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Het Rijk heeft zich de laatste jaren steeds verder teruggetrokken uit de ruimtelijke ordening. 
Decentralisatie naar provincie en gemeenten paste bij de politieke visie van de afgelopen 
decennia. In de woningbouwcrisis van de afgelopen jaren merkten we hier niet zoveel van, maar 
nu de vraag naar woningen snel stijgt, komt steeds vaker voorbij dat er weer meer Rijks-regie 
moet komen op de ruimte. En misschien wel weer een eigen minister met een eigen ministerie! 

Het is de heimwee naar de Vinex die deze wens voedt. In de jaren negentig hadden we met 
regie van het Rijk tal van VINEX-locaties in recordtijd bouwrijp en konden we tempo maken in de 
woningbouw. En de steun hield meer in dan alleen regie voeren: er waren ook financiële 
middelen voor infrastructurele investeringen en een financiële bijdrage per woning.  

Inmiddels loopt de woningnood weer op en komen bouwprojecten maar moeizaam van de 
grond. Is de ruimtelijke ordening ingewikkelder geworden? Zijn de huidige -vaak 
binnenstedelijke- locaties gewoon lastig te ontwikkelen? Of missen we een rijksoverheid die 
regie pakt en financieel stevig bijdraagt? En die regie is wellicht op meer terreinen nodig. Zoals 
de energietransitie of het oplossen van de stikstofproblematiek. Of op nationaal niveau 
nadenken over mobiliteit en spreiding van verstedelijking. Of om de landbouw in de goede 
richting te krijgen. 

Een mooi onderwerp voor een essay! Want hoe kijk jij naar de inrichting van Nederland en de 
opgaves waarvoor we staan? Kan een rijksoverheid die meer regie voert hierbij helpen? Wat 
moet hij of zij dan gaan doen? Is het woningbouwvraagstuk dan op te lossen? Of zijn daar 
andere dingen voor nodig? 

Wat is ook alweer een essay? Volgens de Wikapedia is een essay 'een beschouwende 
prozatekst of een artikel voor krant en tijdschrift, waarin de schrijver op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of 
ontwikkelingen'. Dit biedt een helder kader lijkt me.  

Je schrijft een goed onderbouwd verhaal, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de literatuur 
op www.planvanhuub.nl , waaruit ook duidelijk je eigen mening blijkt. Omvang van het essay is 
circa 10 à 15 pagina's, waarbij kwaliteit uiteraard voor kwantiteit gaat.  



Beantwoord in je essay in ieder geval de volgende vragen:  

• Wat is ook alweer ruimtelijke ordening? 
• Welke taak heeft het Rijk hierin? 
• Hoe is deze taak veranderd door de jaren heen? 
• Wat is ook al weer VINEX? Hoe ging dat in z’n werk? 
• Wat zijn de huidige vraagstukken in de RO? 
• Wat is nodig om de huidige woningbouwopgave vlot te trekken? 
• Welke locaties zijn hiervoor nodig? 
• Helpt meer regie van het rijk hierbij? 
• Hebben we daarvoor weer een minister van Ruimtelijke Ordening nodig in het volgende 

kabinet? Zo ja, wat zou deze bewindspersoon volgens jou moeten gaan doen? 
• Zo nee, hoe lossen we dan de vraagstukken op? 

 
• INLEVEREN DIGITAAL UITERLIJK 8 april 2021: PLANVANHUUB@GMAIL.COM   

 


