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Al ruim vóór het uitbarsten van de kredietcrisis kondigt zich een heroriëntatie van het verstedelijkingsbeleid in Nederland aan. De stedelijke ontwikkeling begint in 2010 aan een nieuwe fase
na Vinex, en die werpt zijn schaduw vooruit in de planvorming. Bovendien is ook het speelveld
sterk veranderd door de inwerkingtreding van de nieuwe WRO per 1 juli 2008. Er zijn nieuwe
planfiguren, overheden voegen zich in een andere rol, en de grondexploitatie is transparanter en
meer gereguleerd. De kredietcrisis legt een flinke hypotheek op de heroriëntatie. Woningverkoop
en bouwproductie stagneert, op waardestijging gebaseerde grondexploitaties blijken niet meer te
kloppen, en publiekprivate gebiedsontwikkeling wordt een stuk lastiger. Wat betekent dit voor
de stedelijke ontwikkeling in de Randstad? Dat niet meer alles kan, is wel duidelijk. En keuzes
komen in het verschiet, ook bij de verstedelijkingsopgaven.

Na jaren van convenanten en intentieovereenkomsten komen de echte onderzoeken en projecten nu
los. Het Groene Hart dreigde sneller te verdwijnen dan dat de waardering en gebruikswaarde konden
worden opgevijzeld, maar het tij lijkt inmiddels te keren. Toch is een aantal problemen hardnekkig.
Met een breed gesteunde motie verwees Roos Vermeij vorig jaar het ideaal van een metropolitaan parklandschap naar de mestvaalt. Haar partijgenoot, minister Cramer moest daarmee afstand nemen van één van de
weinige richtinggevende uitspraken in de structuurvisie Randstad 2040.
Grote termen en concepten zijn blijkbaar beangstigend. De suggestie van
een metropolitaan parklandschap is wellicht door de ongelukkige koppeling aan hoogbouw en Central Park verdwenen uit de structuurvisie
Randstad. Ruimtelijke concepten en ambities moeten bestand zijn tegen
de waan van de dag van de Tweede Kamerbespreking, en daarbij helpt
maatschappelijk draagvlak. Is misschien de door ons altijd zo verfoeide
strategie van kleine stappen, convenanten, programma’s en projecten
toch de nieuwe lijn? En is deze voldoende?
De problemen aangaande behoud en verbetering van het Groene Hart
zijn vrij overzichtelijk samen te vatten, en dat geldt ook voor mogelijke
oplossingen.
Probleem 1: het debat over de toekomst van de landbouw en met
name de melkveehouderij in het veenweidegebied is altijd toegedekt. Het
is de officiële doelstelling om alles te blijven combineren – dat heet vitaal
platteland en betekent verlaging van waterpeil en schaalvergroting om de
veehouderij in stand te houden. Er komt nu gelukkig een onderzoek naar
herstructurering en toekomstperspectieven van de landbouw. De tijdelijke stijging van de melkprijzen betekent immers niet dat de toekomst van
de landbouw op alle grondsoorten opeens geweldig is en dat er geen wijzigingen in de waterpeilen meer nodig zijn. Keuzes voor behoud van unieke
landschappen kunnen de provincies niet blijven uitstellen, hoeveel voorstudies en voorwerkjes voor structuurvisies er ook gepleegd worden.

Het aantal problemen
voor behoud en verbetering van het Groene
Hart is vrij overzichtelijk samen te vatten

Probleem 2: doorgaande versnippering en verlies van openheid door
verkeerd geplaatste bebouwing, toenemende doorsnijding door infrastructuur, kassen op landbouwbestemmingen en schaalvergroting van bedrijven. De financiële crisis en de terugloop in de glastuinbouw zouden twee
kansen kunnen opleveren: een meer natuurlijke en eenvoudige verplaatsing van de storende glastuinbouw en het nadenken over een nieuwe
structuur voor het landschap en nieuwe dragers voor gemengd kleinschalig gebied. Er is een duidelijke kentering gaande in het denken over de rol
van wegen, dijken en rails. Infrastructuur kan als ontwerpopgave en kans
tot verbetering worden behandeld, in plaats van als noodzakelijk kwaad
– sober en doelmatig in uitvoering.
Probleem 3: uitbreiding woningbouw in open gebied in plaats van binnen de bestaande contouren. Iedere kleine gemeente vindt zichzelf uniek en
bewoners vrezen voor identiteitsverlies. Er mag dus niet grootschalig gebouwd worden voor mensen van buiten. Tegelijkertijd moeten mensen van
buiten wél de bestaande huizen kunnen kopen. Die prijzen zijn zo hoog, dat
starters uit de gemeente zelf zich geen woning meer kunnen permitteren.
Voor hen moet dus toch kunnen worden bijgebouwd. De reflex is dan een
pleidooi te houden voor opschaling. Zonder bestuurlijke schaalvergroting
blijft iedere gemeente zoeken naar eigen bouwmogelijkheden en is het streven naar behoud van openheid en kwaliteit van het landschap zinloos. De
mogelijkheden van de nieuwe provinciale structuurvisies en de verstedelijkingsafspraken die bijvoorbeeld in de Zuidvleugel zijn gemaakt gaan tegen
die reflex in: het kan ook anders! Een monitor voor bouwvergunningen en
wijzigingen per gemeente lijkt een nuttige taak voor de provincies, nu grotendeels is vastgesteld welke waarden moeten worden behouden en versterkt. Want gemeentevlees blijft zwak…
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Probleem 4: onvoldoende geld voor de herinrichting van het landschap, en voor de gebruiksmogelijkheden van het Groene Hart. Waarom
zijn er zo weinig wandelroutes, met geheime plekken waar je geen fietsers
en skaters en skeelers en scooters hoeft te zien of te horen? Uit de inventarisatie van het Eindrapport recreatief routenetwerk Randstad van juli
2008 blijkt dat voor fietsverbindingen onvoldoende geld beschikbaar is,
maar dat de situatie voor wandelpaden dramatisch is te noemen. Te veel
fiets- en wandelroutes lopen over bestaande verharde wegen naast het

verkeer, en dat is niet aantrekkelijk genoeg. Ook is in de publicatie Waterrijk, verkenning van een metropolitaan parksysteem (Vereniging Deltametropool, 2002) al gepleit voor herstel van de oude (recreatieve) vaarroutes
en ook dat is nog grotendeels een fata morgana.
Nu hebben we in Nederland zeer veel bestuursstructuren en heffingsmogelijkheden, die deze problemen van geld en tempo zouden kunnen oplossen.
Biedt een nieuwe autoriteit de oplossing? Of de eenmalige opbrengst uit
Rood voor Groen? Nee, een oplossing bestaat al: het zijn de recreatieschappen. Met meer financiële armslag (dus met centen verhoogde inwonersbijdragen) zouden zij meer kunnen bijdragen aan het beheer van het landschap, een reële gebruiksvergoeding voor de boeren, aan gebruikswaarde
voor recreanten, nieuwe fiets- en wandelroutes, extra vaar- en zwemwater.
Natuurorganisaties en landschapsbeheerders kunnen nog veel bijdragen
aan een betere ontsluiting en aansluiting van routes. En dat geldt ook voor
het in Nederland onderontwikkelde recht van overpad. Padenstructuren
worden onterecht als gemeentelijke aangelegenheid gezien, terwijl de gebruiker ervan meer verwacht dan het toevallige al dan niet aansluiten van
dakpansgewijze gemeentelijke plannetjes. De Randstad zou veel kunnen
leren van Drenthe in dit opzicht! Belangrijkste eis aan recreatieve netwerken is dat ze toegankelijk en verbonden zijn. Met slimme subsidieregelingen (premie op verbindingen maken) op het niveau van individuele boeren,
is een wandelwereld te winnen, stelde Dirk Sijmons jaren geleden al. Maar
toen was de tijd nog niet rijp voor eenvoudige zelfsturende mechanismen.
Probleem 5 is natuurlijk de bestuurlijke drukte gekoppeld aan een
totaal gebrek aan doorzettingsvermogen en continuïteit. Er worden grote
sprongen gemaakt in de nieuwe structuurvisies en landschapsplannen,
waarbij echter elke bestuurlijke herstructurering geheel taboe is. De
vraag is natuurlijk wanneer we het probleem nu eens inhoudelijk gaan
benaderen. De opgave voor het landschap van de toekomst is namelijk een
wateropgave en de samenhang tussen waterbeheer en landschappelijke
waarde is onmiskenbaar. Zou het wellicht te overwegen zijn om de waterschappen tot landschappen te maken? De waterschappen zijn immers
taakgerichte en democratische organen, ook gericht op natuur-, recreatie
en gebiedsontwikkeling. Momenteel hebben de Waterschappen beperkte
mogelijkheden want zij moeten zich richten op hun kerntaken, maar
waarom starten we geen proef om een deel van het Groene Hart onder het
beheer van één van de vijf waterschappen te brengen? Er zou een ideeëncompetitie onder deze Waterschappen gestart kunnen worden, als prikkeling om verder te kijken dan de kerntaken.
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Tuinieren
Dit besef is zeker aanwezig bij de altijd ideeënrijke projectontwikkelaar
Rudy Stroink van TCN, die de ernst van de crisis wil benutten voor vernieuwing. Hij noemt in een recent interview met het tijdschrift Blauwe
Kamer de kredietcrisis een blessing in disguise. Ze dwingt af te zien van
grootschalige projecten, die jaren in beslag nemen en altijd weer leiden tot
problemen en kostenoverschrijdingen. Zijn optie: laten we ons de komende jaren richten op het ‘tuinieren’, onderhoud en herstel van het stedelijk
weefsel op een kleinschaliger niveau. En: de overheid moet kaders stellen
en strenger zijn in de handhaving, maar zich minder inhoudelijk bemoeien met de ruimtelijke ontwikkeling. Meer piecemeal engineering, minder
grand design.
Maar hoe zit het dan met die stedelijke megaprojecten als de Amsterdamse Zuidas, de Rotterdamse Stadshavens en De Binckhorst in Den
Haag? Opmerkelijk genoeg dwingt de grotere transparantie in de grondexploitatie binnen de nieuwe WRO tot het denken in de door Stroink voorgestane richting. Deze grote projecten beslaan vaak decennia, maar bestemmingsplannen en exploitatieplannen hebben een maximale wettelijke
tijdshorizon van tien jaar. Die kunnen dus niet meer voor het hele gebied
worden opgesteld. De wet dwingt hier tot het opknippen van deze megaprojecten in deelplannen. Verevening tussen winstgevende en verliesmakende deelplannen is daarmee niet meer mogelijk. Deze consequentie van
de nieuwe WRO is pas onlangs gesignaleerd en het zoeken naar oplossingen moet nog beginnen. Wellicht leidt dat strakke wettelijke kader wel tot
onvermoede keuzes en creativiteit in de stedelijke ontwikkeling.

Is dit nu alle heroverweging?
Echte liefde is loslaten, goed bestuur is delegeren, en goede samenwerking
kenmerkt zich door vertrouwen en iets aan anderen overlaten. Er zijn nu
absoluut genoeg intentieovereenkomsten met algemene doelstellingen en genoeg convenanten. De inkt van de één is nog niet droog of de volgende taart
met Groene Hart glazuur wordt al weer aangesneden. De vooruitgang is dan
ook onmiskenbaar. Er zijn bestuurlijk vastgestelde programma’s, er is geld,
de informatievoorziening is zeer verbeterd. Maar het allerbelangrijkste is: er
zijn steeds meer betrokken burgers en bedrijven en prachtige initiatieven
met streekproducten, boerenmarkten en nieuwe overnachtingsmogelijkheden. Het Groene Hart is er weer!
Alleen prijsvragen en best practices bieden echter geen oplossing voor het
ontbreken van een totaalbeeld over de toekomst van het landschap in de
Randstad. Dat landschap omvat ook veel meer dan alleen het Groene
Hart. Voor veel bewoners van de Zuidvleugel of van Amsterdam ligt het
Groene Hart te ver weg en de barrières zijn te groot. Het beeld van de attractiewaarde, van wat je er kunt doen, zijn vaag. Ooit heb ik de wens
geuit, dat het Groene Hart de gebruikswaarde van het Griftpark in
Utrecht zou kunnen hebben. Een park met zeer veel voorgeschiedenis,
waarvoor is geknokt door bewoners en ontwerpers, en waar alle bestuurders nu trots op zijn. De benaming ‘Metropolitaan parklandschap’ roept
dat beeld van onaantastbaarheid van het Griftpark niet op, maar er is ook
voor het Groene Hart een toekomstbeeld nodig met de elementen park,
water, diversiteit, ontwerp en de al uitgesproken bestuurlijke opgaven.

Crisis en innovatie
De reacties op de kredietcrisis verschillen nogal. Bij de overheden lijken
de ambities van de beleidsprogramma’s op het gebied van stedelijke ontwikkeling nauwelijks aangetast. Wel is er een pakket crisismaatregelen
uitgevoerd en heeft minister Van der Laan de sfeer rond de kredietcrisis
benut om het thema ‘krimp’ hoger op de agenda te krijgen. Dat de beleidsmachine doordraait is misschien goed met het oog op de continuïteit, maar
bij de plannenmakerij voor de toekomst zou enige reflectie naar aanleiding van de kredietcrisis wel op zijn plaats zijn.
Vanuit de markt zijn de geluiden volkomen anders, zeker als het gaat om
de projectontwikkelaars. Kopstukken als Neprom-voorzitter Peter Noordanus en Friso de Zeeuw van Bouwfonds benadrukken de ernst van de
situatie op een toon die doet denken aan die van toenmalig premier Joop
den Uyl ten tijde van de oliecrisis van de jaren zeventig. ‘Het feest is voorbij’, aldus de titel van een recent artikel van Friso de Zeeuw. Deze ernstige
constateringen gaan niet zelden vergezeld met een verzoek aan de overheid om een actieve investeringspolitiek te voeren en zo de projectontwikkelaars door de crisis te helpen.
In korte tijd zijn de verhoudingen omgekeerd. In plaats van de verwarring
kwam er bij de publieke partijen herwonnen trots, bij de private partijen
veranderde zelfbewustzijn met een vleugje hoogmoed in verlatingsangst.
In dat klimaat komen weinig innovaties in de stedelijke ontwikkeling tot
stand. Een nieuw inhoudelijk debat tussen publieke en private partijen is
nodig, maar dat kan alleen op basis van het besef dat het maken van inhoudelijke keuzes urgent is.
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Grand design
Bij de invulling van de Schaalsprong Almere in de Noordvleugel van de
Randstad zijn de ambities vooralsnog niet door de kredietcrisis aangetast.
Die blijven in stand vanwege het ingewikkelde politieke spel, waarbij de
groeiopgave van Almere is gekoppeld aan uitbreiding van infrastructuur.
Niemand heeft er in die situatie belang bij de ambities ter discussie te
stellen. Toch is het in de huidige crisis onvermijdelijk dat dit een keer ge-

beurt, want het gat tussen ambitie en mogelijkheden zal groeien. Voor de
periode tot 2030 is een uitbreiding van het aantal woningen met 60.000 en
van het aantal banen met maar liefst 100.000 gepland. Dat is fors.
Natuurlijk, Almere is al snel gegroeid, maar de jaarlijkse woningbouwproductie was al in de jaren vóór de kredietcrisis gedaald tot net boven de 1100
woningen in 2007. Voor de realisatie van de Schaalsprong is dus bijna een
verdrievoudiging nodig. De gemeente Almere wil daar, zoals blijkt uit de in
juni en juli 2009 gepubliceerde Structuurvisie en Woonvisie/Woonagenda,
invulling aan geven met een programma dat sterk is geënt op nieuwe (hoog)
stedelijke woon- en werkmilieus inclusief de creatieve sector, teneinde Almere van een suburbane stad in een ‘complete’ stad om te vormen. Een stad
die zich vooral aan de westkant ontwikkelt en zich oriënteert op de Amsterdamse regio. Kort gezegd wil Almere in 2030 meer lijken op de traditionele
grote stad dan op het Almere van nu. Dat is een duidelijke keuze en tegelijkertijd een flinke trendbreuk. Almere gaat hiermee bewust in tegen de
marktvraag naar grondgebonden woningen.
Maar het is de vraag of deze om politieke reden in beton gegoten voorkeur
op zijn plaats is. Het stedelijk programma is erg kwetsbaar. Kan Almere
echt aantrekkelijke condities creëren voor creatieve milieus, terwijl deze
ook aan de noordelijke IJ-oevers in Amsterdam worden gerealiseerd? De
gewenste verdere integratie met de Amsterdamse regio zou wel eens als
een boemerang bij Almere terug kunnen komen: door verhevigde concurrentie met Amsterdamse hoogstedelijke milieus delft Almere het onderspit. Het probleem bij Almere is niet zozeer dat er geen keuzes zijn gemaakt, maar dat de keuze uitsluitend is gebaseerd op het grand design.
Meer fasering, tussentijdse toetsing en een flexibeler programmering zouden voor de hand liggen.
Flexibiliteit en keuzes
Ook in de Zuidvleugel van de Randstad zijn de ambities groot. Met
name bij het binnenstedelijk bouwen is de lat hoog gelegd: tachtig procent van de verstedelijkingsopgave 2010-2020 zou binnen bestaand
stedelijk gebied plaats moeten vinden. Die ambitie wordt nu nog niet
waargemaakt. In de huidige planvorming is ongeveer vijfenzestig procent binnenstedelijk, aldus een overzicht van het Bestuurlijk Platform
Zuidvleugel. Ook hier dus veel ambitie, maar een groot voordeel is dat
in het project Stedenbaan en de daaraan verbonden monitor de voortgang van deze ambitie nauwkeurig kan worden gevolgd en dat tussentijdse bijstelling mogelijk is.
Tegelijkertijd is die flexibiliteit aan een kader gebonden, namelijk dat van
de keuze voor binnenstedelijk bouwen. De uitweg naar het ongebreideld
doorbouwen in het landelijk gebied is voor een belangrijk deel afgesloten.
Als er programma’s moeten worden aangepast en keuzes moeten worden
gemaakt zal dat vooral binnen het bestaand stedelijk gebied moeten gebeuren, alleen de Zuidplaspolder kan in de regio nog functioneren als een
‘ventiel’ voor als de stedelijke druk te hoog wordt. Maar desondanks zal
ook in de Zuidvleugel het maken van nieuwe keuzes en het stellen van
prioriteiten onvermijdelijk worden. Neem bijvoorbeeld het Rotterdamse
stadsgebied, waar niet alleen Stedenbaan doorheen loopt, maar ook de
rivier een belangrijke ontwikkelingsas is. Daar staat na de Kop van Zuid
en het Lloydkwartier nu het megaproject Stadshavens op stapel. Als niet
alle ambities te realiseren zijn, wordt een keuze onvermijdelijk. Daarbij
kan niet aan de voorkeuren van bedrijven en bewoners voor de haven dan
wel de OV-knoop worden voorbijgaan.
Bij de realisering van de verstedelijkingsopgave in Nederland zullen de
veranderde omstandigheden ons op den duur confronteren met de noodzaak keuzes te maken. Het is beter dat moment vóór te zijn en de kredietcrisis te benutten voor het bijstellen van ambities en het zoeken naar
nieuwe oplossingen.
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