
6 juni 2016 

Ruimtelijk beleid: de rol 
van Rijk en regio 
 
George Gelauff 

 

TPE Workshop  

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid  



 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

Opzet 

• Theorie: subsidiariteit 

 

• Opgaven ruimtelijk beleid 

 

• Beleid: verantwoordelijkheden van Rijk en van regio 

 

• Effectmeting 

 

• Conclusie: beleid en kennis 
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Subsidiariteit 

• Decentralisatie 

– Aansluiten bij locale voorkeuren 

– Beleidsconcurrentie 

– Decentrale overheid beter aansprakelijk 

– Beleidsleren uit decentrale diversiteit: experimenteren  

 

• Centralisatie 

– schaalvoordelen: infrastructuur, kennis, gelijke behandeling 

– grensoverschrijdende externaliteiten 

• bv beleidsconcurrentie bedrijventerreinen  
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Opgave 
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Ruimtelijke opgaven: markten en thema’s 

• Woningmarkt: aanbod geliberaliseerde huursector  

 

• Kantorenmarkt: leegstand, intransparante markt, beleidsconcurrentie 

 

• Infrastructuur: afnemende meeropbrengsten, herverdeling, NMCA 

 

• Innovatie en bekwaamheidsrelaties: kennissamenwerking, hotspots 

 

• Decentralisatie: groter lokaal belastinggebied 
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Ruimtelijke opgaven: regionaal 

• Groei Randstad en stedelijke regio’s 

– woningvraag, beperkte ruimte   

 

• Intermediare zone enige groei woningvraag 

 

• Grensregio’s: krimp 

– herstructurering, aantrekkelijke woonomgeving, leefbaarheid 

– meebewegen, adaptief beleid 

– internationale samenwerking en aanpassing regels en gewoontes 

 

• Nederland heterogener 

 

6 6 juni 2016 
Ruimtelijk beleid: de rol van Rijk en regio                  
TPE workshop  



 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

Ruimtelijke opgaven: stad 

• Aantrekkelijke stad: werk + voorzieningen  

– grenzen: congestie, overlast toerisme, hoge woningprijzen 

 

• Hoogopgeleiden: hogere waardering voor voorzieningen 

– Stations, cultuur, woningen (herstructurering van wijken) 

– Minder sociale huurwoningen op toplocaties  

 

• Beperkt maakbaar: voorwaarden scheppen, adaptief beleid 

 

• Functionele samenwerking (metropoolregio’s) 

– gemeente te klein en provincie te groot? 
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  Beleid 
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Ruimtelijk beleid 

• Rijksoverheid 

– Concurrentiekracht, bereikbaarheid, leefbaarheid, milieu, water 

– Kader en controle provincies en gemeenten 

 

• Provincies  

– Landschapsbeleid: groene ruimte in en rondom de steden 

 

• Gemeenten 

– Woningbouw, bedrijventerreinen, nieuwe plekken voor bedrijven 

– Instrument: bestemmingsplan 
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Rijk en regio: zoektocht naar nieuwe rollen 

• Gemeenschappelijk belang 

– Beter Benutten, Omgevingsvisie 

– Rijk: bereikbare, circulaire, leefbare, klimaatbestendige stad 

– Fiets: belang voor Rijk groeit (gezondheid, milieu), werkt lokaal uit 

• Agenda stad 

– Dialoog: welke knelpunten? 

– Financiering: flexibiliseren fondsen, verbreden doelstelling 

– Experimenteren: ruimte beiden en benutten 

• City deals 

– opties verkennen, kennis uitwisselen 

• Ruimtelijk economische ontwikkelingsstrategie (REOS) 

– Drie kernregio’s: Zuidvleugel, Noordvleugel, Brainport 
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Effectmeting 
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Ruimtelijke ordening en grondprijzen 

 

 

 

 

 

 

 

• Extern effect: woonomgeving 

• Intern effect: restricties op voorkeuren, kosten van regulering 

• Aanbodeffect: restricties op aanbod woningen, kantoren 
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Lokale 
prijzen 

Regionale 
prijzen 

Welvaart 

Extern effect  + + + 

Intern effect  - 0 - 

Aanbodeffect 0 + - 
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Uitdagingen voor effectmeting 

• Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 

– Nationale infrastructuur: stevige traditie 

– Uitgangspunt: financiering door Rijk 

 

• Decentralisatie: belang nationale en regionale overheden  

– PBL / CPB: agglomeratie exploitatie  

 

• Veranderingen in beleid 

– Onderhoud, vervanging en renovatie: proportionaliteit 

– Innovatie stimuleren: leren uit experimenten  

– Gedragsveranderingen: idem 

– Ruimtelijk samenhangende opgave: synergie? 
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   Conclusie 
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Conclusie beleid: veel gemeenschappelijk 

• Rijk 

– Nationaal: infrastructuur, water, energie, leefbaarheid 

– Gemeenschappelijke belangen met steden en regio’s 

– Instituties: kaders aanpassen waar nodig  

– Experimenteerruimte voor regio’s 

• Provincie  

– groene ruimte 

– coördinatie kantorenmarkt, bedrijventerreinen idem? 

• Stad / Gemeente en samenwerkingsverbanden 

– Woningen, kantoren, bedrijventerreinen, lokale infrastructuur 

– Plaatselijke voorzieningen 

– Groter lokaal belastinggebied 

– Grensregio’s: regionaal initiatief, steun Rijk 
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Conclusie kennis 

• Dialoog Rijk en regio: leren en experimenteren 

 

• Dialoog beleid en onderzoek: taal en landingsbaan 

 

• Effectmeting: grondprijzen en experimenten 

 

• Ex-post leren: verbetering beleid en onderzoeksmethoden 

 

• Rijk als kenniscentrum: schaal 
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