, een waterpartij. Dat kan allemaal niet op 
vijf vierkante meter. Dus je moet wel je vak goed bedrijven en ze uitleggen 
dat dat niet kan en dat ze moeten kiezen. Dat moet je willen doen. Daar is 
een stukje geduld, aardigheid en een soort begeesting voor nodig. Als je het 
vak op die manier bedrijft is er volgens mij niets aan de hand en zullen ze 
ook. altijd dankbaar zijn. 

Het ontwerp is altijd tot simpelheden terug te brengen: "we hebben zoveel 
vierkante meter, u wilt dat en dat allemaal, dat past allemaal niet op die paar 
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vierkante meter, want u heeft ook nog bedacht dat het een uitstraling moet 
hebben en dat het aardig moet zijn om er naar toe te gaan". Als je dit zelf 
allemaal goed analyseert, kun je het uitleggen. Dat is misschien wel het 
belangrijkste van ons vak: de communicatie naar het publiek toe. Als je de 
leken niet zonder allerlei moeilijke woorden kunt uitleggen wat er aan de 
hand is, dan gaat het fout. Het brengen van je plannen en je doelstelling op 
zakelijk, technisch en financieel gebied moet weliswaar allemaal goed in 
elkaar zitten, maar er mag best iets van hart tot hart gaan. Dat past ook wel 
bij ons vak. 

C.G.fM.H.: 
Er zit dus eigenlijk wel een paradox in. Aan de ene kant moet je je plannen 
bij de leek eenvoudig kunnen uitleggen. Maar als je daar juist goed in bent, 
lijkt het wel alsof iedereen die plannen had kunnen maken, omdat het zo 

simpel lijkt? 

Ja, dan heb je de ware kroon op je werk. Als je mensen tegen je zeggen, 
"dat is allemaal toch niet zo ingewikkeld", dan denk ik dat je het heel goed 
doet. Als mensen het als vanzelfsprekend ervaren en het wel goed vinden, 
moet jij zo dapper zijn om dat als compliment te ervaren en het niet te willen 
verdedigen met stelling, "ja, maar ik heb heel hard gewerkt hoor!". 

Subsidieloos bouwen 

C.G.JM.H. 
Nederland heeft een lange traditie om (ruimtelijke) plannen te realiseren met 

behulp van subsidies. Woningnood en en het relatieve kleine oppervlak van 
Nederland zijn de voornaamste oorzaken geweest dat de overheid door 
middel van subsidies in het planvormingsproces heeft geïntervenieerd. Een 
veel gehoorde krititiek nu is dat Nederland hierdoor verwend is en eigenlijk 

niet in staat is om in een vrije markt zonder inbreng van de overheid plannen 
te ontwikkelen. Als tegenhanger noemt men vaak Janden als Italië en Spanje. 
Kunt u in het licht van deze kritiek aangeven of het in Nederland überhaupt 
mogelijk is om plannen zonder of met weinig bemoeienis van de overheid 

te realiseren. En kan de stedebouwkundige hier een belangrijke rol in 
spelen? 

Het staat of valt allemaal met wat je wilt. En wij willen in ons land erg veel. 
Wij willen goed openbaar vervoer, prachtige wegen en heel veel zaken die 
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voor het nut van het. algemeen noodzakelijk worden gevonden. Als je dat 
in Italië ook zou vragen, dan hebben ze daar hetzelfde probleem: waar 
betaal ik het van en hoe gaat het. Die mensen hebben bovendien voordelen 
zoals een goede bodem en goed klimaat. Dus de standaard van wat we 
willen kan heel anders liggen. Hij kan zelfs per opgave heel anders liggen. 

Dus het is in die zin makkelijker om te zeggen, "ik heb hier honderd hectare 

liggen en je gaat je gang maar, je verkoopt het maar en je zet er maar 
huisjes op en verzorgt zelf de eventuele intrastruktuur maar .. ". Daar kijken 
wij in onze cultuur echter anders tegen aan. Wij hebben in dit land een 
traditie om heel veel zorg te hebben voor het nut van het algemeen. En dat 
is aan de ene kant een groot goed: we willen goede infrastruktuur, we willen 
goede wegen, we hebben maatstaven voor het milieu, het verkeer, voor wat 
we sacraal veilig en interessant vinden, etc .. Als je dat allemaal vindt - wat 
we tot nu toe steeds wilden (het wordt wel iets minder)- dan kost dat natuur
lijk wel geld en ik vind ik het niet raar om te zeggen, dat je dat niet allemaal 
door de marktpartijen laat betalen. Dat kunnen.ze gewoon niet. Als je dit toch 

aan marktpartijen toevertrouwd, dan krijg je absoluut andere toestanden, On
Nederlandse toestanden! Het kan wel, maar we hebben er alleen niet voor 
gekozen. 

Dat inbreng van de marktpartijen altijd een beetje heen en weer gaat, dat 
daagt de creativiteit alleen maar uit. Ik kan me alleen niet voorstellen dat we 

hier zover doorschieten als bijvoorbeeld in Engeland, waar de marktpartijen 
alles moeten doen. Ik ben er toevallig afgelopen weekend even geweest. Ik 
was daar met het openbaar vervoer en had ineens geen verbinding meer. 
Dus moest ik verder liften. Dat is hier denkbaar! Dus dan hebben we vervol
gens een heel andere diskussie. Dat is een afweging die we moeten maken: 
wat hebben we er wel of niet voor over? Wij hebben er hier nog steeds 

subsidie voor over en daarom hebben we die traditie. Waarom denk je 
anders dat de hele wereld hier naar onze plannen komt kijken? Dat is niet 
omdat wij zo extreem mooie dingen maken, dat is omdat wij hier een zo'n 
hoge standaard hebben. 

C.G./M.H.: 
U stelt dus dat het, ondanks een eventueel grote deelname van marktpartijen, 
altijd nodig zal blijven dat de waarborgstaat geld in projekten zal moeten 

blijven pompen? 

Er zijn natuurlijk wel plannen, waar de intrastruktuur al klaar ligt, waar de 

marktpartijen het zo maar hoeven in te vullen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt 
naar een projekt als 'Leidsche Rijn', waar 30.000 nieuwe woningen moeten 
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komen, en zegt dat alleen de marktpartijen het maar moeten doen, inclusief 
het openbaar vervoer, de wegen, de bruggen de waterpartijen, dan kun je 
het wel schudden. Dat is in onze Nederlandse traditie toch ondenkbaar, dat 
wij dat nu gaan roepen? De marktpartijen zullen dan niet op de lokatie van 
de Leidscha Rijn gaan bouwen, maar zullen kiezen voor één of andere 
polder waar de ontwikkelingskosten lager zullen zijn. Dan krijg je dus een 

absoluut andere diskussie. Dus het geld is ook een strukturend middel: "wie 

betaalt bepaalt". En de overheid wil nu eenmaal graag bepalen ( ... )Het kan 
absoluut anders, maar iedereen zou zich wild schrikken als hij dat zag. Het 
heeft zijn prijs. 

Een goed voorbeeld is de Betuwelijn. Het is aangetoond dat de Betuwelijn 
economisch gezien een absolute 'must' is. Dus dat ding moet aangelegd 
worden. Deze spoorlijn komt op zijn weg allerlei problemen tegen, waar ieder 
een eigen oplossing voor denkt te hebben: er onderdoor, er overheen. Dat 
is een maatschappelijk proces, waarbij ieder zijn eisen en wensen laat horen. 

Als je naar Rotterdam kijkt, dan zie je dat de lijn midden door een woonge
bied vliegt. Dat is voor die mensen niet leuk, maar het is zo dicht bij hun 
huizen, hun werk en de cultuur van hun stad dat ze het er niet over hebben: 
ze eten er bij wijze van spreken van. Als de trein in Gelderland is aangeko
men, dan heeft niemand meer het benul dat de haven van Rotterdam ook 

de motor is voor heel Nederland. Wat doet nou de Nederlandse politiek, wat 
stopt die naar nou in? Het is ontzettend interessant wat daar gebeurt. Kok 

roept "500 miljoen", Jorritsma zegt "700 miljoen". Dus met andere woorden: 
wij hebben geld over voor het tot stand brengen van een zo goed mogelijk 

maatschappelijk proces. Dat hoort bij ons. We kunnen ook zeggen we 
besteden die 700 miljoen niet en leggen hem gewoon aan. Maar geen 

politicus in Nederland die dat durft te zeggen. Dat is het essentiële verschil. 

C.G./M.H.: 
Als je je nu een gebied voorstelt waar geen problemen zijn te verwachten 
zoals bij de Betuwelijn. Acht u het dan denkbaar dat er een marktpartij komt 

die het plan gewoon in zijn eentje maakt en uitvoert? 

Nee, dat hebben we toch allemaal al meegemaakt. In de geschiedenis is dat 
in de jaren dertig toch al gebeurd en zijn we daar toch allemaal van terugge

komen? Wij hebben daar toch al op gereageerd? Misschien hebben we toen 

wel een beetje overgereageerd. Misschien moet wel wat gas worden terug

genomen. Maar ik denk dat nog steeds dat zelfs de allergrootste infrastruktu
rele werken, als ze goed worden aanpakt, daadwerkelijk tot stand kunnen 
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worden gebracht. Je moet ze alleen goed uitleggen, goed begeleiden en 
goed communiceren met goede argumenten. Je moet mensen vooral niet 
kopschuw maken en ze het gevoel geven dat wat zij zeggen niet belangrijk 
is. Daar zit de grootste adder: dat mensen zich gepasseerd voelen. Als je 
aan dit alles voldoet, dan kun je heel veel weerstanden wegnemen en je 
plannen realiseren. Maar je moet er de aandacht aan willen en durven geven 
en je moet er de tijd voor nemen. Dat hoort bij dit vak. 
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Op zo'n manier komt nooit een groot ontwerp 
tot stand - de stem van de architect 

Bert Dirrix 

Het Grote Ontwerp 

Het is evident dat aan grote stedebouwkundige plannen stevige organisatie
structuren ten grondslag liggen. Van initiatief tot realisatie zijn talloze deskun
digen en belanghebbenden bij het proces betrokken. Complexe krachten 
en factoren worden operationeel gemaakt in werkgroepen en stuurgroepen. 
En natuurlijk is er overal commentaar. Niets functioneert optimaal: de politiek 
is stug, de commercie afwachtend, de risicodragers argwanend, de inspraak 
ondeskundig, de stedebouwers enthousiast. Van een echt stedelijk platform 
is veelal geen sprake, het mechanisme is namelijk project en dus object 
gericht. Het fenomeen de stad is niet aan de orde, het betreft geen perma

nentie, het circus wordt incidenteel opgetuigd. 

Opvallend is dat de grote stedebouwkundige projecten veelal de in onbruik 
geraakte industrieterreinen van de stad betreffen. Deze veronachtzaamde 
plekken die ooit hoorden bij het stedelijk decor van de stad en de economi

sche bronnen van de stad vormden worden getransformeerd naar represen
tatieve woonwerkgebieden (Bijvoorbeeld: Emmasingel Philips Eindhoven, 

Sphinx Ceramiek Maastricht, KNSM, Java en Borneo Amsterdam, Kop van 

Zuid Rotterdam, Slachthuisterrein Den Haag). Deze ontwikkelingen repre
senteren grofweg de grote ontwerpopgaves in Nederland. 

Plannen als Sphinx Ceramiek gaan uit van de permanente stabiele ruimtelijk 

ordes van stedebouw. Doel is het vervolmaken van de stad en het geloof 

dat het stedelijk leven en de openbare ruimte een onlosmakelijke en stabiele 
relatie vertonen en dat de huidige immateriële en materiële cultuurverschui- · 
vingen daar onafhankelijk van zijn of althans tegen die nieuwe realiteit een 

morele verdediging lijken te vormen. 
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Een plan als de Kop van Zuid representeert mijn inziens een geconden
seerde stedelijkheid waar de begrippen wonen werken welzijn als losse 

objecten in reeksen geordend zijn. Een perfecte formele en programmatische 

beheersing van het territoir. Een tolerantie in termen van intensivering en 

stimulering van een onvoorspelbare dynamiek, met andere woorden een 

gevoel van vrijheid, lijkt door deze beheerszucht geblokkeerd te worden. 

Deze typeringen moeten niet begrepen worden als fundamentele kritiek maar 

illustreren de verschillende ambities en opvattingen die aan de planontwikke

lingen ten grondslag hebben gelegen. Ondanks de uiterlijk sterk verschil
lende verbeeldingen tonen al deze plannen in feite een ruimtelijke visie 

hoofdzakelijk gebaseerd op morfologische en typologische principes. De 

stedebouwkundige operaties eindigen in formele concepten die vervolgens 

door diverse architecten uitgewerkt worden. Dit kan gebeuren op het niveau 

van het woonblok, zoals op het KNSM-eiland, of op en wijze zoals voorge

steld op het Java-eiland waar een regenboog aan stijlen en middelen het 

plan kleur moet geven. Een poging de verschillende stedebouwkundige 

plannen te begrijpen binnen een gekaderde ideologie is onwerkzaam; ieder 
plan heeft zijn eigen formele en ideële referenties. En ieder plan toont dus 

op een onmiskenbare manier het handschrift van de schepper. De autoriteit 

van de ontwerper in dienst van een krachtig en wervend plan. 

In het verloop van mijn betoog zou ik liever willen spreken niet van grote 

plannen maar van grootse plannen. Omdat het er natuurlijk niet omgaat 

hoeveel m2 vloeroppervlak ergens en in welke stad wordt weggezet maar 

om welke theoretische en ideologische betekenis, naast de praktische aan 
de plannen te ontlenen valt. 

Het Geweten 

Al eerder in mij verhaal heb ik gesteld dat al deze plannen middels zwaar 

bezette werk- en stuurgroepen tot stand komen. Zij worden samengesteld 

uit vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen: de politiek, de 

deskundige ambtenarij, de markt (ontwikkelaars en beleggers) en ontwer

pers. Politieke & economische motieven worden omgezet in ontwikkelings

strategieën met, en zo kun je het rustig stellen, niet zo zeer de ideeën voor 

de toekomst voor ogen maar operationele ontwerpen gebaseerd op een in 

economische rendement te vertalen trends. Dat dit een achterhaalde ontwik

kelingsstrategie is daar kom ik zo dadelijk nog op terug. 
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Steden lijken elkaar te bestrijden met grootse plannen. Het gevaar van een 
ongezonde concurrentie wordt veronachtzaamd. ledere stad begint zijn eigen 
stedelijk platform te ontginnen en ambities worden in concrete initiatieven 
omgezet. Het ware echter veel wezenlijker het platform zo op te tuigen dat 
alvorens tot concrete uitspraken te komen in meer algemene en abstracte 
termen zich te buigen over de mogelijkheden en verwachtingen van haar 
eigen stedelijkheid. Nederland is inmiddels een polycentrische samenleving 
en er kan aldus sprake zijn van complementaire specialismen. Dit betekent 
dat scherp geformuleerd moet worden welke economische, ruimtelijke en 
programmatische gegevens specifiek in welke stad van belang zijn. In dit 

denken is dus een reorganisatie van haar regionale programma's niet 

endenkbeeldig en misschien zelfs wel voorwaarde voor een vitale ontwikke

ling van de specifieke stad. Dit om te voorkomen een ontwikkelingstraject 
te moeten doorlopen dat als het ware tegen de stroom in gaat (IJ-Oever 

project, Rem Koolhaas es.). 

Een profilering naar eigen krachten en mogelijkheden levert een onderscheid 
naar stedelijke identiteiten. Een dergelijke opvatting poneert minder de stede
bouwkundige mozaïek binnen haar eigen stadsgrenzen als wel stimuleert 
het een fascinerende mozaïek van steden. 

Ook hier gaat het mij er nauwelijks om en toekomstbeeld te scheppen als 
een profetische waarheid maar wel om het illustreren van een bewustzijn 
gebaseerd op het idee van de stad. De tendens van stedelijke platforms 
heeft enkel zin als studie en uitspraken worden gedaan op het niveau van 
de idee van de stad. Dit stelt eisen aan de samenstelling van de groep. Het 
betreft met name wetenschappers, filosofen, cultuurhistorici, ontwerpers, 

politicologen en economen. Zij zijn niet de plannenmakers van de stad maar 

in eerste instantie het geweten van de stad. Zij confronteren bestuurders en 
uitvoerders met de potenties en ambities. In deze dialoog moet iets ontstaan 

wat hout snijdt wat grootse plannen kan opleveren omdat ze gebaseerd zijn 
op grootse ideeën. Grootse ideeën die ook klein in omvang kunnen zijn maar 

door hun ideologische werking katalysatoren blijken voor een eigen specifie
ke stedelijkheid. 

De Stedelijkheid Binnenstebuiten 

We moeten beseffen dat de authentieke wetmatigheden van architectuur, 
stedebouw en planologie nauwelijks meer geldend zijn omdat de authentieke 
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fysieke ruimte haar betekenis verliest. De actuele stedelijke opgave kan zich 
niet permitteren haar uitspraken te baseren op bestaande bestuurlijke en 
ruimtelijke patronen. De feitelijke overbodigheid van de stad wordt stil aan 

zichtbaar. De bouw van stadsachtige structuren vindt inmiddels overal plaats, 
niet dankzij maar eerder ondanks ons en buiten de controle van de stede
bouw als maatschappelijk bewogen en ordende activiteit om. Het gaat hierbij 
niet alleen om de ongrijpbaarheid van de stedelijke ontwikkeling maar veeleer 

om de veranderende denkkaders. 

Beperk ik me met name op de ontwikkeling van de openbaarheid dan is er 
een revolutionaire omtovering aan de gang. De Verlichting reorganiseerde 
de ruimte van de stad tot een waarlijk dramaturgische expressie. Het werd 
de ruimte bij uitstek voor sociale erkenning en maatschappelijke status. 
Boulevards, lanen en assen. Een sterke representatieve architectuur was het 

formele middel. Het verhaal is natuurlijk bekend. Eind negentiende eeuw, 

industriële expansie en bevolkingsmigratie en aldus het einde van het over
zichtelijke stadslichaam. De stad annexeert het omliggende land niet op basis 
van de formele dramaturgische principes van voorheen maar uitsluitend op 

basis van een rationele en functionele ordening. Het doel van de moderne 
beweging was zeer expliciet. Om een gezonde, sociale en functionele 
samenleving te garanderen werd de stad gelezen in abstracte rationele 
systemen. De open en uiteengelegde stad "de metropool" werd uitgespeeld 
tegen de inefficiënte en onhygiënische middeleeuwse stad. 

De hedendaagse stad stuurt steeds verder aan op een radicale omkering 
van de stedelijke ruimte: openbaar en privé, binnen en buiten, stilstand en 
beweging, realiteit en fictie. Middels de hypercirculatie van goederen en 
diensten via TGV en elektronische snelwegen wordt in feite erkend dat het 
verkeer in de breedste zin dus zowel materieel als immaterieel wezenlijker 

de openbare ruimte definieert dan de vaste ruimtelijke patronen. Deze domi
nantie van het verkeer genereert nieuwe onverwachte programma's overal 
binnen aan de rand of buiten de stad. Een clustering van kapitaal arbeid en 

produktie op de knooppunten van de grenzeloze netwerken, niet stabiel 

maar voortdurend wisselend. Een patroon van nieuwe city's los van de 
bestaande stad (Kop van Zuid). Een stedelijke nevel of een stad die zich 

binnenstebuiten keert. Taverne stelt dat de huidige randstad reeds een 
perfecte afspiegeling verbeeld van deze binnenstebuiten gekeerde metro
pool. Une villa sans agglomeration. Een meerkernige structuur die is opge
bouwd uit een reeks van stedelijke centra die niet of nauwelijks in hiërar
chische relatie met elkaar staan. 
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Langzaam wordt al de contour zichtbaar van een nieuwe stad vol verschillen
de realiteiten. De stad als schouwspel met het historisch toeristische decor, 
de city's als gesublimeerde knooppunten van kapitaal en informatie, en de 

enclaves de autonome sterk beveiligde entiteiten. Er komen geprivatiseerde 

woonbuurten de openbare parken worden afgesloten. Deze hybridische stad 

van de enclaves bestaat uit veilige eilanden zonodig ommuurd of elektronisch 
bewaakt tegenover de hectische onzekere en onveilige wereld daarbuiten. 

Voorwaar een apocalyptisch beeld nietwaar? Een "Air conditionad nightmare" 
(een uitdrukking van de Amerikaanse schrijver Henri Mil/er) fascinerend en 

bedreigend een stad op drift die zich onttrekt aan de macht van stedebouw
kundige en planologische ordening. Toch vergroot dit toekomstperspectief 
de noodzaak van stedelijke platforms. Gerichtheid en bezinning op de 
actuele grootse architectonische stedebouwkundige visies is noodzakelijk. 
Grote infrastucturele kunstwerken, luchthavens, transferia de mechanische 

en elektronische snelwegen staan centraal. Zij zijn de focus elementen in 
vrijwel alle nieuwe stedebouwkundige /landschappelijke concepten en model
len. De vraag is echter of deze voorstellingen van een nieuwe realiteit deze 
mental maps een ontwikkeling verbeelden die overeenstemt met een te 
verwachten veelvoudige verschuivende complexiteit. Een ontwikkeling die 
beelden en patronen genereert waarop wij geen invloed meer hebben maar 

uitsluitend nog kunnen volgen. 

Een Duurzame Dynamiek 

Al eerder heb ik gesteld dat het steeds moeizamer gaat de bestaande 
architectonische stedebouwkundige en planologische ideologieën als repre
sentatief te beschouwen voor deze nieuwe vluchtige transparante realiteit. 
Dus betekent het dat de consequenties van deze ontwikkeling op een of 
andere wijze geëxploreerd dienen te worden. Ik ben me er van bewust dat 
ik mijzelf als architect en stedebouwkundige welhaast met dit verhaal buiten

spel zet of op zijn minst mijzelf met een schier onmogelijke taak belast. 

De architect stedebouwkundige als de authentieke schepper van grootse 

werken is al verleden tijd. Hij draait mee in de meervoudige complexiteit van 
het proces dat planontwikkeling heet. Het kenmerkende principe van deze 

planontwikkeling is de belangenstrijd van bestuurders ontwikkelaars en 

ontwerpers. Feitelijk zijn deze belangen en verlangens incompatibelenonver
enigbaar. Van doorslaggevende betekenis voor de wankele besluitvorming 

129 



is dat consequent alle kwalitatieve vraagstukken gereduceerd worden tot 
kwantificeerbare uitspraken van politieke haalbaarheid en economisch rende
ment. Van een synergetische formule is meestal absoluut geen sprake In 

deze bijeenkomsten smoren visionaire ideeën terwille van het aanvaardbare 

compromis. Externe professionaliteit wordt veelal geschuwd en bedreigend 
gevonden voor het stabiele lokale klimaat. Alleen al daarom zou het stedelijk 

platform een los vast verhouding met de lokale machten en krachten moeten 

hebben. Vanuit een meer onafhankelijke positie een sturende visie ontwikke
len die operationeel is en een geweten heeft. 

In mijn opvatting is een synergetische inwerking van verschillende disciplines 

vanzelfsprekend om te zorgen dat architectuur en stedebouw niet nog verder 

achter de feiten gaat aanlopen. Zoals de architectuur de stedebouw in de 
jaren zeventig geannexeerd heeft zo zal in de jaren negentig het industriële 
produkt de oude rol van architectuur overnemen te weten: de representatie · 

van maatschappelijk status en sociale erkenning. De geestelijke en maat

schappelijke ontplooiing is zo divers waarbij het wonen niet meer is dan een 

halteplaats in de verplaatsingen tussen werk en ontspanning. Design vervult 
het verlangen naar trends en de wisselende materiële genoegens en comfort 

van de consument. Ontmoeting, communicatie en veiligheid worden in 
toenemende mate gedigitaliseerd. Luuk Boelens stelt dan ook terecht de 

vraag "als de multimedia tot in alle poriën van het leven zijn doorgedrongen 
moeten we dan ons niet oriënteren op een manier van ontwerpen die meer 

geënt is op de nieuwe ervaring van tijd en ruimte te weten instant en conti
nu". En verzorgt het industriële produkt niet optimaal deze mogelijkheden, 

terwijl de architectuur in haar wezen niet bij machte deze dynamiek te volgen. 

Stefano Marzano (directeur Philips Corporate Design) doe! in dit verband 

enige interessante uitspraken. Hij veronderstelt nu te staan aan de voor
avond van een nieuw tijdperk: de Nieuwe Geïndustrialiseerde Renaissance 
gebaseerd op waarden die kenmerkend zijn voor een beschaving onder

steund door technologie. Het zou produkten moeten op leveren die de cultu

rele groei van het individu stimuleren. Dit lijkt een legitieme gedachte omdat 

de veronderstelling dat de grenzen van de kwantitatieve en materiële groei 
bereikt zijn, de aandacht verschuift naar de kwaliteit. Volgens hem moet die 
kwaliteit aangewend worden om te komen tot een Sustainable City. Deze 

term laat zich het eenvoudigst vertalen door het begrip duurzaam. Maar 

tegelijkertijd is deze uitleg te plat, te eendimensionaaL Maar mijn inziens met 

name te materieel. Sustainable betekent ook zelfvoedend. Aldus moet de 

stad als een zelfvoedend mechanisme in staat zijn een duurzame betrok-
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kenheid van haar gebruikers en een duurzame dynamiek te genereren. 
Hierin schuilt de primaire taak van de stedelijke platforms. 

Voor alle duidelijkheid: tengevolge van de verborgen complexiteit van be
stuurlijke en organisatorische zaken, van normatieve en wettelijke bepalingen, 
van produktie-technische en ideologische mogelijkheden is ieder zingevend 

produkt het gevolg van co-produktie. Plaats ik mijzelf in deze lijn dan kan 

ik besluiten met de stelling dat in de toekomst een belangrijk stedebouwkun
dig-architectonisch werk uitsluitend door een beperkte groep met name 

ontwerpers tot stand komt, maar het komt in ieder geval niet zonder hen tot 

stand! 
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Tussen inspraak en co-produktie: kant
tekeningen bij de ontwikkeling van nieuwe 
vormen van samenspraak en confrontatie 
tussen burgers en gemeentebesturen- de 
stem van de politicoloog 

Pieter Tops 

Modern besturen en moderne regenten 

Een kern van modern besturen is gelegen in het vermogen om verbindingen 
aan te brengen tussen uiteenlopende werkelijkheidsdefinities en belevingen. 
Het gaat dan om het tot stand brengen van een verbinding tussen de 
algemene en vaak abstracte politieke besluitvorming, overigens vaak met 
de beste bedoelingen opgezet, en de leef- of ervaringswereld van degenen 
waarop die besluitvorming betrekking heeft en in wiens belang men vaak 

zegt dat de beslissingen genomen worden. 
Dat betekent overigens niet, dat het de eerste of belangrijkste taak van 
politici zou worden om beter te luisteren naar de bevolking. Dat moet ook 
wel, maar het is als aanduiding van de rol of positie van politici veel te 
beperkt. 
Een modern politicus kan luisteren, maar hij heeft ook iets te vertellen en als 
het erop aankomt weet hij op een gezaghebbende manier 'nee' te zeggen. 
Dit ideaaltypische functioneren van een politicus heb ik elders wel aangeduid 
met de term 'moderne regent' (Tops, 1994). Moderne regenten zijn niet de 
'sterke mannen', die wel eens orde op zaken zullen stellen. Veeleer zijn het 
politici die weten wanneer van hen bescheidenheid en terughoudendheid 
verwacht wordt. Maar het zijn ook politici die ingrijpen als een actieve en 
sturende houding nodig is. 
Het leggen van nieuwe verbindingen tussen publiek en politieke besluit
vorming is in eerste aanleg een taak voor de politici. Bovendien gaat het 
daarbij tot op zekere hoogte meer om persoonlijke eigenschappen en 
attitudes, om de persoonlijke politieke stijl en het eigen vermogen tot 

waarachtige communicatie, dan om nieuwe modellen of besluitvor
mingsmethoden. Maar dat is niet het hele verhaal. Want het gaat wel degelijk 
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ook om een andere manier om tot publieke besluitvorming te komen, om 
een andere inrichting van het besluitvormingsproces. 

Een verandering in de verhouding tussen bestuur en samenleving is daarin 
van groot belang. Deze hangt samen met wat Van Gunsteren en Andeweg 
onthiërarchisering hebben genoemd. Daarbij gaat het om processen waarin 
individuen loskomen van vaste sociale verbanden, ook wel ontzuiling of 
individualisering genoemd. Dwingende bindingen van individuen in de 
samenleving verliezen betekenis. De mensen en de instituties hebben geen 
vaste plaats meer (Van Gunsteren en Andeweg, 1994). Politici en bestuur

ders functioneren in een wereld van afnemende vanzelfsprekendheden. 
Het is bijvoorbeeld minder vanzelfsprekend dat burgers zich door gekozen 
politici over een reeks van onderwerpen gerepresenteerd achten. En als 
politici tot beslissingen komen, is het minder vanzelfsprekend, dat burgers 
zich conform deze beslissingen zullen gedragen. Zij zijn lang niet altijd tegen 
of contrair. Maar minder dan in het verleden is men geneigd het bestuur 
zonder meer te volgen. Men maakt zelf afwegingen. Uitgedrukt in be
stuurskundig jargon: de verhouding overheid-samenleving is er niet een van 
subject tot object maar van subject tot subject (Snellen, 1987). Dit betekent 
een wezenlijke relativering van hiërarchie in deze verhouding (Frissen, 1993). 

Veronachtzaming van deze inziqhten ondermijnt het gezag van publieke be
sluitvorming. Hiërarchisch willen sturen in een onthiërarchiserende maat
schappij leidt tot kortsluitingen die het aanzien van de politiek geen goed 
doen en bovendien ondoelmatig zijn. Tamboereren op bestuurskracht leidt 
niet altijd tot slagvaardigheid, zoals de geschiedenis van de besluitvorming 
over de Betuwelijn laat zien (Huigen e.a., 1993). 

Burgers accepteren niet langer vanzelfsprekend de consequenties van 
overheidsbeleid, ook al is dat nog zo keurig via de officiële spelregels tot 
stand gekomen. Het heeft het besturen er niet gemakkelijker op gemaakt. 
Het object van het bestuur - de samenleving - blijkt terug te praten, een 
eigen mening te hebben, eigenzinnig te zijn en zich niet altijd te voegen naar 
de rationaliteit van de gemeentelijke beleidsvorming. 
Is dit nu een uiting van het calculerende gedrag van egoïstische burgers, die 
zich aan hun verantwoordelijkheid voor een algemener belang onttrekken? 
Of is het juist uitdrukking van hun mondigheid en vermogen om intelligent 
tegenspel te bieden aan het openbaar bestuur? Beide interpretaties zijn 
mogelijk. 

Cruciale vraag is hoe burgers en politiek, publiek en publieke besluitvorming, 
opnieuw met elkaar te verbinden zijn. De verbinding moet als het ware 
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gemoderniseerd worden. Een voorbeeld daarvan zal ik hier uitwerken. Het 
betreft de ontwikkeling van 'inspraak' naar 'co-productie'. 

Inspraak 

Enkele decennia geleden was 'inspraak' de formule waarmee het bestuur 
zich openstelde voor de wens van veel burgers tot directe invloed op over
heidsbeslissingen. Veel leek aanvankelijk mogelijk onder de noemer van 
inspraak; het was een breed begrip, waaronder men zowel hoorzittingen als 
'democratisch zelfbeheer' kon verstaan. Langzaam maar zeker werd het 
echter ingekaderd en versmald. Bestuurders en ambtenaren raakten inge
speeld op inspraakactiviteiten. De burger kreeg 'recht' op zijn inspraak, maar 
moest daar ook een prijs voor betalen. Meer en meer werd de inspraak 
georganiseerd op een manier dat vooral de politiek en de bureaucratie er 
goed mee uit de voeten konden. Inspraak moest zich aanpassen aan het 
ritme van de ambtelijke procedures en de politieke besluitvorming. De 
grenzen van inspraak werden steeds nauwer gedefinieerd. Inspraak raakte 
geïnstitutionaliseerd en werd een onderdeel van het standaardrepertoire van 
het openbaar bestuur. 
De inspraakformule is daarom aan slijtage onderhevig. Zij is vaak een 'rituele 
dans', die voor burgers noch bestuur bevredigend is. Voor burgers is er 
vaak onduidelijkheid over de speelruimte om besluiten te beïnvloeden. En 
is die duidelijkheid er wel, dan wordt de speelruimte als te beperkt ervaren. 
Op zaken die 'echt' belangrijk zijn, kan men geen invloed uitoefenen. Vaak 
vinden burgers ook dat zij te laat aan bod komen, in een stadium dat 
plannen al ver zijn uitgewerkt en er weinig bereidheid meer bestaat op de 

uitgangspunten terug te komen. De kaarten zijn al geschud, burgers voeren 
een achterhoedegevecht in de marge van de besluitvorming. Bovendien 
bestaat er vaak kritiek op het gedrag van bestuurders en ambtenaren tijdens 
inspraakbijeen komsten: zij zijn ongeïnteresseerd, hebben hun zaakjes slecht 
voorbereid en gebruiken vaak allerlei vakjargon. 
Ook bestuurders zijn vaak weinig tevreden over de inspraak. Zij vinden 
bijvoorbeeld dat er te veel inspraakmomenten zijn, waardoor herhaling van 
zetten optreedt en de besluitvorming stroperig langzaam wordt. Inspraak is 
er vooral voor de 'inspraaktijgers', zo valt vaak te beluisteren, die er hun 
hobby van hebben gemaakt het bestuur de voet dwars te zetten. Het zijn 
alleen de georganiseerde belangen die in de inspraakprocedures doorklin
ken. Burgers zijn niet bereid of in staat om hun eigen zaak in een meer 
algemene context te plaatsen. 

135 



Inspraak, de verworvenheid van de jaren zeventig, heeft zo haar onschuld 
verloren. Al lang gaat het er niet meer om dat burgers en bestuur 
gezamenlijk een oplossing vinden die voor de betrokken acceptabel is. 
Inspraakprocedures nodigen vooral uit tot tegenspraak op nauw afgeba
kende onderdelen van het gemeentelijk beleid en worden noch door verant
woordelijke beleidmakers noch door de 'insprekers' zelf als erg bevredigend 
ervaren. Inspraak is een hiërarchisch concept geworden: de overheid heeft 
het probleem gedefinieerd, zij heeft ook de oplossing al bedacht en deelt 
vervolgens aan de burgers mee binnen welke grenzen ze binnen de gekozen 
oplossing invloed kunnen uitoefenen. Zeker bij grote en richtinggevende 
projecten is een dergelijke procedure voor burgers en maatschappelijke 
organisaties vaak nogal onbevredigend. 

Veel gemeenten onderkennen dit probleem en zijn op zoek naar nieuwe 
manieren om invloed en betrokkenheid van burgers te organiseren. Co
productie is dan een term die vaak in de discussies opduikt. Dan beschouwt 
men burgers vooral als onmisbare mede-producenten van oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken waarvoor een gemeente staat. Uitgangspunt 
is dat burgers co-producenten zijn van de belaidseffecten en prestaties die 
in de beleidsvorming beoogd worden. 

Co-productie: gezichtsbepalende projecten 

Dat kunnen projecten zijn die betrekking hebben op een beslissing die voor 
een gemeente als geheel van belang of gezichtsbepalend is. De maat
schappelijke discussie over deze projecten wordt actief gestimuleerd en 
georganiseerd. Burgers krijgen een actieve rol en kunnen zich over 
verschillende alternatieven uitspreken. Laat ik een voorbeeld noemen, het 
Waagstraat-project in Groningen. Dat betreft de nieuwbouw van een 
stadskantoor in hartje Groningen, en u weet hoe gevoelig dat kan liggen. Het 
gemeentebestuur heeft vier architecten een ontwerp laten maken. In een 

'open planprocedure' zijn deze ontwerpen aan de bevolking voorgelegd. Via 
een enquête kunnen burgers hun voorkeur voor een van de ontwerpen 
kenbaar maken. Tegelijkertijd worden een tentoonstelling en enkele 
discussie-avonden georganiseerd. Voor al deze activiteiten bestaat veel 
belangstelling. Bijna 6000 mensen doen aan de enquête mee. Zij hebben een 
grote voorkeur (ruim 80%) voor een van de vier ontwerpen. Ondanks het 
feit dat een commissie van deskundigen voor een ander ontwerp kiest, 
besluit de gemeenteraad om de voorkeur van de bevolking te volgen. 
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Over het verloop van de discussie overheerst tevredenheid. De deelname 
van burgers is behoorlijk groot geweest, er zijn nuttige suggesties gedaan 
en het resultaat van de discussies is zodanig dat zij door de gemeenteraad 
betrekkelijk gemakkelijk en zonder al te veel geharrewar kunnen worden 
overgenomen. Bovendien zijn de discussies uit de deskundigensfeer van 
architecten en stedebouwers gehaald. Zonder problemen zijn zij echter niet 
geweest. Zo is weliswaar een draagvlak voor de uiteindelijke beslissing 
ontstaan, maar is de ruimte voor creativiteit in het verdere uitwerkingsproces 
ook klein geworden. Elke verandering wordt ogenblikkelijk als een affront van 
de bevolkingsuitspraak gezien. Bovendien stellen sommigen dat gekozen 
is voor het ontwerp dat vanuit architectonisch en stedebouwkundig oogpunt 
het minst spannend is. 

Co-productie: buurtbeheer 

In het hier genoemde project wordt maatschappelijke discussie gestimuleerd 
over belangrijke, richtinggevende beslissingen van het gemeentebestuur. Het 
kan onderscheiden worden van veel andere projecten in gemeenten waarin 
participatie van betrokkenen gestalte krijgt. Deze hebben vooral betrekking 
op de directe leefomgeving van burgers. In toenemende mate is bij 
gemeenten het besef ontstaan dat bijvoorbeeld doelstellingen op het gebied 
van de sociale veiligheid of het schoonhouden van straten en pleinen niet 
gerealiseerd kunnen worden door alleen een gemeentelijke inspanning te 
leveren. Burgers moeten meedoen. Zij zijn dan de derde partner in het 
geheel, naast de politiek en de bureaucratie. 
We bespreken een project. Het maakt iets duidelijk over de precaire 
verhouding tussen actieve participatie van burgers en inspanningen van het 
gemeentebestuur en over de moeizame manier waarop de belaidswereld van 
de overheid verbonden kan worden aan de zelfwerkzaamheid van burgers. 
Het voorbeeld betreft een anti-vandalisme project in het Amsterdamse stads
deel De Pijp. Het project is op initiatief van enkele buurtbewoonsters 
totstandgekomen. Zij ergeren zich aan de situatie in hun buurt. Een grote 
groep jongeren zorgt voor veel overlast en vernieling aan een plein in de 
Pijp. De buurtbewoonsters willen daar iets aan doen en kloppen om hulp en 
ondersteuning bij de gemeente en de deelraad aan. Via allerlei subsidiepotjes 
wordt het project gedurende enkele jaren worden betaald. Een breed 
samengesteld beleidsgroep wordt ingesteld, waarin gemeentelijke instanties 
maar ook bewoners zitting hebben. Het project is een groot succes: de 
vernielingen en de overlast lopen drastisch terug. Het stadsdeel gaat het 
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daarom op 'structurele' basis financieren. Verdere actieplannen worden 
ontwikkeld, een buurtmanager aangesteld. Veel mooie woorden worden 
gewijd aan participatie van bewoners. Alleen: de bij het project betrokken 

buurtbewoners zijn inmiddels afgehaakt. Zij vinden dat het stadsdeel de 

zaken teveel op eigen houtje regelt en het project steeds meer naar zich toe 

trekt. Een initiatief gedragen door enkele actieve buurtbewoners is zo na 

verloop van tijd volledig door het bestuur geannexeerd. De aanpak van de 

problemen ligt nu uitsluitend in handen van daarvoor aangestelde en 
betaalde medewerkers. Operatie geslaagd, patiënt overleden, zo zou je 

kunnen stellen. 

Ambivalentie in bestuursstijlen 

De betrokkenheid van de lokale overheid is altijd wat ambivalent. Men weet 

dat zonder actieve burgers veel problemen niet aan te pakken zijn, maar 

tegelijk wordt hun actieve inbreng vaak als lastig en niet-deskundig ervaren. 

Men probeert procedures te ontwikkelen die aansluiten bij de leef- en 
gedachtenwereld van burgers. Maar op een of andere manier moeten zij ook 

steeds weer passen in de logica van de gemeentelijke besluitvorming. Men 

streeft naar open proc_edures, waarin burgers en maatschappelitke 
organisaties dp voet van gelijkheid met gemeentelijke instanties staan. Maar 

tegelijkertijd wil de gemeente het uiteindelijk toch steeds voor het zeggen 
hebben (het 'primaat van de politiek' moet immers geëerbiedigd worden). 

Concrete projecten ontwikkelen zich daarom met vallen en opstaan, 

algemene formules zijn niet te geven. Veel is afhankelijk van ogenschijnlijke 

toevalligheden: de aanwezigheid van een actieve bewonersorganisatie, de 

mogelijkheid om een bondgenootschap met sleutelfiguren te sluiten, de 
tactische en communicatieve vaardigheden van betrokken ambtenaren en 

politici, de mogelijkheid om een initiatief buiten het politieke gewoel te 

houden. Dat maakt co-productie vanuit het oogpunt van de gemeentelijke 

organisatie ook tot zo'n grillige aangelegenheid; het heeft een groot element 

van onbeheersbaarheid en onvoorspelbaarheid in zich. Er zijn nauwelijks 
standaardprocedures te ontwikkelen. Wat in het ene geval werkt, kan in het 

andere geval volstrekt mislukken. Tact, gevoel voor wat er leeft, het 

vermogen om te communiceren en onzekerheid te hanteren maar ook om 

op de strepen te gaan staan wanneer nodig, het zijn allemaal belangrijke en 

persoonlijke eigenschappen voor personen die als ambtenaar, politicus, 
belangenbehartiger of burger in dit soort processen een rol spelen. 
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Op dit punt is er sprake van een zekere tweeslachtigheid, die zich 
ideaaltypisch als volgt laat schetsen (Tops, 1994). 
Enerzijds ziet de gemeentelijke overheid zich soms als de cockpit van de 
lokale samenleving. Het is een beeld dat zeker zo'n tien à vijftien jaar gele
den dominant was, maar dat ook nu nog bestaat. De rol van de gemeente 
wordt daarin gedefinieerd als het greep krijgen op schijnbaar ongeordende 
en willekeurige maatschappelijke ontwikkelingen om ze vervolgens te sturen 
in een richting die via politieke besluitvorming is vastgesteld. Het primaat van 
de politiek, een integraal bestuur en een technocratische uitvoering brengen 
overheid en samenleving onder de zegenende werking van een rationeel 
bestuur. 
Daartegenover heeft zich vooral de laatste jaren een ander model voor het 
functioneren van de lokale overheid ontwikkeld. De overheid plaatst zich 
daarin niet boven de samenleving, maar er midden in, als een partij te 
midden van een heleboel andere partijen. Het verticale perspectief wordt 
ingewisseld voor een horizontaal perspectief en het authentieke en autonome 
karakter van de inbreng van andere organisaties wordt erkend. De overheid 
beschouwt zich als een makelaar in maatschappelijke ontwikkelingen en richt 
zich vooral op het mobiliseren van hulpbronnen in de lokale samenleving, 

bij burgers, bij maatschappelijke organisaties, bij het bedrijfsleven. De 
rationaliserende overheid is ingewisseld voor een mobiliserende overheid, 
die de inbreng van anderen niet wil beheersen maar stimuleren. 

De bestuursstijlen zijn hier ideaaltypisch geschetst, als streefbeelden. De 
werkelijkheid is echter nooit eenduidig. In feite wordt er voortdurend heen 
en weer gesprongen tussen de schotsen van het rationele en het 
mobiliserende bestuur. De beide modellen strijden voortdurend om 
hegemonie in de lokale beleidsvorming. Nu eens staat het cockpitmodel 
voorop, waarin het primaat van de politiek sterk wordt benadrukt alsmede 
de noodzaak tot bureaucratische beheersing, dan weer het mobilisatiemodel, 
waarin zoveel mogelijk wordt gezocht naar maatschappelijke bondgenoten 
en de centrale positie van de gemeente wordt gerelativeerd. 
Zonder een bestuursstijl te idealiseren, beide zijn nodig op hun tijd, denk ik 
toch dat zaken vaker dan nu het geval is op een mobiliserende wijze dan 
op de vertrouwde rationele wijze kunnen worden aangepakt. Nog niet eens 
zozeer omdat dat democratischer zou zijn, maar vooral omdat het doorgaans 
intelligenter en effectiever is. Co-productie is ook een vorm van technocratie, 
zij het op een hoger niveau. Nog maar eens een voorbeeld. 
In een gemeente als Culemborg is het autoluw maken van de binnenstad, 
net zoals in veel andere gemeenten; al jarenlang een heet hangijzer. 
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Pogingen om een oplossing vanuit het gemeentehuis te organiseren, lopen 
stuk op fors verzet van betrokkenen, die het gemeentebestuur als 'moorde
naar van de middenstand' betitelen of menen dat het de 'bewonersbelangen 
verkwanselt'. Daarom is na verloop van tijd voor een andere aanpak 
gekozen. Men heeft er workshops georganiseerd, waarin bewoners en 
middenstand gezamenlijk rond de tafel gaan zitten en de belangenconflicten 
direct op tafel komen. In beide gemeenten is men er via onderhandelingen 
en afstemming uitgekomen; men heeft tussen de betrokkenen een 
productieve confrontatie georganiseerd. Het gemeentebestuur vervult in dit 
proces vooral een faciliterende rol, die het mogelijk maakt dat partijen met 
elkaar in discussie raken. De rol van de gemeenteraad is er dan vooral een 
van een procesbewaker: men gaat na of de belangen van de verschillende 
betrokkenen wel goed zijn gerepresenteerd, soms stelt men enkele 
randvoorwaarden aan het proces, maar binnen de afgesproken spelregels 
is men indifferent ten opzichte van de uitkomst van het onderlinge beraad 
van de belanghebbenden. Sterker nog, men is bereid die via de officiële 
gemeentelijke besluitvorming te sanctioneren. 
Een dergelijke aanpak werkt niet altijd; soms zijn de belangentegenstellingen 
te groot of geven de betrokken partijen de voorkeur aan de veiligheid van 

het zich afzetten tegen het gemeentebestuur. Soms ook is de gemeenteraad 
niet _bereid zich bij een dergelijke meer afstandelijke rol neer te leggen. Dat 
is wat feitelijk ook in Culemborg is gebeurd. Maar als aan een paar voor
waarden voldaan is, kan langs deze weg vaak tot productievare besluitvor
ming worden gekomen dan via de oude manier - bij het klassieke primaat 
van de politiek - mogelijk is. 

Moderne regenten als meesters in dubbelzinnigheid 

Modern besturen is deels een persoonlijke eigenschap, maar is deels ook 
ingebed in de wijze waarop beleids- en besluitvorming wordt ingericht. Maar 
die inbedding is fundamenteel dubbelzinnig, zo heb ik betoogd (zie ook: 
Tops, 1 995). Enerzijds de oprechte wens van veel politici en ambtenaren om 
via nieuwe vormen van communicatie te proberen de maatschappelijke 
betrokkenheid van burgers te vergroten en de activiteiten van organisaties 
op elkaar af te stemmen, anderzijds toch vaak ook de angst om politieke ver
antwoordelijkheid uit handen te geven en het onvermogen om een manier 
van werken te ontwikkelen die al te ver van de bestaande bureaucratische 
en organisatorische routines afligt. Deze dubbelzinnigheid is niet op te heffen, 
zij moet gekoesterd worden in plaats van opgelost. Juist daarin toont zich 
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het vakmanschap van bestuurders: zij weten zich in de verschillende arena's 
staande te houden en slagen erin deze op een effectieve wijze te verbinden. 
Gemakkelijk is dat vaak niet. Het vraagt om de floret maar Ook om het de 

botte bijl. Om platvloers opportunisme maar ook om waarachtige betrokken
heid. Men moet zowel kunnen luisteren, als op een gezaghebbende manier 
nee weten te zeggen. Het maakt hen - de moderne bestuurders - tot 
meesters in dubbelzinnigheid. 
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Ondanks of dankzij de regelgeving? 
- de stem van de jurist 

Jaap Bos1 

Regionale samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol bij de 
stedelijke planvorming in Nederland. Regionale bestuursgremia moeten 
optreden als gebiedsgerichte regisseurs in een interactief proces van een 
groot aantal actoren. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de plan
vorming is vaak onduidelijk. De projectleider moet als een netwerkmanager 
met veel onderhandelingsstrategie en met respect voor ieders rol en verant
woordelijkheid in de concrete situatie er het beste van zien te maken. 

VINEX-verstedelijking 

Het nationale verstedelijkingsbeleid vraagt dringend om uitvoering van een 
concentratiebeleid in de stadsgewesten om het landelijk gebied open te 
houden: verdeling van schaarse ruimte. In 1993/94 hebben intensieve 
onderhandelingen plaatsgevonden tussen de regering en lagere overheden 
over de woningbehoefte-lokalisering 1995-2005: 645.000. Het nationale 
verstedelijkingsbeleid richt zich vooral op de zeven belangrijkste stadsgewes
ten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem j 
Nijmegen en Enschede/Hengelo. De gemeenten in die zeven stadsgewesten 
moeten vergaand samenwerken in een regionaal bestuursverband2 . Deze 
publiekrechtelijke overeenkomsten gaan over het volgende: 

- de woningbouw concentreren in stedelijke gebieden. 

- een restrictief verstedelijkingsbeleid voor kleine kernen. 
- synthese van de plannen voor woningbouw, infrastructuur, bedrijventerrei-

nen, openbaar vervoer, randstadgroenstructuur en bodemsanering, 
evenals de toepassing van financiële middelen door het openbaar bestuur 
voor een periode van tien jaar. 

- eigen inzet van de lagere overheden en van de marktsector. 

Hoe past deze aanpak in het Nederlandse ruimtelijk planningsysteem? 

143 



Algemene kenmerken van het Nederlandse ruimtelijk planning

stelsel 

Als voornaamste kenmerken van het planningstelsel gelden: 
- decentralisatieprincipe: gemeentelijke autonomie staat voorop; 

- de wet op de ruimtelijke ordening regelt slechts procedures; 
- alleen het bestemmingsplan is juridisch bindend; 

- gebiedsgerichte afweging van maatschappelijke aanspraken op ruimte-
gebruik; 

- systematische planologische analyse van het optimale ruimtegebruik 

- afweging op alle schaalniveaus die voor 't betreffende belaidsprobleem 
relevant zijn; 

- verband ontstaat via doorwerking (eenzijdig) en afstemming (wederkerig); 
- democratische beleidsvoorbereiding; 
- maatschappelijke mobilisatie; 
- rechtsbescherming. 

Het decentralisatie-principe met autonome gemeenten, of gemeentelijk 

zelfbestuur is het belangrijkste kenmerk van het Nederlandse staatsbestel 
en het ruimtelijk planningstelseL 

De Nederlandse Wet op de Ruimtelijke ordening kent geen inhoudelijke 
normstelling; De Wet op de ruimtelijke ordening regelt slechts procedures 
voor twee soorten plannen: 

- Ontwikkelingsplannen: Nationale beleidsnota's; Planologische kernbeslis
singen; Provinciale Streekplannen, Gemeentelijke Structuurplannen 

- Gemeentelijke bestemmingsplannen, die normstellend zijn zoals een veror
dening. 

De inhoud van het ruimtelijk beleid vindt men in de nationale beleidsnota's 
over de ruimtelijke ordening, maar niet in de WRO. Die nota's en ontwik
kelingsplannen zijn echter niet algemeen juridisch verbindend voor burgers, 
noch voor overheden. Dergelijke documenten hebben slechts politiek binden
de werking. 
Slechts het gemeentelijk bestemmingsplan is algemeen juridisch bindend; 

maar niet alleen voor de burgers, ook voor de overheid. Herziening van het 
bestemmingsplan moet minstens eenmaal in de tien jaar plaatsvinden. 
Herziening betekent een zware procedure in drie instanties: Gemeente, 
provincie, Raad van State. Voor noodgevallen bestaat er een afwijkingspro

cedure: art 19 WRO. De rijksministerVROM kan een zogenaamde aanwijzing 
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geven aan een weerspannige gemeente. Zulke aanwijzingen zijn niet vrijblij

vend, maar hebben rechtskracht. 

Het Bestemmingsplan 

De praktijk van het planningstelsel op gemeentelijk niveau wordt gekenmerkt 

door een voortdurende spanning tussen twee functies van het ideale bestem
mingsplan: 
- de planningsfunctie: ruimtelijke visie voor tien jaar: beeld 

- rechtszekerheidsfunctie: codificerend, notarieel: norm 

De rechtszekerheidsfunctie blijkt enerzijds erg dominant te zijn bij de vaststel
ling van partiële bestemmingsplannen. Maar de normale weg van integrale 
tienjaarlijkse herziening wordt bijna niet toegepast, zodat grosso modo er 
een laag rechtszekerheidsniveau is. 
Want de praktijk zoekt een noodweg via art 19 WRO, waarmee driekwart van 
de nieuwbouw van woningen en kantoren gerealiseerd wordt; feitelijk is dit 
gewoon een projectprocedure, die in veel gevallen heel bevredigend functio

neert. 
Het zwaartepunt van de planningsfunctie in het stedelijk gebied blijkt niet bij 

het bestemmingsplan te liggen, maar bij structuurvisies of sectorale beleids
nota's. Tegelijkertijd hebben die overigens vaak een mager politiek draag
vlak, waardoor derden niet vast kunnen rekenen op een duidelijk beleid3 

en projectontwikkelaars te gemakkelijk hun wil kunnen doordrukken. 

Met WRO/Bro '85 is geprobeerd de plannings-of programmatische functie 

van het bestemmingsplan te versterken door toevoeging van een beschrij

ving in hoofdlijnen. Dat is door de planners enthousiast opgepakt, maar door 
de jurisprudentie bijna geheel teruggedraaid. 
De verkorting (sinds '85) van de bestemmingsplanprocedure en het ver

scherpte toezicht op art 19 via de Algemene wet Bestuursrecht (AWB, 1994) 

maken in geval van concrete bezwaren projectbestemmingsplannen extra 
populair. 

De nadelen van de dominantie van de rechtsbeschermingsfunctie bij toela
tingspianalogie werden in het stedelijk gebied jarenlang gecompenseerd door 
het actieve gemeentelijk grondbeleid, waarmee ontwikkelingspianalogie 

bedreven werd. Er komt nu een duidelijke kentering: meer publiek-private 

samenwerking: PPS. 
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Maar hoe kom je aan de onderhandelingstafel met de projectontwikkelaars? 

Een verouderd bestemmingsplan verbiedt vaak nieuwe ontwikkelingen; in 
stadsvernieuwingsgebieden biedt een leefmilieuverordening goede mogelijk

heden. De bestemmingsplanbevoegdheid heeft dus strategische waarde voor 

onderhandelingen voor onderhandelingen over concrete projecten. Maar de 

bestemmingsplanprocedure zelf is meestal te traag om vlot zaken te kunnen 

doen. Want bij een integraal bestemmingsplan moeten teveel zaken in de 

afweging worden meegenomen, die met de concrete onderhandelingen niets 
te maken hebben en dus vertragend werken, terwijl een projectbestemmings
plan weer ten koste gaat van de mogelijkheid van een integraal ruimtelijke 
afweging. De WRO 1962 had voor dit dilemma een oplossing aangedragen 

met art 11 WRO: het bestemmingsplan opsplitsen in een strategisch- en een 

operationeel deel. Dit laatste is dan ook vooral bedoeld voor onderhandelin
gen over concrete projecten. De meest vergaande toepassing daarvan is het 

Groningse binnenstadsplan (1975). Formeel is dat een globaal plan dat 

volgens art 11 uitgewerkt moet worden; maar het gemeentelijk beleid is erop 

gericht om onomstreden projecten via een simpele vrijstelling toe te laten en 

formele uitwerking alleen te hanteren als procedure bij omstreden projecten 
om conflicten op te lossen. 

Deze methode heeft in het NIROV-rapport 'Op dezelfde Leest' (1984) de 

naam mengkraanmodel gekregen. De jurisprudentie heeft diverse toepassin
gen van deze methode in Amsterdam echter afgewezen. Het is bovendien 

een erg ingewikkeld model. In het VROM-rapport 'Bestemmen met Beleid' 

(1989) is het vereenvoudigd tot het zogenaamde globale eindplan. De 
jurisprudentie heeft daarvan alleen het normstellende deel geaccepteerd; het 

programmatische deel met toepassing van de beschrijving in hoofdlijnen is 

grotendeels afgewezen wegens verwarring met de normstellende voorschrif

ten. In het NIROV-rapport 'Op dezelfde Leest 11' (waarschijnlijk najaar 1995) 

wordt een poging gedaan om het kaf van het koren te scheiden. 

Ontmenging 

Je kunt bijna niet anders concluderen, dan dat de menging van de plan
nings- en de rechtsbeschermingsfunctie van het bestemmingsplan alleen 

maar tot gekunstelde juridische constructies heeft geleid. Je kunt een groot 

vraagteken plaatsen of het wel een nuttige bijdrage heeft geleverd voor 
stedelijke ontwikkelingsprocessen. Het zou te overwegen zijn om het ge

mengde karakter van het bestemmingsplan los te laten, maar uitdrukkelijk 
wel vast te houden aan de nuttig gebleken rechtsbeschermingsfunctie. Het 
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bestemmingsplan kan dan de functie van grondgebruiksverordening behou
den, maar zich daar dan ook volledig op concentreren. De programmatische 
planningsfunctie blijkt veel beter te werken in beleidsnota's dan in bestem

mingsplannen. Met de beschrijving in hoofdlijnen is een uiterste poging 
gedaan om programmatische sturing mogelijk te maken met ten behoeve 
van een geïntegreerde toepassing van flexibiliteitsregelingen. 
Maar dat begint zijn betekenis te verliezen nu er er zich in de jurisprudentie 

een lijn begint af te tekenen waarin bij de beslissing omtrent wijzigingsplan
nen ex art 11 WAO alle relevante feiten en omstandigheden dienen te 
worden meegewogen en dat niet alleen getoetst wordt aan de wijzigings
voorschriften4. Je moet dan het nut van verfijnde flexibiliteitsregels toch wat 

gaan relativeren. Dat zelfde geldt voor het verfijnde onderscheid in verschil
lende soorten: vrijstelling, nadere eisen, wijziging en uitwerking. De gemeente 
loopt het risico dat aan het eind van de bestemmingsplanprocedure de 
rechter zegt dat de verkeerde rechtsfiguur gekozen is, terwijl het beleid op 
zichzelf niet onjuist is. Waar zijn we dan mee bezig? 

Vereenvoudiging 

Zouden we het stelsel dan maar niet drastisch gaan vereenvoudigen? We 
zouden mijns inziens goed kunnen aansluiten bij de trend van twee project
procedures: een kleine (art 18a, zonder GS) en een grote (art 19, met GS). 
De kleine zou wat uitgebouwd kunnen worden en alle binnenplanse vrijstel
lingsregelingen kunnen vervangen. De grote zou gepaard moeten gaan met 
een soort omgevingseffectrapportage; deze zou verschillende vormen aan 
kunnen nemen, afhankelijk van de zwaarte van de ingreep en de omvang 
van het bestaande inzicht in het betrokken gebied, zoals dat kan blijken uit 
een beleidsnota, structuurplan of ontwerpbestemmingsplan. Voor de rechts
bescherming moet goede aansluiting bij de AWB worden gezocht om 
dubbele procedures te voorkomen. 
De dubbele functie van het bestemmingsplan hoeft dan niet langer kramp
achtig overeind gehouden te worden; de beschrijving in hoofdlijnen hoeft dan 
niet met veel moeite in een andere jas gegoten te worden; hij wordt dan 
gewoon van minder betekenis evenals de vele binnenplanse flexibiliteits
bepalingen; ze hoeven niet afgeschaft te worden, maar ze zouden vanzelf 
in onbruik kunnen raken, als dit systeem goed blijkt te werken. 
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Verwachtingen 

Wat zou je kunnen verwachten van zo'n systeem? 
Als hoofdzakelijk de bestaande toestand wordt vastgelegd in bestemmings
plannen voor het stedelijk gebied, zoals nu al gebruikelijk in het landelijk 
gebied, dan lijkt daar een groot maatschappelijk draagvlak voor te bestaan. 

Dat is gebleken in Maastricht, Boschstraat-West 1984; in het voorontwerp
stadium waren in dit plan de onderdelen 'bestaande toestand' en 'ontwikke

ling' nog geïntegreerd; dat was onduidelijk en veroorzaakte in de wijk veel 
commotie omtrent de planinhoud. Bij de vaststelling is het plan gesplitst in 
een deel bestaande toestand en een ontwikkelingsdeel met een soort 

beschrijving in hoofdlijnen. Het ontwikkelingsdeel is door de bewoners niet 
aangevochten bij de kroon; deze zou daar wellicht een streep door gehaald 
hebben, omdat het in wezen een mengkraanmodel betreft, zij het met 
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid. Maar bij onthouding van goed
keuring zou de gemeente het plan niet volgens art 30 WAO herzien hebben, 

doch eenvoudig de beschrijving in hoofdlijnen gebruikt hebben in het art 19 
beleid. Maastricht is deze methode in veel meer wijken gaan toepassen5. 

De vier grote steden menen te kunnen volstaan met een permanente leefmi
lieuverordening die alleen maar de excessen reguleert. Zo is in Utrecht nog 
jarenlang in een groot gebied nog een oud bouwverbod van kracht geweest; 
dat trof elke verandering, behoudens de woonfunctie; het ontheffingenbeleid 
wordt bepaald door beleidsnota's. Deze methode is iets grover dan de 
Maastrichtse methode, maar werkt in wezen niet anders. 
Bij een duidelijke splitsing tussen bestaande toestand en nieuwe ontwikke

lingen weten de actoren, die betrokken zijn bij stedelijke processen, veel 

beter waar ze aan toe zijn wat betreft de uitgangssituatie van het onderhan

delingsproces. De inhoud daarvan verloopt dan via beleidsnota's en de 
procedure gaat projectmatig. De gemeente heeft dan een hanteerbaarder 
instrument in handen gekregen om als regisseur op te treden in deze 
processen. 

Maar wat gebeurt er als bij een goede gebiedsgerichte benadering blijkt, dat 
het gemeentelijk territoir wordt overschreden, zoals bij de grote VINEX
Iokaties. 

Dan komen provinciale coördinatie, de instelling van een stadsprovincie met 

uitvoerende taken, of een gemeentelijke herindeling in beeld. 
Wat zijn de mogelijkheden van een provincie? 
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Het Streekplan 

Het centrale thema van de provinciale problematiek bestaat uit twee compo
nenten, namelijk een bestuurlijke organisatie die in beweging is en vervol
gens een planningstelsel dat steeds ingewikkelder wordt: 

- op rijks-, provinciaal-, regionaal- en lokaal niveau 
- hoge plandichtheid vraagt om onderlinge afstemming 
- roep om een strategische en uitvoeringsgerichte aanpak 

kortom: provincie en streekplan staan onder druk. 

Strategische- en operationele planning 

De provincies worden geconfronteerd met een groot aantal rijksnota's en 

ook met rijkswetten die hen opdragen om naast een streekplan ook nog een 
milieubeleidsplan en een waterhuishoudingsplan te maken. Op deze hoge 
plandichtheid reageren de meeste provincies met vormen van strategische 
planning voor hun gehele grondgebied als een soort kaderprogrammering 
met een indicatief karakter. Deze strategische planning is echter te abstract 
voor de aansturing van concrete uitvoeringsprojecten, zoals de VINEX
bouwlokaties. Om die afstand te overbruggen beginnen verschillende provin
cies steeds meer aandacht te geven aan alternatieve planvormen met een 
duidelijk operationeel aspect. Daarbij ligt het accent op het regionale niveau 
van verstedelijkte agglomeraties. Maar dergelijke vormen worden ook ge
bruikt voor een gebiedsgerichte geïntegreerde aanpak van ruimtelijke en 

milieuvraagstukken (ROM-projecten6) zowel in stedelijk als landelijk gebied. 

VINEX-bouwlokaties 

Bij het planvormingsproces van de VINEX-bouwlokaties in Noord Brabant 

heeft het streekplan een duidelijke rol gespeeld. De provincie heeft niet van 
boven af deze lokaties bepaald, maar ze heeft wel in het strategische streek
plan een kader aangegeven, waarbinnen de vier stadsregio's eigen interge
meentelijke structuurvisies mochten ontwikkelen, die ze aangeboden hebben 

aan het provinciaal bestuur. De kwaliteit van de aangeboden structuurvisie 

Eindhoven/Helmond was behoorlijk hoog, maar de regio Breda was door 
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de onderlinge spanningen niet veel verder gekomen dan een opsomming 
van gemeentelijke wensen. Deze structuurvisies zijn daarna gebruikt in de 

onderhandelingen voor de VINEX-contracten met het rijk. Ondertussen heeft 

de provincie nog een milieueffectrapportage (MER) verzorgd en tenslotte 

alles verwerkt in vier streekplanuitwerkingsplannen, waardoor deze planvor
ming uiteindelijk een formele status gekregen heeft. 

In de beginfase van het planvormingsproces heeft de provincie de gemeen
ten uitgedaagd om zelf met ideeën te komen; daarmee werd lokaal draagvlak 
geschapen. Dat lukte goed in Eindhoven, maar in Breda heeft de provincie 

van bovenaf meer knopen moeten doorhakken. In de volgende fase kwam 

de financiële invloed van het rijk erbij. 

In het Brabantse geval heeft de provincie duidelijk regie gevoerd en heeft 
tenslotte bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen door de streekplanuit
werkingsplannen vast te stellen. 
In de Randstad is het rijk veel dominanter geweest in de onderhandelingen 
met de stadsgewesten, terwijl de provincie toch wat meer in de luwte kwam 

te staan. 

Complexiteit 

Zowel in Brabant als in de Randstad was sprake van een grote ondoorzich
tigheid en complexiteit van de onderhandelings- en besluitvormingsproces
sen; en het grote aantal feitelijke onderhandelingspartijen; er werd niet alleen 

in de verticale lijn onderhandeld tussen rijk, provincie en gemeente, maar 

tegelijkertijd in de horizontale lijn op hun eigen niveau tussen rijksdiensten 
en gemeenten onderling. De gesloten convenanten of 'diagonale' plannen 
krijgen doorgaans wel een plaats in het voor- of natraject van ruimtelijke 
plannen, maar de feitelijke mogelijkheden voor democratische beïnvloeding 
en controle zijn daarbij erg mager geworden. In Brabant moesten GS aan 
de adviserende statencommissie meedelen dat er door al die onderhandelin

gen praktisch geen speelruimte meer is voor hun beïnvloeding van het 

streekplanuitwerkingsplan. Het is ook erg moeilijk gebleken om de MER in 

het planvormingsproces een zinvolle plaats te geven. De speelruimte van de 

gemeenteraden bij de vaststelling van structuur- en bestemmingsplannen is 
natuurlijk ook erg ingeperkt. Als een gemeenteraad dwars gaat liggen dan 

is Leiden echt in last. Dit soort diagonale planvormingsprocessen biedt dus 

wel goede overlegmogelijkheden om consensus te bereiken, maar het is 

geen garantie om impasses te voorkomen. Als er geen consensus ontstaat, 
dan volgt er algemene besluiteloosheid, omdat de verantwoordelijkheid zo 
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gespreid ligt: het planningssubject is dan te diffuus geworden. Een maat
schappelijk gedragen structuurvisie blijkt dan de zwakke kant van diagonaal 
beleid te zijn7• In de Bredase situatie heeft de provincie voldoende gezag 
gehad om door middel van een zelf ontwikkelde structuurvisie conflicten te 
overbruggen en verantwoordelijkheid te nemen. 
In de Randstad is de ruimtenood zo hoog en zijn daardoor de belangente
genstellingen zo groot, dat dit conflictoplossingsmechanisme te zwak geble
ken is. Men zoekt daar de oplossing in de vorming van stadsprovincies om 
zodoende het aantal onderhandelingspartijen te verminderen en dus de 
complexiteit van de onderhandelingsprocessen te laten afnemen; er komt 
dan ook een duidelijker verantwoordelijke planautoriteit te voorschijn, wat ook 

een gunstig effect op de democratische beinvloedings- en controlemogelijk
heden zal hebben8. 

Communicatie 

In het algemeen blijkt er een verschuivingstendans in de communicatieme
thodiek: 
zeventiger jaren: nadruk op consensus in open overleg (harmoniemodel) 
tachtiger jaren: onderhandelen wordt steeds belangrijker (antithese) 

negentiger jaren: conflictoplossing begint probleem te worden (wie is verant
woordelijk?) 
Maar het consensusprincipe is anno 1995 nog steeds typerend. 

Het streekplan vormt nog steeds een belangrijk kristallisatiepunt. Maar er 
blijken grote verschillen in de werking van het streekplan. De rol van het 
streekplan loopt sterk uiteen van sturend, zoals in Drenthe, via strategisch 

zoals in Noord Brabant, tot codificerend, zoals in Zuid Holland. 
De volgende factoren spelen een rol: 
- bestuurscultuur: een passief, of actief provinciaal bestuur 
-de aard van het gebied: ruimtenood of gebrek aan investeringen 

- verschillen in dominantie van ro en de sectoren 
- het schaalniveau, waarop afstemming plaatsvindt (soms twee schaalni-
veaus) 
- verschillen van politiek/bestuurlijke aard. 
- verschillen in opvatting over de functie van het streekplan: 

- kaderprogrammering met een indicatieve betekenis (N Brabant) 
- juridische condensatie van een discussie (Z Holland). 
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Conclusies 

- De integratie- en de ontwikkelingsfunctie van het streekplan op het regio
nale niveau is erg belangrijk voor stedelijke planvorming 

- Het streekplan is een goed voertuig voor een maatschappelijk gedragen 
visie. 

- Het streekplan is ontmoetingspunt van facet-sector bij diagonale planning 
- De belangrijke rol van het streekplan in de verticale lijn 
- Het streekplan kan een nuttige rol spelen bij versterking van horizontale 

afstemming op rijksniveau 

- Netwerkmanagement is nuttig voor het bereiken van consensus over een 

gebiedsgerichte aanpak van concrete projecten, en dus ook voor grote 

bouwlokaties. 
- De huidige praktijk laat een grote verscheidenheid zien van streekplantoe

passingen die toegespitst zijn op de concrete situatie en de bestuurlijke 
en politieke context. 

- De WAO maakt dit mogelijk en vormt er geen belemmering voor. 
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Noten 

1 De auteur is beleidsmederkar van de afdeling Toekomstverkenning en 
Belaidsevaluatie van de Rijkspianalogische dienst; hij is daarvoor ruim 
twintig jaar adjunct-inspecteur van de ruimtelijke ordening geweest in 
Noora Brabant en Umburg. Dit hoofdstuk is onder zijn e1gen verant
woordelijkheid geschreven als bijdrage in de maatschappelijke discus
sie.De auteur heeft in '94-'95 onderzoek gedaan naar de werking van 
het ruimtelijk planningstelsel op gemeentelijk en provinciaal niveau ('Be
stemmingsplan', juli '94; en 'Streekplan', april '95; dit zijn twee van een 
tiental deelonderzoeken van het RPD onderzoeksprogramma 'Planning
stelsel in bestuurlijk perspectief'). 

2 Zie de kaderwet bestuur in verandering (1994). zie De Commissie Mon
tijn (rapport '89) gevolgd door OOR, ROA en BON 111 (1993). 

3 Dit kwam ook naar voren bij een dialoogsessie, die de RPD in het ka
der van het planningstelsel-onderzoeksprogramma op 15 maart '95 
gehouden heeft met een aantal vertegenwoordigers van provincies, 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

4 J.Lok in Ruimtelijke en Bouw, 2e jaargang nr 3, blz4; Lok ziet als na
deel dat direct-belanghebbenden de uitkomst van een wijzigingsproce
dure minder goed zullen kunnen voorspellen. 
In Bouwrecht maart 1995 wordt de casus Zwaagdijk over de Gracht, 
gemeente Wervershoof behandeld, waarbij bliikt de kroon hier juist 
weer sterk vasthoudt aan de letter van de flex1biliteitsregels. 

s J.P.Bos 'Bestemmingsplan in de praktijk' blz 15; VUGA 1987. 

6 Zie ook Driessen, 'Streekplanning en ROM-gebiedenbeleid' RUU, 
maart '94. 

7 Dit blijkt ook uit het onderzoek van Cörvers en Slot 'Bestuurskundige 
consequentieanalyse van vier projecten waarin diagonaal beleid is 
toegepast', '94. 

a Dezelfde soort conclusies worden ook gevonden in twee andere on
derzoeken: 
'De positie van het ruimtelijk planningstelsel in drie stadsgewesten', 
Knooppunt Arnhem/Nijmegen, ROA-Amsterdam, Groningen, door J.J. 
de Leede en A.J.H. Smallenbroek, VNG/SGBO febr '95. 
'Diagonale planning, functionaliteit van het WRO-planningstelsel' betref
fenere Rotterdam, Raaglanden en Eindhoven, door D. Hanemaaijer, 
B&A febr '95. 

153 



Literatuur 

Me Auslan, P., 'The ldeologies of Planning Law"; Pergamon Pres. 1980 

Bos, J.P., "Bestemmingsplan in de praktijk"; VUGA 1987 

Bos, J.P., "Bestemmingsplan", deelonderzoekplanningsstelsel; RPD juli 1994 

Bos, J.P., "Streekplan", deelonderzoek planningsstelsel; RPD juni 1995 

Cörvers, R.J.M & Slot, W.F., "Diagonaal beleid". "De ruimtelijke ordening op 
zoek naar een nieuw evenwicht tussen structuur en proces"; maart 1995 

Driessen, P.J., "Streekplanning en ROM-gebiedenbeleid"; RUU maart 1994 

Gerrichhauzen, H., "lndialoogoverhetplanningsstelsel, synthese"; mei 1995 

Hanemaaijer, D., "Diagonale planning", functionaliteit van het WRO-plan
ningsstelsel"; B&A februari 19S5 

Leede, de J.J., & Smallenbroek, A.J.H., "De positie van het ruimtelijk plan
ningsstelsel in drie stadsgewesten" VNG/SGBO februari 1995 

Toonen, Th.A.J.; Kreukels, A.; In 't Veld, R.J.; Planken, T.; Glim, C.M.S., 
"Naar provincies van de toekomst'~ samenvatting van het pre-advies 
'Vernieuwing van politiek en bestuur in de provincie; april 1994 

154 



De auteurs 

Drs. R.T.A. Ahsman 
is beleidsmedewerker van de dienst Publieke Werken gemeente Tilburg 

Ir. H.E. Bakker 
is directrice van "BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling en management bv". 
Zij voert momenteel het supervisorschap over het Rotterdamse projekt "Kop 
van Zuid" en is onder meer betrokken bij de realisatie van de VINEX-locatie 

"Leidsche Rijn". 

Ir. s. Beekman 
is verbonden aan de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer van de 

Technische Universiteit Eindhoven. Hier verricht zij onderzoek naar publiek

private samenwerkingsverbanden in het kader van stedelijke vernieuwing. 

Mr.ing. J.P. Bos 
is beleidsmederkar van de afdeling Toekomstverkenning en Belaidsevaluatie 
van de Rijkspianalogische dienst; hij is daarvoor ruim twintig jaar adjunct

inspecteur van de ruimtelijke ordening geweest in Noord Brabant en Lim
burg. Nu werkt jij mee aan het onderzoek "Ruimtelijk planningsstelsel in 
Bestuurlijk Perspectief". 

Dr. J.H.J. van Dinteren 
is sectorhoofd Regionaal Economische Ontwikkeling bij Buck Consultants 

International te Nijmegen. 

Prof.lr. H.H.M.L. Dirrix 
is als hoogleraar Architectonisch Stedebouwkundig Ontwerpen verbonden 
aan de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer van de Technische 
Universiteit Eindhoven en heeft een eigen stedebouwkundig adviesbureau. 

Prof.dr. H. Fassblnder 
is als hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en 

aan de Technische Universität Hamburg. Tevens is ze mede-oprichtster en 
lid van de stuurgroep van het Stadtforum Berlin. 

155 



Drs. F.J.W.M. Horvers 
is wethouder van de gemeente Tilburg, vanaf februari 1993 tot 11 april 1994 
bij de afdeling Volkshuisvesting en Milieu en vanaf 12 april 1994 bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Stadsbeheer. 

Prof.dr. N.J.M. Nelissen 
is als hoogleraar Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
bijzonder hoogleraar Natuur- en Milieuvraagstukken aan de Katholieke 
Universiteit Brabant. 

Ir. H.G.A. Rikhof 
is docent bij de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer van de TUE 
en coördinator van de afstudeerdifferentiatie stedebouw. 

Prof.dr. P.W. Tops 
is hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder lokaal bestuur, aan de KUB 
te Tilburg en projectleider bij de Stichting Publiek Domein te Utrecht. 

156 



BOUWSTENEN is een publikatiereeks van de 
Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit 
Eindhoven. 
Zij presenteert resultaten van onderzoek en 
andere aktiviteiten op het vakgebied der 
Bouwkunde, uitgevoerd in het kader van 
deze Faculteit. 

BOUWSTENEN zijn verkrijgbaar bij: 

Publikatiewinkel 'Legenda' 
Hoofdgebouw 4.92 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600MB Eindhoven 

of telefonisch te bestellen: 040- 472293 
040 - 472529 

Kernredaktie 
Prof. dr di pl. ing. H. Fassbinder 
Prof. dr R. Oxman 
Prof. ir H.H. Snijder 
Prof. dr H.J.P. Timmermans 
Prof. ir J.A. Wisse 

International Advisory Board 

Dr G. Haaijer PhD 
American lnstitute of Steel Constructions, 
lnc. 
Chicago, U.S.A. 

Prof. ir N.J. Habraken 
Massachusetts lnstitute of Technology 
Cambridge U.S.A. 

Prof. H. Harms 
Techische Universität Hamburg 
Hamburg, Duitsland 

Prof. dr G. Helmberg 
Universität lnnsbruck 
lnnsbruck, Oostenrijk 

Prof. dr H. Hens 
Katholieke Universiteit Leuven 
Leuven, Belgie 

Prof. dr S. von Moos 
Universität Zürich 
Zürich, Zwitserland 

Dr M. Smets 
Katholieke Universiteit Leuven 
Leuven, Belgie 

Prof. ir D. Vandepitte 
Rijksuniversiteit Gent 
Gent, Belgie 

Prof. dr F.H. Wittmann 
ETH - Zürich 
Zürich, Zwitserland 

Reeds verschenen in de serie BOUWSTENEN 

nr.1 
Elan, a computermodel for building energy 
design, theory and validation 
M.H. de Wit 
H.H. Driessen 
R.M.M. van der Velden 

nr.2 
Kwaliteit, keuzevrijheld en kosten 
Evaluatie van experiment Klarendal. Arnhem 
drs J. Smeets 
c. Ie Nobel, arch. HBO 
M. Broos, J. Frenken, A. v.d. Sanden 

nr.3 
Crooswijk 
van 'bijzonder' naar 'gewoon' 
drs V. Smit 
ir K. Noort 

nr.4 
Staal in de woningbouw 
ir E.J.F. Delsing 

nr.S 
Mathematica! theory of stressed skin action 
in proflied sheetlng with various edge 
conditions 
ir A.W.A.M.J. v.d. Bogaard 

nr.6 
Hoe berekenbaar en betrouwbaar is de 
coëfficiëntkin x -koen x- ks? 
ir K.B. Lub 
drs A.J. Bosch 

nr.7 
Het typologisch gereedschap 
Een verkennende studie omtrent typologie 
en omtrent de aanpak typologisch 
onderzoek 
J.H. Luiten arch. HBO 

nr.B 
Informatievoorziening en beheerprocessen 
ir A . Nauta I drs J. Smeets (red.) 
Prof. H. Fassbinder (projectleider) 
ir A. Proveniers, drs J.v.d. Moosdijk 

nr.9 
Strukturering en verwerking van 
tijdgegevens voor de uitvoering van 
bouwwerken 
ir W.F. Schaeter 
ir P.A. Erkelens 

nr.10 
Stedebouw en de vorming van een speciale 
wetenschap 
K. Doevendans 



nr.11 
Informatica en ondersteuning van 
ruimtelijke besluitvorming 
dr G.G. van der Meulen 

nr.12 
Staal in de woningbouw, korrosie· 
beschermi.ng van de begane grondvloer 
ir E.J.F. Delsing 

nr.13 
Een thermisch model voor de berekening 
van staalplaat-betonvloeren onder 
brandomstandigheden 
ir A.F. Hamerlinck 

nr.14 
De wijkgedachte in Nederland 
Gemeenschapsstreven in een stedebouw
kundige context 
dr ir K. Doevendans 
dr R. Stolzenburg 

nr.15 
Diaphragm effect of trapezoidally proflied 
steel sheets. Experimental research into the 
influence of force applicatlon 
ir A .W .A.M.W . v.d. Bogaard 

nr.16 
Versterken met spuit·ferrocement. 
Het mechanische gedrag van met spuit· 
ferrocement versterkte gewapende 
betonbalken 
ir K.B. Lub 
ir M .C.G. van Wanroy 

nr.17 
De traetaten van Jean Nicolas Louis Durand 
ir G. van Zeyl 

nr.18 
Wonen onder een plat dak. 
Drie opstellen over enkele vooronder· 
stellingen van de stedebouw 
dr ir K. Doevendans 

nr.19 
Supporting deelsion making processes 
A graphical and interactive analysis of 
multivariate data 
drs W. Adams 

nr.20 
Self-help building productivity 
A method for improving house building by 
low-income groups applied to Kenya 
1990·2000 
ir P. A. Erkelens 

nr.21 
De verdeling van woningen: 
een kwestie van onderhandelen 
drs V. Smit 

nr.22 
Flexibiliteit en kosten in het ontwerpproces 
Een besluitvormingondersteunend model 
ir M . Prins 

nr.23 
Spontane nederzettingen begeleid 
Voorwaarden en criteria in Sri Lanka 
ir P.H. Thung 

nr.24 
Fundamentals of the design of bamboo 
structures 
0 . Arce-Villalobos 

nr.25 
Concepten van de bouwkunde 
Prof. dr ir M .F.Th. Bax (red.) 
dr ir H.M.G.J. Trum (red .) 

nr.26 
Meaning of the site 
Xiaodong Li 

nr.27 
Het woonmilieu op begrip gebracht 
Jaap Ketelaar 

nr.28 
Urban environment in developing countries 
editors: dr ir Peter A. Erkelens 
dr George G. van der Meulen 

nr.29 
Stategische plannen voor de stad 
Onderzoek en planning In drie steden 
Prof. dr H. Fassbinder (red.) 
ir H. Rikhof (red.) 

nr.30 
Stedebouwkunde en stadsbestuur 
ir Piet Beekman 

nr.31 
De architectuur van Djenné 
Een onderzoek naar de historische stad 
P.C.M. Maas 

nr.32 
Conjoint experiments and retail planning 
Harmen Oppewal 

nr.33 
Strukturformen lndonesischer Bautechnik 
Entwlcklung methodischer Grundlagen für 
eine 'konstruktlve pattern language' in 
lndonesien 
Heinz Frick 

nr.34 
styles of architectural designing 
Empirical research on worklng styles and 
personality dispositions 
Anton P.M. van Bakel 



nr.35 
Conjoint choice models for urban tourism 
planning and marketing 
Benedict Dellaert 


