Wim Derksen (directeur Ruimtelijk Planbureau):
••RUIMTELIJK ORDENINCi
IS TE VEEL ZONDACiSBELEID''
Wat gaat het Ruimtelijk

Sinds 1 januari 2002 beschikt Neder-

Planbureau doen?

land over een Ruimtelijk Planbureau.
Dit bureau heeft eenzelfde status als
het Centraal Planbureau (CPB), het
Sociaal en Cultureel Planbureau

et Ruimtelijk Planburea u (RPB) is
(SCP) en het Rijksinstituut voor Volksnadrukkelijk geen
gezondheid en Milieu (RIVM). Aile
verlengstuk van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimvier hebben ze een onafhankelijke
telijke Ordening en Milieu.
positie ten opzichte van het ministerie
Daarom woont het RPB
- in tegenstelling tot de
waaronder ze vallen. 'GemeenteRijksplanologische Dienst
professor' Wim Derksen is de eerste
(RPD) - niet in bij het ministerie
van VROM. Wel heeft
directeur. Hoe kijkt hij tegen de
Wim Derksen vanuit zijn
ruimtelijke ordening in Nederland
directeurskamer op de zestiende
verdieping van het
aan en wat wil hij 'zijn' nieuwe
fraaie gebouw van de werkinstituut Iaten onderzoeken?
geversorganisatie VNO-NCW
een riant uitzicht op het
eveneens opvallende gebouw
van VROM en de nieuwe, moderne gebouwen die daarachter
verrijzen. Diep beneden heeft hij een magnifiek zicht op de
verkeersstromen die via de Al2 Den Haag in- en uitgaan. He t
VNO -NCW -gebouw, waarvan de onderste vijf verdiepingen
uit parkeergarages bestaan, is daar overheen gebouwd. Vanuit
zijn kamer kan Derksen de moderne ontwikkelingen op het
gebied van de ruimtelijke ordening zoals meervoudig ruimtegebruik dus op de voet volgen .

H

U staat in Nederland bekend als 'de gemeenteprofessor'. Als er
iets aan de hand is met /okaa/ bestuur wordt u in de media ten
tonele gevoerd als 'de deskundige'. Nu bent u ineens directeur
van het Ruimtelijk Planbureau. Wat heeft u met ruimtelijke
ordening?

"Ruimtelijke ordening is een o ude liefde van me. Helaas is die
in mijn wetenschappelijke werk gaandeweg een beetje uit beeld
geraakt. Tijdens mijn studie sociologie volgde ik a! een keuzevak planologie. Toen ik in Leiden werkte, heb ik voor de Rijksplanologische Dienst onderzoek gedaan naar de bescherming
van stads- en dorpsgezichten. Bij de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid was ik niet de trekker van het rapport
Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek, maar ik was daar wei nauw
bij betrokken. Ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur zijn zaken die ik altijd echt leuk gevonden heb. Tijdens
vakanties en in mijn vrije tijd besteed ik er graag aandacht aan.
Deze baan biedt mooie mogelijkheden die oude liefde op te
pakken. "
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"Onze missie is het aanzwengelen en verdiepen van het
publieke en politieke debat
over de ruimtelijke orden ing.
Een goede discussie over het
gebruik van de schaarse
ruimte is actueler dan ooit.
Toch wordt er weinig over
gedebatteerd. Dat komt door
een afneme nd geloof in de
maakbaarheid van de samenleving en doordat vee! onderwerpen niet meer als ruimtelijke ordening op de agenda
staan. De nk maar aan infrastructuur en mobiliteit of aan
de reco nstructie van de landbouw. Die onderwerpen staan
hoog op de agenda, maar niet
als RO-thema's, terwijl ze dat
eigenlijk wei zijn . Het zijn
thema's van Verkeer & Waterstaat en Landbo uw gewo rden,
terwijl in de ruimtelijke ordening belangen tegen elkaar
afgewogen en op elkaar afgestemd worden.
Concreet ontwikkelen we
activiteiten langs twee lijnen.
We hebben allereerst twee
taken overgenomen van de
Rijksplanologische Dienst, de
ruimtelijke balans en de ruimtelijke verkenningen . Dat zijn
onderzoeksrapporten waarop kabinetsbeleid gebaseerd kan
worden. Zoals de CPB de financiele kaders aangeeft, zo gaan
wij de ruimtelijke kaders aangeven. Daarnaast hebben we
projecten over onderwerpen waarvan wij vinden dat ze een
nieuwe dimensie geven aan het publieke debat, onderwerpen
die volgens ons te weinig aan bod komen of nog niet op de
agenda staan. "
Zoals .. .

" Het functioneren van de grondmarkt, de invloed van de
hypotheekrenteaftrek op de ruimteverdeling, veranderingen
in de tijd-ru imte-patronen van mensen, de invloed van de
uitbreiding van de EU, nieuwe sturingsconcepties in de
ruimtelijke ordening, de rol van de infrastructuur. .."
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gebied en langs de Zuid-as. Die illustreren mooi de omslag in
de ruimtelijke ordening. De overheid is niet in staat om zelfstandig ruimtelijke ontwikkelingen te sturen, ze kan hooguit
de ruimtelijke dynamiek begeleiden. Niet onaardig vind ik het
stationsgebied van Den Bosch; heel boeiend vind ik de ontwikkeling van Almere en discussies daar over een nieuw stadshart. "
Het RPB valt onder VROM. Bepaalt VROM mee wat het RPB
gaat onderzoeken?

"Net als de andere plan bureaus vallen wij onder een ministerie,
maar we zijn een onafhankelijk bureau. In het instellingsbesluit
van het kabinet staat heel duidelijk dat wij ons eigen werkprogramma vaststellen. Daar krijgen we een standaard budget
voor. Als VROM of een ander departement onafhankelijk
onderzoek wil over een specifiek onderwerp kunnen ze dat aan
ons uitbesteden. Daar moeten ze dan extra geld voor geven. "
Hebben gemeenten direct wat aan het RPB?
studeerde sociologie in
Groningen. In 1980 promoveerde hij op loopbanen
van burgemeesters. In
1986 werd hij directeur
van het Onderzoekscen-

"We gaan geen projecten uitvoeren voor individuele gemeenten. We houden ons bezig met lange-termijn-ontwikkelingen.
We leveren thema 's aan voor de Zesde of Zevende Nota. Als
we iets met individuele gemeenten doen, staat dat in functie
van een algemener, hoger doe!. Zo kan ik me voorstellen dat
we iets met Almere gaan doen omdat zich daar interessante
nieuwe vormen van stedelijkheid ontwikkelen. "

trum Sturing en samenleving van de Universiteit

Wat vi ndt u van de Vijfde Nota?

Leiden, waar hij drie jaar

"Het is een echte paarse nota. Zakelijk, pragmatisch, maar
zonder een inspirerende politieke visie. Het bestuurlijk besef
van ' we kunnen als overheid allerlei zaken niet meer geregeld
krijgen ' klinkt er overal in door. Tegelijk is het voor mij te
vee! zondagsbeleid waarbij je op maandag al moet constateren
dat de maatschappelijke druk op de ruimte zo groot is dat je
bepaalde ontwikkelingen niet kunt tegenhouden metals gevolg
een verdere verrommeling van hetland, een verwatering van
de grenzen tussen stad en land en een snelle verstedelijkin g
van het platteland. "

later hoogleraar bestuurskunde werd. Hij werd de
deskundige in Nederland
op het gebied van het
lokale bestuur. Van 1993
tot 2000 was hij lid van de
Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
(WRR). Onder zijn Ieiding
verschenen daar rapporten
over binnenlando; bestuur,

Prank probeert daar met zijn r ode contouren toch paa/ en perk

de gevolgen van ICT voor

aan te stellen.

het handelingsvermogen

"De overheid kan op ruimtelijk gebied voo ral iets betekenen
als ze selectief is. Maar volgens de Vijfde Nota moeten er overal rode contouren getrokken worden. Door de maatschappelijke druk op de ruimte kun je nu al voorzien de straks het
water op een heleboel plekken over de dijk gaat stromen. De
overheid moet vee! selectiever zijn en gebieden die echt niet
aangetast mogen worden op slot doen door ze aan te kopen en
over te dragen aan organisaties als Staatsbosbeheer ofNatuurmonumenten. Dan weet je zeker dat ze behouden blijven en
dat de politiek later niet tot iets anders besluit. Voor gebieden
die je niet op slot doet maar die wei onder druk staan moet je
partijen bij elkaar brengen die daarvoor een interessant ruimtelijk on twerp maken. We moeten van een toelatingsplanologie naar een ontwikkelingsplanologie toe. Dat roepen weal
Langer, maar we doen het nog zo weinig. Als we niet oppassen
wordt het streven om het platteland open te houden via rode
en groene contouren het mes waar we straks zelf in vallen. "

:ieen onderwerpen die n iet a/ eerder op de agenda

van nationale staten

1est aan h ebben .. .

en over privatisering in

'KJopt. We gaan eerst op zoek naar nieuwe ant-voorden op oude vragen. Aan onderwerpen die
:oms a! lang op de agenda staan willen we nieuwe
~e z ichtspunten toevoegen. Daarnaast hopen we ook
1ieuwe vragen te kunnen formuleren. Behalve naar
:en onderzoeksfunctie streven we ook nadrukkelijk
1aar een ontwerpfunctie. We willen Laten zien hoe
deeen uitgevoerd zouden kunnen worden. In onze
>rojecten willen we beide functies combineren. "

relatie tot het borgen
van publieke belangen. In
2000 werd hij hoogleraar
bestuurskunde in Rotterdam. Sinds 1 januari 2002
is hij directeur van het
Ruimtelijke Planbureau
(RPB) dat op die datum
van start ging.

11/at vindt u persoonlijk ges/aagde ontwerpen?

'De nieuwe stedelijkheid d ie er ontstaan is in het Oostelijk
-Iavengebied van Amsterdam vind ik bepaald indrukwekkend.
)e gemeente had een plan met de IJ-oevers dat niet van de
;rond gekomen is en dan krijg je ineens, min of meer spon aan, allerlei aardige ontwikkelingen in het Oostelijk HavenUOSCHRIFT VOOR DE LEEFOMGEVING 2002 • 3
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LANGZAAM RUDEN GAAT SNELLER

WIM DERKSEN
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U bent een fervent voorstander van
interactieve be/eidsvorming, ook in de
ruimtelijke ordeni ng. In de praktijk
blijken de resultaten tegen te val/en.
Zo leiden interactieve processen vaak
n iet tot beter beleid en s/echts i n

een rijtje gezet. "Het

beperkte mate tot meer draagvlak.

optimaliseren van de weg

"Ik ben v66r interactieve beleidsvorming,
maar dan onder een voorwaarde. Dat de
overheid duidelijke inhoudelijke en procedurele randvoorwaarden stelt. Nu gaat
het vaak zo: de overbeid ontdekt dat iets
niet lukt en zegt: 'we gaan het interactief
aanpakke n'. Ze schakelt dan een bureau
in dat het proces gaat begeleiden en
denkt dat de burgers het prob leem
oplossen. Zo werkt het dus niet. Vee]
gemeenten denken dat ze moeten kiezen
tussen 6f alles zelf beslissen 6f a lies a an
de burgers overlaten. Aileen de combinatie werkt. We hebben niet voor niets
een representatieve democratie. De overheid moet publieke belangen formuleren
en het proces bewaken. Binnen die randvoorwaarden moeten burgers in aile
openheid over oplossingen kunnen praten. Dat begrijpen burgers heel goed."

op traditionele wijze heeft
ingrijpende gevolgen . Oat
betekent bijvoorbeeld gedeeltelijke ondertunneling
en verruiming van de kruisingen en de wegprofielen .
Dan blijft er van het huidige
karakter van de woonomgeving niet veel over.
En we willen de Diependaalselaan graag als laan
behouden", stelt de beleids-

HILVERSUM ZET KAARTEN OP
LANGZAAM RUDEN GAAT SNELLER

medewerker. Ook wat betreft de kosten scoort de
traditionele aanpak slechter.

e gemeenteraad was

gaat sneller', is de gemeente

Oat geldt eveneens voor de

onder de indruk van de ver-

op voorhand erg enthousiast.

aanleg van een nieuwe weg.

"

nieuwende aanpak. 'langzaam

"De gemeenteraad heeft op

Deze zou bovendien dwars

rijden gaat sneller' lijkt een

basis van een beperkt globaal

door een van de natuur-

oplossing te zijn voor de stag-

onderzoek ingestemd met

gebieden moeten lopen waar

natie van het verkeer, draagt

een volledige studie voor de

Hilversum tussenin ligt.

bij aan de leefkwaliteit en

Diependaalselaan, inclusief

Op welke termijn een deel

democratisch gehalte. Een klei ne g roep

houdt de openbare ruimte in

een ontwerp. De resultaten

van de beoogde drie kilo-

zou vee/ invloed hebben, en n ieuwe

stand. En dat tegen minder

van de studie zijn nog niet

meter van de Diependaalse-

groepen als vrouwen en allochtonen

kosten dan de alternatieven",

bekend, maar het ziet er nu

laan 'langzaam sneller' is,

zouden er niet bij betrokken worden.

stelt John Fonk, verkeers-

al veelbelovend uit", aldus

kan Fonk niet met zeker-

kundig beleidsmedewerker in

Fonk.

heid zeggen . "Het zou mooi
zijn als de werkzaamheden

"Ik ontken die bezwaren niet. Maar hoe
democratisch is de lokale politiek? In
gemeenteraden zitten ook mensen die
bijna niemand kent en die gekozen zijn
op grond van landelijke overwegingen.
Politieke partijen zijn heel erg in zichzelf
gekeerd. In gemeentehuizen zitten vee!
ambtenaren die aileen op elkaar gericht
zijn en hun zaken het liefste op het stadhuis regelen. Interactieve beleidsvorming
verlevendigt de lokale democratie.
Raadsleden klagen dat er nooit iemand
op de publieke tribune zit, dat ze niet
gekend en gehoord worden. Laat ze
ervan genieten dat mensen meedoen.
Politici zitten vaak voor 130% met hun
denken in de politiek. Het is verfrissend
als er dan mensen meedoen die een
bedrijf hebben of de volgende dag naar
school moeten. "

Hilversum .

De Diependaalselaan loopt

Hoewel het nog minstens tot

door een woonbuurt en is

van de eerste fase volgend

volgend jaar duurt voordat

onderdeel van de provinciale

jaar beginnen. lk hoop dat

op de Diependaalselaan in die

weg N201. De laan kan het

we al na de afronding daar-

plaats kan worden gestart

verkeer al jarenlang niet

van kunnen vaststellen dat

met de inrichting volgens de

meer aan. De gemeente heeft

de nieuwe benadering in de

principes van 'langzaam rijden

een aantal oplossingen op

praktijk goed werkt."

rijke doorgaande wegen in Hilversum)
op te lossen , heeft de Hilvers umse
gemeenteraad er voor gekozen een
nader onderzoek uit te voeren naar de
toepassing van het 'langzaam rijden gaat
sneller' -concept (zie ook kader boven ).
De combinatie van veel lagere kosten
(zo'n zes miljoen euro tegen de vijftig
tot tachtig miljoen euro voor andere
oplossingen) en de verwachte positieve
effecten op de leefbaarheid ro nd de weg,
gaven voor Hilversum hierb ij de doorslag. Ook in Utrecht en Apeldoorn volgen nog experimenten. Uit een eerste
studie blijkt dat in Apeldoorn een COr
reductie van zo ' n 25 procent haalbaar is.
18

" Een van de grote voor delen va n dit
systeem is dat je hiermee ech te nonstoproutes voor fietse rs kunt creeren",
verwacht Henk Tromp. "Naast de automobilisten, profiteren vooral daarmee
vooral de fietsers en wandelaars van het
systeem. Anders gezegd, we geve n h iermee de stad terug aan de mensen. Dat is
de grootste winst."
GEERT DEKKER EN WIM KNOL

Er wor dt geklaagd ook over het beperkte

HENK DONKERS

lnlichtingen
• Henk Tromp, Goudappe/ Coffeng,
tel. 06 - 226 999 64
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