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Functiespreiding is dé oplossing 
voor de woningbouwimpasse



Als je de analyse maakt van wat er in ons land 
allemaal speelt, zie je dat de problemen én de
oplossingen nauw met elkaar zijn verbonden. 
De druk op de Randstad is on-Nederlands 
groot, dat kan niemand ontgaan; men wil 
er werken, studeren en wonen, maar de 
woningmarkt is oververhit, zowel hoe je nog 
aan een woning kunt komen als - in sommige 
gevallen - hoe je die kunt behouden. Bovendien 
concentreert zich hier een toeristenstroom van 
dagjesmensen uit eigen land en mensen vanuit 
de hele wereld en die het hele jaar doorgaat. 
De Randstad loopt tegen haar eigen grenzen 
aan en begint langzamerhand vast te lopen. 
De infrastructuur trekt het allemaal maar nèt, 
de NS hebben onlangs zelf aangegeven dat ze 
over zo’n 15 jaar zonder ingrepen de capaciteit 
niet meer hebben om het dagelijks vervoer van 
reizigers in- en naar de Randstad naar behoren 
te verzorgen. 

Daar staan krimpgebieden tegenover met hun 
eigen zorgen over vergrijzing, verlies van
publieke functies door onderbezetting en 
dalende huizenprijzen. Het hele platteland 

kampt met vitaliteit, bodemproblemen, de 
koeien, en ander vee. En dat heeft weer met het 
milieu te maken.

Want natuurlijk kunnen we met z’n allen 
niet meer om de klimaatsverandering heen; 
die heeft ingrijpende consequenties voor de 
landbouw, onze leefomgeving, groenvoorziening 
en de manier waarop we bouwen en wonen 
- kortom de inrichting van de schaarse 
ruimte in combinatie met de milieuregels en 
internationale klimaatakkoorden die streng 
nageleefd moeten worden. Nu komen er zo’n 
18.000 bouwprojecten stil te liggen vanwege de 
stikstofregels die zijn getoetst door de Raad van
State. Straks is er wel weer een andere kink in 
de kabel. Als je breder kijkt naar de kwaliteiten 
van milieu en groen, dan zie je ook dat burgers, 
instanties en belanghebbenden zich steeds 
vaker wenden tot de rechter of tot de Raad van 
State om besluiten van de Staat af te dwingen, 
en die rechtszaken winnen ze ook nog. 

Dit moet je tevens plaatsen tegen de 
achtergrond van het openbaar bestuur dat 
is veranderd. Onder de kabinetten-Rutte is 
gedecentraliseerd en werd het ministerie 
van Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VROM) 
ontvlecht; de taken zijn uiteengetrokken en 
verdeeld over verschillende departementen. Het 
pijnlijke is dat hierdoor veel kennis en kunde 
op nationale schaal verloren is gegaan. Deze 
ontwikkeling heeft grote gevolgen gehad voor 
de ruimtelijke ordening die er kort gezegd op 
neerkomt dat elke gemeente haar problemen 
zelf moet op zien te knappen, zoals nu ook blijkt 
bij bouwprojecten. Maar het zonneklaar dat ze 
dat niet in hun eentje kunnen.

Hetzelfde zie je bij de explosief groeiende 
toeristenstroom in de Randstad. Wil je die 
ontlasten dan zul je bestuurlijk moeten 
samenwerken. In het recent verschenen 
rapport Waardevol toerisme: onze leefomgeving 
verdient het wordt geconstateerd dat de politiek 
hierin te afzijdig is en Nederland nu op een 
kruispunt staat. Het advies is sturen op 

Bouwend Nederland wil samen plannen maken om uit de 
woningbouwimpasse te komen. Een interessant initiatief, en 
gelukkig neemt ze zo’n tien jaar de tijd om zaken op orde te 
krijgen, want we hebben het zondermeer over een omvangrijke 
opgave. Maar het is vooral een mooie kans die we met beide 
handen moeten aanpakken: investeren in de inrichting van ons 
land op de langere termijn. Dat vereist een integrale aanpak, 
met als het uitgangspunt functie spreiding. Ja, dat kan en het 
is dan ook eerder de vraag wat er nodig is om functies - wonen, 
werken, recreëren, verkeer, infrastructuur, landbouw en milieu 
- zo goed mogelijk in samenhang te laten functioneren. En 
daarvoor heb je allereerst een goed plan nodig, één met een 
visie op Nederland en met een strategie voor het ontwikkelen 
van een juridisch- en planologisch instrumentarium. Het moet 
handen en voeten hebben.
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waardevol toerisme en niet ongebreideld
laten uitdijen waardoor er steeds meer 
schade optreedt aan de leefomgeving en de 
samenleving. 

Het is dus hoog tijd dat we deze knellende 
problemen benaderen op de schaal van 
Nederland als geheel én verder over de grens: 
Europa, want we zijn economisch afhankelijk 
van de landen om ons heen, en natuurlijk 
worden we in alles sterk bepaald door de 
regelgeving en wetten van ‘Brussel’. Je moet, 
kortom, ecologie, economie, wonen, werken 
en infrastructuur in samenhang organiseren. 
Zeker, dit is geen nieuw verhaal. Maar wél 
bestaat er nu een gezamenlijk gevoel van 
urgentie; we kunnen het niet langer op z’n 
beloop laten, we moeten er tegenaan, zoals ook 
Bouwend Nederland aangeeft door aan de bel 
te trekken. Het startpunt is, zoals gezegd, een 
strategisch plan met een visie op Nederland 
waarin functiespreiding centraal staat. De 
randvoorwaarde is een goede infrastructuur 
waar je alle problemen aan kunt “hangen”. Die 
visie ga je uitwerken en illustreren aan de hand 
van projecten die hoge urgentie hebben om 
dringende problemen een oplossing te bieden.
Je kunt bijvoorbeeld het belang van de 
Eemshaven vergroten zodat die kan fungeren 
als een by pass van Engeland, want met het oog 
op de Brexit zal het goederenvervoer meer via 
Nederland verlopen. Met een snelle trein maak 
je een efficiënte verbinding met de Randstad 
en in de andere richting naar Duitsland. De 
uitbreiding van Schiphol en Lelystad zit klem 
vanwege milieu- en geluidsoverlast, dus zal 
je het oude plan uit de lade moeten halen om 
in de Noordzee landingsbanen aan te leggen, 
terwijl de vertrek- en aankomstgebouwen op 
de grond blijven. Wat betreft het bevrijden 
van de toeristendruk in de Randstad: ook 
daarvoor zal je goede noord-zuid infrastructuur 
nodig hebben om te spreiden. Dat gebeurt nu 
al, toeristen wijken voor hun verblijf steeds 
vaker uit naar elders in Nederland, tot en met 
Groningen toe. Maar ook hier geldt weer: een 
infrastructuur van alle mobiliteiten door heel 
Nederland waardoor zij op elkaar aansluiten en 
verder op de rest van Europa.

Je gaat dus aan meer kanten tegelijk 
werken, integraal en niet één project doen. 
De woningbouw ga je over heel Nederland 
bekijken, en niet per gemeente. De landbouw 
zal je vanuit een strategisch perspectief 
moeten regelen, zoals sanering en opkoop van 
gebieden. Als je Groningen uit de penarie wilt 
halen zal je een groot woningbouwprogramma 
moeten regelen, inclusief infrastructuur en 
functies. Om de disbalans tussen de Randstad 
en het platteland te verminderen, moet je
investeren in het openbaar vervoer en dat 
koppelen aan een nationaal woningbouw-

programma en andere functies. Voor een 
duurzame leefomgeving in de Randstad is 
een natuur - en milieu project nodig, inclusief 
culturele en recreatieve voorzieningen.

De bestuurlijke decentralisatie is niet zomaar 
terug te draaien, maar wel kan je beter 
samenwerken met de markt en de (lokale) 
overheid. De vraag die daar continu onder 
ligt is: waar ga je wonen, waar verblijven die 
miljoenen toeristen, en hoe verhoudt zich dat 
tot de landbouw en de groengebieden – dat ga 
allemaal in samenhang met elkaar beschrijven 
in de visie. Daarin geef je duidelijk aan waar je 
naar toe wilt met Nederland, en dan ontkom 
je er ook niet aan om nieuwe gebieden aan te 
wijzen. Denk aan Groningen dat met een goede 
verbinding niet meer ‘het hoge noorden’ is 
maar als post-gaswinningsgebied dichter bij de 
rest van Nederland komt te liggen.

Het is een flexibele visie op Nederland, waarin 
uitwerkingen niet zijn vastgelegd , maar 
wel richting geven, als een kompas voor de 
toekomst en gericht op het oplossen van 
urgente problemen. De ene oplossing gaat niet 
rücksichtslos ten koste van het andere belang. 
De visie ontstaat mede door een zichtbare 
weging van de verschillende factoren.

Dit plan moet ook juridisch in orde zijn. Dat wil 
zeggen dat je een juridisch- en planologisch
instrumentarium ontwikkelt en financiële 
fondsen optuigt om realisme en uitdaging aan 
te moedigen. Dat klinkt makkelijker dan het is, 
maar het moet pragmatisch zijn: kan het ook 
wat je wilt?

Als het plan er in grote lijnen ligt, gaan we dat 
bespreken in Nederland; door een campagne
betrek je het publiek erbij; burgers zijn mondig, 
ze eisen hun rol op, maar als ze voor een fait 

En nu? 

Om goed van start te kunnen gaan 
met Smart Building zijn de volgende 
elementen van belang:

• Vooronderzoek naar de technische 
stand van zaken; 

• Informatie samenbrengen op één 
dataplatform; 

• Een ‘linking pin’ aanstellen: degene 
die de taal spreekt van zowel bouw, 
installatie als ICT

Als bouwbedrijf kun je op deze
ontwikkelingen inspelen: 

De volgende acties dragen bij om
modulair bouwen in de strategie van je
bedrijf te verankeren. 

• Kies je positie in de keten. Wil je
productontwikkelaar zijn? Of investeren
in fabrieksproductie? Engineering? Of
aanleg en uitvoering? 

• Een nieuwe keten betekent nieuwe
partijen. Kies partners met wie je
samen sterk staat. Zorg dat je
onderdeel bent van de nieuwe keten.



accompli worden gesteld gaat de kont tegen de 
krip – dat is ons land geen onbekend fenomeen. 
Je spreekt met elkaar af wat van gezamenlijk 
belang is en dat dek je van te voren politiek 
af. Ouderwets polderen, onder leiding van 
een gemandateerde stuurgroep met daarin 
politici van alle kleuren, vertegenwoordigers 
van marktpartijen en met een onafhankelijk 
voorzitter die de visie gaat begeleiden. De 
Deltacommissaris zal de regels aanreiken om 
droge voeten te houden. En ook hoort daar een 
klankbord van burgers en belangengroepen bij. 
De participatiemaatschappij heeft dan wel
zijn intrede gedaan, maar het is uiteindelijk 
weinigen gegeven hier oprecht mee om te gaan.
De inspraak ga je dus goed en helder 
organiseren. Het is óók een communicatief
masterplan om de inwoners vertrouwen te 
geven, dat weliswaar niet iedereen zijn zin
kan krijgen, maar dat de keuzes wel oprecht 
zijn afgewogen.

Het is nu hét moment; er is ‘goedkoop’ geld en 
er zijn te veel problemen die in de afgelopen
jaren door de economische crisis zijn blijven 
liggen en schreeuwen om daadkracht. We staan
inderdaad op een kruispunt: van een nee-
stand naar een ja-stand: vanuit een perspectief 
letterlijk en figuurlijk samen bouwen aan de 
toekomst van werkend, wonend en recreërend 
Nederland.


