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De eerste openbare zitting heeft plaats op 19 januari te Rotterdam in Het Nieuwe Instituut. Personen uit 
het veld worden gehoord, vragen worden gesteld voor en door een gevarieerd publiek met opvallend veel 
twintigers en dertigers. Hieronder volgen aanknopingspunten uit de gesprekken die moeten leiden tot 
een voorspoedige oprichting van het Ministerie.

Voor de zitting spreekt Kristian Koreman de wens uit om het ministerie van Ruimtelijke Zaken meer te 
laten zijn dan een klassiek ministerie. Hij heeft een sterke drang om vandaag niet zomaar het zoveelste 
platform te bedenken, maar ‘zelfoverstijgend’ aan de slag te gaan met als uitgangspunt: we gaan echt iets 
dóen.

1. Ries van der Wouden
Sectorhoofd Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit

Nederland is een dichtbevolkt en door mensen gemaakt land, zegt Van der Wouden. Het is aan de over-
heid om de functies én de mensen te schikken. Dit werd decennia geleden plotseling dringend vanwege 
de toenemende mobiliteit. Nederland werd verrast door het demografisch succes van de auto. Daarop 
moest worden gereageerd. Het ordenen gebeurde vanuit een programma, maar een eigen programmer-
ing is er nu minder tot niet. Op Rijksniveau is er geen geld.

Opvallend:
- Van der Wouden het heeft over het ‘schikken’ van mensen en over een eigen programmering. De cynicus 
kan zich afvragen: moet de overheid voor God spelen?
- Er wordt aangenomen dat het erg is dat er geen programmering meer is. Het kan goed zijn om nog eens 
te noteren waaróm precies dat erg is en in het verlengde daarvan wat de noodzaak van een Ministerie 
van RZ is. Even later op de avond zal Van der Wouden opwerpen dat we niet moeten dramatiseren dat de 
ruimte nu niet centraal wordt geordend.
- Hierdoor komt ook de volgende vraag niet aan de orde: Kan het ook problematisch zijn als het er wél is: 
zo’n programmering? (Bijvoorbeeld wanneer die is opgesteld door een politieke partij waar veel burgers 
het niet mee eens zijn.)
- Van der Wouden meldt over een nota (de 2e nota R.O.?) dat die goed was vanwege de visie op groeiker-
nen. Wat de kritische vraag oproept: wat was er gebeurd als dit beleid er niet was geweest?
- Van der Wouden lijkt meer te verlangen dat de Overheid gaat ge-bieden dan dat die gaat ver-bieden. Een 
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aantal malen wordt gezegd: het gaat om overtuigingskracht.
- Op de vraag naar de huidige vraagstukken komt éen prangend vraagstuk: de energietransitie. Welke zoud-
en er nog meer zijn?
- Over geluk zegt Van der Wouden: geluk is geen groepskwestie meer maar een individuele kwestie.
- Later op de avond stelt hij dat in Nederland er veel woningen bij moesten en dat het in Frankrijk en Enge-
land veel meer is gegaan om de vraag hoe willen we wonen. Hij lijkt hiernaar te verlangen .

2. Ytje Feddes
Tuin- en landschapsarchitect. Maakte, tussen 2008 en 2012, als Rijksadviseur voor het Landschap de ont-
manteling van het ministerie van VROM mee.

Feddes begint met een mooie notie: circa 1917 gingen Bosbeheer en Rijkswaterstaat samenwerken om we-
genaanleg en landschap in harmonie te brengen. Het verlangen bestond om de automobilist ook een mooi 
uitzicht te geven. En ook later bij de ruilverkaveling was er oog voor het landschap. Haar vakgebied is dus 
voortgekomen uit de wil om het mooi en goed te doen. 

Opvallend:
- Achter die optimistische insteek zat een mensbeeld. Moet het Ministerie van RZ straks ook een mensbeeld 
formuleren?
- Ook in het verhaal van Feddes is de overheid eerder gebiedend dan verbiedend.
- Feddes mist nu het VROM weg is een visie vanuit grote verhalen. Is het mogelijk om nu overeenstemming 
te bereiken vanuit welke grote verhalen RZ een visie zou kunnen ontwikkelen? Welke zouden de grote verh-
alen van nu zijn?
- Dat alle provincies dezelfde lelijke fabrieksterreinen kennen, komt voort uit gemeentelijk en provinciaal 
beleid. Why? Is er dan geen een provincie die iets moois wilde? Het lijkt nuttig om tot een goede analyse te 
komen van waarom Nederland nu wordt volgeplempt zoals het woord volgeplempt.
- Net als Van der Wouden vindt Feddes begint dat ruimtelijke beleid het gezag van het argument moet heb-
ben. Een Ministerie van RZ moet voeling met de praktijk houden. Ok, hoe?

3. Jan Fokkema
Directeur van de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM)

Volgend Fokkema is de mens ook doel bij ruimtelijke ordening. Hij vraagt om in overweging te nemen dat 
een Ministerie van RZ ook een privaat ministerie zou kunnen zijn. Er is al een eigen opleiding. Hij schreef 
een visie onder de titel Ruimte maken voor het Nationaal Geluk. Hij vertelt dat in de crisis van 2008 de 
marktvraag wegviel en zijn vak in crisis verkeerde. Existentiële vragen kwamen op. Wat doen we? Nou, daar 
kwam uit: we geven de dagelijkse omgeving van de mensen vorm en dat is toch wel bijzonder voor een 
marktpartij. 

Opvallend
- De Vinex-wijken zijn bijna klaar, maar we weten niet wat we nu met elkaar willen doen, zegt Fokkema. 
Niet meer op lokaal niveau, niet op regionaal niveau. Er moet een nationaal beleid maar dat moet niet te-
veel zeggen wat te doen. Wel geld leveren. Dit klinkt een beetje hebberig: geld zonder verplichtingen. Vaker 
wordt in de discussies genoemd dat geld een sturende rol kan spelen.
- Naast de energietransitie noemt Fokkema nog een nieuwe reden voor ruimtelijk beleid (zoals ooit de 
snelle opkomst vd auto een reden was:) digitalisering & nieuwe technieken. 
- Als Fokkema wordt gevraagd of die private partijen dan niet kunnen bundelen en een nationaal instru-
ment kunnen vormen vanuit de markt met een nationaal beleggingsfonds, zegt hij: nee, dat geloof ik niet, 
eerst moet er een visie geformuleerd. In zijn lange antwoord zegt hij dat hij wel vindt dat er een ruimtelijk 
instrument nodig is en je dingen niet aan de gemeenten kan overlaten, dat er niet zomaar geld bij moet, 
dat het ook gaat om dat er woningen bijmoeten in binnesteden en gesaneerd kan worden vanuit de over-
heid. Kortom: de vraag in hoeverre RZ met geld, gebod en verbod moet komen, is belangrijk.
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4. Tony Wormer
Partner van New Citizen Design

Geluk, zegt Wormer, is voor mij een ideaal. Het heeft geen vaste vorm en kan als ideaal heel veel energie 
opleveren. Ze heeft zelf een Ministerie van Geluk opgericht, want ‘de fut is er een beetje uit in Nederland,’ 
waar in Dubai mensen belangstelling voor hebben.
Geluk moet van bottom-up komen. Het zou de stip aan de horizon of  het ‘grote harige uitdagende doel’ 
voor RZ kunnen wezen. Het kan helpen sturingsmechanisme te vinden.

- Initiatieven van burgers en lokalen moeten een punt aan de horizon weten. Zou dit ook voor RZ kun-
nen?
- Dingen moeten van onderen komen. Wormer haalt een Frans boek aan waarin burgers het ideaal voor 
het Frankrijk van de toekomst beschreven. Griffier heeft dit boek in de kast staan en kan melden dat het 
een farce is en tot niks heeft geleid.

5. Damiaan Denys
Hoogleraar psychiatrie en afdelingshoofd psychiatrie van het AMC

Bij de introductie van Denys wordt eens temeer duidelijk  dat ‘geluk’ een onmeetbaar begrip is waar we 
hier niks mee kunnen (Denys wordt hierin sterk bijgevallen door Ries van der Wouden.) 

- Kun je als RZ de voorwaarden scheppen voor mensen om gelukkig te zijn. Ook hierop zegt Denys dat 
ruimtelijk ordenen met als doel mensen gelukkig maken merkwaardig is, dat ‘geluk’ niet iets maakbaars 
is en niet verwezenlijkbaar. Geluk krijgen we ondanks onszelf.
- Wat is er eigenlijk mis met het begrip ‘welzijn’?

Uit het publiek komen de volgende opmerkingen:
- iemand van de lichting na 1980 stelt dat er gekozen moet voor een radicale vormgeving.
- iemand van de Vinex-wijken pleit ervoor geluk nog ruimer te nemen en te kiezen voor liefde.

CONCLUSIE

Wat betreft het verleden:
Het is leerzaam om na te gaan waarom precies VROM viel, wat destijds de grote problemen waren die 
moesten worden aangepakt, in hoeverre dit ook gebeurde en hoe VROM tot een programmering en een 
mensbeeld kwam. Maar ten bate van een voorspoedige voortgang kan ook worden besloten om op dit 
moment af te zien van nader onderzoek hiernaar en in eerste instantie de vragen uit het verleden te ge-
bruiken als inspiratie en gedeeltelijke leidraad bij de oprichting van het Ministerie. Daarom:

Voor de agenda van de oprichting zijn na deze avond de volgende drie clusters van vragen belangrijk:

- Welke zijn de nieuwe en welke de immer actuele vraagstukken die vragen om een centrale ruimtelijke 
planning? Om de noodzaak van een ministerie te benadrukken, verdient het aanbeveling om bij deze 
excercitie zo expliciet mogelijk te beschrijven wat nu de negatieve gevolgen zijn van een gebrek aan plan-
ning en wat de negatieven gevolgen zullen zijn van andermaal een gebrek aan planning, bij de nieuwe 
vraagstukken.
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- Hoe stel je in harmonie de programmering voor een centrale planning op? Hoe betrek je marktpartijen, 
lagere overheden en burgers (om eerst bottom-up en vervolgens top-down te gaan)? Vereist die program-
mering een mensbeeld en zo ja: hoe stel je dat op? Het begrip ‘geluk’ lijkt onproductief in deze, maar is het 
mogelijk om het begrip ‘welzijn’ te gebruiken?
En tot slot: wat valt er al te zeggen over hoe die programmering eruit zou zien?

- Moet een centrale planning alleen een inspiratie vormen voor gemeenten, waterschappen, provincies en 
marktpartijen of moet de overheid ook actief sturen?
Welke sturingsmechanismen zou de overheid kunnen of moeten gebruiken? Is dat vooral geld (verdient de 
overheid dat geld dan ook weer terug?) of ook met geboden en verboden? Willen de marktpartijen hier ook 
zelf verantwoordelijkheid nemen?

- Sander Pleij
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