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met de brede onderwerpen die bij planologie en geografie horen.  
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Daarnaast wil ik graag de respondenten die aan dit onderzoek meegewerkt hebben bedanken voor hun 
tijd en openheid tijdens de interviews. In het bijzonder wil ik Ivonne de Nood – de gebiedsregisseur van 
Oosterwold – bedanken voor haar uitnodiging om de bijeenkomst MaakdeBuurt van Agora Europa in Almere 
over verschillende burgerinitiatieven bij te wonen. 

Ook wil ik graag vrienden en familie bedanken voor het aanhoren van mijn ideeën over mijn onderzoek, 
en het geven van feedback op deze ideeën en mijn presentatie, en Ewout en mijn vader voor het lezen van mijn 
thesis. Ik wil Ewout nog speciaal bedanken voor het scherpen van mijn blik en conclusies. Tot slot wil ik vooral 
Annelies bedanken voor de vaak frustrerende, niet altijd even productieve, maar wel altijd gezellige dagen in de 
bibliotheek, die me door de zwaardere periodes van het schrijven en transcriberen hebben gesleept.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
 
Koen Klouwen 
Amersfoort, 25 januari 2017  
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SAMENVATTING 
 
Er vindt de afgelopen jaren een verschuiving plaats in het Nederlandse ruimtelijk beleid: burgers krijgen meer 
verantwoordelijkheden in de inrichting en het beheer van de ruimte, in plaats van de overheid.  Deze trend roept 
de vraag op hoe het overdragen van voorheen publieke ruimtelijke verantwoordelijkheden in zijn werk gaat. 
 
De toename van private participatie is niet iets wat alleen in de ruimte plaats vindt. Hierom worden eerst 
verschillende trends op het gebied van bestuur, economie en sociale zaken verkend, waaruit uiteindelijk de 
koppeling naar de ruimtelijke toepassingen hiervan wordt gemaakt. Hierna wordt ingegaan op verschillende 
standpunten over de inmenging van private partijen in de ruimtelijke ordening, en op welke manieren er 
samenwerking tussen private en publieke partijen plaats vindt. 
 
Om te zien hoe deze theoretische concepten van toepassing zijn op de planningspraktijk in Nederland wordt er 
naar drie cases gekeken: Oosterwold bij Almere, de Wagenwerkplaats in Amersfoort en EVA-Lanxmeer in 
Culemborg. Deze projecten hebben gemeen dat er burgers betrokken zijn (geweest) bij de inrichting en het 
beheer van de ruimte, en dat ze relatief groot zijn voor ruimtelijke projecten waarbij burgers een grote rol 
hebben. Daarnaast zit er een chronologische volgorde in de drie cases: EVA-Lanxmeer staat er al ruim 15 jaar, 
terwijl de ontwikkeling in Oosterwold nog echt los moet komen. De Wagenwerkplaats staat juist tussen deze 
twee fasen in. Er is door middel van interviews kwalitatief onderzoek gedaan naar deze drie gevallen. 
 
De aan burgers overgedragen verantwoordelijkheden worden nog steeds door de gemeenten gecontroleerd. Dit 
gebeurt aan de hand van regelgeving, maar ook door actievere inmenging van de gemeenten. Wel is te zien dat 
de rol van burgers in de inrichting is toegenomen. Daarnaast verschillen de drie cases sterk in de manier waarop 
er wordt samengewerkt tussen actoren, maar is er wel te zien dat er veel samenwerking tussen verschillende 
burgers plaats vindt. De term ‘overdragen’ is een te groot woord als er naar de inrichting en het beheer van deze 
drie projecten gekeken wordt. 
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INLEIDING 
 
“Ook kunnen inwoners zich actief bemoeien met het groenbeheer in hun gemeente. Een verloederd plantsoen of 
krakkemikkige speeltoestellen? Kom maar met een alternatief plan, stelt de gemeente. Dat betekent wel dat 
inwoners die met een alternatief plan komen, daarmee zelf aan de slag moeten. De gemeente regelt alleen wat 
er aan materialen en kosten gedekt moet worden”.  

(NOS, 2016) 
 
Eigen beheer in de openbare ruimte: het is een relatief nieuw fenomeen in het Nederlandse openbaar beleid. 
Dit voorbeeld uit de gemeente Hollands Kroon is echter geen uitzondering, want ook bijvoorbeeld woningbouw 
wordt steeds vaker in eigen beheer door burgers georganiseerd. Waar in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog  de Nederlandse overheid de leiding nam in het produceren van woonruimte met grootschalige 
sociale woningbouwactiviteiten, en daarmee de woningproductie voor zo’n 40 jaar domineerde (Dieleman & 
Hooimeijer, 2005), stimuleert het Rijk nu juist de opkomst van woningbouw in particulier opdrachtgeverschap 
(Stec Groep, 2016).  

De toenemende mate van particuliere inmenging in ruimtelijke ontwikkelingen is geen fenomeen dat 
alleen in Nederland terug te vinden is. McCann (2001) haalt David Harvey aan, die constateerde dat steden steeds 
ondernemender worden, wat betekent dat de politieke en zakelijke elite, maar ook gemeentebesturen zelf 
inzetten op competitie met andere steden om bedrijven aan te trekken (1989). Er wordt gesteld dat deze trend 
ertoe heeft geleid dat er sprake is van ‘new urban politics’, waarbij steeds meer wordt samengewerkt tussen de 
publieke (lokale) overheid en private partijen (Goodwin e.a., 1993; Harvey, 1989; Stone, 1989). De ruimtelijke 
ordening wordt sterk beïnvloed door dit proces (Dear, 1986; Filion, 1996; McCann, 2001; McGuirk, 1994; Winter 
& Brooke, 1993).  
 

1.1 Probleemstelling 
 
Hoewel particulier geïnitieerde projecten in opmars zijn, heeft de Nederlandse overheid – tegenwoordig vooral 
de lokale – nog steeds de macht in de ruimtelijke ordening. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit 2006 stelt: 
“De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast, 
waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt 
aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven” (Overheid, 2016, artikel 3.1). Op dit 
moment wordt echter gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in moet gaan. In deze wet komt er 
meer ruimte voor eigen initiatief van burgers, bijvoorbeeld voor het zelf collectief opwekken van energie, maar 
ook in het beheer van stukken openbare ruimte. Ook moet deze wet meer inspraak voor burgers en bedrijven 
mogelijk maken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Kernbegrippen van de nieuwe omgevingswet zijn “meer invloed 
op uw omgeving” en “snel aan de slag” (Rijksoverheid, 2016).  

De in de Omgevingswet voorziene ruimte voor initiatief van burgers is geen verschuiving die uit de lucht 
komt vallen: de ruimtelijke ordening in Nederland lijkt al langer op te schuiven van een  comprehensive integrated 
approach – waarbij in vaak actieve ruimtelijke ordening vanuit de overheid rekening wordt gehouden met zoveel 
mogelijk belanghebbenden – naar een vorm van land-use management – een manier van plannen die zich richt 
op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen, in plaats van het zelf ontwikkelen van ruimtelijke plannen 
(Planbureau voor de Leefomgeving [PBL] & Urhahn Urban Design, 2012).  

De Omgevingswet wordt dus geen drastische vernieuwing in het Nederlandse ruimtelijk beleid, maar 
sluit juist aan op de huidige praktijk in de inrichting en het beheer van de ruimtelijke omgeving. De 
verantwoordelijkheid van de publieke sector neemt dus nu al af, maar hoe wordt deze aan private partijen 
overgedragen en wat komt hierbij kijken? Hierin is vooral de rol van de burger interessant, aangezien private 
partijen als projectontwikkelaars zich al veel langer manifesteren binnen de inrichting en het beheer van de 
ruimte. Voorheen was de gemeente vaak de beslissende scheidrechter tussen verschillende belangen en actoren, 
maar wat gebeurt er als burgers verantwoordelijk worden voor bepaalde ruimtelijke taken? 
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De verschuiving van ruimtelijke verantwoordelijkheden naar burgers roept de vraag op hoe dit proces van 
afstoting van taken van de overheid wordt vormgegeven, en op welke problemen men mogelijk stuit. De vraag 
die in dit onderzoek centraal staat luidt daarom: 
 

Hoe worden voorheen publieke ruimtelijke verantwoordelijkheden overgedragen aan 
burgerinitiatieven? 

 
Om deze centrale vraag te beantwoorden is deze uitgesplitst in deelvragen: 
 

1a. Aan welke partijen worden publieke ruimtelijke verantwoordelijkheden overgedragen? 
Om een beeld te krijgen van de partijen die er in het krachtenveld aanwezig zijn, is eerst onderzocht wie 
de publieke taken van de overheid overnemen. Zijn dit alleen burgers, of ook semi-private partijen zoals 
in Bovens e.a. (2012) beschreven?  

1b. Welke verantwoordelijkheden worden overgedragen? 
 Om te kijken welke verantwoordelijkheden in de inrichting en het beheer van de ruimte precies worden 

overgenomen is er geïnventariseerd welke taken worden overgedragen, en welke bij de overheid blijven 
liggen. 
 

2. Wat voor constructies ontstaan er bij het overdragen van verantwoordelijkheden? 
In ruimtelijke kwesties zijn nagenoeg altijd meerdere partijen betrokken (Klijn & Teisman, 2003). Hoe 
wordt er voor gezorgd dat deze partijen weten welke verantwoordelijkheden ze precies hebben, en 
vindt er samenwerking plaats tussen betrokken partijen? 
 

3. In hoeverre is er sprake van spanningen tussen burgerinitiatieven en wetgeving en andere partijen, en 
hoe wordt hiermee omgegaan? 
Er zijn veel verschillende instanties die regels stellen aan de ruimte. Daarnaast kunnen meer private 
verantwoordelijkheden volgens sommigen leiden tot negatieve effecten op de ruimte en haar 
gebruikers (Garrison, 1968; Hardin, 1968; Ostrom, 1990). Hoe wordt ervoor gezorgd dat de inrichting 
en het beheer van de ruimte door burgers niet tot problemen met deze regels of andere gebruikers van 
de ruimte leidt? 

 

1.2 Relevantie 
 

1.2.1 Wetenschappelijke relevantie 
 
In de internationale wetenschappelijke wereld is er sinds het eind van de vorige eeuw veel geschreven over 
institutionele veranderingen in de ruimtelijke ordening – in de wetenschappelijke literatuur vaak planning 
genoemd –  (Alexander, 2000; Gualini, 2002; Healey e.a., 2002) en de opkomst van publiek-private samenwerking 
(Dear, 1986; Filion, 1996; McCann, 2001; McGuirk, 1994; Winter & Brooke, 1993). Een deel van deze literatuur 
richt zich speciaal op volledig private planning (Anderson & Moroni, 2014; Block, 2014). Dat deze private rol in 
ruimtelijke ontwikkelingen geen tijdelijke trend maar een structurele verandering die al veel langer aan de gang 
is, blijkt wel uit het feit dat de discussie over private planning al ruim een halve eeuw gaande is. Daarbij moet 
wel gesteld worden dat deze private planning zich vooral over marktpartijen gaat: dit is een wezenlijk verschil 
met planning door burgers. In het wetenschappelijke debat zijn er zowel voor- (Alfasi & Portugali, 2007; Conolly, 
1969; Friedman, 1962; Lindblom, 1959; Machan, 2006) als tegenstanders (Ehrenfield, 1973; Garrison, 1968; 
Hardin, 1968; Ophuls, 1973; Ostrom, 1990; 2009) van private planning door marktpartijen te vinden: 
voorstanders stellen bijvoorbeeld dat een overheid nooit de complexe samenleving kunnen voorspellen, en daar 
hun beleid op instellen (Alfasi & Portugali, 2007; Castells, 1996, 1997; Innes & Booher, 1999), terwijl 
tegenstanders stellen dat gemeenschappelijke goederen (zoals de ruimte) nooit eerlijk verdeeld kunnen worden 
zonder overheid (Ehrenfield, 1973; Garrison, 1968). Klosterman (1985) zet daarnaast verschillende voor- en 
nadelen van juist publieke planning op een rij, met oog voor argumenten vanuit verschillende perspectieven.  

Dit onderzoek gaat echter niet in op de vraag of private planning een goede vorm van ruimtelijk beleid 
is, maar laat alleen de feitelijke situatie van drie cases in Nederland zien. Auteurs als Heurkens en Hobma (2014) 
en Klijn en Tijsman (2003) hebben een poging gedaan om de volgens Heurkens (2009) toenemende publiek-
private samenwerking in Nederland in kaart te brengen, en concluderen dat de private partijen hier vaak weinig 
ruimte hebben om echt de leiding te nemen. Buitelaar e.a. (2007) constateren daarnaast dat – hoewel private 
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partijen steeds vaker betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening – het actieve grondbeleid van gemeenten nog 
steeds de voornaamste manier van plannen is in Nederland. Boelens (2010) constateert wel dat er in 
toenemende mate sprake is van publiek-private samenwerking in Nederland en probeert een kader te scheppen 
om hiermee om te gaan. Ook naar burgerinitiatieven is al onderzoek gedaan: Boonstra (2015) heeft in haar 
proefschrift – naast andere voorbeelden – onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven en de rol van de gemeente 
hierin in onder andere Almere (en Engeland en Denemarken), en Verhoeven en Tonkens (2013) hebben gekeken 
naar actief burgerschap in het algemeen.  Daarnaast hebben Van Dam, Eshuis en Aarts (2008) onderzoek gedaan 
naar twee locaties waar burgers in een grote mate van zelforganisatie leven. 
 
Er is dus wel onderzoek gedaan naar de grotere rol voor burgers in het Nederlandse ruimtelijk beleid, maar dan 
vooral nog naar de samenwerking tussen publieke en private (commerciële) partijen en naar de onderlinge 
relaties tussen burgers in zelforganisatie. Dit onderzoek gaat juist in op de manier waarop er in drie gevallen voor 
wordt gezorgd dat publieke verantwoordelijkheden bij de burger komen te liggen, en legt hiermee een deel van 
de nieuwe link tussen de overheid en de burger in het ruimtelijk beleid bloot. Door diep in te gaan op een aantal 
voorbeelden van burgerinitiatieven wordt er een gedetailleerd beeld gegeven van manieren waarop private 
ruimtelijke inrichting en privaat ruimtelijk beheer door burgers wordt vormgegeven. Het kan hiermee bijdragen 
aan inzicht in een deel van de huidige Nederlandse ruimtelijke praktijk, en daarnaast een nieuwe aanleiding 
vormen om de standpunten van academici als Friedman (1962) en Ostrom (1990) in een hedendaags perspectief 
tegenover elkaar te zetten. Het verkent namelijk een deel van het gat in de kennis tussen de opkomst van de rol 
van burgers in de ruimtelijke ordening, en de daadwerkelijke uitwerking hiervan.  
 

1.2.2 Maatschappelijke relevantie 
 
De Omgevingswet komt eraan: naar verwachting in 2019. De Omgevingswet heeft als uitgangspunten:  “minder 
en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen” 
(Omgevingswetportaal, 2016). Waar er nu al projecten zijn die volgens de principes van de Omgevingswet 
werken (Rijksoverheid, 2016), zal dit in de toekomst overal de bedoeling zijn. In deze wet is de rol van private 
partijen in de ruimte een belangrijke component. 

De in dit onderzoek opgedane kennis kan voor de maatschappij van twee kanten benut worden: aan de 
ene kant kunnen voorbeelden van projecten waar inrichting en beheer van de ruimte aan private partijen 
overgelaten zijn dienen als voorbeeld voor burgers die aan het begin staan van een planningsproces. Dit 
onderzoek kan wellicht manieren van samenwerken – en mogelijk voor- en nadelen hiervan – ontdekken,  
waardoor toekomstige initiatiefnemers weten waar ze voor komen te staan, en waar ze rekening mee moeten 
houden. Aan de andere kant kan dit onderzoek voor gemeenten van betekenis zijn:  welke rol moeten gemeenten 
aannemen in private planningsprocessen, of op welke manier kunnen zij het beste verantwoordelijkheden 
afstoten?  

Daarnaast kan dit onderzoek ook voor beleidsmakers van nut zijn: ervaringen van actoren in private 
projecten in de ruimtelijke ordening kunnen een aanleiding vormen voor beleid, zeker als blijkt dat bepaalde 
punten uit de Omgevingswet nog voor onduidelijkheid zorgen. Als laatste kan dit onderzoek de 
wetenschappelijke discussie over de al dan niet wenselijke opkomst van inrichting en beheer door burgers naar 
de praktijk brengen, zodat overheden kunnen nadenken over of zij meer of minder privaat gestuurde ruimtelijke 
ontwikkelingen wenselijk achten. Dit past in een tijd waar burgers de macht weer terug eisen, zoals wel blijkt uit 
de recente gebeurtenissen in de internationale en Nederlandse politiek. 
 

1.2.3 Planologische relevantie 
 
Het brede internationale vraagstuk over publieke verantwoordelijkheden die door burgers worden overgenomen 
is zeker met het oog op de komende Omgevingswet, waarin de overheid een meer faciliterende rol in de ruimte 
inneemt, uitermate relevant. Met de toekomstige Omgevingswet in het achterhoofd rijst de vraag naar meer 
inzicht in private methoden van inrichting en beheer. De planologische relevantie van dit onderzoek is in feite 
dat er een koppeling kan worden gemaakt tussen de vragen die er in de wetenschap worden gesteld over 
particuliere planning, en de ontwikkelingen in de praktijk van het Nederlandse ruimtelijke beleid. Daarmee maakt 
het een stap vanuit de empirie naar toekomstig beleid, en kan het – zoals in de maatschappelijke relevantie 
uitgelegd is – bijdragen aan de vorming hiervan. 
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1.3 Leeswijzer 
 
Voor het empirische gedeelte van dit onderzoek aan bod komt, wordt de theorie die al voor handen is over 
aanverwante onderwerpen geanalyseerd in het theoretisch kader (hoofdstuk 2). Vanuit de bestaande theorieën 
zijn belangrijke begrippen samengevoegd in een conceptueel model, dat als basis diende voor het uiteindelijke 
onderzoek. Op de methoden die in dit onderzoek gehanteerd zijn, wordt verder ingegaan in hoofdstuk 3: 
‘Methodologie’. Na deze methodologie worden in het vierde hoofdstuk de empirisch verzamelde resultaten 
gepresenteerd. Vanuit de antwoorden op de deelvragen wordt in hoofdstuk 5 een conclusie over de centrale 
vraag in het onderzoek getrokken. Daarnaast wordt er in de conclusie teruggekeken naar de theoretische 
concepten uit het theoretisch kader, en wordt er geprobeerd een discussie aan te wakkeren over het ruimtelijk 
beleid in Nederland. 
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THEORETISCH KADER 
 
“Urban planning is constantly in tension; always evolving and forever re-inventing itself. The history of  modern  
urban  planning  is  the  story  of  society  in  search  of  ways  of  managing spontaneity” (Webster, 2005, p. 455). 
Planning staat niet op zichzelf: het is onderdeel van de samenleving, en wordt dus beïnvloed door de manier 
waarop er tegen economische, politieke en sociale kwesties aangekeken wordt. Zo is ook de opvatting over wat 
voor taken er onder de publieke verantwoordelijkheid vallen – en over de rol van de overheid in het algemeen – 
in de loop der jaren constant onderwerp van discussie (Codecasa & Ponzini, 2011). Met een afnemende rol van 
de overheid in het achterhoofd houdende, wordt een overzicht gemaakt van welke taken er tegenwoordig als 
publiek en privaat worden gezien. Daarna wordt ingegaan op mogelijke kansen of bedreigingen van deze trend, 
aan de hand van wetenschappelijke denkers over planning. Tot slot wordt er afgesloten met verschillende 
vormen van samenwerking in ruimtelijke planning. 
  

2.1 Publieke of private verantwoordelijkheden 
 
Publieke verantwoordelijkheden zijn er in verschillende soorten en maten. De relatie tussen bijvoorbeeld de 
overheid en de markteconomie is een discussiepunt dat aan bod komt in onder meer de filosofie, economie en 
beleidsstudies (Codecasa & Ponzini, 2011). In deze paragraaf komt deze discussie en een verdeling van 
verschillende soorten verantwoordelijkheden naar voren. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige overwegende 
opvattingen over welke verantwoordelijkheden publiek zijn, en welke niet. 
 

2.1.1 Meer of minder overheid? 
 
De vraag over welke taken van publiek belang, en dus publieke verantwoordelijkheden zijn, kan niet los worden 
gezien van de discussie tussen voor- en tegenstanders van een grote overheid: voorstanders van een grotere 
overheid zullen meer zaken als publieke verantwoordelijkheden zien dan voorstanders van een zo klein mogelijke 
overheid. Thomas Hobbes stelde dat een overheid nodig is om orde te houden, zodat het welzijn van de bevolking 
gewaarborgd kan worden (Hardin, 1999). Hoewel de meesten het daar over eens zijn, verschillen de opvattingen 
over de daadwerkelijke taken van de overheid. Aan de ene kant van de discussie staan aanhangers van de meer 
socialistische kijk op de overheid: het socialisme komt voort uit de ideeën van Karl Marx, die stelde dat een 
overheid de klassenverdeling op moest heffen, en hiervoor de economie ook moest reguleren (Nee, 1989). Aan 
de andere kant staan de meer liberalen: liberalisme is een stroming in economische, sociale en politieke 
organisatie die uitgaat van vrije keuzen van individuen. Hoewel de filosofische vraag over welke vorm het meest 
wenselijk is nooit eenduidig beantwoord is – en waarschijnlijk ook nooit beantwoord zal worden – is er sinds de 
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw een neoliberale stroming bezig aan een opmars in vrijwel alle landen in de 
Westerse wereld (Jessop, 2002). Deze neoliberale stroming neigt meer naar een kleinere overheid, wat invloed 
heeft op de manier waarop er over het algemeen over publieke dan wel private verantwoordelijkheden gedacht 
wordt. Deze veranderingen in denken vinden plaats in verschillende facetten van de samenleving: op bestuurlijk, 
economisch en sociaal gebied.  
 

2.1.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden 
 
Twee termen die in vrijwel alle literatuur over neoliberalisme en de rol van de overheid aan bod komen, zijn 
government en governance (Bache, 2000; Howlett e.a., 2009; Jessop, 2002; Pinson, 2002): in de bestuurlijke 
vernieuwing die ook in Nederland op gang kwam ontstond het idee dat ‘de staat’ als centraal besturingsorgaan 
van de samenleving niet bestaat (Bovens e.a., 2012). Waar government een meer traditioneel idee is waar de 
overheid de touwtjes in handen heeft, is governance een principe waar de overheid samenwerkt met andere 
partijen: de overheid is een netwerkpartij in plaats van dat het de samenleving zelfstandig bestuurt (Bovens e.a., 
2012; Howlett e.a., 2009). Governance kent volgens Swyngedouw (2005) vier kenmerken: er is sprake van 
gelijkwaardige behandeling tussen horizontaal georganiseerde partijen, het is een continu proces waar 
communicatie iteratief plaats vindt, iedereen moet in principe deel kunnen nemen aan het proces, en tot slot 
dienen de actoren gevoelens en emoties niet de boventoon te laten voeren.  

Waar overheden in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk (Bache, 2000), Nederland (Bovens e.a., 2012) 
en Scandinavische landen (Jessop, 2002) in de jaren na de Tweede Wereldoorlog vooral gecentraliseerd sturing 
gaven aan hun beleid, zijn verantwoordelijkheden steeds meer overgedragen aan of gedeeld met lagere 
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overheden of (semi)private partijen: van een duidelijk top-down beleid is er steeds meer sprake van bottom-up 
initiatieven. Bache (2000) illustreert deze verandering aan de hand van een case study van de regionale 
Government Office in Yorkshire and Humberside, waar ambtenaren meer zijn gaan faciliteren in plaats van het 
sturen van netwerken. De manier waarop het Verenigd Koninkrijk van oudsher bestuurd wordt, wordt wel het 
‘Westminster model’ genoemd. Dit model wordt gekenmerkt door het principe van ‘leaders know best’ (Bache, 
2000; Rhodes, 1997, p. 7). De overheid stuurt ontwikkelingen in de samenleving in dit model vooral top-down 
aan, maar er is volgens Rhodes (1997) verandering in gekomen in de manier waarop de Britse overheid haar 
beleid uitvoert, wat ook blijkt in Yorkshire en Humberside: er is steeds meer sprake van een governance-
benadering van besturen, waar netwerken van deze regionale overheid en private partijen gevormd worden, en 
de overheid geen leidende rol meer aanneemt. 
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid lijkt tegenwoordig dus niet meer uitsluitend bij de centrale overheid, maar 
steeds vaker bij regionale overheden of zelfs private partijen te liggen (Bovens e.a., 2012; Howlett e.a., 2009). De 
verantwoordelijkheid van het aansturen van maatschappelijke ontwikkelingen is vaak overgedragen aan private 
partijen en lagere overheden, waardoor er een bottom-up systeem is ontstaan waar de centrale overheid als 
faciliterende partij handelt (Bache, 2000). Dit wordt in Bovens e.a. (2012) ook wel ‘maatschappelijke zelfsturing 
genoemd’. De verantwoordelijkheid voor het aansturen van ontwikkelingen is dus dichter bij de private sector 
komen te liggen, waar er gezegd kan worden dat de facilitaire rol juist van de private naar de publieke sector 
verplaatst is: waar eerst private partijen mee dienden te werken aan overheidsbeleid, wordt nu verwacht dat de 
overheid meewerkt aan ontwikkelingen vanuit de samenleving.  
 

2.1.3 Economische verantwoordelijkheden 
 
Het grootste discussiepunt tussen aanhangers van bijvoorbeeld Marx aan de ene kant, en de liberalen aan de 
andere kant, is de vraag of een overheid de markt moet reguleren. Het neoliberalisme kent hierin een duidelijk 
standpunt: “As a new economic project oriented to new conditions, neoliberalism calls for: the liberalization and 
deregulation of economic transactions, not only within national borders but also — and more importantly — 
across these borders” (Jessop, 2002, p. 454). Een kenmerkend gevolg van deze opvatting in de Nederlandse 
praktijk is de grootschalige privatisering van staatsbedrijven en -diensten (Jessop, 2002), zoals het afstoten van 
de Nederlandse Spoorwegen en de opkomst van semi-private woningcorporaties. Olssen en Peters (2005) 
koppelen neoliberalisme in de economie aan globalisering, waarbij ze stellen dat neoliberalisme met haar vrijheid 
van handel een belangrijk element is in dit proces. Over de economie heeft het neoliberalisme veel opvattingen 
die overeenkomen met het klassieke liberalisme: het individu kan het best zijn eigen economische keuzes maken, 
er moet een vrije markteconomie zijn, de overheid moet een laissez-faire beleid voeren ten opzichte van 
economie en er moet vrije handel zijn, waarbij er dus geen beperkingen of subsidies van de overheid mogen zijn 
(Olssen & Peters, 2005). 

Bovens e.a. (2012) geven echter aan dat er nog steeds verwacht wordt dat de overheid in staat moet 
zijn om in te grijpen in economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de preventie van monopolies en kartels. De 
publieke sector wordt in dit geval geacht de vrije markt te bewaken, door er voor te zorgen dat er voldoende 
concurrentie plaats kan vinden tussen bedrijven, en dat er geen private partijen zijn die alle macht in handen 
krijgen. Deze taak als ‘waakhond’ van de vrije markt lijkt te duiden op een reactieve rol van publieke instanties 
als het om economische ontwikkelingen gaat, maar er is een opvallende ontwikkeling gaande sinds de jaren ’70 
van de vorige eeuw: David Harvey (1989) beschrijft dat in de Verenigde Staten de terugloop van federaal geld 
leidde tot een heropleving van ‘civic boosterism’: een ontwikkeling die leidde tot een ondernemende opstelling 
van stadsbesturen. Goodman (1979) sprak ook wel van de staat en steden als de ‘last entrepreneurs’. Het laissez-
faire ideaal en de wens van vrije handel van het neoliberalisme staan hier recht tegenover: de overheid laat het 
aantrekken van bedrijvigheid niet over aan de markt, maar doet hier actief aan mee door middel van bijvoorbeeld 
city marketing (Paddison, 1993). 
 
De economische verantwoordelijkheid van de overheid is dus niet zozeer verdwenen, zoals wel te verwachten 
was met het oog op de neoliberale stromingen in het denken over de overheid, maar is anders geworden: waar 
de rol van de centrale overheid inderdaad kleiner is geworden door het vrijer laten van de markt, zijn vooral 
lokale overheden overgegaan op het concurreren om kapitaal aan te trekken (Harvey, 1989).  
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2.1.4 Sociale verantwoordelijkheden 
 
De nadruk op neoliberalisme (Jessop, 2002) en entrepreneurialism (Goodman, 1979; Harvey, 1989) lijkt het 
sociale aspect van de overheid te verdringen. Parton (1994) ziet de afname van de overheid in sociale activiteiten 
niet als een negatieve ontwikkeling. Hij stelt dat sociale activiteiten van overheden sinds de jaren ’70 onderwerp 
van discussie en kritiek zijn in het politieke en publieke debat. Een punt van kritiek dat hij aandraagt is de stelling 
dat de overheid via zogenaamd social work invloed kan uitoefenen op families en individuen. Het is hiermee 
volgens hem een cruciaal onderdeel van regeringen, maar vanuit de (neo-)liberale gedachte ongewenst (Parton, 
1994). Giroux (2005) koppelt neoliberalisme echter aan verschillende sociale ontwikkelingen: hij stelt dat het 
toenemende belang van de markt minderheden en sociaal zwakkere groepen in de verdrukking brengt. Of dit 
daadwerkelijk het geval is, is de vraag. Feit is dat er ontwikkelingen gaande zijn waarbij de in de naoorlogse 
periode opgebouwde verzorgingsstaten langzaam aan het afbrokkelen zijn (Bovens e.a., 2012). Als er gekeken 
wordt naar de kernwaarden van het neoliberalisme, perkt social work door de overheid namelijk de keuzevrijheid 
van individuen in. 

In het Verenigd Koninkrijk kwam met de regering van Tony Blair in 1997 sociale uitsluiting uitgesproken 
op de politieke agenda te staan (Levitas, 1998; Percy-Smith, 2000; Reddel, 2004). Hierbij werd ook meer aandacht 
geschonken aan het inblazen van nieuw leven bij plaatsen die achterop geraakt waren, door lokale samenwerking 
aan te moedigen (Badcock, 1998; Reddel, 2004). In Australië is er meer aandacht gekomen voor participatie in 
het sociale netwerk, waardoor de overheid minder taken heeft gekregen (Reddel, 2004). Er wordt namelijk 
gesteld dat sociaal kapitaal onderdeel is van een nieuw systeem dat het beste kan worden losgelaten door de 
bureaucratie en middelen van overheden (Cox & Caldwell, 2000; Everingham, 2001). Hoewel de invulling in beide 
landen anders is, is aan te tonen dat er sprake is van een zekere ‘de-socialisering’ van de staat: in plaats van zelf 
sociale taken op zich te nemen, houdt de overheid zich bezig met verschillende vormen van community 
governance (Reddel, 2004). 

In Nederland spreken Bovens e.a. (2012, p. 46) van de omslag van ‘verzorging’ naar ‘activering’: de 
overheid ziet het verzorgen van burgers en hen beschermen tegen ziektes en werkloosheid niet meer als zozeer 
haar eigen verantwoordelijkheid, maar probeert burgers te activeren om zo snel mogelijk mee te laten draaien 
in de maatschappij en – specifiek – op de arbeidsmarkt. 
 
De sociale verantwoordelijkheden van de overheid zijn aan het afnemen: hoewel sociale aspecten nog steeds op 
de agenda van regeringen staan, wordt de uitvoering vaak overgelaten aan de maatschappij zelf (Badcock, 1998; 
Cox & Caldwell, 2000; Everingham, 2001; Reddel, 2004). Van de publieke verantwoordelijkheid die er genomen 
werd in de verzorgingsstaten van de jaren ’60 en ’70 is steeds minder over (Bovens e.a., 2012), waardoor sociale 
verantwoordelijkheden in veel gevallen bij de private sector zijn komen liggen. 
 

2.2 Private planning: een vloek of een zegen? 
 
De ruimtelijke ordening is een bijzonder beleidsveld: het is namelijk geen sector zoals economie of zorg, maar 
een facet (Spit & Zoete, 2015). Dit betekent dat ruimtelijk beleid vaak een overkoepelend thema is voor meerdere 
andere sectoren van beleid. Een gevolg hiervan is dat de beschreven bestuurlijke, economische en sociale 
ontwikkelingen invloed hebben op de manier waarop ruimtelijke verantwoordelijkheden verdeeld worden. De 
meningen verschillen echter nogal over de wenselijkheid van publieke dan wel private planning, en de manier 
waarop deze ingevuld moet worden. Door de standpunten hierover naast elkaar te zetten, kunnen mogelijke 
problemen of juist kansen van de ontwikkeling naar meer private planning geïdentificeerd worden. 
 

2.2.1 Private planning als zegen 
 
Er zijn verschillende voorstanders van meer private inmenging in planning. Robert Smith (1981) stelde dat het 
bestempelen van de ruimte als ‘collectief goed’ alleen maar kan leiden tot de vernietiging hiervan (p. 465). Hij 
keert zich hiermee tegen de rol van de publieke sector in de verdeling van de ruimte. Hoewel de mening van 
Smith tamelijk uitgesproken is, zijn er meer schrijvers die een louter publieke verantwoordelijkheid in ruimtelijk 
beleid niet zien zitten. Er zijn veel stemmen die voor de inmenging van private partijen zijn, en dus vooral de 
kansen hiervan benadrukken. 
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Neoliberalisme en de vrije markt 
Een belangrijk economisch argument voor planning door private partijen hangt samen met een duidelijk 
standpunt tegen overheidsplanning: dit standpunt tegen overheidsplanning – en dus voor private planning – 
komt volgens Klosterman (1985) voort uit de meer filosofische discussie over overheidsingrijpen: de liberale 
opvatting over het vrijlaten van de burger vormt de basis voor dit argument. Vanuit dit principe hebben 
verschillende economen ooit aangetoond dat een concurrerende markt maatschappelijke middelen op een 
efficiënte manier kan inzetten, zonder dat bepaalde groepen er op achteruit gaan (Bator, 1951). Sinds deze 
uitspraak van Bator (1951) is de wereld echter sterk veranderd, en deze uitspraak wordt door bijvoorbeeld Klijn 
en Teisman (2003) weerlegd (zie paragraaf 2.2.3). De stemmen die oproepen tot het afschaffen van planning 
sluiten aan bij opvattingen die een kleinere overheid en minder regels als wenselijk zien. Er is daarmee een sterke 
samenhang te zien met het neoliberalisme dat in de bestuurlijke en economische discussies prominent aanwezig 
is (Jessop, 2002).  
 
De neoliberale argumentatie voor private planning is vooral een argument tegen publieke planning, maar 
eigenlijk tegen economische bemoeienis vanuit de overheid als geheel. Economisch ingestelde voorstanders van 
private planning zien de ruimte als een economisch goed, en vinden dat de vrije markt deze moet organiseren. 
Zij zien meer private planning als kans om de ruimte beter aan marktwerking over te laten. Er is bij economen 
die voor private partijen in de planning zijn een duidelijke overeenkomst te zien met de opvattingen over het 
openbaar bestuur (Bache, 2000; Bovens e.a., 2012), en de publieke economische (Bovens e.a., 2012; Olssen & 
Peters, 2005) en sociale verantwoordelijkheden (Bovens e.a., 2012; Reddel, 2004) die tegenwoordig de 
boventoon voeren, waarin de burger geacht wordt zo zelfredzaam mogelijk te zijn. In paragraaf 2.2.4 wordt 
verder ingegaan op deze verantwoordelijkheden. Wel is het zo dat de argumenten van voorstanders van een 
volledig private planning door de markt in de afgelopen jaren vaak weerlegd zijn. 
 
Pluralisme en relativisme 
Hoewel de economie – en het denken daarover – een duidelijke invloed heeft op de manier waarop er tegen 
planning aan wordt gekeken, zijn er meer factoren die de gedachte over ruimtelijke verantwoordelijkheden 
bepalen. Pluralistische denkers als Lindblom (1959) stelden vanaf de jaren ´60 en ´70 dat het plannen op lange 
termijn vervangen moest worden door processen gebaseerd op lopende politieke onderhandelingen. Deze 
opvatting hangt samen met het vrije marktprincipe, en ziet de overheid als een partij die concurreert met private 
partijen om haar doelen na te streven. In dit model heeft de overheid geen onpartijdige rol, behalve bij het 
scheppen van de randvoorwaarden bij planningsprocessen (Klosterman, 1985). De concurrerende rol van de 
overheid zou uitgebreid overheidsingrijpen en uitgebreide overheidsplanning en -coördinatie overbodig maken 
(Conolly, 1969). 

Deze pluralistische opvatting hangt samen met de van het postmodernisme afgeleide gedachte dat de 
huidige samenleving zo complex is, dat deze voor de wetenschap onmogelijk te controleren is, en dat planners 
dit dus ook niet moet proberen (Alfasi & Portugali, 2007). Zij baseren deze opvatting onder andere op de theory 
of communicative action (TCA) van Habermas (1984): dit is een theorie om sociale interactie te begrijpen, en gaat 
uit van drie ‘werelden’: een objectieve, sociale en subjectieve. Habermas omschrijft de eerste, objectieve wereld 
als ‘the totality of what is the case’ (1984). Deze objectieve wereld kan door iedereen anders gezien worden, 
maar kent een absolute waarheid. Mensen kunnen dus goede en foute percepties van deze objectieve wereld 
hebben. De sociale wereld bestaat uit normen, regels en waarden, die de acties van sociale actoren – lees: 
mensen – beïnvloeden. Anderzijds vormen de acties van deze actoren op hun beurt weer de normen, regels en 
waarden. De laatste, subjectieve wereld wordt door Habermas gedefinieerd als “the totality of subjective 
experiences to which the actor has privileged access” (1984, p. 100). Deze subjectieve wereld maakt het moeilijk 
een door iedereen gedragen oplossing te ontwikkelen voor ruimtelijke problemen, aangezien iedereen anders 
naar de werkelijkheid kijkt: Innes & Booher (1999)  halen om dit te illustreren Albert Einstein aan: “Our theories 
determine what we measure” (Senge, 1990, p. 175). Castells (1996; 1997) ziet het betrekken van verschillende – 
private – partijen als oplossing voor dit probleem. 

Een tweede probleem dat Alfasi en Portugali (2007) zien in planning vanuit de overheid heeft te maken 
met de prediction paradox: Portugali (2005) omschrijft dat deze paradox ‘self-fulfilling predictions’ en ‘self-
falsifying predictions’ kent. Kort gezegd ontstaat de eerste wanneer een overheid bijvoorbeeld grootschalige 
huisvestingsprojecten voor vluchtelingen realiseert, waardoor kleinere vastgoedontwikkelaars een markt zien in 
deze branch. Een gevolg hiervan is dat er naast de grootschalige projecten – die langer duren – meer kleinschalige 
woningen voor deze groep gerealiseerd worden, waardoor de eerder geplande overheidsprojecten overbodig 
worden. Een ‘self-falsifying predicion’ ontstaat wanneer een overheidsmaatregel gevolgen teweeg brengt die de 
overheid ongewenst acht, waardoor het beoogde doel niet behaald wordt. Deze predicition paradox laat volgens 
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Alfasi en Portugali zien dat planning niet altijd effectief is, en dat de private sector beter in staat is om aan te 
sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen (2007). 
 
Pluralisten en relativisten zijn dus niet altijd voor het volledig terugdringen van publieke planning, maar stellen 
alternatieve manieren voor (Conolly, 1969; Lindblom, 1959), of vinden dat er vaker private partijen betrokken 
moeten worden binnen het planningsproces (Alfasi & Portugali, 2007; Castells, 1996, 1997; Innes & Booher, 
1999). De overeenkomst tussen de verschillende argumenten is wel dat een volledig publieke planning als 
ongewenst wordt beschouwd, en dat er in ieder geval private partijen betrokken moeten worden om ruimtelijke 
ontwikkelingen te bewerkstelligen. Dit zou het mogelijk maken om beter en sneller op maatschappelijke 
ontwikkelingen in te spelen. De bestuurlijke ontwikkeling van government die overgaat in governance (Bache, 
2000; Howlett e.a., 2009; Jessop, 2002; Pinson, 2002) is hierin duidelijk terug te zien: de overheid moet een 
netwerkpartij zijn die de verschillende partijen samenbrengt, en niet zozeer de maatschappij stuurt. 
 

2.2.2 De vloek van private planning? 
 
De argumenten voor private planning benadrukken vooral de economische vrijheid die er uit voort komt (Conolly, 
1969; Klosterman, 1985; Lindblom, 1959) en de aanname dat een complexe maatschappij moeilijk te sturen is 
vanuit de publieke sector (Alfasi & Portugali, 2007; Castells, 1996, 1997; Inner & Booher, 1999). De aanwezigheid 
van private partijen in de ruimtelijke planning brengt echter ook problemen met zich mee. Zo zijn de meeste 
economen die wel voor vrije marktwerking zijn, het er over eens dat de overheid bij marktfalen wel in mag 
grijpen. Voorbeelden hiervan zijn externe effecten waardoor partijen benadeeld worden, of 
distributieproblemen die de welvaart benadelen. Ook in het geval van collectieve of publieke goederen, en bij 
vormen van het prisoner’s dilemma mag de overheid volgens Klosterman (1985) bemoeien met de markt. 
 
Governing the commons 
Eén van de terreinen waarop de overheid bijvoorbeeld wel in mag grijpen, is het terrein van de publieke goederen 
(Klosterman, 1985): deze goederen kunnen door meerdere personen tegelijkertijd geconsumeerd worden, en er 
zijn moeilijk eigendomsrechten aan toe te wijzen (Klosterman, 1985; Moore, 1978). De openbare ruimte kan 
daarom gezien worden als een publiek goed: hoewel de daadwerkelijke definitie van publieke ruimte – of ‘public 
space’ – per cultuur en maatschappij verschillend is, betreft het namelijk in bijna alle definities een plek die door 
iedereen gebruikt kan worden, en waar geen tot nauwelijks private eigendomsrechten op toegepast zijn (Low & 
Smith, 2006). 

Een bijzonder soort publieke ruimte is de common: dit is een gemeenschappelijk gebied dat bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor agrarische activiteiten. De grond is hierbij gemeenschappelijk eigendom, maar kent 
verschillende gebruikers. In Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action van de 
Amerikaanse econome Elinor Ostrom (1990) wordt deze vorm van publieke ruimte uitvoerig besproken. Zo wordt 
Hardin aangehaald, die stelt dat deze commons gedoemd zijn uitgeput te raken doordat iedere gebruiker het 
maximale rendement voor zichzelf wil najagen (1968, p. 1244). Deze zogenaamde ‘tragedy of the commons’ wijst 
er volgens Ophuls (1973, p. 228) op dat gelimiteerde goederen niet door private zelforganisatie verdeeld kunnen 
worden. Het model dat Hardin heeft ontwikkeld, wordt vaak in verband gebracht met het prisoner’s dilemma 
(Dawes, 1973, 1975; Ostrom, 1990): het prisoner’s dilemma is een dilemma waarin twee of meer individuen een 
strategie moeten kiezen om er zelf op vooruit te gaan. De paradox die plaats vindt is dat, als ieder individu een 
voor zichzelf optimale strategie kiest, iedereen er uiteindelijk op achteruit gaat. 
 
Externalities 
De achteruitgang van de ruimte – en ook de vooruitgang – kan door verschillende factoren veroorzaakt worden. 
‘Betterment theories’ gaan in op ‘externalities’, oftewel effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op de grond. Er 
wordt bij betterment theories onderscheid gemaakt tussen enerzijds waardevermeerdering die voort komt uit 
acties van een perceel zelf, en anderzijds waardevermeerdering door acties van derden. Kruijt e.a. (1992) stellen 
dat er drie soorten ‘betterments’ van de tweede categorie zijn. De eerste komt voort uit algemene werkzame 
economische factoren, de tweede is het gevolg van activiteiten op omliggende percelen, en de derde komt voort 
uit de wijziging van regels ten opzichte van het perceel zelf. 
 Onder algemene werkzame economische factoren – betterment I genoemd – scharen Kruijt e.a. (1992) 
bijvoorbeeld de een snelle groei van de volkshuishouding. Doordat er in dit geval veel behoefte is aan ruimte om 
woningen te bouwen, zijn grondeigenaren ineens eigenaar van percelen die veel meer geld waard zijn, zonder 
daar daadwerkelijk iets voor te doen (George, 1881). De tweede vorm van betterments kan uit twee soorten 
activiteiten voortkomen: uit collectieve activiteiten (betterment IIa), en individuele (betterment IIb) (Kruijt e.a., 
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1992). Bij collectieve activiteiten kan worden gedacht aan de aanleg van bijvoorbeeld een weg voor een 
industrieterrein: door de aanleg worden de percelen op het industrieterrein meer waard. Individuele acties 
kunnen ook een positief effect hebben op de omgeving, wanneer een particuliere eigenaar zijn perceel verbetert. 
De laatste betterment (III) kan bijvoorbeeld optreden als de overheid de bestemming voor een agrarisch gebied 
wijzigt naar een bouwperceel, waardoor de waarde ineens stijgt (Kruijt e.a., 1992). 
 Als de omgeving voor waardevermeerdering kan zorgen, kan deze ook voor achteruitgang zorgen, zoals 
onder andere Hardin (1968) en Ostrom (1990) al aangaven. Volgens Kruijt e.a. (1992) kan dit leiden tot discussies, 
maar zijn negatieve gevolgen van ‘worsenment’ I – negatieve gevolgen van algemene werkzame economische 
factoren –  over het algemeen geen reden tot discussie. Worsenment IIa treedt op wanneer er bijvoorbeeld een 
weg wordt aangelegd waardoor er geluidsoverlast bestaat voor omringende woningen. Dit leidt tot 
waardevermindering van deze percelen. Bij een worsenment in de categorie IIb kan gedacht worden aan een 
fabriek die gebouwd wordt, waardoor de omgeving te kampen kan krijgen met stankoverlast, en daardoor 
waardevermindering. Worsenment III treedt op wanneer de overheid weigert de bestemming van een perceel te 
wijzigen: dit leidt tot minder inkomsten voor de eigenaar van de grond (Kruijt e.a., 1992).  
 
Het is de vraag of meer publieke invloed op planning de kans op worsenments in zal perken – worsenment III 
wordt bijvoorbeeld juist veroorzaakt als de overheid niet mee wil werken, maar de zorgen van Hardin en Ostrom 
(1968; 1990) lijken vanuit de ‘betterments theories’ terecht. De problemen van de common kunnen daarbij veel 
breder getrokken: de ruimte is – zeker in Nederland – een schaars goed, waardoor ook hierom gestreden wordt 
door verschillende actoren. 
 
De macht van actoren 
Elkin (1982) beschrijft dat organisaties met veel macht – zoals de economische en politieke elite – er bij situaties 
die op het prisoner’s dilemma lijken er bijna altijd op vooruit gaan, terwijl minderheden of sociaal-economisch 
zwakkere groepen door bijvoorbeeld onvoldoende kennis over planningsprocessen buiten worden gesloten in 
de strijd om de ruimte (Garrison, 1968). Deze situatie leidde in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw tot een 
marxistische beweging in het denken over planning. Deze stroming stelde dat de instituties in de planning 
ingesteld waren op een kapitalistische samenleving, en deze probeerden te beschermen (Baran, 1969; 
Harrington, 1972). De marxisten wilden dat de planning vanuit de overheid meer gericht zou zijn op het 
beschermen van sociaal zwakkere groepen. Deze opvatting is dus niet zozeer tegen het betrekken van private 
partijen, maar stelt dat dit nog te vaak het kapitaal bedient (Klosterman, 1985).  

Codecasa en Ponzini (2011) beschrijven dat het betrekken van veel partijen, zoals Alsfasi en Portugali 
(2007), Castells (1996; 1997) en Innes en Booher (1999) voorstellen, juist door de vele verschillende meningen 
vaak tot slappe compromissen leidt. Aan de andere kant is het volgens hen ook juist mogelijk dat het betrekken 
van private partijen bij planningsprocessen juist tot het doordrijven van één mening kan leiden, aangezien private 
actoren met veel invloed de rol van een zwakke lokale overheid over kunnen nemen, en zo het planningsproces 
kunnen sturen. Deze bewering spreekt tegen wat pluralisten als Castells (1996; 1997) beweren: een grote 
hoeveelheid aan meningen en belangen dient juist wel gestuurd te worden.  
 
De argumenten voor publieke planning zien het verdelen van de ruimte als een taak die niet alleen door private 
partijen opgelost kan worden (Garrison, 1968; Hardin, 1968; Ophuls, 1973; Ostrom, 1990). Vanuit dit kamp wordt 
vooral de bedreiging voor de ruimte en sociaal-economisch zwakkere individuen benadrukt. De openbare ruimte 
lijkt op een common, doordat er meerdere partijen hun eigen belang proberen te verdedigen. Als dit kenmerk 
naast de opvatting van Ophuls (1973, p. 228) wordt gelegd, is het moeilijk om de ruimte in te richten zonder dat 
daar een publieke instantie aan te pas komt. Dit hoeft niet per sé te botsen met een op governance gerichte 
overheid, aangezien de publieke sector volgens dit argument niet zozeer hoeft te sturen, maar ook een 
bemiddelende rol kan spelen. De maatschappelijke zelfsturing (Bovens e.a., 2012) lijkt echter wel lastiger te 
bereiken als de publieke sector verantwoordelijk moet blijven voor de uiteindelijke inrichting van de ruimte. 
 

2.2.3 Private of publieke planning? 
 
Het debat in de  wetenschap over hoe de publieke sector zich in de planning moet gedragen draait enerzijds rond 
de vraag of de markt vrij moet worden gelaten (Bator, 1951; Smith, 1981), of dat de sociaal en economisch 
zwakkere partijen beschermd moeten worden tegen de elite (Garrison, 1968). Voorstanders van een vrije markt 
stellen dat planning vanuit de overheid een nadelig effect heeft op de marktwerking. De meeste economen die 
voor marktwerking in de planning zijn stellen dat publieke inmenging de vrijheid van de individuele burger in het 
geding brengt. Ze zijn echter wel vaak van mening dat de publieke sector op bepaalde punten in mag grijpen, 
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zoals in de openbare ruimte (Klosterman, 1985). Dit sluit deels aan bij de mening van auteurs als Hardin (1968), 
Ophuls (1973) en Ostrom (1990). Deze auteurs stellen echter dat de verdeling van de ruimte actieve sturing van 
de overheid nodig heeft, en gaan dus een stap verder dan degenen die een minimale rol van de overheid 
voorstellen. Hardin (1968) stelt namelijk dat, als ieder individu zijn eigen belang najaagt, dit uiteindelijk leidt tot 
de vernietiging van de ruimte.  

Anderzijds draait het debat rond de planning om de vraag of een publiek orgaan in staat is om effectief 
sturing te geven aan maatschappelijke ontwikkelingen. Pluralisten en relativisten stellen dat de huidige wereld 
zo complex is dat een overheid deze niet kan en moet sturen (Alfasi & Portugali, 2007). De pluralisten en 
relativisten vinden dat de belangen van alle actoren moeten worden meegenomen in het planningsproces, 
aangezien dit in de huidige complexe wereld voor de breedst gedragen oplossing zou leiden (Alfasi & Portugali, 
2007; Castells, 1996, 1997; Innes & Booher, 1999). In dit planningsproces zou de overheid als gelijkwaardige actor 
aanwezig zijn, en dus niet als scheidsrechter (Conolly, 1969). Aan de andere kant stellen Codecasa & Ponzini 
(2011) dat de wens tot het tegemoetkomen aan de belangen van alle betrokken actoren uiteindelijk niet tot een 
goede oplossing leidt: het zou juist leiden tot compromissen die eigenlijk geen van de belangen echt dient.  
 
Dat er samenwerking moet zijn tussen publieke en private partijen staat over het algemeen wel vast: deze 
samenwerking kan echter problemen opleveren. Klijn en Teisman (2003) geven aan dat twee eigenschapen van 
deze samenwerking –een toename van het aantal participanten in een proces, en de actoren zijn normaliter 
afhankelijk van elkaar – voor problemen zorgen.  
 Beleid wordt ontwikkeld en toegepast door en in netwerken (Kickert e.a., 1997; Klijn & Koppenjan, 
2000). Netwerken worden gekarakteriseerd door een gelimiteerd aantal middelen, aangezien actoren in deze 
netwerken hun doelen niet kunnen behalen zonder de middelen die anderen tot hun beschikking hebben. Dit 
leidt ertoe dat er sterke sociale relaties tussen actoren worden gevormd (Klijn & Teisman, 2003). De strijd die 
ontstaat om de middelen maakt dat er een zeker spel (Teisman, 2000; Scharpf, 1997) in een arena ontstaat (Klijn 
e.a., 2000). Het proces wordt ingewikkeld als het spel in zo’n arena over verschillende netwerken gespeeld wordt 
(Klijn & Teisman, 2003). Aangezien planning bij uitstek een netwerk is waar verschillende sectoren samenkomen, 
kan geconcludeerd worden dat dit voor een onoverzichtelijk, complex geheel van actoren, belangen, middelen 
en relaties zorgt, wat de slagvaardigheid van zo’n samenwerkingsverband niet ten goede komt.  
 

2.2.4 Verantwoordelijkheden in planning 
 
Dat er altijd discussie is geweest rond de vraag over hoe planning precies moet worden uitgevoerd (Codecasa & 
Ponzini, 2011), en of het überhaupt moet worden uitgevoerd (Smith, 1981), geeft aan dat hier in de nabije 
toekomst waarschijnlijk geen overeenstemming over wordt gevonden. Dit maakt het lastig om aan te geven 
welke ruimtelijke verantwoordlijkheden aan de publieke, en welke aan de private sector worden toebedeeld. De 
samenleving wordt daarentegen steeds meer zelfsturend, en de rol van de overheid op veel gebieden kleiner 
(Bovens e.a., 2012). Daarom valt te verwachten – gesteund door het concept van de Omgevingswet 
(Rijksoverheid, 2016) – dat de private sector een steeds belangrijkere partij wordt in ruimtelijk beleid.  
 
Bestuurlijke verantwoordelijkheden 
Op bestuurlijk gebied wordt er steeds meer overgelaten aan lagere overheden en private partijen, en er is vaker 
sprake van bottom-up governance dan van top-down government (Bache, 2000; Bovens e.a., 2012; Howelett e.a., 
2009). Dit betekent dat ruimtelijke verantwoordelijkheden steeds vaker bij private partijen liggen, en te 
verwachten valt dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Deze hogere graad van maatschappelijke 
zelfsturing zoals Bovens e.a. (2012) het noemen is bijvoorbeeld terug te zien in het concept voor de 
Omgevingswet (Rijksoverheid, 2016), maar ook in het genoemde voorbeeld van Hollands Kroon in de inleiding 
(NOS, 2016). In Hollands Kroon wordt namelijk de verantwoordelijkheid voor het komen met initiatieven voor 
het inrichten en beheren van de openbare ruimte bij de burger neergelegd: de gemeente Hollands Kroon laat 
hier nadrukkelijk de burger een bepaalde verantwoordelijkheid nemen over de eigen leefomgeving. Het bestuur 
van een deel van de ruimte wordt in dit geval dus overgedragen aan de burger. 

Het mogelijke voordeel hiervan is dat ruimtelijk beleid beter aan zal sluiten op maatschappelijke 
ontwikkelingen, wat volgens bijvoorbeeld Alfasi en Portugali (2007) bij beleid vanuit de overheid vaak mislukt. 
Het mogelijke nadeel is dat verschillende belangen van private partijen zonder overheidsbemoeienis leiden tot 
spanningen, waardoor de ruimte er uiteindelijk op achteruit gaat (Hardin, 1968). 
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Economische verantwoordelijkheden  
Dit argument is gelijk het grote nadeel aan een volledig vrije marktwerking in de ruimte, stellen auteurs als Hardin 
(1968), Ophuls (1973) en Ostrom (1990). De tragedy of the commons is dat, als iedereen maximaal rendement 
najaagt, de ruimte uiteindelijk vernietigd wordt. Dit neemt niet weg dat de overheid op economisch terrein 
steeds minder ingrijpt in economische zaken (Jessop, 2002; Olssen & Peters, 2005). Voor de verdeling van de 
ruimtelijke verantwoordelijkheden betekent dit dat de publieke sector niet meer zozeer de ruimte verdeelt en 
actief handelt in ruimtelijke ontwikkelingen, maar dat zij mede door concurrentie met andere publieke en private 
partijen aan te gaan zo gunstig mogelijke randvoorwaarden voor economische groei probeert te scheppen 
(Harvey, 1989).  

Het voordeel van deze concurrerende rol is volgens Connoly (1969) dat uitgebreide coördinatie en 
uitgebreid beleid vanuit de overheid overbodig wordt, wat tot minder regels leidt. Een nadeel is dat het mogelijk 
is dat sociaal-economisch zwakkere groepen worden buitengesloten bij planningsprocessen (Garrison, 1968).  
 
Sociale verantwoordelijkheden  
Op sociaal gebied is de taak van de overheid in de ruimte flink ingeperkt: sociale woningbouw en voorzieningen 
zijn door privatisering nagenoeg allemaal (semi)privaat geregeld (Bovens e.a., 2012; Jessop, 2002). De publieke 
sector ziet zich niet meer als ‘verzorger’ (Bovens e.a., 2012), maar probeert door community governance de 
maatschappij aan te zetten tot social work (Reddel, 2004). Ook dit is terug te zien in de plannen voor de 
Omgevingswet (Rijksoverheid, 2016). Zo wordt bijvoorbeeld de sociale woningbouw door (semi)private 
instellingen verzorgd, maar ook de veranderingen in de zorg hebben invloed op de ruimte: doordat mensen 
langer thuis moeten kunnen wonen, wordt de vraag naar meer verzorgingstehuizen ingeperkt. 

Een mogelijk nadeel hiervan is – als er naar Garrison (1968) of Elkin (1982) gekeken wordt – dat sociaal 
lagere klassen in de verdringing komen door de markt. De zelfredzaamheid die Bovens e.a. (2012) beschrijven is 
voor deze groepen ook moeilijker te realiseren. 
 
Al met al kan gezegd worden dat in de huidige context de publieke ruimtelijke verantwoordelijkheden zich 
beperken tot het faciliteren van ruimtelijke bottom-up ontwikkelingen vanuit de maatschappij (Bache, 2000; 
Bovens e.a., 2012; Howlett e.a., 2009), het scheppen van gunstige economische randvoorwaarden zodat er 
kapitaal kan worden aangetrokken (Harvey, 1989), en het activeren van de maatschappij om sociaal werk te 
verrichten (Bovens e.a., 2012; Jessop, 2002; Reddel, 2004). 
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2.3 Private samenwerking 
 
Private partijen nemen een steeds grotere rol in planning in. De manier waarop hier invulling aan wordt gegeven 
is echter niet éénduidig. Er kunnen verschillen zijn in de mate van inmenging van de publieke sector, maar ook 
in de manier waarop partijen onderling georganiseerd zijn. Literatuur over het vormen van planningsystemen 
focust zich vaak op het veranderen van de rol van de overheid (Buitelaar e.a., 2007; Hajer & Zonneveld, 2000), 
ten gunste van een grotere rol voor de private sector (Alfasi & Portugali, 2007). In deze paragraaf wordt er eerst 
ingegaan op verschillende vormen van governance, waarna er twee voorstellen voor planningsystemen worden 
uitgelicht die aansluiten bij een grotere private rol in planning. 
 

2.3.1 Vormen van governance 
 
Driessen e.a. (2012) hebben een model gemaakt waarin vijf verschillende vormen van governance in ruimtelijk 
beleid worden onderscheiden (zie figuur 2.1). Governance is een manier om collective action-dilemma’s op te 
lossen (Olson, 1965). Zij doen dit niet zoals Swyngedouw (2005), die stelt dat governance altijd toestaat dat alle 
partijen op gelijkwaardige voet met elkaar onderhandelen. Als eerste twee vormen schetsen Driessen e.a. (2012) 
namelijk governance waarin de overheid de leidende rol op zich neemt, en de markt en het maatschappelijk 
middenveld ontvangers van publieke stimulansen zijn. Ze maken hierin een onderscheid tussen de centrale 
(centralized governance) en een gedecentraliseerde (decentralized governance) overheid.  

De derde en vierde vorm gaan uit van een gemeenschappelijke inspanning van publieke en private 
partijen. Wanneer er vooral samenwerking plaats vindt tussen de overheid en de markt spreken Driessen e.a. 
(2012) van public-private governance, en wanneer ook het maatschappelijk middenveld op gelijke voet 
samenwerken van interactive governance. Er is in deze vormen van governance een zekere vrijheid voor private 
partijen, maar de overheid schept nog steeds de voorwaarden en stelt de grenzen.   

De vijfde vorm van governance is een vorm waar private actoren – de markt en het maatschappelijk 
middenveld – door middel van investeringen ruimtelijke doelen proberen te behalen.  Deze vorm wordt 
gekenmerkt door verregaande autonomie van de private sector, maar aan enige vorm van publieke controle is 
niet te ontkomen (Driessen e.a., 2012).  
 
Figuur 2.1 Vormen van ruimtelijke governance (Naar: Driessen e.a., 2012, pp. 146-147). 
 

 
 
Ruimtelijke planning lijkt steeds meer op te schuiven naar de rechterkant van het model van Driessen e.a. (2012), 
zoals in figuur 2.1 weergegeven. Private partijen worden steeds belangrijker in verschillende aspecten van beleid 
(Bache, 2000; Bovens e.a., 2012; Howlett e.a., 2009), wat zijn uitwerking op ruimtelijke ontwikkelingen heeft. Er 
mag daarom aangenomen worden dat centralized governance en decentralized governance van mindere 
betekenis zijn in de huidige planningspraktijk. In tabel 2.1 staan daarom de eigenschappen van public-private, 
interactive en self-governance uitgewerkt.  
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Tabel 2.1 Public-private, interactive en self-governance (Naar: Driessen e.a., 2012, pp. 146-147). 

  Public-private 
governance 

Interactive 
governance 

Self-governance 

Eigenschappen 
van actoren 

Initiatiefnemers Vooral instituties van 
de centrale overheid 

Overheid, markt en 
maatschappelijk 
middenveld 

Markt en 
maatschappelijk 
middenveld 

Positie 
stakeholders 

Autonomie van de 
markt, binnen de 
aangegeven grenzen 

Gelijke rollen voor 
alle actoren 

Zelforganiserende 
partijen bepalen wie 
er betrokken wordt 

Beleidsniveau Lokaal tot 
internationaal 

Verschillende 
niveaus 

Lokaal tot 
internationaal 

Machtsbasis Concurrentie, 
contracten, 
legitimiteit 

Legitimiteit, 
vertrouwen, kennis 

Autonomie, 
leiderschap, sociaal 
kapitaal, legitimiteit 

Institutionele 
eigenschappen 

Representatie Bedrijfsmatig Vennootschap: 
publiek-privaat 

Vennootschap: 
privaat-privaat 

Regels voor 
interactie 

Formele en informele 
uitwisseling 

Formele en 
informele regels 

Informele regels, 
zelfgemaakte 
formele regels 

Sociale interactie Private actoren 
beslissen autonoom 
over samenwerking 

Interactief: social 
learning, 
onderhandelingen 

Bottom-up: social 
learning, 
onderhandelingen 

Inhoudelijke 
eigenschappen 

Doelen Uniforme doelen Op maat gemaakte 
en geïntegreerde 
doeleden 

Op maat gemaakte 
doelen 

Instrumenten Stimulansen: 
belastingen en 
subsidies 

Overeenstemming 
na onderhandelen, 
uitwisseling, 
verbonden 

Vrijwillige 
instrumenten: 
private contracten, 
rapportage 

Beleidsintegratie Sectoraal: branches 
en sectoren 
gescheiden 

Geïntegreerd: 
zowel op 
beleidssector als  
-niveau 

Sectoraal of 
geïntegreerd 

Rol van kennis Dominantie van 
specifieke kennis: tijd 
en plaats 
(producenten en 
consumenten) 

Trans-disciplinaire 
kennis in 
netwerken 

Dominantie van 
specifieke kennis: tijd 
en plaats (burgers) 

 
Public-private governance is nog een tamelijk klassieke manier van plannen, vergeleken met interactive 
governance en self-governance. Omdat in dit onderzoek de rol van de burger (maatschappelijk middenveld) 
centraal staat, en deze partij bij deze vormen van governance meer betrokken zijn, worden deze twee vormen 
aan de hand van voorbeelden verder uitgelicht. 
 

2.3.2 Collaborative planning 
 
Een vorm van plannen die op interactive governance lijkt, is ‘collaborative planning’. Deze vorm probeert een 
oplossing te zoeken door middel van consensus (Healey, 1997; Innes & Booher, 1999). Over het algemeen heeft 
zo’n systeem een facilitator (Susskind & Field, 1996), en moet in het proces ruimte zijn waar alle betrokken 
belanghebbenden hun visie kunnen delen, zonder dat vooraf gestelde oordelen worden voorgetrokken (Fisher 
& Ury, 1981). Aan de ene kant kan collaborative planning worden gezien als een manier om conflicten op te 
lossen waar andere manieren hebben gefaald. Castells ziet deze vorm van planning anderzijds als een deel van 
een antwoord op de postmoderne tijd – namelijk een complexe maatschappij waarin macht en informatie wijd 
verspreid zijn (1996; 1997). Een collaborative planningssysteem voor zo’n veranderende en onzekere 
maatschappij moet volgens Innes en Booher actoren vanuit alle verschillende belangengroepen bevatten, 
gedreven worden door een praktisch en door iedereen gedeeld doel, zelf-organiserend zijn, en gebruik maken 
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van hoogwaardige informatie (1999, p. 419), met als uiteindelijk doel consensus te creëren nadat alle 
standpunten over de verschillende problemen bij een project behandeld zijn.  
 Deze vorm van planning heeft verschillende potentiële effecten, waarvan een aantal in tabel 2.2 worden 
weergegeven. Hierin zijn de ‘first order effects’ al direct na een project van collaborative planning merkbaar. 
Daarnaast zijn er ‘second order effects’, die al tijdens het project of er na kunnen ontstaan, maar die een meer 
indirect gevolg zijn van deze manier van besluitvorming. De ‘third order effects’ zijn effecten die pas na geruime 
tijd kunnen ontstaan (Innes & Booher, 1999). 
 
Tabel 2.2 Mogelijke uitkomsten van colleborative planning (Naar: Innes & Booher, 1999, p. 419). 

First Order Effects Second Order Effects Third Order Effects 

 Sociaal kapitaal: vertrouwen 
en relaties 

 Nieuwe partnerschappen 
 

 Nieuwe 
samenwerkingsverbanden 

 Intellectueel kapitaal: 
wederzijds begrip, 
gezamenlijke data 

 Coördinatie en gezamenlijke 
actie 

 Minder conflicten 

 Politiek kapitaal: het samen 
kunnen werken aan 
gemeenschappelijke doelen 

 Gezamenlijk leren slaat over 
op de gemeenschap 

 Resultaten in het veld: 
aanpassingen van 
bijvoorbeeld  steden 

 Overeenkomsten van hoge 
kwaliteit 

 Implementatie van 
overeenkomsten 

 Nieuwe instituties 

 Innovatieve strategieën  Veranderingen in handelen  Nieuwe normen  

  Veranderingen in percepties  Nieuwe discoursen 

 
Consensus bereiken is opgekomen omdat het een antwoord is op de samenleving die steeds meer richting een 
network society gaat, aldus Innes en Booher (1999, p. 421). Zij stellen dat deze vorm van collaborative planning 
bij kan dragen aan een systeem dat zich beter kan aanpassen aan ontwikkelingen in de samenleving. De rol van 
de publieke sector wordt in dit model gelijkgesteld aan private partijen, maar de publieke sector kan ook een 
louter faciliterende rol aannemen.  
 

2.3.3 Substantive-qualitative planning 
 
Alfasi en Porugali (2007) stellen een ander systeem voor om onder andere beter aan te sluiten op ontwikkelingen 
in de samenleving. Dit systeem neigt veel meer naar self-governance zoals Driessen e.a. (2012) dat beschrjiven. 
Alfasi en Portugali (2007) stellen dat veel planningsystemen niet slagen in het aansluiten op ontwikkelingen in 
de samenleving, en zien dit als een probleem. Ze doen twee beweringen: de eerste is dat zij vinden dat zowel 
groot- als kleinschalige projecten invloed kunnen hebben op een stad. Een planningsysteem waar zelf-
georganiseerde particulieren het initiatief nemen kan dus net zo functioneel zijn als een systeem waar planners 
grootschalige projecten realiseren. De tweede bewering is dat de prediction paradox optreedt wanneer 
overheden uitgebreide plannen maken (zie voor meer uitleg paragraaf 2.2.1.2). Deze twee gevallen dienen als 
reden dat een zelf-organiserend systeem in de planning beter zou zijn. 
 
Substantive-qualitative planning is een manier van plannen die niet focust op grote plannen op lange termijn, 
maar juist op kleinschalige plannen op korte termijn. Substantive wil zeggen dat deze manier van plannen sterk 
ingaat op de invloed van nieuwe ontwikkelingen op de al bestaande vorm van de stad (substanties), en het 
qualitative aspect wil zeggen dat de nadruk op een kwalitatief hoogwaardige stedelijke omgeving ligt (Alfasi & 
Portugali, 2007). Steden zijn open en complexe systemen: open omdat materialen en informatie vrijelijk de 
stadgrenzen kan passeren, en complex omdat steden uit talloze onderdelen bestaan. Om hier orde en stabiliteit 
in te creëren, moet er volgens Alfasi en Portugali (2007) een zelf-organiserend planningsysteem gehanteerd 
worden in plaats van een systeem waarin een extern planningsorgaan de dienst uitmaakt. Dit komt voort uit een 
in veel Westerse landen voorkomend probleem waarbij er een gat is ontstaan tussen de formele 
planningsstructuren en wat er uiteindelijk in processen gebeurt (Alfasi, 2006; Booth, 1995, 1996; Cullingwirth, 
1993, 1994; Tewdwr-Jones, 1999). Dit in het achterhoofd houdende, probeert het substantive-qualitative 
planning systeem iedere actor gelijk te behandelen: regels hebben hetzelfde effect op alle actoren in de 
samenleving, dus op individuele inwoners, verschillende organisaties en officiële instanties. Daarnaast moeten 
regels invloed hebben op alle te bouwen elementen, zoals woningen, kantoren, industrie, publieke gebouwen 
en infrastructuur (Alfasi & Portugali, 2007). Alfasi en Portugali (2007) willen niet zozeer ingaan op het schetsen 
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van een ideale lifestyle voor steden, maar kijken vooral naar de relaties tussen gebouwen en de structuur van de 
stad. Deze relaties kunnen een grote rol spelen bij discussies over rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid in 
stedelijke planning (Alfasi & Portugali, 2007; Campbell & Marshall, 2002). 
 
De normen die door een planningsautoriteit gesteld worden, kunnen als handvatten worden gebruikt voor 
planning in de praktijk, waar verschillende (private) partijen vervolgens invulling aan kunnen geven. Er worden 
dus in feite richtlijnen gesteld, waaraan zelf-georganiseerde partijen op kleine schaal invulling aan kunnen geven. 
Deze richtlijnen moeten echter constant in beweging zijn, zodat ze aansluiten op veranderingen in technologie, 
lifestyle en ruimtelijk gedrag (Alfasi & Portugali, 2007, p. 180).  
 

2.3.4 Private samenwerking in de praktijk 
 
De hiervoor beschreven modellen zijn theoretische ideeën over samenwerking met private partijen in de 
planning, maar de praktijk verschilt nogal eens van de realiteit. Sluit de realiteit aan bij wat er in de voorgaande 
theorieën over verantwoordelijkheden, planning en vormen van planning beweerd is?  
 
Heurkens en Hobma (2014) beschrijven in hun werk privaat-gestuurde stedelijke ontwikkelingen in Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk. Zij stellen dat privaat-gestuurde projecten in werkelijkheid niet zozeer gestuurd 
worden door private partijen, maar dat een faciliterende rol van de publieke sector juist proactief van aard is: er 
vindt wel veel publiek-private samenwerking plaats, maar het initiatief hiervoor ligt vaak juist bij gemeenten. 
Buitelaar e.a. (2007) stellen ook dat gemeenten in Nederland nog steeds de belangrijkste initiatiefnemers in de 
ruimtelijke ordening zijn. De ontwikkelingen in verantwoordelijkheden en de rol van publieke en private partijen 
in planning die daaruit voortvloeit lijkt dus op het eerste gezicht nog niet zozeer door te zijn gedrongen in de 
praktijk in Nederland. Klijn en Teisman (2003) stellen dat dit logisch is, aangezien de huidige instituties nog niet 
klaar zijn voor een grote verandering in planningsmethoden. 

Toch wordt de officieel gescheiden rol tussen publieke en private partijen steeds meer achterwege 
gelaten ten behoeve van een informele samenwerking (Heurkens & Hobma, 2014). Er is dus wel degelijk sprake 
van meer governance, waarbij de overheid op een veel meer gelijkwaardige voet staat met private partijen 
(Bovens e.a., 2012; Howlett e.a., 2009). Verder bevestigen Heurkens en Hobma (2014) de stelling van Adams en 
Tiesdell (2010) dat publieke partijen steeds meer een marktgeoriënteerde rol binnen planning vervullen, zoals al 
voorgeschreven werd door Conolly (1969). Ze stellen daarnaast wel dat de rol van private partijen is veranderd: 
door meer publiek-private samenwerking zijn bijvoorbeeld projectontwikkelaars steeds meer op de lange termijn 
gaan denken, waarbij ze meer op de brede sociale uitwerking van hun projecten zijn gaan letten (Heurkens & 
Hobma, 2014).  
 
Al met al lijken de ontwikkelingen die te verwachten zijn vanuit veranderingen op bestuurlijk, economisch en 
sociaal gebied volgens de literatuur nog niet door te zetten op de planning in Nederland. Dit wordt deels 
veroorzaakt door de weerstand die hiertegen bestaat door de vorm van de huidige planningsinstituties (Klijn & 
Teisman, 2003). De Omgevingswet komt er daarentegen aan (Rijksoverheid, 2016), waardoor deze weerstand 
wellicht af zal nemen. Er zijn nu al voorbeelden te vinden van private samenwerking in de ruimte (Boonstra, 
2015), en te verwachten is dat dit in de toekomst veel vaker gaat gebeuren.  
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2.4 Conceptueel model 
 
In de figuur hieronder (2.2) wordt het conceptueel model weergegeven, waar de concepten uit dit hoofdstuk zijn 
samengevoegd tot een meetbaar geheel. Het model geeft systematisch weer welke concepten voor welke 
deelvraag gebruikt worden.  
 
Figuur 2.2 Conceptueel model. 
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METHODOLOGIE 
 
Dit hoofdstuk licht de keuzes met betrekking tot de gebruikte onderzoeksmethoden toe. Ten eerste wordt de 
keuze voor kwalitatief onderzoek verdedigd, waarna ook de soort kwalitatieve methode verder wordt uitgelicht. 
Vervolgens komen de cases kort aan bod, en geven twee paragrafen inzicht in de manier van data verzamelen 
en analyseren. Als laatste komt de ethiek van dit onderzoek aan bod.  
 

3.1 Kwalitatief onderzoek 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van kwalitatieve methoden. Kwalitatief onderzoek is een overkoepelend 
begrip voor verschillende methoden die gedrag, ervaringen en beleving van respondenten probeert te 
beschrijven. Daarnaast is kwalitatief onderzoek een geschikte methode als een onderwerp nog verkend – ook 
wel geëxploreerd – moet worden. Dit komt omdat er in kwalitatief onderzoek naast vooraf bedachte 
onderwerpen, ook nog ruimte is voor door respondenten zelf aangedragen onderwerpen (Boeije e.a., 2009). Ook 
onverwachte aspecten, ervaringen of meningen van of over private planning kunnen zo naar voren komen. 
Hoewel er al wel onderzoek gedaan is naar allerlei verschillende vormen van private (burger)initiatieven in de 
ruimtelijke ordening – zowel in buiten- als binnenland – zijn projecten waar niet alleen de inrichting, maar ook 
juist het beheer aan private partijen wordt overgelaten nog niet breed uitgemeten in de wetenschap. Zeker in 
nog steeds vanuit de overheid gestuurd ruimtelijk beleid (Buitelaar e.a., 2007; Heurkens & Hobma, 2014) vormt 
deze vorm van ruimtelijk beheer en de samenwerking hierin een nog onderbelicht onderzoeksveld. Dit maakt 
het onderzoek naar dit onderwerp explorerend van aard, en kwalitatief onderzoek de meest geschikte vorm. 
 

3.1.1 Case studies 
 
Binnen kwalitatief onderzoek bestaan er twee grote stromingen: de eerste richt zich vooral op kenmerken van 
taal en communicatieprocessen, en maakt gebruik van bijvoorbeeld discours- en conversatieanalyses. De tweede 
stroming wordt wel de interpretatieve variant genoemd, en richt zich op het begrijpen van betekenissen. Tot 
deze stroming behoren bijvoorbeeld etnografie, de gefundeerde theoriebenadering en de case study (Boeije e.a., 
2009). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van case studies omdat deze de mogelijkheid geven de praktijk weer 
te geven aan de hand van voorbeelden. Daarnaast geven meerdere case studies de kans om vergelijkingen te 
trekken, zodat er een breder beeld ontstaat dan bij het behandelen van slechts één case. 
 
Case-selectie 
Er zijn al verschillende voorbeelden te vinden die aansluiten bij de Omgevingswet (Rijksoverheid, 2016). Om te 
bepalen welke case studies werden onderzocht, is er allereerst gekeken naar in welke mate de burger betrokken 
is (geweest) bij het project: hierin is ruimtelijk beleid uitgesplitst in de inrichting – dus de ruimtelijke ordening – 
en het beheer van de ruimte. Vervolgens is er gekeken naar de fase waarin projecten zich bevinden. Hoe werkt 
de verandering van verantwoordelijkheden uit bij projecten die nog in de kinderschoenen staan, wat betekent 
het voor lopende projecten, en wat is de uitwerking op de langere termijn, als projecten afgerond zijn? Een 
criterium voor de selectie van de respondenten was dat zij nadrukkelijk aanwezig moeten zijn – of zijn geweest 
– binnen het proces: niet slechts als actoren om rekening mee te houden, maar als actoren met een actieve rol 
binnen het project.  
 Projecten die nog aan het begin van het traject staan zijn talrijk: in vooronderzoek zijn al talrijke 
projecten voorbij gekomen, zoals het Boekhuis in Amersfoort, waar een oude bibliotheek door burgers wordt 
omgebouwd tot appartementencomplex in zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap (Bibliotheek 
Zonnehof wordt Boekhuis, 2016), of Nieuw Brabantia in Waalre, waar een aantal huizen in eigen beheer gebouwd 
moet worden (BIEB, 2016a). Veel van dit soort projecten overstijgen echter niet het niveau van één of enkele 
gebouwen, waardoor het geheel aan verschillende actoren waar mee samengewerkt moet worden betrekkelijk 
klein blijft. Projecten die in private opdracht afgerond zijn, zijn er ook in grote getale: voorbeelden zijn De 
Kersentuin in Utrecht (De Kersentuin, 2016) en de Bloemenbuurt-Zuid in Eindhoven (BIEB, 2016b). Deze 
projecten zijn echter vaak kort geleden voltooid, waardoor het lastig is om in te gaan op de uiteindelijke gevolgen 
van de private inspanningen in de ruimte.  
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Een ‘typische’ selectie van de cases laat het beste zien hoe de praktijk normaliter werkt (Boeije e.a., 2009). 
Doordat de typische situatie bij plannen in private handen echter vaak nog kleinschalig zijn, of te kort geleden 
gerealiseerd, zou een typische selectie echter weinig informatie opleveren. Daarom is er gekozen voor 
‘theoretische selectie’, waarbij gelet is op de grootte van projecten, de fase waarin zij zich bevinden, en de 
betrokkenheid van burgers. 
 
Beschrijving cases 
De eerste case die geselecteerd is, is Almere Oosterwold. Dit is een nu nog overwegend agrarisch gebied tussen 
Almere en Zeewolde, waar de gebiedsinrichting volledig aan het eigen initiatief van bewoners en bedrijven wordt 
overgelaten (Maak Oosterwold, 2016). De gemeente Almere en Zeewolde stellen dat Oosterwold een gebied 
wordt met “maximale vrijheid aan initiatieven”, en dat het zich organisch moet gaan ontwikkelen. Het moet 
daarnaast een duurzame en zelfvoorzienende wijk worden (gemeente Almere & gemeente Zeewolde, 2013, p. 
7). Het is interessant om te zien hoe een project dat nog echt van de grond moet komen, georganiseerd wordt, 
en welke samenwerkingsverbanden er al bestaan. In tegenstelling tot veel projecten als het Boekhuis 
(Bibliotheek Zonnehof wordt Boekhuis, 2016) en Nieuw Brabantia (BIEB, 2016a) is dit een project dat zich over 
een groot gebied uitstrekt, waar meerdere deelprojecten zullen ontstaan. Er zal dus tussen initiatiefnemers ook 
in bepaalde mate moeten worden samengewerkt. 

EVA-Lanxmeer in Culemborg is een wijk die al afgerond is. Volgens de website van de wijk is EVA-
Lanxmeer niet alleen vanuit privaat initiatief gebouwd: er wordt nu samengewerkt “in de gezamenlijke tuin van 
hun hof, in het beheer van het openbaar groen, in het delen van autos, in de opwekking van duurzame energie 
en in de  ontwikkeling van stadsboerderij Caetshage” (EVA-Lanxmeer, 2016). De wijk begon vorm te krijgen in je 
jaren ’90 van de vorige eeuw, waardoor er nu wellicht goed te zien is welke gevolgen de private samenwerking 
voor de daadwerkelijke realisatie en huidige situatie had en heeft.  

Als project dat tussen de beginfase en de realisatie in zit, is de Wagenwerkplaats in Amersfoort gekozen. 
Dit is een oude werklocatie van de Nederlandse Spoorwegen en nu een plek waar verschillende creatieve 
ondernemingen een plek hebben gevonden (Wagenwerkplaats, 2016). In de toekomstmoet het een levendige 
wijk worden waar wonen en werken gecombineerd worden (H+N+S Landschapsarchitecten & IMOSS, 2016). Het 
is interessant om te zien wat de rol van de huidige gebruikers van het gebied is. Daarnaast is er al een zekere 
mate van zelfvoorziening in het gebied (Wagenwerkplaats, 2016), en wat de invloed van de toekomstplannen 
van het gebied hierop zal zijn, is de vraag. In onderstaande figuur 3.1 staan de locaties van Oosterwold (1), de 
Wagenwerkplaats (2) en EVA-Lanxmeer (3) weergegeven. 
 
Figuur 3.1 De locaties van de onderzochte cases. 
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3.2 Dataverzameling 
 
Naast stromingen in kwalitatief onderzoek zijn er ook nog verschillende methoden voor dataverzameling, zoals 
interviews en observaties. In dit onderzoek worden de resultaten met behulp van interviews vergaard, omdat 
deze vorm van kwalitatief onderzoek bij uitstek geschikt is om houdingen en ervaringen van respondenten ten 
opzichte van bepaalde zaken te achterhalen (Maso, 1987). Ook binnen deze soort van kwalitatief onderzoek zijn 
meerdere vormen te vinden – gestructureerde interviews, ongestructureerde, en een tussenvorm: semi- of half-
gestructureerde interviews. Deze laatste twee typen worden ook wel open interviews genoemd (Merriam, 1998 
in: Boeije e.a., 2009). In dit onderzoek is er vooral gebruik gemaakt van open interviews, en dan de semi-
gestructureerde variant. In deze vorm kan er namelijk wel gericht op bepaalde onderwerpen aangestuurd 
worden, maar blijft er ruimte voor onverwachte informatie – iets wat bij een volledig gestructureerd, gesloten 
interview – in veel mindere mate mogelijk is.  

In bijlage I en II staan de topic lists voor de interviews weergegeven. Er is een aparte topic list voor de 
private en publieke partijen, aangezien hun rol binnen projecten waarschijnlijk sterk verschilt. De topic lists zijn 
onderverdeeld op basis van de deelvragen, die samen de centrale vraag beantwoorden. Een overzicht van de 
respondenten staat in de tabel (3.1) hieronder: 
 
Tabel 3.1 Respondenten onderzoek.  

Project Actor Partij Rol 

Oosterwold Ivonne de Nood Publiek Gebiedsregisseur Oosterwold 

Jan Pieter Baas Privaat Secretaris kavelwegvereniging Tureluurweg Noord 

Tjalf Bloem Privaat Initiatiefnemer 168 

Wagenwerkplaats Rachel Broekmeulen Publiek Projectleider Wagenwerkplaats vanuit gemeente 
Amersfoort 

Rogier de Lindt Privaat Ontwikkelaar Wagenwerkplaats vanuit NS Stations 

Joke Sickmann Privaat “Aanjager” burgerinitiatief Wagenwerkplaats 

EVA-Lanxmeer Martin Bonouvrié Publiek Destijds projectsecretaris en –leider EVA-Lanxmeer 
vanuit gemeente Culemborg 

Marleen Kaptein Privaat Oprichter Stichting EVA 

Martine Kriesch Privaat Secretaris Stichting Terra Bella 

 

3.3 Data-analyse 
 
De data die gegenereerd zijn bestaan uit tekst, die door middel van opnames in geschreven tekst omgezet zijn. 
Om resultaten te behalen uit deze lange stukken tekst, werd er gecodeerd: dit is het categoriseren van gegevens 
(Boeije e.a., 2009). Er is hierbij gebruik gemaakt van de inductieve analysemethode, waarbij de theorie die 
verzameld is niet leidt tot hypothesen, maar als leidraad dient om de blik op de gegevens “te scherpen” (Boeije 
e.a., 2009, p. 168). Met deze methode staat volgens Boeije e.a.(2009) namelijk hetgeen de respondenten zeggen 
centraal: op deze manier werd er zoveel mogelijk ruimte gegeven voor eigen input van de geïnterviewde 
personen. 

De analyse vond plaats aan de hand van de deelonderwerpen die in de topic lists (bijlage I & II) staan 
aangegeven. Deze topic lists zijn samengesteld met behulp van de theorieën die in het theoretisch kader naar 
voren zijn gekomen. Op basis van de categorieën in de topic lists zijn de antwoorden van de respondenten 
gekoppeld aan de deelvragen, waarna deductief gecodeerd is. Dit wil zeggen dat er vanuit de theorie naar 
uitspraken gezocht is die daarbij passen. Daarnaast zijn de resultaten van de afgenomen interviews constant 
vergeleken met de interviews die daarvoor al gehouden waren. Hiermee kon gerichter gevraagd worden naar 
opvallende verschijnselen die al naar voren waren gekomen. Volgens Boeije e.a. (2009) kan er op deze manier 
naar patronen in de antwoorden worden gezocht.  
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3.4 Ethiek  
 
De kwaliteit van onderzoek is belangrijk: dit betekent dat de resultaten controleerbaar moeten zijn. Boeije e.a. 
(2009) stellen dat onderzoekers een reflexieve houding ten opzichte van hun eigen onderzoek moeten hebben, 
zodat bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd worden. 
 

3.4.1 Betrouwbaarheid 
 
Open interviews zijn nuttig om eigen input van respondenten uit te lokken, maar ze vergroten wel de kans op 
niet-systematische fouten in onderzoek (Boeije e.a., 2009). Dit komt doordat open interviews het moelijker 
maken om bij alle respondenten dezelfde onderwerpen aan te snijden. Dit risico werd in dit onderzoek ingeperkt, 
door semigestructureerde interviews te huoden. Doordat er al theorieën en concepten zijn verzameld er met 
interviewen begonnen werd, was de kans kleiner dat er systematisch naar verkeerde concepten werd gevraagd 
bij respondenten (Boeije e.a., 2009). Er hoorde in principe herhaling op te treden in de antwoorden van 
respondenten, doordat er  topic lists zijn opgesteld voor interviews. De feitelijke antwoorden verschillen door de 
variëteit in projecten wel, maar er zit wel overlap in de vorm van antwoorden.  
 Daarnaast werd door het interviewen van meerdere actoren bij de drie cases gezorgd voor de 
mogelijkheid tot triangulatie: dit betekent dat er vanuit verschillende perspectieven gekeken werd naar de 
projecten (Boeije e.a., 2009).  
 

3.4.2 Validiteit 
 
Door de verschillende kanten van de praktijk van de drie cases te belichten ontstond er een beeld dat – naast dat 
het breder is dan een enkelzijdig onderzoek – gedekt is door het principe van hoor en wederhoor: tegenstrijdige 
ervaringen of mogelijk tegenstrijdige beweringen konden gesignaleerd, en verder onderzocht worden. De 
mogelijkheid tot gekleurde uitkomsten werd zoveel mogelijk ingeperkt. Deze triangulatie heeft – naast dat het 
voor betrouwbaarheid zorgde – bijgedragen aan de validiteit van dit onderzoek. 

Dat dit onderzoek zo betrouwbaar en valide mogelijk is uitgevoerd, betekent niet dat de resultaten 
zomaar naast ieder project kunnen worden gelegd: de situatie per project, actoren en locatie verschilt te veel 
om conclusies te trekken over alle voorbeelden van private partijen die publieke verantwoordelijkheden 
overnemen. Wel is dit onderzoek reproduceerbaar, doordat er onderwerpen aan bod komen die in principe bij 
ieder project waar er sprake is van private inrichting of privaat beheer voorkomen, en de projecten – ondanks 
de verschillen – alle drie gelijkenissen vertonen. Hoewel er dus niet gegeneraliseerd kan en mag worden (Boeije 
e.a., 2009), kunnen de methoden wel gebruikt worden in vervolgonderzoek naar het Nederlandse ruimtelijk 
beleid. 
 

3.4.3 Privacy 

 
Het van twee kanten belichten van onderzoek kan ook voor onethische kwesties leiden. Als er conflicten zijn 
tussen partijen bij één van de drie cases, en deze worden beiden geïnterviewd, kan er over en weer met modder 
gegooid worden. Het was daarom van belang dat er transparantie was ten opzichte van respondenten: er is 
daarom voor er een interview plaats vond vermeld dat meerdere betrokken partijen bij projecten geïnterviewd 
werden. Daarnaast is het van belang dat de anonimiteit van respondenten gewaarborgd werd als zij dat wenselijk 
achtten. Daarom is er voor het starten van de opnames altijd gevraagd naar toestemming hiervoor, en is er altijd 
gevraagd of de naam van de respondenten genoemd mocht worden.  
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RESULTATEN 
 
Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten aan de hand van de drie deelvragen die in de inleiding gesteld zijn. Hierbij 
wordt per deelvraag ook een terugkoppeling gemaakt naar de literatuur die in het theoretisch kader naar voren 
komt.   
 

4.1 Verantwoordelijkheden 
Aan welke partijen worden publieke ruimtelijke verantwoordelijkheden overgedragen &  
welke verantwoordelijkheden worden overgedragen? 
 
Om een duidelijk beeld te scheppen van welke partijen welke verantwoordelijkheden hebben wordt per case 
een kort overzicht gegeven van de verschillende betrokken partijen. Hierna wordt ingegaan op welke 
verantwoordelijkheden de overheid en de burgers hadden en hebben in de verschillende projecten. In 
onderstaande tabel (4.1) staan eerst de verantwoordelijkheden per partij uitgelicht.  
 
Tabel 4.1 Verantwoordelijkheden Oosterwold, de Wagenwerkplaats en EVA-Lanxmeer. 

Verantwoordelijkheden Publiek Privaat 

Bestuurlijk  Met initiatief komen* 
 Faciliteren ontwikkelingen 
 Wijzigen bestemmingsplan 
 Controlefunctie 

 Met initiatief komen* 
 Beheer van de (openbare) ruimte 

Economisch  Ruimte laten aan marktwerking   Gebiedsontwikkeling dragen  

Sociaal    Sociale woningbouw bevorderden  Sociale cohesie bevorderen 

*Zowel verantwoordelijkheid van publieke als private partijen (verschilt per case). 
 

4.1.1 Oosterwold 

  
In Oosterwold wordt allereerst samengewerkt tussen vijf overheden, vertelt Ivonne de Nood, gebiedsregisseur 
van het gebied. Zij is een aparte partij die tussen deze overheden en de andere actoren in staat. De vijf overheden 
zijn gemeente Almere en gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, het Waterschap Zuiderzeeland en de 
Provincie Flevoland. Een andere belangrijke groep actoren bestaat uit de initiatiefnemers. Deze zijn vaak ook 
georganiseerd in de zogenaamde ‘kavelwegverenigingen’. Daarnaast spelen Vitens en Liander een belangrijke rol 
in het gebied, aangezien zij de partijen zijn die voor de water- en stroomvoorziening zorgen (zie ook figuur 4.1). 
Hoewel Vitens en Liander beiden semi-overheidsinstellingen zijn, gedragen ze zich in Oosterwold vooral als 
marktpartij, zoals op te maken is uit hun interactie met de gemeente Almere: De Nood vertelt namelijk dat er 
geen bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen deze nutspartijen en de (wel onderling overleggende, zie p. 41) 
overige overheden die bij Oosterwold betrokken zijn. Ze zullen hierom in het verdere onderzoek als marktpartij 
worden aangeduid. Jan Pieter Baas – secretaris van kavelwegvereniging Tureluurweg Noord – en Tjalf Bloem – 
initiatiefnemer in Oosterwold – geven aan dat er nog veel meer partijen komen kijken bij de gebiedsontwikkeling. 
Zo stelt de brandweer eisen aan de wegen die worden aangelegd, maar is een grondeigenaar als Staatsbosbeheer 
ook een partij waar in sommige gevallen rekening mee moet worden gehouden.  
 
Publieke verantwoordelijkheden  
Hoewel er in Oosterwold door burgers zelf gebouwd wordt, geeft De Nood aan dat de gemeente Almere wel 
verantwoordelijk blijft rondom vergunningen. Er moet niet alleen een bouwvergunning worden aangevraagd, 
maar ook een watervergunning. Deze watervergunning wordt getoetst door het Waterschap en de 
Omgevingsdienst. Vooral de gemeente Almere heeft volgens haar daarnaast een definiërende rol: wat de 
gemeente precies los laat en welke verplichtingen en bevoegdheden de gemeente behoudt staat echter bewust 
nog niet vast. De gemeente heeft al wel regels opgesteld waaraan plannen moeten voldoen: de tien spelregels 
van Oosterwold (Maak Oosterwold, 2017). Daarnaast stelt ze dat – hoewel de ruimte aan de burger wordt 
gegeven om te ontwikkelen – niet alles kan worden losgelaten: 
 
“Je zou kunnen zeggen: je moet top-down dus echt wat doen, om op zo’n schaal, met zo’n type ontwikkeling 
bottom-up initiatieven ten volle te kunnen laten groeien en bloeien. Dan kun je niet even op een achternamiddag 
zeggen: ‘Nou ga je gang’, want je moet er toch het één en ander voor regelen. Dus ik vind het zelf ook niet terecht 
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dat je kan zeggen: ‘Ja, op het moment dat je heel veel vrijheden creëert voor initiatieven, dan ga je op je handen 
zitten’. Nee, dan moet je hartstikke hard werken”. 

(De Nood, 2016) 
 
De Nood speelt hier als gebiedsregisseur vooral een faciliterende rol in. Wanneer initiatiefnemers er niet uit 
komen – hetzij qua procedure om te beginnen met bouwen, hetzij qua afspraken met andere partijen als Vitens 
– kijkt de gebiedsregisseur kritisch mee. De “goede ruimtelijke ordening” die van de gemeente verlangd wordt 
in de WRO (Overheid, 2016, artikel 3.1) zit hem hier volgens haar niet zozeer in het zelf inrichten van de ruimte, 
maar meer in het zorgen dat de ontwikkelingen in Oosterwold planologisch en publiekrechtelijk goed verlopen. 
 Daarnaast heeft de gemeente een rol in het controleren van het beheer van de wegen die nog aangelegd 
moeten worden. De Nood vertelt over deze wegen: 
 
“Dat zijn private wegen maar openbaar toegankelijk. Ja dan hebben we uiteindelijk ook opgenomen van: stel er 
komt niks van de grond, en we krijgen daar klachten over, (…) dan zal de gemeente de initiatiefnemers erop 
aanspreken: ‘U heeft hier een zorgplicht. Ga dat doen’”.  

(De Nood, 2016) 
 
Een andere verantwoordelijkheid die gemeente Almere zichzelf gegeven heeft is het streven om een percentage 
van 30% beneden-modale woningen te ontwikkelen. De Nood geeft aan dat dit op dit moment lukt, maar dat de 
gemeente in het uiterste geval kavels voor dit soort woningen kan reserveren. Vitens is daarnaast een partij die 
belangrijk is in de drinkwatervoorziening: niet alle beoogde 15.000 huishoudens kunnen hun eigen waterput 
gaan slaan doordat er regels over boren zijn en het Waterschap dit tegen houdt – los van het feit dat het 
onpraktisch zou zijn. De Nood en Baas vertellen dat de kavelwegvereniging een rol speelt om het geheel 
inzichtelijker te maken. Er zou volgens Vitens per vereniging één aanspreekpunt moeten komen voor de 
nutsvoorzieningen, zodat de communicatie hierover soepeler kan verlopen. 
 
Private verantwoordelijkheden 
De daadwerkelijke invulling wordt echter volledig overgelaten aan private initiatiefnemers. De inrichting van het 
gebied wordt namelijk gedaan door burgers. Bloem vat samen welke verantwoordelijkheden de burger zoal heeft 
bij het inrichten van de eigen kavel:  
 

“Nou, het lastigste is toch wel het planologische traject. Je moet je inlezen van: ‘hoe werkt het eigenlijk?’ Want 

je moet specifiek voor Oosterwold een initiatiefplan maken, je schrijft wat je gaat doen. Vervolgens moet je een 
omgevingsvergunning aanvragen. Bouwen in strijd met het bestemmingsplan. Dan moet je een ruimtelijke 
onderbouwing maken. En tuurlijk, je kunt het allemaal uitbesteden, maar ik vind het juist leuk om het zelf te 
doen”.  

(Bloem, 2016) 
 
Ook het aanleggen van een weg langs de kavel hoort bij de regels van Oosterwold, evenals de eigen elektriciteits- 
en watervoorziening. Hoewel overheidsbedrijf Vitens de waterleidingen uiteindelijk aanlegt, is het wel de 
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers dat dit gebeurt: zij moeten met Vitens om tafel om hun plannen 
uit te laten voeren. 
 Hiernaast spelen burgers in het beheer van de ruimte ook een cruciale rol in Oosterwold. Burgers zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen in de wijk. De wegen die er nu al liggen worden volgens De 
Nood echter wel door de gemeente onderhouden. Het publiek groen, wegen en fiets- en wandelpaden die straks 
op de kavels van de initiatiefnemers komen te liggen moeten echter wel onderhouden worden door burgers zelf. 
In het geval van de wegen moeten hier verplicht verenigingen voor worden opgericht. Baas vertelt dat deze 
verenigingen ook de financiële verantwoordelijkheden dragen voor het onderhoud van de weg – het onderhoud 
hiervan moet dus ook door burgers betaald worden. Ook de brandveiligheid – de breedte van de weg is hier van 
belang, net als het zorgen voor blusvoorzieningen voor de brandweer – en de riolering behoort tot de 
verantwoordelijkheden van de burger in Oosterwold. 
 

4.1.2 Wagenwerkplaats 

 
De Wagenwerkplaats is voor het grootste gedeelte eigendom van NS Stations. Deze partij is dus een belangrijke 
actor in de inrichting en het beheer van het gebied. Daarnaast geeft Rogier de Lindt – ontwikkelaar van de 
Wagenwerkplaats vanuit NS Stations – aan dat er verschillende andere private actoren zijn die betrokken zijn bij 
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de inrichting en het beheer van de Wagenwerkplaats. Naast NS Stations is de vereniging Duurzaam 
Soesterkwartier een belangrijke partij. Deze is onderverdeeld in verschillende subgroepen, zoals het Groene 
Spoor, de Woonwerkplaats en de groep Visie & Reuring. Daarnaast is er ook een groep burgers die collectief 
opdrachtgever is van de te bouwen buurt Soesterhof: CPO Soesterhof. Ook SIESTA – Stichting Industrieel Erfgoed 
in de Stad Amersfoort – is een partij die zich heeft ingezet om de bebouwing in het gebied te behouden. 
Daarnaast is ook de gemeente Amersfoort een belangrijke partij in de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats.  

Een aantal van deze partijen houdt zitting in een samenwerkingsverband die de Kleine Regie 2.0 wordt 
genoemd: hierin zitten de grondeigenaren NS Stations, CPO Soesterhof en de TeKa Groep, een horeca- en 
evenementenorganisatie (TeKa Groep, 2017). Daarnaast zitten ook burgers als afgevaardigden van de 
Woonwerkplaats, de groep Visie & Reuring en het Groene Spoor in deze groep (zie voor een overzicht figuur 4.3). 
De Lindt geeft aan dat zo’n 70% van de gesprekken in de Kleine Regie over alledaagse beheerszaken van de 
Wagenwerkplaats gaan. 

 
Publieke verantwoordelijkheden 
Hoewel NS Stations eigenaar is van het grootste deel van de Wagenwerkplaats, vertelt De Lindt dat de gemeente 
Amersfoort erg betrokken is bij het maken van plannen. Rachel Broekmeulen – projectleider van de 
Wagenwerkplaats vanuit de gemeente – geeft aan dat de gemeente meewerkt aan Masterplan 
Wagenwerkplaats, en dat zij daar relatief veel invloed op heeft, aangezien de gemeente uiteindelijk de wijziging 
in het bestemmingsplan moet maken. Daarnaast geeft De Lindt aan dat NS Stations echt samenwerkt met de 
gemeente Amersfoort, ondanks dat de NS formeel opdrachtgever is. De rol van de gemeente gaat hierbij verder 
dan alleen het bestemmingsplan aanpassen: hij stelt hier namelijk bij dat de gemeente echt initiatief neemt, en 
niet alleen met wet- en regelgeving komt. NS Stations schikt zich ook naar deze rol: 
 
“Kijk, wij zijn de NS. Wij gaan niet bepalen wie waar, hoe woont in een gemeente. Dat bepaalt de gemeente, niet 
wij. Zo kijken wij er ook echt wel naar. Dus de gemeente heeft een hele belangrijke rol, maar formeel zijn wij 
opdrachtgever voor het Masterplan”.  

(De Lindt, 2016) 
 
Joke Sickmann – zelfgenoemd ‘aanjager’ van het burgerinitiatief rond het behoud van de Wagenwerkplaats – 
stelt hierbij dat de gemeente vanuit de opdracht om bestemmingsplannen te maken belang heeft in het gebied. 
Daar neemt de gemeente dus haar verantwoordelijkheid. Sickmann stelt hierbij wel dat zij het idee heeft dat 
gemeente Amersfoort zich minder verantwoordelijk voelt voor de Wagenwerkplaats dan voor andere 
gebiedsontwikkelingen, aangezien ze geen eigenaar is van het terrein, maar dit kan zij niet met zekerheid zeggen. 
 
Private verantwoordelijkheden 
Dat de gemeente geen eigenaar is leidt er toe dat NS Stations de Wagenwerkplaats privaat ontwikkelt (De Lindt, 
2016). Daarbij moet gesteld worden dat ook de NS in feite een publieke partij is (Bovens e.a., 2012), maar dat NS 
Stations door hun rol als projectontwikkelaar in dit onderzoek als marktpartij worden aangeduid. Zij willen de 
Wagenwerkplaats namelijk uiteindelijk met winst verkopen. De burger heeft hier echter een cruciale rol in, stelt 
De Lindt: zij zijn niet zo zeer verantwoordelijk voor de proceskant van de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats 
– burgers zijn vaak niet in staat om zelfstandig zo’n proces te leiden – maar ze leveren wel input voor de inrichting 
van het gebied. Broekmeulen bevestigt deze rol van de burgers. Gevraagd naar de rol van de burgers bij de 
ontwikkeling van de Wagenwerkplaats antwoordt zij: 
 
“Die houden ons op het rechte pad denk ik altijd. Bijvoorbeeld: wij hebben een aantal eisen aan duurzaamheid 
binnen deze gemeente. Wij zijn ook best wel een gemeente die zich daar sterk voor maakt. Dat wij CO2-neutraal 
zijn in 2030 enzovoort. Maar de omwonenden – bewoners van het Soesterkwartier en Duurzaam Soesterkwartier 
–  hebben gewoon zelf een duurzaamheidsvisie gemaakt voor de Wagenwerkplaats en aan ons aangeboden”.  

(Broekmeulen, 2016) 
 
Sickmann vertelt dat de burgers geen echt tastbare verantwoordelijkheid hebben voor de inrichting van de 
Wagenwerkplaats, maar dat er een bepaalde morele verantwoordelijkheid is die zij voelen voor het gebied. De 
verantwoordelijkheid die de burgers voelen voor de Wagenwerkplaats, wordt volgens De Lindt erkend door NS 
Stations, waardoor de burgers ook de ruimte krijgen om invloed uit te oefenen op het gebied. Hij benadrukt wel 
dat – zich vrijwillig inzettende – burgers volgens hem niet volledig verantwoordelijk kunnen zijn voor 
gebiedsontwikkeling, aangezien er rond burgers een hoge mate van vrijblijvendheid hangt: 
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“Als die dame van SIESTA niet naar de Kleine Regie komt omdat ze wat anders wil doen, dan ga ik natuurlijk niet 

afgeknapt zitten bellen, van: ‘Wat maak je me nou?’ Zo werkt het gewoon niet”.  
(De Lindt, 2016) 

 
Een verantwoordelijkheid die wel naar burgers is gegaan, is een deel van het beheer van de Wagenwerkplaats. 
Zo wordt de beveiliging van het terrein op dit moment geregeld door de gebruikersvereniging, en dus niet door 
de gemeente of NS Stations. Opvallend is dus dat NS Stations niet verantwoordelijk is voor de beveiliging van 
haar eigen terrein. Het onderhoud van de ruimte wordt echter wel bekostigd door NS Stations, vertelt De Lindt. 
NS Stations wil er volgens hem nog niet aan om het budget over te dragen aan de gebruikersvereniging of een 
andere burgerpartij, maar de hovenier wordt wel direct benaderd door de gebruikers van de Wagenwerkplaats 
als er onderhoud gepleegd moet worden. De gemeente is op de Wagenwerkplaats dus niet verantwoordelijk 
voor het beheer. 
 

4.1.3 EVA-Lanxmeer 

 
Uit interviews met Martin Bonouvrié – toenmalig projectleider vanuit de gemeente Culemborg – en Marleen 
Kaptein – de oprichtster van Stichting EVA (Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies) – blijkt dat 
de partijen die in de ontwikkeling van EVA-Lanxmeer het voortouw namen vooral Stichting EVA en de gemeente 
Culemborg waren. Zij vormden een projectgroep. Hierbij werden echter wel de woningcorporatie en een groep 
toekomstige bewoners in een vroeg stadium betrokken, zoals beide respondenten aangeven. Vanuit de publieke 
sector was in het geval van EVA-Lanxmeer dus de gemeente Culemborg betrokken, terwijl de private actoren 
bestonden uit de Stichting EVA en burgers, maar ook de woningcorporatie. Daarnaast geeft Kaptein aan dat de 
gemeente nadrukkelijk besloten heeft geen projectontwikkelaar in de arm te nemen bij de ontwikkeling van de 
wijk, maar dat er direct een aannemer geselecteerd is. 

Het beheer in EVA-Lanxmeer wordt gedaan door verschillende partijen (zie figuur 4.5). Bonouvrié en 
Martine Kriesch – secretaris van Stichting Terra Bella – geven aan dat een deel van het beheer door bewoners 
van de wijk wordt gedaan, net als het beheer van een warmtenet. Deze stichting – Thermo Bello – en Terra Bella 
worden daarnaast gecontroleerd door de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL), waar in principe alle 
bewoners van de wijk lid van zijn. Stichting Terre Bella is niet dagelijks bezig met het beheer van de openbare 
ruimte: Kriesch geeft aan dat er twee hoveniersbedrijven zijn die worden aangestuurd, en dat de bewoners zelf 
slechts een aantal dagen in het jaar aan de slag gaan. 
 
Publieke verantwoordelijkheden 
Gemeente Culemborg heeft volgens Bonouvrié samen met Stichting EVA een Programma van Eisen opgesteld 
voor de bouw van EVA-Lanxmeer. Volgens Kaptein hebben de gemeente en haar stichting het voortouw 
genomen in de ontwikkeling van de wijk. Deze twee partijen waren opdrachtgever. De gemeente had hierbij 
volgens haar een belangrijke taak in het zorgen dat de ontwikkeling van de grond kwam, en nam de rol van 
projectontwikkelaar op zich door direct een aannemer selecteren: 
 
“Zij hebben de grond gekocht, het proces grotendeels gefinancierd. En de gemeente is verantwoordelijk geweest 
voor de aanleg van de infrastructuur. Dus de gemeente is verantwoordelijk geweest voor de aanleg van het 
stedenbouwkundig plan, inclusief alle doelen van het EVA-concept waar zij zich achter hadden geschaard, en dan 
daarna ook voor de begeleiding van opdrachtgeverschap tot aan de uitvoering van de bouw. En later zijn ze 
verantwoordelijk geweest voor het goedkeuren van bouwplannen van individuele architecten en bewoners”.  

(Kaptein, 2016) 
 
Bonouvrié vertelt dat de projectgroep die gevormd is met de gemeente, Stichting EVA, de woningcorporatie en 
burgers dan wel heeft gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor EVA-Lanxmeer, de financiële 
verantwoordelijkheid voor het project bleef bij de gemeente.  

In het beheer heeft de gemeente zich wat meer teruggetrokken. Het grote onderhoud – zoals het 
schoonhouden van stoeptegels – wordt volgens Kriesch nog door de gemeente gedaan, maar het grootste deel 
van het onderhoud van de openbare ruimte wordt door burgers in de Stichting Terra Bella gecoördineerd. Hier 
heeft de gemeente nog wel een controlefunctie in: er wordt twee keer per jaar door de gemeente en leden van 
Terra Bella bekeken hoe het onderhoud gedaan is. Daarnaast is de financiële verantwoordelijkheid hier ook voor 
de gemeente: zij geven een budget aan de burgers om de ruimte te onderhouden. 
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Private verantwoordelijkheden 
De gemeente betaalt het onderhoud van de openbare ruimte in EVA-Lanxmeer dus, maar hoe het geld besteed 
wordt is de keuze van de burger. Zij sturen hoveniers aan die het onderhoud verzorgen, en zijn hiermee 
verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Daarnaast is één van de doelen van Terra Bella het bij het betrekken 
van de inwoners bij het onderhoud in de buurt, vertelt Kriesch. Hoewel de burgers niet elke dag zelf het 
onderhoud doen, zijn er een aantal dagen in het jaar waar de bewoners zelf aan de slag gaan. Het grootste 
voordeel aan het zelf beheren van de ruimte is volgens haar het maatwerk wat ze als Terra Bella kunnen leveren: 
hierdoor houden ze vaak geld over van het budget dat ze van de gemeente krijgen, waardoor ze extra projecten 
kunnen doen. Bonouvrié vertelt hierover: 
 
“En daarvan zeiden wij van: ‘Goh, als die bewoners dat zelf doen, dan creëer je enerzijds betrokkenheid’. 
Anderzijds kan het misschien goedkoper dan dat de gemeente het doet. (….) Als de bewoners dat doen, houden 
ze geld over, en met dat geld kunnen ze dan weer dingen doen die in de wijk gerealiseerd kunnen worden”. 

 (Bonouvrié, 2016) 
 
Een andere beheerfunctie die door burgers wordt ingevuld is het dagelijks bestuur van een warmtecentrale die 
de meeste panden in de wijk verwarmt. Bonouvrié vertelt dat deze taak overgenomen is van Vitens, dat zich 
alleen nog op drinkwatervoorziening wou richten. Kaptein zegt dat de gemeente Culemborg toen heeft gezegd 
dat de BEL deze taak wel kon oppakken. Vervolgens hebben energie-experts die in de wijk woonden deze taak 
op zich genomen, in samenwerking met andere geïnteresseerde bewoners. 
 Hoewel de burger in EVA-Lanxmeer dus een groot deel van het onderhoud coördineert, is hun rol in het 
inrichten van de wijk geringer geweest. Volgens Bonouvrié moet dit wel in de tijd geplaatst worden, want er is 
voor de jaren ’90 wel veel inspraak vanuit burgers geweest bij het inrichten van de wijk. Daarnaast zijn er in latere 
fases van de ontwikkeling van EVA-Lanxmeer woningen gebouwd in particulier opdrachtgeverschap, vertelt 
zowel Bonouvrié als Kaptein. Het is echter niet zo dat de burger leidend is geweest in de ontwikkeling van de 
wijk. 
 

4.1.4 Wie doet wat? 
 
Hoewel de burger in alle drie de cases verantwoordelijkheden heeft gekregen in de ruimte – hetzij vooral in het 
beheer, hetzij in zowel in het beheer als in de inrichting – is de gemeente nog steeds een belangrijke partij. De 
publieke sector heeft bijvoorbeeld in Oosterwold nog een sterk regelgevende rol in de gebiedsontwikkeling, 
ondanks de ruimte voor initiatieven van burgers. Ook op de Wagenwerkplaats heeft de publieke sector – de 
gemeente Amersfoort – nog een vinger in de pap, ondanks dat zij geen eigenaar is van het gebied. Daarnaast 
heeft de gemeente in Oosterwold en EVA-Lanxmeer een controlerende functie bij het beheer van de ruimte.  
 Hierin lijkt de rol die aan de overheid wordt toebedeeld door Thomas Hobbes terug te komen: de 
overheid is er om orde te houden, zodat het welzijn van de bevolking gewaarborgd kan worden (Hardin, 1999). 
Wel is terug te zien dat de overheid een meer faciliterende rol inneemt in gebiedsontwikkeling en het beheer 
van de ruimte, zoals ook Bovens e.a. (2012) en Howlett e.a. (2009) waarnemen. Ondanks dat er hier dus een 
meer bottom-up systeem lijkt te ontstaan, is er een duidelijke invloed vanuit de overheid. In Oosterwold – waar 
de burger wordt uitgenodigd het initiatief te nemen – blijft de gemeente Almere bijvoorbeeld wel voorwaarden 
stellen waar ontwikkelingen aan moeten voldoen.  
 
Het laissez-faire beleid dat Olssen en Peters (2005) voorstellen lijkt wat dit betreft niet te aarden in de drie cases. 
Wel is te zien dat de overheid in Oosterwold en op de Wagenwerkplaats een meer voorwaarden scheppende rol 
aanneemt, en niet zozeer de leiding neemt in de daadwerkelijke invulling van deze gebieden. Deze invulling 
gebeurt hier door burgers en private ontwikkelaars. EVA-Lanxmeer kende een sterkere invloed van de gemeente 
– dit wel in samenwerking met een private stichting en een relatief grote betrokkenheid van burgers. 
 De burger heeft in alle drie de cases een belangrijke rol in het beheer van de ruimte. In Oosterwold is er 
nagenoeg geen publieke ruimte, maar wordt moet de private ruimte collectief beheerd worden. Op de 
Wagenwerkplaats zijn NS Stations en burgers verantwoordelijk voor het beheer van de private ruimte, en in EVA-
Lanxmeer is de burger verantwoordelijk voor een groot deel van het onderhoud in de openbare ruimte.  
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4.2 Samenwerking en constructies 
Wat voor constructies ontstaan er bij het overdragen van verantwoordelijkheden? 
 
Er vindt veel samenwerking plaats tussen verschillende partijen in de drie projecten die onderzocht zijn. Om hier 
een beeld van te geven wordt er gekeken naar de manier waarop de partijen per case samenwerken, en hoe de 
verschillende partijen georganiseerd zijn. Dit gebeurt aan de hand van de drie groepen die door Driessen e.a. 
(2012)  geformuleerd zijn: de overheid, marktpartijen (in dit geval dus vooral de feitelijke 
semioverheidsinstanties NS Stations, Vitens en Liander) en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast wordt er 
aan de hand van de kenmerken die door Driessen e.a. aan governance-constructies worden toegeschreven 
gekeken hoe de samenwerking is georganiseerd. 
 

4.2.1 Oosterwold 
 
In Oosterwold zijn de belangrijkste partijen de gemeente Almere en de burgerinitiatieven. Daarnaast zijn er nog 
verschillende publieke en private partijen die van belang zijn in het samenwerkingsproces van het gebied. 
 
Initiatiefnemers 
Hoewel de burger het initiatief neemt voor de ontwikkelingen in Oosterwold, is het de overheid geweest die het 
initiatief heeft genomen voor de manier van ontwikkelen die in Oosterwold toegepast wordt, vertelt De Nood. 
Er is dus eigenlijk sprake van een soort paradox: de overheid bepaalt top-down dat er bottom-up ontwikkeld 
moet worden. De Nood geeft echter wel aan dat dit wel vanuit geluiden vanuit de samenleving is gekomen. 
Daarnaast zijn op dit moment burgers de initiatiefnemers voor de daadwerkelijke invulling van het gebied.  
 De initiatiefnemers in Oosterwold hebben zich wel te houden aan de regels die vooraf door de overheid 
gesteld zijn, vertelt zowel Baas als Bloem. Er is daarentegen geen welstandscommissie in Oosterwold, waardoor 
de burger wel zelfstandig kan bepalen hoe zijn of haar huis er uit komt te zien. Het grondgebruik per kavel ligt 
echter wel vast in de plannen die vooraf door de overheid gesteld zijn, bevestigt De Nood. Als hieraan niet 
voldaan wordt, krijgt de initiatiefnemer geen toestemming om te beginnen met bouwen. 
 
Interactie 
Er vindt op verschillende terreinen interactie plaats tussen de partijen die bij Oosterwold betrokken zijn. Zo 
vertelt De Nood dat er in het begin veel overleg is geweest tussen de nutspartijen, initiatiefnemers en de overheid 
om de water- en stroomvoorziening te regelen. Het principe is wel dat de initiatiefnemers er samen uitkomen. 
Als dit niet lukt – er is namelijk geen sprake van een formeel samenwerkingsverband tussen nutsbedrijven en 
initiatiefnemers – is de gebiedsregisseur er om waar nodig te helpen: 
 
“En dan vind ik het wel een rol van mij – als gebiedsregisseur – om daar waar dit soort kwesties vastlopen te 
kijken van: ‘Goh, welk gesprek, op welke tafel, op welke manier, kan ik organiseren – faciliteren (…)’”.  

(De Nood, 2016) 
 
Ondanks dat de private partijen zoveel mogelijk samen tot oplossingen moeten komen, zijn er wel formele regels 
waardoor de gemeente Almere van invloed is op het gebied: vooral met betrekking tot de vergunningen voor 
het bouwen is er veel controle vanuit de gemeente, alsook bij het controleren van de statuten voor nieuw op te 
richten kavelwegverenigingen, aldus Bloem. 
 
Niet alleen tussen de verschillende soorten partijen vindt er overleg en interactie plaats. Ook tussen de vijf 
betrokken overheden vindt er vijf keer per jaar bestuurlijk overleg plaats. Hierbij is ook De Nood als 
gebiedsregisseur aanwezig. Daarnaast geeft Baas aan dat er al samenwerking is tussen verschillende 
kavelwegverenigingen. Deze samenwerking is niet formeel, er vindt dus wel interactie plaats tussen deze 
verenigingen – zeker rond de invulling van het tracé van bijvoorbeeld de waterleidingen. Daarnaast vindt er ook 
uitwisseling van informatie plaats tussen de verschillende initiatiefnemers, vertelt Bloem. Hoewel hij voor 
procesmatige vragen eerder naar de gebiedsregisseur zou stappen, kan hij met technische en andere vragen 
terecht bij andere initiatiefnemers in Oosterwold. In figuur 4.1 staat een schematische weergave van een 
voorbeeld van de samenwerking in Oosterwold. Hier zijn de overige instanties die nog regels stellen – zoals de 
brandweer – buiten gelaten om het organogram overzichtelijk te houden. 
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Figuur 4.1 Organogram Oosterwold. 
 

 
   

Vorm van planning 
Als er naar de vormen van governance wordt gekeken die Driessen e.a. (2012) beschrijven, is te zien dat de 
praktijk in Oosterwold op het eerste gezicht sterk naar self-governance neigt: initiatiefnemers hebben behoorlijk 
veel vrijheid in het inrichten van hun kavels, en krijgen zelf de verantwoordelijkheid om het beheer van wegen 
te regelen met de andere bewoners, alhoewel de overheid in eerste instantie het initiatief heeft genomen om 
op deze manier te plannen. Als er beter wordt gekeken naar deze verantwoordelijkheden, blijkt echter dat de 
autonomie van de burger in de praktijk veel geringer is: de initiatiefnemers moeten zich houden aan allerlei 
vooraf gestelde regels, en de afspraken die zij maken over het beheer van de ruimte worden gecontroleerd door 
de gemeente Almere. Ook Driessen e.a. (2012) plaatsen de kanttekening al dat aan enige overheidsbemoeienis 
niet te ontkomen is.  

Toch komt de praktijk in Oosterwold niet helemaal overeen met self-governance: waar vooral de burger 
initiatief neemt tot ontwikkelen en hierbij te maken heeft met regels van de gemeente Almere, is de rol van de 
markt relatief klein. Daarnaast heeft de markt eigenlijk geen contact met de overheid: alleen als daar vanuit de 
initiatiefnemers behoefte aan is, vertelt De Nood. Een aanpassing aan het model van Driessen e.a. (2012, pp. 
146-147) laat daarom het volgende zien (figuur 4.2): de overheid en de burger hebben veel contact, net als de 
burger en de nutspartijen (weergegeven als markt). De overheid en deze nutsbedrijven hebben slechts 
sporadisch contact. Vandaar de stippellijn. 
 
Figuur 4.2 Governance in Oosterwold (Naar: Driessen e.a., 2012, pp. 146-147). 
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4.2.2 Wagenwerkplaats 
 
Op de Wagenwerkplaats is er een minder prominentere rol voor de burger. NS Stations is de eigenaar van het 
grootste deel van het terrein, maar werkt nauw samen met de gemeente Amersfoort en de burger – zij het op 
informele basis. 
 
Initiatiefnemers 
Sickmann en De Lindt vertellen dat de NS eerst van plan was de gebouwen op de Wagenwerkplaats te slopen. 
Toen hebben burgers een initiatief gestart waarmee zij de bebouwing wilden behouden. Op dit gebied kan 
gezegd worden dat de burger echt de initiatiefnemer is geweest. In het vervolg van de inrichting van de 
Wagenwerkplaats ligt dit echter ingewikkelder: De Lindt vertelt dat toen de gebouwen op de Wagenwerkplaats 
eenmaal tot monument waren verklaard – op initiatief van SIESTA – NS Stations een andere strategie heeft 
gekozen voor de gebiedsontwikkeling. Broekmeulen zegt hierover: 
 
“Zeker bij de Wagenwerkplaats begint en eindigt het bij de burger. (….) Zonder de burgers was de 
Wagenwerkplaats absoluut niet zo geweest, en dat is nog steeds zo”.  

(Broekmeulen, 2016) 
 
De Lindt geeft echter wel aan dat zij de initiatiefnemer zijn voor de fase van ontwikkeling die nu bezig is. Hoewel 
de burger dus de eerste stap heeft gezet trekt de NS nu de kar, stelt hij. 
 Wel nemen burgers nog steeds het initiatief in bepaalde projecten: zo vertellen zowel De Lindt als 
Broekmeulen dat omwonenden uit het Soesterkwartier een duurzaamheidsvisie hebben gemaakt voor de 
Wagenwerkplaats, en dat zij deze aan zowel NS Stations als de gemeente Amersfoort hebben aangeboden. 
Broekmeulen geeft aan dat de gemeente zich hard heeft gemaakt om deze visie ook daadwerkelijk te gebruiken 
als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied: dit is nu ook het geval. 
 
Interactie 
Dat een door burgers aangedragen plan het uitgangspunt wordt voor een private gebiedsontwikkeling staat niet 
op zichzelf: rond de ontwikkeling en het beheer van de Wagenwerkplaats is een wirwar van 
samenwerkingsverbanden en werkgroepen ontstaan. Dat is niet vanzelf ontstaan: in de beginjaren van de 
ontwikkeling van de Wagenwerkplaats – zo vertelt Sickmann – was de gemeente met de burgers in gesprek over 
de toekomst van het gebied. Tegelijkertijd was zij echter ook in gesprek met de NS. Deze twee partijen waren 
dus los van elkaar bezig met plannen voor hetzelfde gebied. Volgens Sickmann bleek toen echter dat de doelen 
van de NS wel overeen kwamen met die van de burgers, en hebben de burgers onder leiding van Peter 
Korpershoek een prominente rol in de inrichting gekregen van de NS.  

Op dit moment is er een samenwerkingsverband – de Kleine Regie 2.0 – waarin zowel de gemeente 
Amersfoort, NS Stations en burgers en gebruikers van de Wagenwerkplaats zitten, vertellen De Lindt en 
Broekmeulen. Deze komt elke drie weken samen, en hier worden zowel alledaagse beheerszaken als plannen 
voor de ontwikkeling besproken. Daarnaast vertelt Broekmeulen dat er ook een ander officieel 
samenwerkingsverband is tussen de drie partijen die betrokken zijn bij de Wagenwerkplaats: zo is de 
Projectgroep Masterplan een groep die over de toekomst van het gebied gaat, waarin NS Stations, de gemeente 
en IMOSS en H+N+S Lanschapsarchitecten zitten. Deze laatste twee zijn niet alleen professionele partijen, maar 
zijn ook gevestigd op de Wagenwerkplaats. De Lindt zegt daarnaast dat er heel veel bilateraal gesproken wordt 
tussen allerlei betrokken partijen. In figuur 4.3 staat een bewerking van een organogram dat De Lindt laat zien: 
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Figuur 4.3 Organogram Wagenwerkplaats (Naar: De Lindt, 2016). 
 

 
 
Hiernaast geeft Broekmeulen aan dat er binnen de gemeente Amersfoort ook nog een Projectteam 
Bestemmingsplan is, die zich bezig houdt met de Wagenwerkplaats. Ze vertelt dat IMOSS en H+N+S 
Landschapsarchitecten de andere gebruikers daarnaast op de hoogte houden van wat er in de Projectgroep 
Masterplan gebeurt. Dit soort informele samenwerking is er volop rond de Wagenwerkplaats, vertelt ook De 
Lindt: 
 
“En eigenlijk zijn dit allemaal groepjes, die hangen er eigenlijk allemaal omheen. Dus de gebruikersvereniging 
heeft de Werkgroep Visie en Reuring, de Werkgroep Gebruik Buitenruimte. De projectgroep Masterplan, daar zit 
ik in. En de stedenbouwkundige en de landschapsarchitect die ook overigens allebei op het terrein zitten: het is 
heel erg in-crowd. De Werkgroep Website en Promo. De Woonwerkplaats hebben we het over gehad. Het Groene 
Spoor ken je, dat is wel een actieve groep ook. En er komt ooit – als het Masterplan klaar is – een Q-team, en die 
vervangt zeg maar traditioneel de welstand”. 

(De Lindt, 2016) 
 
Dat er zo veel wordt samengewerkt in de ontwikkeling en in het beheer van de Wagenwerkplaats, is niet officieel 
vastgelegd: er zijn nooit contracten gesloten over de manier van plannen, aldus De Lindt. Broekmeulen bevestigt 
dit, maar geeft daarbij aan dat de burgers nu wel meer behoefte hebben aan vastigheid, aangezien in de nabije 
toekomst de grond verkocht moet gaan worden aan externe projectontwikkelaars. NS Stations stelt hierbij wel 
als voorwaarde dat deze ontwikkelaars bij de koop van grond moeten bevestigen mee te doen aan de 
samenwerking die er nu is: anders krijgen ze de grond niet.  
 
Vorm van planning 
Anders dan bij Oosterwold is zijn de actoren rond de Wagenwerkplaats meer gericht op consensus: waar in 
Oosterwold de individuele initiatiefnemer de belangrijkste partij is in de invulling van de ruimte, ligt dat op de 
Wagenwerkplaats ingewikkelder. Hoewel burgers ooit het initiatief hebben genomen voor het behoud van de 
bestaande gebouwen, is het nu NS Stations dat de belangrijkste rol vervult in de inrichting en het beheer van het 
gebied. Er is echter zo veel bilaterale en georganiseerde samenwerking dat de praktijk op de Wagenwerkplaats 
sterk op collaborative planning lijkt, zoals Innes en Booher (1999) deze omschrijven: er zitten namelijk 
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verschillende actoren vanuit verschillende belangengroepen in allerlei samenwerkingsverbanden, met wel één 
gezamenlijk streven: de Wagenwerkplaats succesvol ontwikkelen. Dat de gemeente Amersfoort hier ook een 
belangrijke rol in speelt, doet denken aan interactive governance, aangezien alle drie de sectoren van Driessen 
e.a. (2012) actief betrokken zijn bij de planning. Daar moet wel een kanttekening bij geplaatst worden: De Lindt 
geeft namelijk desgevraagd aan dat NS Stations de Wagenwerkplaats in principe volledig op zichzelf kan 
ontwikkelen, maar dat de keuze is gemaakt om de burger wel een stem te geven. Zij hebben namelijk – samen 
met de gemeente – verstand van waar behoefte aan is. Dat gaat de NS volgens hem niet bepalen.  
 Hoewel  het de situatie op de Wagenwerkplaats dus het meest op interactive governance lijkt, is dit niet 
helemaal het geval: in principe hebben alleen NS Stations en gemeente Amersfoort echt macht, aangezien het 
terrein van de NS is, en de gemeente bij wet het bestemmingsplan moet wijzigen. Zoals Sickmann zei: de burger 
heeft geen “harde” verantwoordelijkheden, maar voelt zich moreel verantwoordelijk voor het terrein. Vandaar 
dat in een aanpassing van het model van Driessen e.a. (2012) de burger onderaan de driehoek is gezet (figuur 
4.4). 
 
Figuur 4.4 Governance op de Wagenwerkplaats (Naar: Driessen e.a., 2012, pp. 146-147). 
 

 
 

4.2.3 EVA-Lanxmeer 
 
Bij EVA-Lanxmeer zijn vooral de Stichting EVA en de gemeente Culemborg belangrijk geweest rond de 
ontwikkeling van de wijk. In het beheer is er echter een veel belangrijke rol voor de burger, in samenwerking met 
de gemeente. 
 
Initiatiefnemers 
Kaptein benadrukt dat het initiatief voor EVA-Lanxmeer niet bij de burger lag: er was een concept vanuit de 
Stichting EVA, waar de gemeente Culemborg oren naar had. De initiatiefnemers waren dus in eerste instantie de 
leden van de stichting, die uit specialisten op het gebied van stedenbouw en architectuur bestond. Op de vraag 
of betrokken burgers de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van de wijk waren antwoordt ze: 
 
“Nee, absoluut niet. Ze stonden achter het concept, en ze gaven een soort expressie van hun enthousiasme ook”.  

(Kaptein, 2016) 
 
Daarentegen zijn de bewoners volgens haar wel de initiatiefnemers voor het eigen beheer van de openbare 
ruimte. Er was vanuit de bewoners de behoefte om de hele wijk ecologisch te beheren. Het was echter wel al 
onderdeel van het EVA-concept, vertelt Bonouvrié: de gemeente Culemborg was daarbij ook van mening dat de 
burger niet alleen betrokken moest zijn bij het indelen van de woning, maar ook van de woonomgeving. 
 
Interactie 
Dat de Stichting EVA de initiatiefnemer was voor het ontwikkelen van EVA-Lanxmeer, en het concept van de 
stichting door de gemeente Culemborg geadopteerd werd, betekent niet dat zij de enige partijen waren die 
samenwerkten. Zowel Kaptein als Bonouvrié vertelt dat er een projectteam werd gevormd waarin de Stichting 
EVA, gemeente Culemborg, een woningbouwcorporatie en toekomstige bewoners zaten. De Stichting en de 
gemeente waren gezamenlijk opdrachtgever van de wijk, maar dit is volgens beiden nooit contractueel 
vastgelegd.  

De Stichting EVA vertolkte binnen dit projectteam een bijzondere rol: volgens Kaptein vervulden zij een 
schakelrol tussen top-down en bottom-up, aangezien de gemeente officieel nog geen contact mocht hebben met 
bewoners. De reden hiervoor was dat er in de tijd dat het team gevormd werd, er nog geen woonbestemming 
op het gebied lag. Ondanks dat het projectteam geen echt contractuele binding had, werd door deze groep het 
stedenbouwkundig plan gemaakt, dat later als uitgangspunt diende voor de bouw van de wijk. De burger had 
hierop wel enige invloed: 
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“Dus toen hebben we drie weekenden georganiseerd in februari (…) lezingen gegeven over alle thema’s, naar de 
locatie gegaan met z’n allen, kijken van: ‘Hier zou die wijk dus komen’. En het tweede weekend was van: ‘Wat 
zijn jullie ideeën over zo’n totaalconcept?’ Ze waren daar erg enthousiast over. En het laatste weekend was het 
ook op woningniveau: ‘Naar wat voor woningen gaat jullie belangstelling uit? Wat zouden jullie willen als 
woning?’”. 

(Kaptein, 2016) 
 
Naast het overleg over de indeling van de woningen, was er – zoals Bonouvrié al vertelde – ook inspraak van de 
toekomstige bewoners over de inrichting van delen van de openbare ruimte achter de eerste huizen: de 
zogenaamde hoven. Dit gebeurde met steun van een landschapsdeskundige en financiële steun vanuit de 
gemeente.  
 Het was vervolgens al het idee dat de bewoners het onderhoud van deze hoven zouden gaan beheren, 
wat later is uitgebouwd naar de gehele openbare ruimte in de wijk. Ook hierin wordt samengewerkt met de 
gemeente: Kriesch legt uit dat er twee keer per jaar overleg plaats vindt tussen de gemeente en Terra Bella, 
waarbij wordt gekeken of het beheer goed verloopt. Daarnaast heeft de gemeente ook nog een soort 
adviesfunctie gehad: Bonouvrié vertelt dat de gemeente er voor heeft gezorgd dat er professionele begeleiding 
werd ingeschakeld om het beheer goed te laten verlopen. Ook op het moment dat Thermo Bello de taken van 
Vitens overnam heeft de gemeente de overgang tussen deze twee organisaties gefaciliteerd. Verder heeft de 
gemeente nu veel minder met de processen binnen de bewonerssamenwerkingen te maken: Terra Bella en 
Thermo Bello worden door de BEL gecontroleerd. Hieronder staat een schematisch overzicht van de inrichting 
en het beheer van EVA-Lanxmeer weergegeven: 
 
Figuur 4.5 Organogram EVA-Lanxmeer. 
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Vorm van planning 
De manier van plannen die bij EVA-Lanxmeer is toegepast kende een in vergelijking met Oosterwold kleine 
invloed van bewoners. De meeste samenwerking vond echter wel plaats tussen een partij uit het maatschappelijk 
middenveld – de Stichting EVA – en de gemeente. Opvallend is dat er eigenlijk geen marktpartij in het 
planningsproces betrokken is, aangezien er geen projectontwikkelaar bij het vormen van het stedenbouwkundig 
plan betrokken is geweest. Vandaar dat de manier van plannen eigenlijk niet goed binnen het model van Driessen 
e.a. (2012) past.  

Toch is interactive governance de vorm die het beste bij EVA-Lanxmeer past. Er is namelijk veel 
samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid te zien, waarbij op vooral op basis van 
wederzijds vertrouwen gewerkt werd. Daarbij is deze soort samenwerking ook terug te zien in het hedendaags 
beheer van de wijk. Er moet wel een kanttekening worden gemaakt als het om de initiatiefnemers gaat: bij de 
interactive governance komt het initiatief namelijk ook vanuit de overheid (Driessen e.a., 2012), terwijl Kaptein 
duidelijk aangeeft dat de Stichting EVA echt het initiatief heeft genomen en Bonouvrié aangeeft dat het initiatief 
tot het beheer van de totale openbare ruimte ook vanuit het maatschappelijk middenveld komt wel terug te zien 
zijn in het planningsproces van EVA-Lanxmeer. De praktijk in EVA-Lanxmeer komt dichterbij de aanpassing van 
het model van Driessen e.a. (2012) die hieronder weergegeven is: 
 
Figuur 4.6 Governance in EVA-Lanxmeer (Naar: Driessen e.a., 2012, pp. 146-147). 
 

 
 

4.2.4 Drie vormen van samenwerking 
 
Wat opvalt aan de drie cases, is dat ze – ondanks de ruimte voor initiatieven vanuit de burger – heel verschillend 
georganiseerd zijn. Waar in Oosterwold sprake is van de meest op self-governance lijkende praktijk, is daar aan 
de andere kant nog steeds controle van de gemeente. De overheid vervult daarin een rol in het soepel laten 
verlopen van samenwerking tussen verschillende private partijen, maar laat verder zo veel mogelijk over aan 
burgers onderling, en de nutsbedrijven. In EVA-Lanxmeer is lijkt de praktijk meer op interactive governance, 
waarbij wel de kanttekening moet worden geplaatst dat de markt hier nauwelijks aan deel neemt, in tegenstelling 
tot wat Driessen e.a. (2012) als criterium noemen. Ook op de Wagenwerkplaats is er sprake van een vorm van 
governance die sterk op interactive planning lijkt. In onderstaande figuur (4.7) is de samenwerking bij alle drie 
de cases schematisch weergegeven. Wat verder opvalt is dat er bij burgers onderling samenwerking is ontstaan: 
in Oosterwold is dit op het gebied van de kavelwegverenigingen dan wel verplicht, maar hier is ook te zien dat 
verenigingen elkaar opzoeken. Op de Wagenwerkplaats zijn verschillende werkgroepen ontstaan, en burgers in 
EVA-Lanxmeer zijn georganiseerd in stichtingen om het beheer uit te voeren. 
 
Figuur 4.7 Schematische weergave governance Oosterwold, de Wagenwerkplaats en EVA-Lanxmeer (Naar: 

Driessen e.a., 2012, pp. 146-147). 
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Qua samenwerking lijken gemeenten nog wel stevig de touwtjes in handen te willen houden als ze de burger de 
ruimte geven. Wat dit betreft lijkt het inderdaad te kloppen wat Heurkens en Hobma (2014) en Buitelaar e.a. 
(2007) stellen: de faciliterende rol van de overheid is in ieder geval op de Wagenwerkplaats proactief van aard, 
en bij EVA-Lanxmeer was dit ook het geval. In Oosterwold ligt dit net even anders, aangezien de ontwikkeling 
van de wijk wel vanuit de overheid gestuurd is, maar bijvoorbeeld de gemeente nu de uitvoering is begonnen 
een stuk minder proactief is. Klijn en Teisman (2003) denken dat de instituties nog niet klaar zijn voor 
veranderingen in het ruimtelijke beleid: dit kan bevestigd worden als er wordt gekeken naar wat De Lindt zegt 
over NS Stations: hier willen ze het beheer van de Wagenwerkplaats nog niet overlaten aan burgers. Aan de 
andere kant is Oosterwold een voorbeeld dat er wel degelijk onderdelen van de overheid bestaan die open staan 
voor verandering. 
  

4.3 Spanningen 
In hoeverre is er sprake van spanningen tussen burgerinitiatieven en wetgeving en andere partijen, en hoe 
wordt hiermee omgegaan? 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn veel partijen betrokken (Klijn & Teisman, 2003). Heeft de grotere rol voor 
burgers invloed op de manier waarop er met conflicten tussen partijen wordt omgegaan, en zijn er problemen 
ontstaan door de randvoorwaarden die aanwezig zijn bij de projecten? Deze paragraaf geeft antwoord op deze 
vragen, en geeft daarnaast per case voorbeelden van problemen die er ontstaan zijn.   
  

4.3.1 Oosterwold 
 
In Oosterwold is het de bedoeling dat private partijen onderling aan een oplossing werken, zegt De Nood. Daarbij 
kunnen initiatiefnemers een externe partij inschakelen, en als het nodig is zet de gebiedsregisseur de partijen bij 
elkaar aan tafel. Toch is hier heel duidelijk dat de overheid zich niet als scheidsrechter opstelt in ruimtelijke 
conflicten. Dit wordt door de twee andere respondenten bevestigd. De manier waarop Oosterwold gebouwd 
wordt heeft wel een aantal problemen opgeleverd.  
 
Baas vertelt bijvoorbeeld dat er een spanning is ontstaan tussen Vitens enerzijds en de gemeente Almere en 
burgers anderzijds. Door de manier waarop Oosterwold wordt ingedeeld moeten nutsbedrijven nu namelijk over 
private grond hun infrastructuur aanleggen, in plaats van over gemeentegrond. Dit leidde tot problemen: 
 
“En de eerste nutsvoorzieningen hier zijn aangelegd, eigenlijk – omdat het zo lang duurde – als goodwill voordat 
dat zakelijk recht gevestigd was. (….) Inmiddels worden de wegen verlengd, en weigert met name Vitens om iets 
aan te leggen – ergens te starten voordat dat zakelijk recht echt op papier staat. En dat is – naar ik begrijp – 
vorige week pas gebeurd, of het moet nog gebeuren. Maar dat heeft heet veel voeten in de aarde gehad”. 

(Baas, 2016) 
 
Er is dus een spanning tussen de filosofie van Oosterwold – namelijk de organische groei van de wijk – en de 
manier waarop de nutsbedrijven normaliter werken. Niet alleen de drinkwatervoorziening had hieronder te 
leiden. Ook de brandblusmogelijkheden konden hierdoor niet worden aangelegd. Baas vertelt dat de eerste 
zeven initiatiefnemers van Oosterwold hun eigen brandputten hadden geslagen, maar dat dit daarna niet meer 
mocht van het Waterschap. Vervolgens wou Vitens ze niet aanleggen omdat het onderhoud volgens hen niet 
gegarandeerd was. Hierin is de gemeente de partij geweest die het onderhoud op zich heeft genomen. 
 De respondenten geven aan dat er tussen initiatiefnemers nog geen noemenswaardige conflicten zijn 
ontstaan. Dit komt deels doordat er simpelweg nog niet veel bewoners zijn in Oosterwold, maar De Nood denkt 
dat het ook komt doordat iedereen vrij wordt gelaten. Hier komen een bepaald soort mensen op af:  
 
“(…) je stapt ergens in, met een grote mate van onzekerheid, en dan moet je je aangesproken voelen tot doe-het-
zelf-planologie, de onzekerheid, maar ook het type karakter van de ontwikkeling. En ja, dan weet je dat jouw 
buurman dat ook doet”. 

(De Nood, 2016) 
 
Wel verwacht zowel Baas als Bloem dat er conflicten zullen komen in de toekomst: Bloem geeft bijvoorbeeld aan 
dat er op het moment dat er aftakkingen gaan komen aan wegen, waardoor kavels ingesloten dreigen te raken. 
Hierdoor komen ook de randvoorwaarden die de gemeente gesteld heeft in het geding: er komt op dat moment 
te veel verharding op hoekkavels te liggen.  
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4.3.2 Wagenwerkplaats 
 
Omdat het grootste deel van de Wagenwerkplaats in handen is van NS Stations, bepaalt de NS uiteindelijk wat 
er gebeurt op het terrein. Dit is het geval in zowel de inrichting als in het beheer. Hoewel er dus veel invloed is 
van burgers en de gemeente, is de NS de scheidsrechter in het spanningsveld rond het ruimtelijk beleid op de 
Wagenwerkplaats. 
 
Alle drie de respondenten geven aan dat er eigenlijk nooit echt hoog oplopende conflicten zijn ontstaan rond op 
de Wagenwerkplaats. Broekmeulen denkt dat dit komt door de manier waarop er samen wordt gewerkt:  
 
“De mensen die betrokken zijn bij de Wagenwerkplaats zijn heel erg gewend aan meedenken. En niet aan tegen 
zijn. Dat maakt ook dat het ontzettend leuk is om met deze mensen samen te werken. Omdat ik in andere 
projecten ook vaak merk dat burgers zich organiseren als een tegenkracht. (….) Er zijn gebruikers en ook 
omwonenden die het heel onprettig vinden dat er zoveel gebouwd gaat worden. (….) Maar ze proberen wel mee 
te denken van: ‘Als jullie het gaan bouwen, bouw dan zo veel mogelijk groen, bouw dan zoveel mogelijk dit soort 
dingen’. Daar proberen we rekening mee te houden”. 

(Broekmeulen, 2016) 
 
Zowel Broekmeulen als Sickmann denkt echter dat er wel problemen zullen gaan ontstaan naarmate de 
daadwerkelijk verdere ontwikkeling van de Wagenwerkplaats dichterbij komt. Broekmeulen vertelt dat er in de 
Laswerkplaats – een gebouw dat op de Wagenwerkplaats zit – weg moet, maar waar wel allerlei culturele functies 
in zitten. Daarnaast zegt Sickmann dat er al spanningen zijn rond twee gebruikers op de Wagenwerkplaats, waar 
één gebruiker per 1 april 2017 weg moet, maar voor wiens grond verder nog geen bestemming is. Hierdoor kan 
deze gebruiker de grond in principe langer gebruiken. Er is echter een andere gebruiker die een deel van dit 
terrein wil hebben, en hier al toezeggingen vanuit de NS voor heeft gekregen. Verder denkt Sickmann dat de 
invulling van de Wagenwerkplaats ook voor problemen kan zorgen die het schaalniveau van het gebied 
overstijgen: 
 
“We moeten tegen NS en gemeente zeggen: ‘Het moet een leefbare Wagenwerkplaats worden. Je kan niet het 
Soesterkwartier uitsluiten’. Want als je namelijk de Verkeerstuin er uit snijdt, dan verlies je de binding met het 
Soesterkwartier. Het Soesterkwartier heeft een geschiedenis: dat is nu al duidelijk door de woningen die er zijn. 
Dus bepaalde mensen gaan daar wonen, en die zien de rijkdom op de Wagenwerkplaats. En die zullen dat niet zo 
leuk vinden. En dat betekent dat er twee werelden gaan komen. En je hebt dus eigenlijk interactie nodig om een 
goede levende samenleving te krijgen. Dus dat is gewoon niet goed voor het Soesterkwartier, en dat is lastig voor 
de Wagenwerkplaats straks”.  

(Sickmann, 2016)  
 

4.3.3 EVA-Lanxmeer 
 
In EVA-Lanxmeer was de gemeente de partij die in het proces rond de inrichting van de wijk de doorslaggevende 
rol had, aangezien zij de financiële verantwoordelijkheid droeg. Daarnaast is de stichting Terra Bella 
verantwoordelijk voor problemen in het beheer van de wijk. Onenigheid over de inrichting van de openbare 
ruimte wordt intern opgelost. 
 
Bonouvrié geeft aan dat het in het planningsproces eigenlijk niet tot conflicten is gekomen, maar dat er – 
naarmate de wijk gebouwd werd – wel problemen zijn ontstaan. Er was namelijk een stedenbouwkundig plan 
opgesteld, waarin geen duidelijke bouwhoogtes en andere details waren geformuleerd. Toen de wijk organisch 
groeide, leidde dit tot spanningen tussen de bewoners van de wijk en nieuwe projecten:  
 
“(…) op het moment dat je er eenmaal woont en er is tegenover jou in het straatje nog een bouwkavel, dan wil je 
eigenlijk precies weten wat de afstand wordt, hoe hoog het is, maar dat wisten we niet omdat we een flexibel 
plan hadden. En toen gingen de mensen wijzen naar het masterplan wat in ’96 was vastgesteld. Nou, daar kreeg 
je een soort spanning. Dat mensen dachten: ‘Hé, hier komt een open structuur van bebouwing’, maar vervolgens 
kwam er bijvoorbeeld gestapelde bouw, of anders dan wat mensen zich hadden voorgesteld”.  

(Bonouvrié, 2016) 
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De organische groei zorgde hier voor problemen, waardoor de gemeente Culemborg uiteindelijk een 
gedetailleerdere invulling voor de nog open locaties heeft gemaakt. Om verdere conflicten tegen te gaan, heeft 
de gemeente de afspraken die uit de samenwerking met Stichting EVA en de andere partijen meer 
geformaliseerd.  
 In het beheer zijn er niet veel grote conflicten, vertelt Kriesch. Wel gebeurt het regelmatig dat er 
onenigheid is over de invulling van een stuk openbaar groen. Dit wordt echter altijd opgelost door met elkaar in 
gesprek te gaan. Ze spreekt echter van één conflict, waarbij er wordt geparkeerd op een plek waar dat niet mag, 
en waar nog geen oplossing voor is. Om dit op te lossen wordt er nu onder andere gekeken naar wat er ooit is 
afgesproken over parkeren in de wijk, maar tot nu toe is er geen ontwikkeling in deze onenigheid. Terra Bella wil 
problemen namelijk niet opblazen door als scheidsrechter op te treden of naar bijvoorbeeld de gemeente te 
gaan, maar probeert in gesprek te blijven. 
 

4.3.4 Spanningen in de ruimte 
 
Door de grote verschillen die er tussen de drie cases zijn, zijn er niet veel overeenkomsten in de problemen die 
er optreden. Wel is er duidelijk te zien dat er bij alle drie de gebieden geprobeerd wordt door middel van 
consensus tot een oplossing te komen. In Oosterwold vervult de gebiedsregisseur in het uiterste geval een 
faciliterende rol om de partijen om tafel te krijgen, maar er is geen echte scheidsrechter in dit geheel. In EVA-
Lanxmeer worden conflicten in het beheer ook door middel van overleg opgelost, waardoor er hier ook geen 
partij is die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt. In het proces rond de inrichting was het wel duidelijk welke partij 
deze rol op zich zou nemen, mocht er onenigheid komen tussen de initiatiefnemers: de gemeente Culemborg. 
Op de Wagenwerkplaats is in principe wel een echte scheidrechter als het om beslissingen over de inrichting of 
het beheer gaat, aangezien NS Stations eigenaar is van het terrein. 
 De worsenments die Kruijt e.a. (1992) beschrijven (zie ook paragraaf 2.2.2, pp. 18-19), zijn niet in grote 
mate terug te zien in de drie cases. Worsenment I gaat over economische veranderingen die een nadelige invloed 
hebben op de grond van een ander. Naar deze vorm van externalities is niet gezocht in dit onderzoek. 
Worsenment IIa – nadelige effecten door collectieve ontwikkelingen – lijkt nu nog niet voor te komen, maar 
Bloem geeft aan dat hij een conflict verwacht rond de aanleg van wegen: aangezien wegen collectieve ruimtelijke 
verschijnselen zijn, is wellicht te verwachten dat deze vorm van worsenments wel terug zal komen in Oosterwold. 
Op de Wagenwerkplaats lijkt het voorbeeld van de twee conflicterende gebruikers een worsenment dat in de 
categorie IIb past: hier is namelijk sprake van nadelige effecten voor een gebruiker door toedoen van een andere 
gebruiker. Worsenment IIIb – waar de waarde van grond daalt doordat de overheid weigert de bestemming te 
wijzigen – komt eigenlijk niet voor in de drie cases, maar in bijvoorbeeld Oosterwold is wel te zien dat de regels 
die vanuit verschillende instanties het proces voor het ontwikkelen moeilijk maken. 
 De angst die Elkin (1982) had – namelijk dat de partij met veel macht en geld er op vooruit zou gaan, 
terwijl partijen met minder macht het onderspit zouden delven – is niet te bevestigen als er naar de drie cases 
wordt gekeken. Op de Wagenwerkplaats wil NS Stations – de partij die hier het meest kapitaalkrachtig is en de 
meeste macht heeft – als ontwikkelaar het gebied zo goed mogelijk ontwikkelen, vertelt ook Broekmeulen. In 
Oosterwold, waar het zelf bouwen van een woning in niet voor iedereen weggelegd is, vertelt De Nood daarnaast 
dat de gemeente Almere wel de doelstelling heeft om 30% van de woningen te reserveren voor beneden modale 
inkomens. Hoe dit gaat uitwerken is nog niet bekend, maar het geeft wel aan dat de overheid niet verwacht dat 
er zonder haar ingrijpen ruimte komt voor sociale woningbouw. Het prisoner’s dilemma wat Hardin (1968) en 
Ostrom (1990) beschrijven is op dit moment niet terug te zien bij de drie projecten die beschreven zijn. Het is 
echter nog te vroeg om te kijken of het gezamenlijke beheer van de Wagenwerkplaats en Oosterwold zullen 
leiden tot zo’n dilemma.  
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CONCLUSIE 
 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de hoofdvraag. Om dit te doen, worden eerst de antwoorden op de deelvragen 
kort herhaald. Daarna wordt er teruggekeken naar de literatuur die in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen, 
waarbij aanmerkingen en eventuele aanvullingen worden gedaan op de bestaande theorieën over planning 
vanuit de private sector. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en de praktijk. 
 
De gemeente is een belangrijke partij in de drie onderzochte cases. De manier waarop de gemeenten betrokken 
zijn verschilt sterk per gebied: in Oosterwold is de gemeente Almere vooral regelgevend, terwijl de gemeente 
Culemborg bij de inrichting van EVA-Lanxmeer veel meer betrokken was bij de daadwerkelijke uitvoering van het 
plan. Daarnaast hebben alle drie de onderzochte gemeenten wel een belangrijke controlefunctie bij het beheer 
van de ruimte. De burger heeft in dit beheer een belangrijke rol in alle drie de cases. De rol in de ruimtelijke 
ordening laat meer verschillen zien: in Oosterwold is de officiële rol in de ruimtelijke inrichting groot, terwijl op 
de Wagenwerkplaats de rol van de burger veel minder direct is. In EVA-Lanxmeer heeft de burger een veel 
kleinere rol gespeeld in de invulling van de wijk.  

Ook de constructies die bij de overdracht van verantwoordelijkheden zijn ontstaan verschillen sterk. In 
Oosterwold is een vorm van samenwerking te zien die op self-governance (Driessen e.a., 2012) lijkt, terwijl de 
praktijk op de Wagenwerkplaats en in EVA-Lanxmeer meer op interactive governance (Driessen e.a., 2012) lijkt. 
In figuur 4.7 staat een schematische weergave van de planning rond de drie projecten.  
 Door de grote verschillen die er tussen de drie cases zijn, verschillen ook spanningen rond de inrichting 
en het beheer. Als er echter problemen optreden, lossen de actoren in alle drie de cases deze zo veel mogelijk 
door middel van consensus creëren op. Hierbij is het wel opvallend dat de gemeente niet meer de 
doorslaggevende partij is in ruimtelijke conflicten in Oosterwold en op de Wagenwerkplaats. In EVA-Lanxmeer 
was de gemeente Culemborg wel de partij die uiteindelijk het laatste woord had in de inrichting van de wijk. De 
problemen die wel optreden hebben vooral te maken met de randvoorwaarden die door verschillende instanties 
geschapen zijn. Vooral in Oosterwold is dit het geval. Als laatste zijn de worsenments die Kruijt e.a. (1992) 
beschrijven niet duidelijk terug te vinden in Oosterwold, op de Wagenwerkplaats en in EVA-Lanxmeer.  
 
Concluderend is te zeggen dat gemeenten de voorheen publieke ruimtelijke verantwoordelijkheden niet volledig 
hebben losgelaten. Zo blijven er in de planning in Oosterwold allerlei randvoorwaarden gelden waaraan burgers 
zich moeten houden.  
 Ook hebben gemeenten een controlefunctie bij het beheer van de ruimte, wat bij de drie cases op 
verschillende manieren wordt vormgegeven: in Oosterwold heeft de gemeente Almere regels voor het beheer 
gesteld en in EVA-Lanxmeer loopt de gemeente Culemborg twee keer per jaar met burgers door de wijk om het 
beheer te controleren. Deze verschillende constructies die ontstaan zijn, zijn gericht op het gezamenlijk oplossen 
van problemen, waarbij de gemeenten dus niet zozeer politieagent zijn.  
 Daarnaast kan het overdragen van verantwoordelijkheden gecoördineerd worden doordat burgers 
onderling georganiseerd zijn. Deze samenwerkingsverbanden op privaat vlak vormen bij de drie cases eigenlijk 
een schakel tussen de overheid en de burgers. Publieke verantwoordelijkheden worden dus niet alleen per sé 
aan individuele burgers worden overgedragen, maar ook aan collectieven van verschillende burgers.  In het geval 
van de kavelwegverenigingen is zo’n collectief verplicht, maar bijvoorbeeld de samenwerking tussen deze 
verenigingen, de werkgroepen op de Wagenwerkplaats en Stichting Terra Bella laten zien dat dit soort 
samenwerking vooral vanuit de burgers ontstaat.  
 De term ‘overdragen’ is op het gebied van de inrichting echter een te groot woord als er overkoepelend 
gekeken wordt naar de drie onderzochte gebieden: hoewel er in Oosterwold wel sprake is van een relatief grote 
vrijheid voor initiatiefnemers – de regels vanuit de instanties daargelaten – is de burger op de Wagenwerkplaats 
en in EVA-Lanxmeer niet zelfstandig bezig (geweest) met de inrichting van het gebied. Wel is opvallend dat de 
chronologische volgorde van de projecten een trend lijken te laten zien: in Oosterwold is de rol van de burger in 
de inrichting veel groter dan deze in EVA-Lanxmeer is geweest, en de rol van de burger op de Wagenwerkplaats 
zit hier tussenin. Dit weerspiegelt de verschuiving van een centrale overheid naar meer governance zoals Bovens 
e.a. (2012) en Howlett e.a. (2009) beschrijven.  
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Discussie 
Doordat de gemeente Almere, Amersfoort en Culemborg een controlefunctie hebben en zich veel minder 
opstellen als initiatiefnemer in de ruimtelijke inrichting en het beheer hiervan, is de uitspraak die Buitelaar e.a. 
(2007) niet van toepassing op de drie cases in dit onderzoek. Zij stellen namelijk dat de gemeente de voornaamste 
initiatiefnemer is in de Nederlandse ruimtelijke ordening. De situatie in Oosterwold, op de Wagenwerkplaats en 
in EVA-Lanxmeer lijkt meer op wat Heurkens & Hobma (2014) beschrijven: de overheid staat op een meer 
gelijkwaardige voet met de burger. Daarnaast houdt de overheid zich minder bezig met het beheer, wat niet 
heeft geleid tot een groter aantal conflicten – zoals Ophuls (1973) verwachtte. Het is daarom de vraag of minder 
bemoeienis vanuit de overheid automatisch leidt tot problemen in de ruimte. Dat er weinig conflicten zijn in de 
drie cases geeft misschien juist aan de het betrekken van meerdere partijen inderdaad zorgt voor minder 
spanningen, zoals Castells al stelde (1996; 1997). 
 De meer gelijkwaardige positie van de burger ten opzichte van de overheid geeft de burger niet 
automatisch even veel macht in het proces rond de inrichting en het beheer van de ruimte. De perfect 
gelijkwaardige voet waarop partijen volgens Swyngedouw (2005) in governance moeten staan, is in de praktijk 
van de onderzochte gevallen niet terug te zien. Wat dit betreft passen de constructies van Oosterwold, de 
Wagenwerkplaats en EVA-Lanxmeer beter in het model van Driessen e.a. (2012), waar er een zekere hiërarchie 
te zien is. Omdat de praktijk ook niet perfect in dit model past, zijn er drie schematische weergaven gemaakt die 
hieraan kunnen worden toegevoegd (zie figuur 4.7).  
 Wat wel duidelijk te zien is, is dat de overheid minder actief worden, wat aansluit bij de verschuivingen 
in het openbaar bestuur die Bovens e.a. (2012) en Howlett e.a. (2009) beschrijven. Aan de hand van de drie cases 
is te zeggen dat de uitspraak die Klein en Teisman (2003) doen over planningsinstanties hierdoor niet klopt: zij 
stellen dat de instanties in Nederland veranderingen in de planning tegenhouden. De gemeente Almere, 
Amersfoort en Culemborg, maar ook het Rijk laten zien dat er wel degelijk ruimte is voor verandering. De sturing 
van de overheid sluit dus juist aan bij de maatschappij, waardoor de stelling van Alfasi en Portugali (2007) – dat 
overheidssturing zorgt voor een mindere aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen – op het eerste gezicht 
niet aansluit bij de Nederlandse praktijk. Paradoxaal is het zo dat de overheid juist de ruimte geeft aan de 
maatschappij, en dat er dus wel minder overheidssturing is in de ruimte.  
 Wat opvalt bij de veranderingen in de ruimtelijke ordening en het beheer van de ruimte, is dat juist de 
uitvoerende takken van instanties meer moeite hebben met nieuwe praktijk, zoals Baas omschrijft (2016). De 
problemen met de nutsbedrijven in Oosterwold laten zien dat het misschien niet zozeer de planningsinstanties 
veranderingen tegenhouden, maar dat de meer uitvoerende partijen echte verandering in de weg staan.  
   
Aanbevelingen 
Het is interessant om te zien wat er nu en in de nabije toekomst gaat gebeuren in het Nederlandse ruimtelijk 
beleid. Zijn de drie onderzochte projecten een voorbeeld van hoe de verhoudingen tussen publiek en privaat in 
de ruimte komen te liggen, of zijn het uitzonderingen in een planningspraktijk die niet gemakkelijk verandert? 
Het feit dat de rol van de burger in de inrichting van Oosterwold een stuk groter is dan die van EVA-Lanxmeer 
destijds, duidt op het eerste: het tijdstip van ontwikkeling van de drie cases laat een trend zien waar de burger 
belangrijker wordt in de ruimtelijke inrichting. Om hier onderzoek naar te doen moeten er ten eerste meer 
gevallen onder de loep genomen worden. Dit onderzoek laat namelijk slechts een klein onderdeel van de 
planningspraktijk in Nederland zien, waardoor er nog geen uitspraken te doen zijn over het geheel. Bij 
vervolgonderzoek naar andere burgerinitiatieven in de ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer kan er gebruik 
worden gemaakt van de topic lists die in dit onderzoek gebruikt zijn (zie bijlage I en II), zodat er een eenvormig 
beeld wordt gegeven van de rol van burgers in ruimtelijk beleid. Het horen van de verhalen van zowel de private 
als de particuliere partijen is hierbij aan te raden, aangezien het in dit onderzoek geleid heeft tot de mogelijkheid 
om uitspraken van deze partijen te controleren en hier verder over door te vragen. 
 Naast aanvullend onderzoek naar andere praktijkvoorbeelden van ruimtelijke burgerinitiatieven zijn de 
gevolgen die een grotere rol voor burgers op de ruimte heeft nog onduidelijk. Wat gebeurt er uiteindelijk met de 
zeggenschap van burgers op de Wagenwerkplaats, als deze verkocht wordt aan andere ontwikkelaars dan NS 
Stations, en hoe gaat het beheer van de wegen in Oosterwold daadwerkelijk verlopen? Dit soort vragen zullen 
door middel van onderzoek in de toekomst nog beantwoord moeten worden. 
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Voor de praktijk zijn er ook aanbevelingen te doen: de praktijk in Oosterwold leert dat het bijvoorbeeld moeilijk 
is om een midden te vinden tussen het stellen van regels vanuit de overheid en allerlei instanties, en de vrijheid 
geven aan burgerinitiatieven. Daarbij kan de vraag worden gesteld of het wel wenselijk is om iedere kavel door 
burgers zelf te laten ontwikkelen, waarbij alle processen zoals Bloem (2016) omschrijft komen kijken. De praktijk 
leert namelijk dat dit een ingewikkeld proces is, met alle betrokken instanties en actoren. Wellicht dat een vorm 
als op de Wagenwerkplaats dan beter werkt: wel directe betrokkenheid van de burger, maar professionele 
organisaties die het proces begeleiden (De Lindt, 2016). Het beheer van de ruimte zoals het in EVA-Lanxmeer 
wordt uitgevoerd lijkt in ieder geval een goede optie: op een goedkopere manier de ruimte onderhouden 
(Kriesch, 2016) is iets waar gemeenten waarschijnlijk wel oren naar hebben. Daar moet wel de kanttekening bij 
worden geplaatst dat waarschijnlijk niet iedere wijk geschikt is om zelf haar (semi)openbare ruimte te 
onderhouden: hier moet vanuit de bewoners draagvlak voor zijn.  
 
Er is dus nog veel onderzoek te doen naar de rol van burgers in de ruimtelijke inrichting en het beheer hiervan. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat er op verschillende manieren invulling aan een grotere verantwoordelijkheid 
van de burger kan worden gegeven, maar dat het beeld wat de NOS schept van Hollands Kroon wellicht wat te 
kort door de bocht is. “Dat betekent wel dat inwoners die met een alternatief plan komen, daarmee zelf aan de 
slag moeten. De gemeente regelt alleen wat er aan materialen en kosten gedekt moet worden” (NOS, 2016), 
klinkt als een mooi ideaal, maar de praktijk leert dat er meer haken en ogen zitten aan de betrokkenheid van 
burgers in de ruimte. 
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I Topic list publieke partijen 
 

Deelvraag Onderwerp 

Algemene informatie  Wat is uw rol binnen het project? 
 

 Hoe lang bent u al betrokken? 
 

Aan welke partijen worden publieke ruimtelijke 
verantwoordelijkheden overgedragen & welke 
verantwoordelijkheden worden overgedragen? 
 

 Welke partijen zijn er betrokken bij het project? 
 

 Welke verantwoordelijkheden heeft de gemeente? 
 
 Controleert de gemeente de verantwoordelijkheden 

van private partijen, en zo ja: hoe? 
 

Wat voor constructies ontstaan er bij het 
overdragen van verantwoordelijkheden? 
 

 Wie waren de initiatiefnemers van het project? 
 

 Hoe is de rolverdeling tussen overheid, markt en 
burgers? 

 
 Hoe wordt ervoor gezorgd dat de samenwerking 

soepel verloopt? 
 
 Hoe wordt de samenwerking gecoördineerd? 
 
 Hoe worden/werden de doelen bepaald? 
 
 Is er een onderverdeling in de samenwerking? 

 

In hoeverre is er sprake van spanningen tussen 
burgerinitiatieven en wetgeving en andere 
partijen, en hoe wordt hiermee omgegaan? 
 

 Zijn er conflicten tussen betrokken partijen? 
 

 Hoe worden meningsverschillen opgelost tussen 
belanghebbenden? 

 
 Zijn er negatieve effecten voor omwonenden door 

gebruik ruimte of wijziging bestemmingen? 
 
 Wie neemt de rol van “scheidsrechter” op zich? 
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II Topic list private partijen 
 

Deelvraag Onderwerp 

Algemene informatie  Wat is uw rol binnen het project? 
 

 Hoe lang bent u al betrokken? 
 

Aan welke partijen worden publieke ruimtelijke 
verantwoordelijkheden overgedragen & welke 
verantwoordelijkheden worden overgedragen? 
 

 Welke partijen zijn er betrokken bij het project? 
 

 Welke verantwoordelijkheden hebben jullie als 
private actoren? 

 
 Welke verantwoordlijkheden heeft de gemeente? 

 

Wat voor constructies ontstaan er bij het 
overdragen van verantwoordelijkheden? 
 

 Wie waren de initiatiefnemers van het project? 
 
 Hoe is de rolverdeling tussen overheid, markt en 

burgers? 
 
 Hoe wordt ervoor gezorgd dat de samenwerking 

soepel verloopt? 
 
 Hoe wordt de samenwerking gecoördineerd? 
 
 Hoe worden/werden de doelen bepaald? 
 
 Is er een onderverdeling in de samenwerking? 

 

In hoeverre is er sprake van spanningen tussen 
burgerinitiatieven en wetgeving en andere 
partijen, en hoe wordt hiermee omgegaan? 
 

 Zijn er conflicten tussen betrokken partijen? 
 
 Hoe worden meningsverschillen opgelost tussen 

belanghebbenden? 
 
 Zijn er negatieve effecten voor omwonenden door 

gebruik ruimte of wijziging bestemmingen? 
 
 Wie neemt de rol van “scheidsrechter” op zich? 
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