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Wanneer wat?
PLANOLOGIE
• 4/2 —> introductie (MS-teams)
• 11/2 en 25/2 —> college 1 en 2 (video, link youtube, wel ingeroosterd)
• 3/3 —> vragenuur (MS-teams, vrijdag 26/2 vragen aanleveren)
• 11/3 en 18/3 —> college 2 en 3 (video, link youtube, wel ingeroosterd)
• 25/3 —> vragenuur/terugblik (MS-teams, vrijdag 19/3 vragen aanleveren)

WERKCOLLEGE SCENARIO's
• in 3 groepen
• MS-teams
• 2/3 (groep 1 en 2), 4/3 (groep 3)

Wat hebben we de vorige keer gedaan?

• Organisatie & instrumentarium
– organisatie van RO in Nederland
– Specifieke aandacht voor bestemmingsplan

– 5 beginmomenten RO
– Bestemmingsplan en structuurvisie
– de invloed van politiek (trekkers)

Wat gaan we vandaag doen?

• Hoe vol is Nederland?
• RO is een proces!
• de proceskant van de RO



Wat gaan we doen?
PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND

1) planologie: wat & waarom?
2) instrumentarium
3) plannen maken is een proces!
4) landschap + Europa

discussie & debat
tentamenvragen

Drie facetten van plannen maken

Structuurvisies	
Bestemmingsplannen	

Vergunningen
Trends	

Toekomstverkenning	
Prognoses

Projectmanagement	
Bewonersparticipatie	
Procesmanagement

DISCUSSIE
Hoe vol is Nederland?



Enkele feiten
Vol:
• 1901: 5 miljoen inwoners, nu ruim 17 miljoen
• 1901: 1 miljoen woningen, nu bijna 8 miljoen
• 1901: 5 m2 leefruimte per persoon in huis ,nu 50 m2
• we gebruiken bijna 400 m2 aan stedelijke functies per inwoner
• elke dag circa 400 kilometer file
• we wonen met ruim 400 mensen op 1km2

Leeg:
• Slechts 10 procent oppervlak NLD bebouwd
• 70% van NLD = landbouwgrond
• Nederland kent geen miljoenensteden

• Ja, want om van ons 
eigen land te kunnen 
leven hebben we 7,5 x 
Nederland nodig

• Nee, vergeleken met 
Los Angeles passen er 
3,5 keer zoveel mensen 
in Nederland
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En vergeleken met Macau zelfs 485 mln…
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Of is 10 mln genoeg?
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Conclusie?
Nederland lijkt in ieder geval vol:
• we beleven Nederland vooral vanaf de wegen
• we doen op veel plekken hetzelfde (weinig streekgebonden)
• te weinig onderlinge afstemming en samenwerking
• te weinig echte rigoureuze keuzes
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RO IS EEN PROCES!

BEKENTENIS

Interactieve planvorming

• Ook: open planproces, participerend beleid
• Burgers & organisaties in vroeg stadium bij 

planvorming betrekken
• Meedenken tijdens, ipv. reageren achteraf
• Soms ook meebesluiten.



Waarom interactief beleid?

• verkleinen kloof politiek-burger
• democratiseren besluitvorming
• draagvlak vergroten
• gebruikmaken van specifiek kennis
• effectiever beleid: minder weerstand bij uitvoering?!

Interactief beleid: let op!

• Communiceer vooraf over de invloed van 
betrokkenen: wie beslist?

• Hoe krijg je iedereen betrokken?
• Wat vindt zwijgende meerderheid?
• Beleidsvoorbereiding kost meer tijd (en geld!)
• Niet iedereen denkt verder dan eigen 

stoeptegel: NIMBY?

Opdracht

• Bedenk in tweetallen:
– 1 voorbeeld van een geschikt onderwerp voor interactief beleid
– 1 voorbeeld van een ongeschikt onderwerp voor interactief beleid
– Argumentatie!

VOORBEELDEN



Debat nederland 2030

• Meedenken, niet meebeslissen
• Vier scenario’s voor inrichting van 

Nederland:
– Stedenland
– Stromenland
– Parklandschap
– Palet

Nld 2030: wat wilt U?

Vijfde Nota RO (rijksvisie) Luisteravond Structuurvisie Deventer

• Meedenken, niet meebeslissen
• Nog geen letter op papier
• Wat wil u ons meegeven?



Kernenbeleid OLST-WIJHE Het trotse resultaat…

De vier P’s van planologie

1-Partijen
• Initiatiefnemers
• Zowel publiek als privaat



De vier P’s van planologie:

2-Plannen
• Overtuigend

3-Pecunia, de poen
• Investeerders
• Subsidies

De vier P’s van planologie
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De vier P’s van planologie

4-Proces
• Zonder goed proces geen 

ontwikkeling!

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Partijen

PoenPlannen

Proces

Belangen / vertrouwen

Markt / subsidie / crowdfunding

Risico / eigenaarsschap



Doorwerking en voorwerking van beleid
• Doorwerking:
– Wordt het plan uitgevoerd na vaststelling?

• Voorwerking:
– Wordt het plan uitgevoerd tijdens planvorming?

• Voorwerking bepaalt voor een groot deel de 
effectiviteit RO! 

(niet aan de gemeenteraad vertellen…)

DE ZOEKTOCHT VAN DE PLANOLOOG


