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presentaties:
− presentatie door temp.architecture, waarin stellingen worden geponeerd 

voortkomend uit case studies uit de expositie ‘Nieuwe ruimte voor de stad’
− presentatie gemeente Den Haag, over mogelijkheden en moeilijkheden van 

transformatie van de gebieden Laakhavens en Binckhorst
− presentatie ministerie IenM, over radicale veranderingsvoorstellen voor regelgeving 

en ruimte

debat onder leiding van Tarik Yousif, met:
Edward Stigter (projectdirecteur Eenvoudig Beter, ministerie van IenM), Jan Struiksma 
(voorzitter, Instituut voor Bouwrecht), Johan Houwers (Tweede Kamerlid, VVD), Duco 
Stadig (voorzitter, H-team), Wil van der Hoek (directeur Opdrachtgeving , gemeente Den 
Haag)



Stad op maat onderweg
Nieuwe Regels Nieuwe Kansen maakt onderdeel uit van ‘’Stad op maat onderweg”, een 
reeks van drie door temp. architecture, in opdracht van het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur, georganiseerde debatten. De debatten werden vergezeld door de reizende 
tentoonstelling “Nieuwe Ruimte voor de Stad”, waarin temp mogelijkheden laat zien om 
vanuit braakligging en leegstand de vastgelopen gebiedsontwikkeling weer vlot te trekken. 

 
tentoonstelling nieuwe ruimte voor de stad (copyright temp.architecture)

Op 31 oktober was het eerste debat ‘Cultureel erfgoed in een krimp regio” in het Betahuis 
in Heerlen, als onderdeel van de herbestemmingbiënnale. Hierin werd zowel op regionale 
als op lokale schaal met rijk, gemeente, bewoners en verschillende specialisten gezocht 
naar succesvolle transformatiestrategieën voor cultureel erfgoed in een krimp regio. Op 22 
november 2011  vond het tweede debat ‘Crisis, wat nu?’ plaats op de faculteit Bouwkunde 
van de TU Delft. Hierin werd met studenten en verantwoordelijke docenten gediscussieerd 
over de noodzaak tot aanpassing van het stedenbouwkundig onderwijs in de huidige 
context. Doel van deze debatten is de behoefte aan flexibele gebiedsontwikkeling vanuit 
verschillende invalshoeken te bediscussiëren en bij een breder publiek onder de aandacht 
te brengen. Bij het afsluitende debat in Den Haag stond regelgeving centraal. Het kabinet 
werkt op dit moment aan een ingrijpende stelselwijziging voor omgevingsrecht, genaamd 
Eenvoudig Beter. Met dit debat wil temp vanuit actuele transformatieopgaven van 
braakliggende grond en leegstaande gebouwen komen tot concrete aanbevelingen voor 
het aanpassen van regels. Hiertoe heeft temp een zestal stellingen voor het debat 
geformuleerd. Hieronder volgt na een introductie van elke stelling, een verslag van de 
gevoerde discussie.

debat nieuwe regels nieuwe kansen, met vanaf links; Jan Struiksma, Johan Houwers, Edward Stigter, Wil van 
der Hoek en Duco Stadig (copyright temp.architecture)



1 Eindbeeldplanning tegenover flexibele gebiedsontwikkeling
Er is een conflict tussen onze regelgeving, gericht op eindbeeldplanning, en de 
huidige situatie die meer vraagt om kleinschalige en flexibele gebiedsontwikkeling.
De ruimtelijke ordeningswetgeving stamt uit een ander tijdperk. De woningwet is in 1901  
opgesteld en het bestemmingsplan werd in 1965 geïntroduceerd. Dat waren andere tijden,  
met andere behoeften en een andere werkwijze. Op dit moment is er geen almachtige  
overheid meer die integraal wederopbouwachtige opgaven letterlijk van de tekentafel in  
uitvoering kan brengen. De toekomst is niet langer maakbaar. De overheid heeft minder  
middelen en moet, of ze dat nu leuk vindt of niet, meer gaan loslaten.  
Bestemmingsplannen worden echter nog steeds vanuit een vastomlijnd eindbeeld  
opgesteld. Dit leidt tot een mismatch tussen regelgeving en de context waarin ze  
gehanteerd wordt. Daarom wordt het tijd dat regelgeving een update naar de  
eenentwintigste eeuw krijgt.

diagram flexibele gebiedsontwikkeling (copyright temp.architecture)

In eerste instantie is iedereen, behalve Jan Struiksma (voorzitter, Instituut voor 
Bouwrecht), het met de stelling eens. Volgens de letter van de wet is er nu al veel 
mogelijk, zegt hij. In een bestemmingsplan wordt geheel niet om een gefixeerd eindbeeld 
gevraagd. Dit doen gemeentes zelf om geld te kunnen verdienen en de ontwikkelingen zo 
te sturen als zij graag willen. Het echte probleem is volgens hem het gebrek aan geld. 
Aanpassing van wet- en regelgeving gaat hier geen verandering in brengen. Sterker nog: 
het aanpassen van wetten gaat het probleem alleen maar groter maken. Ontwikkelaars 
moeten bijvoorbeeld weer bekend worden met de nieuwe regels, wat tijd en dus geld gaat 
kosten. 
Wil van der Hoek (directeur Opdrachtgeving , gemeente Den Haag) vind het wel de 
hoogste tijd voor een stelselwijziging. De ruimtelijke crisis heeft niet alleen met gebrek aan 
geld te maken. Voor de financiële crisis liep gebiedsontwikkeling ook al vaak vast en was 



het al onnodig complex. Gebrek aan geld heeft de ruimtelijke crisis wel verergerd. Nu 
moeten we juist onze kans grijpen om de regelgeving te herzien, waardoor er weer dingen 
mogelijk worden. De Gemeente Den Haag zoekt al geruime tijd naar het echte 
investeringsvermogen van de stad. Ze werkt aan vormen van kleinschalig 
opdrachtgeverschap, waarvan (C)PO een onderdeel is. Vd Hoek geeft wel toe dat de 
gemeente hier nog niet genoeg op is ingericht. Het vergt tijd en de nodige koprollen om te 
kunnen schakelen van een bouwende gemeente naar een faciliterende. Den Haag wil 
bijvoorbeeld aan de ene kant meer mengen van functies mogelijk maken, maar heeft aan 
de andere wel verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke leefbaarheid van een gebied. 
Daarnaast zijn projecten met particulieren vaak bewerkelijker, terwijl er minder inkomsten 
tegenover staan.



2 Organische groei

Doorgroeien van een tijdelijke naar een permanente bestemming wordt  
onvoldoende gefaciliteerd binnen de huidige regelgeving.

Op dit moment worden op veel plaatsen, bij gebrek aan haalbare plannen, tijdelijke 
initiatieven toegestaan. Deze tijdelijke initiatieven worden vaak vooral nog gezien als een  
vrijblijvend tussendoortje of in het gunstigste geval als placemaking, om een gebied op de  
kaart te zetten. Zelden of nooit wordt de potentie benut om klein, goedkoop en tijdelijk te  
beginnen en door te groeien naar een duurzamere bestemming. Terwijl dit binnen de  
huidige context bij uitstek een manier kan zijn om bepaalde locaties te ontwikkelen. Ook  
vanuit het gebruik gezien valt er veel voor te zeggen om klein te beginnen en te kunnen  
uitbreiden, omdat dit tot meer maatwerk leidt. Zo kan een ondernemer tijdelijk en  
goedkoop beginnen en bij succes uitbreiden. Vergunningstechnisch is dit echter zeer  
lastig. Zelfs in de gevallen dat een bestuurder dit doorgroeien mogelijk wil maken, staat de  
ambtenaar bouw en woningtoezicht niet toe dat een structuur, die bijvoorbeeld begint met  
een evenementenvergunning overgaat in een tijdelijke vergunning. Formeel moet de  
eerste bouwstructuur namelijk geheel verwijderd worden.

 
transformatievoorstel, urban pioneers zeeburgereiland (copyright temp.architecture)

Edward Stigter (projectdirecteur Eenvoudig Beter) laat weten dat de tijdelijke 
bouwvergunning als onderdeel van de stelselwijziging van vijf naar tien jaar zou moeten 
gaan. Hierdoor wordt qua exploitatie meer mogelijk. Voor de meeste gebruiken is vijf jaar 
namelijk te kort als terugverdientijd. Duco Stadig (voorzitter H-team) vind dat ook na 10 
jaar iets moet kunnen blijven. Hierover zou B&W moeten beslissen. Maar deze 
beslissingsbevoegdheid bestaat nu niet. Vandaar dat het Rijk dit mogelijk moet maken. 
Ook Wil van der Hoek acht het noodzakelijk om doorgroeien mogelijk te maken. Tijdelijke 
zaken die succesvol zijn, zou je willen behouden. VVD tweede kamerlid Johan Houwers is 
het er mee eens dat het in sommige gevallen wenselijk is dat een tijdelijk object langer 
moet kunnen blijven staan. Hij noemt als voorbeeld een ouderentehuis in Rheden. Echter 
vraagt dit wat hem betreft wel om goede communicatie vooraf. Lastig hierbij is dat je 
natuurlijk niet van tevoren weet welke initiatieven succesvol zullen blijken te zijn.



3 Vrijstellingszones

Door vrijstellingen te verlenen worden kansarme gebieden weer kansrijk.

Gebieden met veel braakligging en/of veel leegstand zitten financieel gezien in een  
negatieve spiraal. Vanuit de markt bekeken zijn deze grond en gebouwen minder waard.  
Precies dat gegeven maakt deze gebieden in potentie juist weer kansrijk voor  
doelgroepen die minder te besteden hebben. Ze kunnen deze leegstaande gebouwen/  
grond bij een gezonde marktwerking immers voor minder geld huren of aankopen en hier  
eigen initiatieven ontplooien. Dit vraagt echter om een ander regime, met een aantal wel  
overwogen vrijstellingen. Voldoen aan regels kost immers geld. Zo kunnen leegstaande  
kantoren aantrekkelijk worden als woning, wanneer je hier niet aan nieuwbouweisen hoeft  
te voldoen.

transformatievoorstel, regiem voor kansen de binckhorst (copyright temp.architecture)

Struiksma stelt dat hier in feite wordt voorgesteld om voor specifieke locaties een 
differentiering van verschillende juridische regimes te introduceren. Dat acht hij 
onwenselijk. Als een ontheffing op een bepaalde plek kan, waarom dan niet overal? Stadig 
vindt het daarentegen geen gek voorstel. Hij noemt, als voorbeeld van verschillende regels 
op verschillende plekken, een ander regime dat al bestaat: de variatie in 
winkelsluitingstijden, zelfs binnen één gemeente. Hij zou burgers juist meer keuzevrijheid 
willen geven. Waarom overal dezelfde maatstaven? In een stad geldt ook een ander 
klimaat dan in een dorp. Als er mensen zijn die geen bezwaar hebben, zou het mogelijk 
moeten zijn om bijvoorbeeld in gebieden met meer lawaai dan toegestaan te wonen. 
Dit voorstel werd kracht bijgezet door een concreet voorbeeld uit de zaal m.b.t. 
woningbouw in de haven van Scheveningen. De levendigheid van de boten in de haven 
wordt door de meeste mensen als aantrekkelijk ervaren. Het toeteren van de boten wordt 
door juristen echter als industrielawaai geïnterpreteerd, met als gevolg dat de eerste 
woningbouwprojecten vele jaren vertraging opliepen, omdat er geen bouwvergunning voor 
wonen werd afgegeven. Ook Struiksma moest aan de hand van dit voorbeeld toegeven 
dat we in Nederland te ver zijn doorgeschoten. Volgens hem geldt dit vooral voor de 
sectorale regelgeving, die bijvoorbeeld voorschrijft dat een deur in een woning minimaal 2 
meter 30 hoog moet zijn. Het schizofrene is dat deze regelgeving wordt vastgesteld door 
het ruimtelijk departement en niet het juridische. Er is veel meer afstemming nodig in de 
Haagse catacomben, zo zegt hij. Hier is Houwers het mee eens. ‘Wij politici en 
beleidsmakers schieten door in het bedenken van allerlei regels.



4 Herzien sociaal contract

De rechtszekerheidsbehoefte van burgers heeft gebiedsontwikkeling traag 
gemaakt.

De huidige maakbaarheidmaatschappij met partijen die verwachten dat alle denkbare  
risico’s worden uitgesloten, heeft geleid tot een toename aan regelgeving,  
inspraakprocedures, bezwaarschriften, en processen. Dit heeft bouwen traag en daardoor  
kostbaar gemaakt. Een overheid, met minder middelen, die meer wil gaan loslaten, vraagt  
daarom ook om burgers en marktpartijen die minder snel met hun vingertje wijzen. 

transformatievoorstel, laissez faire Amstel III (copyright temp.architecture)

Stadig heeft een algemene analyse, hij zegt: “We hebben een samenleving die insiders 
beschermt en outsiders weert. Kijk bijvoorbeeld naar het huurrecht en het ontslagrecht. In 
beide gevallen beschermt de regelgeving de mensen die al een baan of een woning 
hebben en maakt het daarmee tegelijkertijd moeilijker voor nieuwkomers om aan de bak te 
komen. Je kunt je afvragen of dat eerlijk is.” Ook bij gebiedsontwikkeling speelt dit een rol. 
Naar de paar dwarsliggende omwonenden wordt vele malen beter geluisterd dan naar de 
velen, die zich op diezelfde plek nieuw willen vestigen. B&W zou de bevoegdheid moeten 
krijgen om deze belangen tegen elkaar te kunnen afwegen. Op dit moment mondt dit 
echter direct uit in juridische processen. Stadig vindt dat een schadevergoeding achteraf, 
zonder procedures vooraf veel kan oplossen. Daar is het veel bezwaarmakers uiteindelijk 
toch om te doen, het tegenhouden van een project door een enkeling mag niet. 
Houwers stelt daartegenover dat het belang van een enkeling soms ook zwaarwegend kan 
zijn. Hij gelooft in een transparante overheid, die direct contact legt met de betrokkenen en 
redelijkheid toont. Stigter vindt dat  er te veel schijnbare inspraakprocedures zijn, terwijl 
besluiten al vast liggen. Vooral dat frustreert veel burgers. Hij zegt daarom goede 
procedures te willen, die op werkelijke inspraak berusten.



5 Globaal bestemmingsplan

Er is behoefte aan een betere afstemming tussen ruimtelijke ordeningswetgeving 
en milieuwetgeving.

Het globaal bestemmingsplan lijkt het ideale juridische kader om flexibiliteit mee mogelijk  
te maken. Hiermee hoeven functies en bouwvormen immers niet vooraf precies  
vastgelegd te worden. Probleem is echter dat het een duur en tijdsintensief  
bestemmingsplan is om te maken. Dat komt omdat het mogelijk maken van flexibiliteit om  
extra borging vooraf vraagt. In het bijzonder de milieuwetgeving eist het toetsen van  
allerlei scenario’s in een vroeg stadium, terwijl er nog niet veel bekend is over de  
uiteindelijke initiatieven die gehuisvest zullen worden. Veel van deze scenario’s hebben  
daarom geen enkele realiteitswaarde. Daarom zou er een betere afstemming tussen  
ruimtelijke ordeningswetgeving en milieuwetgeving moeten komen. Zodat het mogelijk  
wordt om pas in een later, zinvoller stadium, wanneer er meer bekend is, te toetsen.  
Hierdoor zouden de onderzoekslasten van de gemeente drastisch verminderen en het  
opstellen van een globaal bestemmingsplan dus gemakkelijker worden.

 
diagram vergelijking globaal en gedetailleerd bestemmingsplan (copyright gemeente den haag)

Duco Stadig begrijpt n.a.v. presentatie van gemeente Den Haag nu pas waarom niet alle 
bestemmingsplannen zomaar flexibel/ globaal kunnen worden. Milieuwetgeving vereist 
immers dat alle mogelijke scenario's vooraf moeten worden onderzocht. Hoe globaler het 
plan hoe groter de borging door de gemeente. Hetgeen zeer tijdrovend en dus kostbaar is. 
Dit is ondoenlijk, het globaal bestemmingsplan is dus niet voldoende. Een ander regime 
zou uitkomst kunnen bieden. 



6 Herbestemmen

Pas na langdurige en kostbare procedures wordt herbestemmen mogelijk. Hierdoor  
worden initiatieven tot transformatie in de kiem gesmoord.

Gebouweigenaren met leegstaande kantoren wijzen er op dat wanneer zij een nieuwe 
huurder voor een andere bestemming hebben gevonden, de duur van de benodigde 
herbestemmingprocedures een obstakel vormt. Het wijzigen van een bestemmingsplan 
inclusief bezwaarprocedures kan zo twee jaar duren. De potentiële huurder is dan allang 
ergens anders naar toe vertrokken. Dit vraagt om een sneller juridisch instrument voor 
herbestemming van gebouwen.

transformatievoorstel, unbuilt sloterdijk (copyright temp.architecture)

Deze stelling is tijdens het debat uit tijdsgebrek niet behandeld.



Conclusies:
De hoge opkomst bij dit debat wijst erop dat de discussie over regelgeving op dit moment 
leeft. Het opstellen van een nieuwe omgevingswet biedt dan ook een unieke kans om een 
aantal zaken beter te gaan regelen. Hier lijkt veel draagvlak voor te zijn. Vier van de vijf 
sprekers benadrukten dat deze herziening er snel moet komen. Tegelijkertijd werd 
benadrukt dat er niet te hooggespannen verwachtingen moeten zijn, omdat regelgeving 
alleen niet zaligmakend is. Geld en voornamelijk het gebrek daaraan speelt een veel 
belangrijkere rol in de vastgelopen ruimtelijke ontwikkeling, volgens Struiksma. 
Daartegenover staat dat op de schaal van Nederland ook voor de financiële crisis al een 
gebied zo groot als Texel voor een gemiddelde periode van tien jaar braak lag. Dat toen 
ook al bouwtijden en budgetten met de regelmaat van de klok overschreden werden, als 
gevolg van de toegenomen complexiteit aan regelgeving. Versimpelde en gewijzigde 
regelgeving kan bouwprocessen wel degelijk goedkoper maken en is daarom in de huidige 
situatie zinvol. Met name transformatieopgaven kunnen hierdoor op gang komen. 
Nieuwbouweisen bij herbestemming bijvoorbeeld zitten een nieuw leven voor oude 
gebouwen in de weg. Alle sprekers waren het er dan ook over eens dat Nederland op dat 
gebied te ver is doorgeschoten. In het bijzonder de sectorale regelgeving, die een 
eenheidsnorm neerlegt voor iedereen, is vaak erg betuttelend. Waarom zou je als 
gebruiker zelf niet kunnen bepalen hoe hoog je deur moet zijn? Door in deze regelgeving 
te snoeien kunnen bouw- en proceskosten bespaard worden, en belangrijker nog wordt 
maatwerk beter mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door plaatselijk ontheffingen te verlenen. 
Ook kwam in het debat naar voren dat binnen de huidige regelgeving al een hoop mogelijk 
is. De regelgeving op zich sluit flexibiliteit namelijk niet uit. Het is vaak de overheid zelf die 
te veel wil bepalen. Hierin heeft zij bovendien een dubbele rol als scheidsrechter enerzijds 
en als sturende partij in de ruimtelijke ordening anderzijds. Dit uit zich in de interpretatie 
van regels en in het tot in de puntjes willen dichttimmeren van bestemmingsplannen. 
Lastig hierbij is dat er een cultuur bij de overheid is ontstaan, die er vooral op is gericht om 
te voorkomen dat je aansprakelijk gesteld wordt in het geval er mogelijk iets fout gaat. 
Incidenten hebben geleid tot strenge naleving van regels door ambtenaren. Zij willen niet 
de zwarte piet krijgen. Dit leidt vaak ook tot een overinterpretatie van regels en een klimaat 
waarin een ambtenaar niet meer losjes durft te zijn. “Er hoeft maar één keer wat te 
gebeuren!” Dit probleem zal met een nieuw omgevingsrecht waarschijnlijk niet opgelost 
worden. Afsluitend is het aan de ene kant jammer voor de discussie dat er vooralsnog 
vooral sprake is van een intentieverklaring ten aanzien van het nieuwe omgevingsrecht. 
De inhoudelijke voorstellen liggen er nog niet en kunnen dus nog niet besproken worden. 
Aan de andere kant betekent dit, dat het nog niet te laat is om met goede voorstellen te 
komen. Dit debat vormt daar een aanzet toe.

Heeft u opmerkingen, aanvullingen over het debat, dit verslag dan wel een vraag?
Neem dan contact op met info@temp.architecture.com 

Meer informatie en downloaden van dit verslag, het videoverslag en de presentaties kan 
via: www.deltametropool.nl/nl/debat_herontwikkeling_ruimte.
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