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Friso de Zeeuw: ,,Alle
onderzoeken wijzen uit
dat 75% van de mensen
een woning met een tuin
prefereert. Het getuigt
van grachtengordelarrogantie om deze werkelijkheid glashard te ontkennen.”
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OPINIE Prof. mr. Friso de Zeeuw

Visie nieuwe rijksadviseur
rampzalig voor het land

D

e ruimtelijke ordening van ons land
staat volop in de
belangstelling. Terecht, want de
ruimtevretende
opgaven
buitelen over elkaar heen en
zitten elkaar soms in de weg
Een miljoen woningen erbij,
energietransitie met windmolens en zonneweides, klimaatverandering
vergt
ruimte voor waterberging,
distributiehallen en nieuwe
infrastructuur vechten op
een plek. Dat de rijkoverheid - na een winterslaap
van twintig jaar - weer een
leidende rol moet gaan spelen bij de ruimtelijke inrichting van ons land ligt dan
ook voor de hand.
Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter
Veldhuis pleit in deze krant
voor een nationale visie voor
de lange termijn en keuzes
die door de ‘pijngrens’ heengaan. ‘Want nu bestaat bij de
rijksoverheid het gevoel de
ze vooral onderhoudsmonteur is’. Omdat pleisters en
plakwerk niet meer voldoen, moeten we nieuwe
systemen bouwen’, aldus
Veldhuis. Mooi gesproken,
maar bij de invulling van de
visie slaat hij de plank volledig mis.

Onzinnig

Zo wil hij nu gaan bepalen
hoe wij over honderd jaar
ons geld verdienen. Een onzinnige stellingname, waaraan zelfs de Chinese communistische partij niet aan

Hoe moet Nederland fysiek worden ingedeeld, rekening houdend met de bevolkingsgroei, wooncrisis, energietransitie
en economie? Friso de Zeeuw schrok van
de toekomstvisie van rijksadviseur Wouter Veldhuis in deze krant. ,,De rijksoverheid heeft momenteel weinig expertise
op het vlak van de ruimtelijke inrichting.”
zal bezondigen. De (internationale) economie is veel te
dynamisch om langer dan
tien tot vijftien jaar vooruit
te kijken. Denk maar de
stormachtige technologische en digitale ontwikkelingen. De overheid kan stimuleren, bijsturen en randvoorwaarden stellen. Punt.
Dat de economie bij Veldhuis in onbekwame handen
is, bewijst hij ook met uitspraak dat ’de mainportstrategie op zijn laatste benen loopt, want dat heeft de
pandemie wel bewezen’.
Volgens deze redenering
hebben ook het toerisme en
de cultuursector hun langste tijd gehad, want die lijden immers ook onder corona.
Als het gaat het om toekomstgericht energiebeleid
gaat, laat hij na om over de
pijngrens heen te gaan. Terecht kritiseert hij de desastreuze regionale energieplannen die zorgen voor een
hagelslag van windmolens
en zonneweides, uitge-

strooid over het hele land.
Wie hart heeft voor de
kleinschalige Nederlandse
landschappen,
ontkomt
niet aan de keuze voor kernenergie. Daarmee kunnen
we voorkomen dat land nog
een extra lading windmolens krijgt te verduren.
Veldhuis maakt die keuze niet.

Onderschat

Bij het woningvraagstuk treedt rijksadviseur
Veldhuis in de voetsporen
in de huidige en vorige
rijksbouwmeesters.
Die hebben stelselmatig de vraag naar woningen onderschat.
En nu twijfelt Veldhuis twijfelt ook aan
de noodzaak van een
miljoen nieuwe woningen. Hij meent
ook er geen woningen met tuin bij
moeten komen.
Hij huldigt de in
zijn vakkringen
gebruikelijke
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foute redenering dat alleenstaanden in een flatje in de
stad willen wonen. Alle onderzoeken naar woningvoorkeuren en het feitelijk
gedrag van mensen wijzen
uit dat 75% van de mensen
een woning met een tuin
prefereert. Het getuigt van
grachtengordelarrogantie
om deze werkelijkheid glashard te ontkennen.

Weinig expertise

Het pleidooi van Wouter
Veldhuis voor een nationale
ruimtelijke-ordeningsstrategie valt te billijken. Zijn eigen uitwerking is echter
rampzalig. Hij geeft blijk
van onkunde (economie),
gaat de door hem zelf bepleite pijngrens niet over
(kernenergie) en wil jonge
generaties en ouderen verbannen naar een flatje in de
stad (woningbouw). De
rijksoverheid heeft momenteel weinig expertise op het
vlak van de ruimtelijke
inrichting. Rijksadviseur Veldhuis
gaat
die lacune
niet vullen.
Friso de
Zeeuw is
adviseur
gebiedsontwikkeling en
emeritus
hoogleraar
TU Delft

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
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enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in

