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‘Nieuwe Wro is te 
snel ingevoerd’
Van een onzer verslaggevers

Utrecht - De nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) 
wordt te vroeg van kracht. 
In plaats van 1 juli 2008 
had de wet beter op 1 
januari 2009 rechtsgeldig 
kunnen worden. 

Die opmerking plaatste de Utrecht-
se wethouder  van ruimtelijke or-
dening Harrie Bosch tijdens een 
bijeenkomst die erop was gericht 
inzicht te geven in de manier waar-
op verschillende overheden willen 
omgaan met de vernieuwde Wro. 
Volgens Bosch heeft de invoering 
van de nieuwe wet tot extra werk 
geleid. Ook Bart Krol, gedeputeer-
de ruimtelijke ordening van de 
provincie Utrecht, plaatste kantte-
keningen bij de invoeringsdatum 

van de wet. “De hoeveelheid werk 
die het invoeren van de wet met 
zich meebracht, is onderschat.” 
Remco van Lunteren, voorzitter 
van de tijdelijke Statencommissie 
uit Provinciale Staten, was niette-
min tevreden over de manier waar-
op de invoering van de wet was 
voorbereid. “Ik hoop dan ook dat 
het gelopen proces voor de Wro als 
voorbeeld zal dienen voor soortge-
lijke projecten in de toekomst.”

Bureaucratie
De Wro  beoogt onder meer bureau-
cratie terug te dringen door een 
vermindering van het aantal regels 
waaraan bestemmingsplannen 
moeten voldoen. Ook moet tussen 
de verschillende overheden beter 
worden samengewerkt. Zodra de 
wet in werking treedt, worden de 
huidige streekplannen omgezet in 
zogenoemde structuurvisies. “De 

zaken die we in het streekplan be-
langrijk vonden, zullen we ook on-
der de nieuwe wet blijven bewa-
ken”, aldus gedeputeerde Krol. 
De momenteel nog geldende wet  
dateert van 1965 en is sindsdien 
geregeld aangepast. Daardoor is de 
regelgeving onoverzichtelijk ge-
worden. Dit had onder meer lang-
durige procedures tot gevolg. 
Of dit probleem door de nieuwe 
regels wordt opgelost, is de vraag. 
Volgens Bosch regelt de nieuwe 
wet de regionale samenwerking 
onvoldoende en kunnen gemeen-
ten minder flexibel werken dan 
onder de huidige wet, hetgeen tot  
problemen kan leiden. Toch zag 
hij ook pluspunten. Zo maakt de 
wet kortere procedures mogelijk, 
waardoor bijvoorbeeld bij het aan-
vragen van een bouwvergunning 
minder kosten hoeven te worden 
gemaakt.

Hoeveelheid werk bij gemeenten onderschat

Experiment met opdrachtgeverschap 
in Almere ‘smaakt naar meer’
Van een onzer verslaggevers
Almere - Het succes maar ook de 
tegenvallers bij het medeopdracht-
geverschap in het Homeruskwartier 
in Almere zijn een leerschool voor 
de toekomst, vindt wethouder Adri 
Duivesteijn. 

Niet voor niets is gesproken over 
een experiment. Projectontwikke-
laars hebben in een competitie ge-
dongen naar de kopersgunst. De 
winnaars mogen elk met een ko-
persgroep een eigen buurt ontwik-
kelen. Voor Duijvestein smaakt het 
initiatief naar meer, maakte hij gis-
teren duidelijk op een congres in 
Almere over medeopdrachtgever-
schap. Hij stelde tevreden vast dat 
het voor de deelnemende project-
ontwikkelaars een training was in 
klantgericht werken die zijn vruch-
ten ook in andere projecten zal af-
werpen. 

De Neprom werkte mee aan het ex-
periment maar de directeur van 
deze organisatie van de Nederland-
se projectontwikkelaars, Jan Fok-
kema, toonde zich sceptisch over 
toepassing op grote schaal van 
deze aanpak. 

Particulier
Zelfs alle vormen en gradaties van 
particulier opdrachtgeverschap sa-
men zullen in Nederland hooguit 
goed zijn voor een beperkt deel 
van de woningzoekenden, zo denkt 
Fokkema. Chargerend: “Particulier 
opdrachtgeverschap is voor men-
sen die geen andere hobby’s heb-
ben en collectief particulier op-
drachtgeverschap is voor mensen 
die een gezamenlijk ideaal hebben. 
Voor mijn gevoel is het een niche-
markt.” 
De gemeente heeft geleerd proble-
men door onvolkomenheden in de 

informatie en communicatie en 
stuitte onder meer op boze verlie-
zers die hun gelijk probeerden te 
halen en gesteggel over de grond-
prijs, met dreigende rechtszaken 
als gevolg. Duivesteijn waarschuw-
de ervoor als reactie hierop alles 
strak in regels te willen vastleggen 
omdat daarmee toch nooit alle mo-
gelijke problemen zijn af te dekken. 
In plaats daarvan kunnen de regels 
ook juist voer worden voor juridisch 
getouwtrek. Daartegenover stelde 
hij als belangrijke waarde integri-
teit en transparantie. “Integriteit 
kun je niet vastleggen in regels.”
Een slim idee voor een vervolg 
heeft hij gehaald in het Duitse Tüb-
bingen. Hij zag appartementenge-
bouwen waar de koperscollectie-
ven ook verantwoordelijk waren 
voor de winkels en voorzieningen 
in de plint: ontwikkeling van een 
sprankelend wijkcentrum.

‘Gevoel van   

Armand Landman
Amsterdam - In de regio Amsterdam 
en omstreken zouden voor 2030 
150.000 woningen gebouwd 
worden. Maar als er niets gebeurt 
zullen dat er nog geen 100.000 zijn. 
Dat zegt praktijkhoogleraar 
gebiedsontwikkeling aan de TU 
Delft, Friso de Zeeuw. “Het gevoel 
van urgentie is er niet meer. De 
planvorming stagneert.”

De Zeeuw, naast hoogleraar ook di-
recteur Nieuwe Markten bij Rabo 
Bouwfonds Property Development, 
ziet dat lokale overheden verkeerd 
inspelen op de ontwikkelingen op 
de woningmarkt. “In Almere bij-
voorbeeld, houdt men zich vooral 
bezig met mooie plannenmakerij. 
Daar is men nu al een jaar of zes be-
zig zich te bezinnen op kwaliteit. 
Dat was ook nodig, maar het duurt 
te lang. Sinds 2002 halen ze daar 
niet de aantallen nieuwe woningen 
die ze moeten halen.” 
De Zeeuw weet dat Almere ook stil-
zit omdat ze wachten op besluitvor-
ming over belangrijke infrastruc-
tuur. “Maar ik zie geen stappen om, 
zodra die infrastructuur er echt 
komt, wél direct aan de slag te kun-
nen.” In Amsterdam heeft de vorige 
wethouder, Duco Stadig, veel be-
reikt door procedures eenvoudiger 
te maken. Maar volgens De Zeeuw is 
die ‘Grote Vereenvoudiging’ aan het 
eroderen. ‘‘Het wordt weer com-
plexer, meer dan nodig is. Bouwers 

Procedures in 
Randstad-Noord 
weer complexer  

De eerste drijvende woning onderweg naar de Nieuwe Haven. 

‘A4 in tunnel met 
water op het dak’
Maasland - De Maaslandse architect 
Ton Poot krijgt in Midden-Delfland 
veel bijval voor zijn alternatieve ont-
werp voor de A4 tussen Schiedam en 
Delft-Zuid. Poot wil de weg niet ver-
diept aanleggen, zoals de overheden 
hebben afgesproken in het IODS, 
maar in een tunnel met daarboven-
op een watergang. Deze ‘vaart’ kan 
worden gebruikt voor recreatie en 
als waterberging. “Maar het grootste 
voordeel is dat het landschap onaan-
getast blijft”, aldus Poot. 
In de IODS-variant worden alleen 
de laatste 2 kilometer bij Vlaardin-
gen en Schiedam ondertunneld. 
Volgens Poot is zijn alternatief niet 
duurder: het kost ook ongeveer 700 
miljoen. De reeds geplande wo-
ningbouw bij Schiedam/Vlaardin-
gen zal in zijn plan waarschijnlijk 
meer geld opbrengen, zegt de ar-
chitect, want de huizen komen dan 
aan het water te liggen. 
De Midden-Delflandvereniging en 
de gemeente Schiedam hebben mi-
nister Eurlings verzocht Poots plan 
serieus te bestuderen. Ook de ge-
meenten Maassluis en Vlaardingen 
hebben er waardering voor.

Dieven stelen 40.000 
kilo spoorrails
Grünstadt - Dieven hebben in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
spoorrails met een gewicht van 
maar 40.000 kilo weten te stelen. De 
rails lagen langs een in onbruik 
geraakt traject nabij de Duitse stad 
Grünstadt. De rails hebben een 
geschatte waarde van 16.000 euro. 
De dieven hesen de rails met een 
graafmachine die langs het traject 
stond op een vrachtwagen en 
maakten zich daarna uit de voeten. 

KORT
Weer extra geld voor 
zonnepanelen 
Den Haag - Er komt weer extra 
geld voor zonnepanelen, maar 
dat is dan wel de laatste keer 
dit jaar, schrijft minister 
Maria van der Hoeven van 
Economische Zaken aan de 
Tweede Kamer. 
De CDA-bewindsvrouw liet 
eerder weten dat het bij de 
huidige hoge gasprijzen niet 
nodig is om het energiezuinig 
opwekken van stroom door 
warmtekrachtkoppeling te 
subsidiëren. Daardoor heeft ze 
28 miljoen euro beschikbaar. 
Daarvan wordt 4 miljoen 
gebruikt om nog dit jaar 6000 
woningen meer van zonneboi-
lers te voorzien. Van de rest 
gaat dit jaar 14 miljoen naar 
particulieren die zonnepane-
len op hun dak laten aanbren-
gen. Ook gaat 10 miljoen naar 
het opwekken van groene 
stroom met biogas. 
Eerder dit jaar verhoogde de 
Tweede Kamer door een motie 

Valkenswaard - De regio rond de 
N69 ten zuiden van Eindhoven 
is op termijn het meest gebaat 
bij de aanleg van een nieuwe 
weg om Valkenswaard en 
Waalre. Een verbod van het 
vrachtverkeer biedt geen 
oplossing omdat de verkeerspro-
blemen dan verschuiven naar 
andere plekken. Die conclusie 
presenteerde DHV gisteren in 
Valkenswaard. 
Het gebied tussen Eindhoven en 
de Belgische grens heeft al lange 
tijd last van overvolle wegen, 
sluipverkeer en daardoor 
toenemende milieuproblemen. 
In 2004 besloten de gemeenten 
in de regio om de problemen 

Verbod vrachtverkeer 
geen oplossing N69 

Haarlem - Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland vinden een 
verbindingsweg tussen de A8 bij 
Zaanstad en de A9 bij Heemskerk 
noodzakelijk om de verkeerspro-
blemen op de regionale wegen in 
dit gebied op te lossen. Dat komt 
de leefbaarheid en de verkeers-
veiligheid in deze regio ten 
goede, zo blijkt uit een studie in 
opdracht van de provincie. 
Een autoweg vanaf de A8 die 
aansluit op de A9 bij de huidige 
afslag Heemskerk, lijkt volgens 
het provinciebestuur het meest 
kansrijk. 

Noord-Holland wil 
weg tussen A8 en A9

het budget voor zonnepanelen, 
maar de subsidiepot was vrijwel 
direct daarna toch weer leeg. 
Met de 14 miljoen die nu 
beschikbaar komt, kunnen 
alsnog ingediende aanvragen 
worden gehonoreerd. 

gezamenlijk aan te pakken. De 
Tweede Kamer is het erover eens 
dat de rijksweg moet worden 
overgedragen aan de provincie. 
Volgens het onderzoeksbureau 
verschuiven de verkeers- en 
milieuproblemen bij een 
vrachtwagenverbod van de N69 
bij Valkenswaard en Waalre naar 
de N397 bij Eersel en Bergeijk.
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urgentie tot bouwen is er niet meer’
en ontwikkelaars krijgen soms op 
onverwachte momenten toch weer 
te maken met ambtenaren die nieu-
we eisen stellen.” 
Dan de Haarlemmermeer, ook al 
behept met een flinke opgave. Daar 
hebben lokale bestuurders te ma-
ken met een moeilijke taakstelling. 
Door de geluidsoverlast van Schip-
hol, de groenopgave en nu ook de 
wateropgave. “Bovendien zijn er 
naast de gemeente ook nog de pro-
vincie en drie departementen die 
zich met het gebied bemoeien. Die 
zijn allemaal aan het pionieren. 
Maar daardoor stokt de voorberei-
ding op de productie voor de ko-
mende tien jaar. Niemand snapt 
meer wat van de bestuurlijke klu-
wen. Mijn advies is om bestuurlijke 
aansturing sterk te vereenvoudigen 
en de marktpartijen er weer direct 

bij te betrekken, want die zijn nu op 
een zijspoor gerangeerd. Die heb-
ben hele creatieve ideeën om de 
complexe opgave te doen slagen.” 
De Zeeuw wijst vervolgens naar de 
Duin- en Bollenstreek waar tot 2030 

maar 1500 nieuwe woningen ge-
pland zijn voor de regio. “Veel te 
weinig. Dat gebied is economisch 
erg gunstig gelegen vlak bij Schip-

hol. Bovendien is de infrastructuur 
er goed. Daar moet een begin ge-
maakt worden van het politieke tra-
ject dat leidt tot aanvullende loca-
ties. Uitwijken naar het gebied 
boven het Noordzeekanaal heeft 
weinig zin; dat wordt qua infra-
structuur een ramp. 
Volgens De Zeeuw ligt de oorzaak 
van de stagnerende productie voor 
een deel bij de gemeenteraden. 
“Daar leeft nog wel eens het idee 
van ‘we hoeven niet meer zo nodig 
te groeien’. Het gevoel van urgentie 
is daar niet meer. De politieke wil 
ontbreekt. En bij de regionale be-
stuurders is het organiserend ver-
mogen niet onvoldoende. Want be-
halve in Utrecht en de Bollenstreek 
zijn er genoeg geschikte locaties 
aangewezen, maar ze zijn nog ‘’te 
zacht’’. Maar je ziet dat de gemeen-
telijke organisaties niet goed zijn 
ingericht om de afgesproken aan-
tallen te realiseren.” 
Een ander deel van het probleem 
wordt veroorzaakt doordat er nog 
steeds te veel appartementen wor-
den ingetekend. “Dat willen de 
mensen niet. In Nederland leeft de 
hardnekkige wens naar grondge-
bonden woningen. Ik geloof het on-
derzoek van VROM niet, waarin 
wordt gesteld dat er meer behoefte 
zou zijn naar appartementen. Dat is 
een ‘broodje aap’-onderzoek. Niets 
wijst daarop. Het heeft geen zin om 
te produceren om de cijfers te ha-
len. En voor een sluitende grondex-
ploitatie hoef je echt niet alleen 
maar appartementen te bouwen. 
We moeten toe naar woonconcep-
ten met veel buitenruimte, goede 
parkeervoorzieningen en een goed 
gevoel van een veilige woonomge-
ving. Dat wil de middenklasse.”

Woning op weg naar 
Waterwijk Zierikzee
Van een onzer verslaggevers
Zierikzee - De eerste van zes 
drijvende woningen voor de nieuwe 
Waterwijk in Zierikzee is deze week 
gearriveerd. Het huis werd afge-
meerd in de plaatselijke Nieuwe 
Haven om tijdelijk dienst te doen 
als modelwoning. Later verhuist de 
woonark samen met de nog vijf 
andere naar de wijk.

Waterwijk Zierikzee vormt de laat-
ste fase van de nieuwbouwwijk 
Poortambacht en ligt vlakbij het 
Havenkanaal dat de Nieuwe Haven 
verbindt met de Oosterschelde. Om 
een water te krijgen dat de naam 
van de wijk eer aandoet, is achter 
de kanaaldijk een nieuwe water-
partij gegraven.
In totaal komen er circa 330 wo-
ningen, in veel verschillende ty-
pen. Een deel bestaat uit apparte-
menten, 77 in de koop- en 57 in de 
huursector.
De bouwwerkzaamheden zijn vo-
rig jaar juni begonnen. Een aantal 

huizen nadert de voltooiing, enkele 
worden juist deze week opgeleverd. 
Afhankelijk van het verdere ver-
loop van de verkoop, rekent Koos 
Timmerman van Loostad op een 
jaar of drie voor de wijk helemaal 
gereed is.
Loostad heeft geprobeerd er een 
duurzame wijk van te maken met 
onder meer een lage CO2-uitstoot. 
VolkerWessels DEC ontwikkelde 
voor dit doel een warmte-koudeop-
slagsysteem met warmtepompen 
in combinatie verticale bodem-
warmtewisselaars.

Vrachtwagen
Als de vijf andere drijvende wonin-
gen na de verkoopcampagne ook in 
de haven arriveren, volgt de laatste 
etappe op weg naar de eindbestem-
ming. Daarvoor worden deze wo-
ningen op een vrachtwagen getild. 
Dat is nodig omdat het water in de 
wijk geen verbinding heeft met het 
zoute getijdewater dat zich beweegt 
tot in het hart van Zierikzee.
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““In Almere houdt men 
zich vooral bezig met 

mooie plannenmakerij

Impressie van de wijk Poortambacht met helemaal links Waterwijk.
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Guggenheim Museum 
in Bilbao breidt uit
Bilbao - Het Guggenheim 
Museum in de Spaanse stad 
Bilbao gaat uitbreiden. De 
kunsthal wil een nieuwe 
vestiging openen buiten de 
stad, in een natuurreservaat. 
Het geplande gebouw kost 
zo’n 100 miljoen euro. 
De lokale overheid draagt 
financieel flink bij aan het 
project. Het Guggenheim in 
Bilbao is een van de vijf 
Guggenheim-musea in de 
wereld. Het gebouw zelf, 
ontworpen door architect 
Frank Gehry, is al een 
museumstuk door zijn 
opvallende architectuur. 

Den Haag - De gemeente 
Amsterdam kan en mag 
personenauto’s niet uit de 
binnenstad weren om aan de 
luchtkwaliteitsnormen te 
voldoen. Dat is het gevolg van 
twee moties die gisteren in de 
Tweede Kamer zijn aangeno-
men. De eerste motie, inge-
diend door CDA-kamerlid Ger 
Koopmans, zorgt ervoor dat 
de gemeente Amsterdam de 
gegevens van de Rijkdienst 
voor het Wegverkeer (RDW) 
niet mag gebruiken om te 
bepalen welke auto’s te 
vervuilend zijn. De andere, 
van SP’er Emile Roemer, 
bepaalt dat milieuzones alleen 
landelijk kunnen worden 
ingesteld. En dan alleen als 
blijkt dat andere maatregelen 
om de luchtkwaliteit te 
verbeteren niet helpen. 
Amsterdam wilde vieze auto’s 
uit de binnenstad weren om 
zo de bouwstops op te kunnen 
heffen die zijn opgelegd 
omdat de lucht in de hoofd-
stad te vies is. Volgens een 
meerderheid van de Kamer is 
dat niet nodig nu de ministers 
Cramer en Eurlings stellen dat 
door het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwali-
teit (NSL) de strenge Europese 
normen worden gehaald.

Amsterdam mag 
auto’s niet weren

Vogelaar rond met alle 
probleemwijken
Den Haag - Minister Vogelaar 
(wonen en wijken) is rond met 
de wethouders van de achttien 
steden waar de probleemwij-
ken zijn. Het opknappen kan 
daarmee in alle buurten 
beginnen. 
Vogelaar verwacht dat alle 
overeenkomsten over het 
opknappen van de veertig 
wijken voor 10 juli getekend 
zijn. Die datum betekent wel 
een forse vertraging ten 
opzichte van de originele 
doelstelling van oktober vorig 
jaar. 
Op dit moment staan de 
handtekeningen al voor 
veertien van de achttien 
steden. Den Haag, Schiedam, 
Dordrecht en Amersfoort 
moeten dus binnenkort volgen. 
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