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Voorwoord 

 

Voor u ligt een onderzoek naar de besluitvorming in de stadsrandzone van de gemeente 

Nijmegen. De stadsrandzone is het overgangsgebied tussen het stedelijk en het landelijk 

gebied. Het uitgangspunt van het onderzoek is het verklaren van verschillende beleidskeuzes 

om zo een bijdrage te leveren aan problemen die optreden bij de ruimtelijke ontwikkeling 

van de stadsrandzone. De keuze voor dit onderwerp is gebaseerd op mijn interesses in 

gebiedsontwikkeling en beleidsvorming. 

Het onderzoek is geschreven in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen in 

het kader van de afsluiting van de bacheloropleiding Planologie. 

Ik wil in dit voorwoord ook een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan de 

totstandkoming van deze bachelorthesis. Allereerst gaat mijn dank uit naar Marieke 

Oteman, voor de goede begeleiding en feedback bij de uitvoering van dit onderzoek. Ook wil 

ik Jan van der Meer bedanken voor de tijd die hij vrij kon maken om mij van goede 

informatie te voorzien. Als laatste wil ik de medestudenten uit de stadsranzone-groep  

bedanken voor de literatuursuggesties in het beginstadium van het onderzoek. 

 

Tot slot wens ik u veel plezier bij het lezen van mijn bachelorthesis. 

 

Jordi Hubers 

 

Juni 2012 
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Samenvatting 

In deze bachelorthesis wordt onderzoek gedaan naar de besluitvorming in de stadsrandzone 

van de gemeente Nijmegen. Het onderzoek is gericht op het relatieve belang van 

verschillende typen argumenten in het besluitvormingsproces. Daarnaast is er ook aandacht 

voor de invloed van randvoorwaarden bij de besluitvorming. 

 

De stadsrandzone is het overgangsgebied in een stad van het stedelijk centrum naar het 

landelijk gebied (Hamers, Nabielek, Piek, Sorel, 2009, p.11). Binnen de stadsrandzone zijn 

vele soorten bebouwing te vinden van verschillende functies. Voorbeelden zijn Vinexwijken, 

bedrijventerreinen, kantoren en recreatiegebieden. In de toekomst zal deze verstedelijking 

toenemen. Als er op dit tempo verder gebouwd wordt zullen steden dichter naar elkaar of 

zelfs aan elkaar vast groeien (Boersma & Kuiper, 2006). In dit onderzoek is onderstaande 

definitie gebruikt voor een stadsrandzone. 

 

De stadsrandzone is een gebied dat de overgang vormt tussen stad en land en direct grenst 

aan stedelijk gebied, de grootte is afhankelijk van de stedelijke omvang, het gebied heeft 

zowel stedelijke- als landelijke kenmerken en is daarom niet eenduidig af te bakenen. 

 

Bij de ontwikkeling van de stadsrandzone treden verschillende ruimtelijke 

planningsproblemen op. Hamers et al (2009) noemen het dichtslibben van de open ruimte, 

verrommeling van het landschap, nivellering, aanwezigheid van conflicterende functies en 

slechte bereikbaarheid van recreatief groen. Deze planningsproblemen worden zowel in het 

maatschappelijk debat als in de vakwereld van het ruimtelijk beleid erkend. Bovenstaande 

problemen doen zich vaak tegelijkertijd voor, waardoor de ruimtelijke opgave voor 

beleidsmakers erg complex is. Bovendien fungeert de stadsrandzone impliciet als een 

restruimte, een gebied dat overblijft als het stedelijke en landelijke gebied zijn ingericht 

(Hendriks, 2010). De vele verschillende functies die hierdoor aanwezig zijn zorgen voor een 

planningprobleem voor gemeenten. Het gevolg is dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 

achter blijft bij het stedelijk gebied (Frijters e.a., 2004). 

De ontwikkeling van de stadsrandzone is in handen van de gemeenten. De 

beleidsinstrumenten van gemeenten zijn vaak gericht op ofwel de stad, ofwel op het 

landelijk gebied (Ministerie van infrastructuur en milieu, 2011, p.66). Bovendien worden 

wonen, werken, winkelen en recreëren als afzonderlijke beleidsopgaven beschouwd. In de 

stadsrandzone zorgen juist deze functies gezamenlijk voor de grote verstedelijkingsdynamiek 

(Hamers et al, 2009). In de literatuur wordt ook wel het huidige decentralisatieproces als 

reden genoemd voor de gebrekkige ontwikkeling van de stadsrandzones. Boogers et al 

(2008) laten in de evaluatie van het decentralisatiebeleid van 1993-2008 zien, dat de 

doelstellingen en verwachtingen van decentralisatie voor een belangrijk deel zijn 

gerealiseerd. Daarnaast constateren ze ook dat andere verwachtingen, zoals lokaal 

maatwerk en integraal beleid, niet in alle gevallen in de praktijk komen. Het maatwerk en 
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integraal beleid dat nodig is om de vele functies in de stadsrandzone een plaats te geven is 

dus niet optimaal 

 

De centrale vraag in dit onderzoek is: 

Wat is het relatieve belang van verschillende argumenten en randvoorwaarden bij 

beleidskeuzes van de gemeente Nijmegen bij de ontwikkeling van de stadsrandzones in de 

afgelopen 6 jaar? 

In totaal zijn er zeven besluiten geanalyseerd, gelijk aan het aantal ruimtelijke 

ontwikkelingen uit het rapport Verstedelijking van de stadsrandzone van het Planbureau 

voor de Leefomgeving (2009). In onderstaande tabel is dit te zien: 

 

Functie Ruimtelijke Ontwikkeling 

Wonen 
1- Grootschalige (Vinex)-uitleglocaties 
2- Overige nieuwe woongebieden 

Werken 
1- Bedrijventerreinen 
2- Perifere kantoorlocaties 
3- Nutsvoorzieningen 

Recreëren 1- Recreatieve functies 

Winkelen 1- Perifere detailhandelslocaties 

 

Voor de verschillende besluiten is het belang van verschillende argumenten en de invloed 

van randvoorwaarden onderzocht. In onderstaande tabel zijn de argumenten en 

randvoorwaarden weergegeven: 

 

Argumenten  Randvoorwaarden  

Planologische Juridische 

Sociale Financiële 

Economische  

Overige  

 

De theorie is dus te verdelen in drie belangrijke onderdelen die de basis vormen voor de 

analyse van de besluitvorming. Er zijn vier verschillende functies binnen de stadsrandzone 

die zorgen voor de grote dynamiek. Binnen de vier functies zijn zeven ruimtelijke 

ontwikkelingen die ruimtevragend zijn. Voor elk besluit wordt het belang van de argumenten 

en de invloed van de randvoorwaarden in de besluitvorming onderzocht. 
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Na de analyse van de zeven cases zijn onderstaande resultaten naar voren gekomen. 

Onderstaand onderzoeksmodel geeft het belang van de argumenten aan en de invloed van 

de randvoorwaarden. 

 

 

 

 

Bij de ontwikkeling van de stadsrandzone treden verschillende ruimtelijke 

planningproblemen op. Hamers et al. (2009) gaven aan dat het dichtslibben van de open 

ruimte, verrommeling van het landschap, nivellering, aanwezigheid van conflicterende 

functies en de slechte bereikbaarheid van recreatief groen serieuze problemen zijn in de 

stadsrandzone.  De ontwikkeling van een stadsrand is vaak ongepland, niemand heeft als 

doel om het landschap op deze manier in te richten naar het gebeurt door talloze ‘kleine 

besluiten’ (Veeneklaas e.a. 2006). Uiteindelijk komen er ontwikkelingen op gang waar 

niemand grip op lijkt te hebben. De stadsrandzone lijkt op een gebied waar allerlei 

verschillende functies bij elkaar komen zonder dat er een samenhangend geheel ontstaat. 

Wonen, werken, winkelen en recreëren worden als afzonderlijke beleidsopgaven 

beschouwd, terwijl deze functies gezamenlijk voor de grote verstedelijkingsdynamiek zorgen 

(Hamers et al, 2009).  

 = Van doorslaggevend belang 

 = Van secundair belang 

 = Van weinig belang 

 = Van geen belang 

 = Randvoorwaarde met zeer grote invloed 

 = Randvoorwaarde met grote invloed 

 = Randvoorwaarde met weinig invloed 

 = Randvoorwaarde zonder invloed 

Tabel 8 – Ingevuld 
onderzoeksmodel 

Belang Argumenten Invloed 
Randvoorwaarden 

Functie Planlogische Sociale Economische Overige Juridische Financiële 

Wonen  1 secundair weinig weinig weinig geen zeer groot 

 2 weinig secundair geen geen zeer groot weinig 

Werken 1 secundair weinig doorslag geen weinig grote 

 2 secundair geen doorslag geen geen grote 

 3 weinig doorslag weinig weinig geen weinig 

Winkelen 1 doorslag weinig secundair geen grote geen 

Recreëren 1 weinig secundair geen weinig geen zeer groot 
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Uit dit onderzoek blijkt dat de verschillende functies niet in alle gevallen als afzonderlijke 

beleidsopgaven beschouwd worden. In de gemeente Nijmegen worden veel besluiten 

genomen binnen een overkoepelend masterplan. Voorbeelden zijn de grootschalige Vinex 

uitleglocatie De Waalsprong, het woonwerkgebied Koers West en ook Novio Tech Campus. 

Binnen de gemeente Nijmegen is er bij de ontwikkeling van de stadsrandzone wel degelijk 

aandacht voor samenhang tussen verschillende functies. De overkoepelende projecten laten 

zien dat verschillende functies gecombineerd kunnen worden binnen één plan. 

 

De belangrijkste taak van de gemeente bij de ontwikkeling van de stadsrandzone is dus het 

sturen van de ruimtelijke ontwikkelingen. De zeven ontwikkelingen die in het rapport 

Verstedelijking van de stadsrandzone genoemd worden bepalen voor een groot deel de 

bebouwing in de stadsrand. Met het bestemmingsplan heeft de gemeente een instrument 

om deze ontwikkelingen te sturen. De beleidskeuzes die de gemeenteraad maakt gaan ook 

over de vaststelling van een bestemmingsplan. De beleidskeuzes zijn dus cruciaal voor de 

ontwikkeling van de stadsrandzone. 

 

De belangrijkste bevindingen over de stadsrandzone van de Nijmegen gaan over het 

relatieve belang van verschillende argumenten en randvoorwaarden bij beleidskeuzes van 

de gemeente Nijmegen. Bij veel voorstellen blijkt dat de financiële mogelijkheden beperkt 

zijn. In veel discussies blijken de financiën een obstakel, met name bij de recreatie is dit van 

grote invloed. Ook bij wonen en werken is de financiële situatie van invloed op de 

besluitvorming, maar dit is ook deels te verklaren door de economische crisis. De 

planologische argumenten zijn in de besluitvorming van groot belang zo blijkt uit het 

onderzoeksmodel. Bij wonen, werken en winkelen is het planologische argument van 

doorslaggevend of secundair belang. De gemeente Nijmegen hecht dus aan samenhang van 

functies in de stadsrandzone.  

 

De besluitvorming in de stadsrandzone die, zoals in het conceptueel model toegelicht werd, 

tot stand komt door het belang van verschillende typen argumenten en de invloed van 

randvoorwaarden kent dus een aantal opvallende zaken. Het grote belang van planologische 

argumenten bij alle functies geeft aan dat de gemeente Nijmegen belang hecht aan een 

goede ontwikkeling van de stadsrandzone. De verschillende overkoepelende plannen zijn 

hier het bewijs van. De functiecombinatie in deze plannen zorgt ervoor dat bepaalde 

planningproblemen niet optreden in de stadsrandzone. Het enige probleem voor de 

gemeente Nijmegen bij de plannen vormen de financiële randvoorwaarden. Het streven 

naar ruimtelijke kwaliteit vraagt in het algemeen om veel geld, dit blijkt in de praktijk voor 

problemen te zorgen bij de ontwikkeling van de stadsrandzone in Nijmegen. 
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Hoofdstuk 1  Beleid in de stadsrandzone 
 

1.1. Achtergrond         

In Nederland is er sprake van een grote druk op de ruimte. Door de vele ruimtevragende 

bebouwing komen niet-bebouwde gebieden onder druk te staan. Vooral in steden is deze 

ruimtedruk een groot probleem. De afgelopen decennia is veel van deze bebouwing aan de 

randen van de stad terecht gekomen, omdat het centrum van de stad vaak vol gebouwd is. 

Vinexwijken, bedrijventerreinen en kantoorparken zijn goede voorbeelden van bebouwing 

die in de stadsrand terecht komen, maar ook recreatie- en natuurgebieden zijn veelal 

gelegen aan de randen van de stad. Ook in de toekomst zal de verstedelijking toenemen. Als 

er op dit tempo verder gebouwd wordt zullen steden dichter naar elkaar of zelfs aan elkaar 

vast groeien (Boersma & Kuiper, 2006). Open gebieden aan de rand van de stad verdwijnen 

en er ontstaat een verstedelijkt gebied. (Frijters e.a., 2004, p.45). Bovendien vertoont de 

bebouwing aan de rand van de stad weinig samenhang (Boersma & Kuiper, 2006). Het 

gebrek aan samenhang in de bebouwing geeft de omgeving een verrommeld karakter. 

 

De gebieden aan de rand van de stad waar deze verschillende soorten bebouwing zich 

concentreren worden in de Nederlandse literatuur de stadsrandzone genoemd (Hamers, 

Nabielek, Piek, Sorel, 2009, p.11).  

In dit onderzoek zal onder een stadsrandzone worden verstaan: 

De stadsrandzone is een gebied dat de overgang vormt tussen stad en land en direct grenst 

aan stedelijk gebied, de grootte is afhankelijk van de stedelijke omvang, het gebied heeft 

zowel stedelijke- als landelijke kenmerken en is daarom niet eenduidig af te bakenen. 

 

De definitie bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste vormt de stadsrandzone de 

overgang tussen stad en land. De stadsrandzone is dus niet te benoemen als landelijk gebied 

of als stedelijk gebied, maar valt er tussenin. Daarom bevat het gebied ook zowel stedelijke 

als landelijke kenmerken. Ook spreekt het voor zich dat de stadsrandzone direct aan 

stedelijk gebied grenst. De grootte van de stadsrandzone is afhankelijk van de omvang van 

de betreffende stad. Bij een grote stad als Amsterdam is de stadsrandzone op sommige 

plekken twee kilometer breed, terwijl bij kleinere steden de zone enkele honderden meters 

breed kan zijn (Hamers et al, 2009). Het gebied tussen het puur landelijk en puur stedelijk 

gebied is dus af te bakenen als de stadsrandzone.  

 

Bij de ontwikkeling van de stadsrandzone treden verschillende ruimtelijke 

planningsproblemen op. Hamers et al (2009) noemen het dichtslibben van de open ruimte, 

verrommeling van het landschap, nivellering, aanwezigheid van conflicterende functies en 

slechte bereikbaarheid van recreatief groen. Deze planningsproblemen worden zowel in het 

maatschappelijk debat als in de vakwereld van het ruimtelijk beleid erkend. Bovenstaande 
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problemen doen zich vaak tegelijkertijd voor, waardoor de ruimtelijke opgave voor 

beleidsmakers erg complex is.  

 

Het meest in het oog springende en complexe probleem is de verrommeling. De duidelijk 

herkenbare groene grens, de strakke rand tussen stedelijk gebied en omringend groen, 

wordt acuut bedreigd (Veeneklaas e.a, 2006). Deze verrommeling is vaak ongepland, 

niemand heeft als doel om het landschap te verrommelen, maar het gebeurt door talloze 

‘kleine besluiten’. Het ‘masterplan’ is dus niet de boosdoener van de verrommeling. 

Uiteindelijk komen er ontwikkelingen op gang waar niemand grip op lijkt te hebben 

(Veeneklaas e.a, 2006). Een van de meest bekende elementen die genoemd wordt als het 

gaat over verrommeling is het bedrijventerrein. Bedrijfspanden zijn vaak van lage 

architectonische kwaliteit en liggen vaak buiten het stedelijk gebied (Veeneklaas, De Recht, 

Agricole, 2004).  

 

De verschillende complexe ruimtelijke problemen zoals verrommeling lijken onvermijdelijk. 

De verschillende overheden hebben als taak om het landschap zo goed mogelijk in te 

richten. Het rijk, de provincies en de gemeenten lijken er de afgelopen decennia niet in 

geslaagd te zijn om dit soort problemen aan te pakken. Volgens Hamers et al (2009) is de 

stadsrandzone zelden een centraal begrip in de ruimtelijke planning. De stadsrandzone komt 

pas in beeld als stad en land zijn ingericht. Met name gemeenten hebben de laatste 

decennia geen grip gekregen op de planning van de stadsrandzones (VROM, 2009). De 

stadsrandzone lijkt daarom op een gebied waar allerlei verschillende functies bij elkaar 

komen zonder dat er een samenhangend geheel ontstaat (Hamers e.a. 2009). In de literatuur 

spreekt men ook wel over ruimtelijke en bestuurlijke fragmentatie (Frijters e.a, 2004, p.55). 

Een oorzaak voor deze fragmentatie zijn de grootschalige infrastructuurbundels in de vorm 

van snelwegen die vaak gemeentegrenzen overschrijden. Het gevolg hiervan is dat dit de 

afstemming op regionaal niveau bemoeilijkt (Hamers e.a. , 2009,p.68). Kortom, de 

stadsrandzone fungeert impliciet als een restruimte, een gebied dat overblijft als het 

stedelijke en landelijk gebied zijn ingericht (Hendriks, 2010). De vele verschillende functies 

die hierdoor aanwezig zijn zorgen voor een planningprobleem voor gemeenten. Het gevolg is 

dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied achter blijft bij het stedelijk gebied (Frijters e.a., 

2004). 

Beleid 

De vraag die in verschillende recente onderzoeken naar voren komt is: biedt de huidige 

beleidsbenadering van de stadsrandzone voldoende basis om de geschetste problematiek 

het hoofd te bieden? (Hamers et al, 2009; Frijters et al, 2004; Kuypers, 2010)  

De beleidsinstrumenten van gemeenten zijn vaak gericht op ofwel de stad, ofwel op het 

landelijk gebied (Ministerie van infrastructuur en milieu, 2011, p.66). Bovendien worden 

wonen, werken, winkelen en recreëren als afzonderlijke beleidsopgaven beschouwd. In de 

stadsrandzone zorgen juist deze functies gezamenlijk voor de grote verstedelijkingsdynamiek 

(Hamers et al, 2009).  
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De dynamiek in een stadsrandzone is erg hoog in vergelijking met het centrum van de stad. 

De grondprijzen variëren daarom ook sterk per locatie en in de tijd. Ook is er een enorme 

ruimtelijke druk vanuit de steden. Verschillende ruimtebehoeften komen daardoor in 

conflict met elkaar (Van Eijk  & Rozendaal, 2002). Gemeenten blijken tot op heden niet in 

staat deze ontwikkelingen te sturen met de beschikbare beleidsinstrumenten.  

 

De stadsrandzone kent vaak ook tijdelijke functies en een ‘planologische schaduwwerking’. 

Deze planologische schaduwwerking heeft betrekking op het feit dat stadsrandzones 

buiten bestaande kaders van stad en land vallen. Zonneveld (2007) merkt in zijn onderzoek 

op dat door de stadsrandzone als restgebied te duiden veel kleinschalige elementen gemerkt 

of ongemerkt aan het landschap toegevoegd worden. Juist deze kleinschalige elementen 

veroorzaken de perceptie van verrommeling. Bedrijfslinten langs de snelwegen zijn 

voorbeelden van kleinschalige elementen, omdat ze zich niet laten vatten in grootschalige 

concepten. De stadsrandzone als geheel blijft dus in het ruimtelijk beleid onderbelicht.  

 

 In Nederland is het landelijk ruimtelijk beleid gericht op verstedelijking dicht bij bestaand 

bebouwd gebied, ofwel het bundelingsbeleid. Het Rijk probeert hiermee de verstedelijking 

te concentreren rondom steden en daarmee de grote natuurgebieden en de open gebieden 

tussen steden te ontlasten. De stadsrandzone is vaak onderdeel van zo’n bundelingsgebied. 

Veel bebouwing komt dus in de stadsrand terecht. De ruimtelijke ontwikkeling die deze 

bebouwing met zich meebrengt staat soms op gespannen voet met de doelstellingen van 

gemeenten om het contrast tussen stedelijk en landelijk gebied te behouden en te 

versterken (Hamers et al., 2009). Het Rijk streeft dus op landelijk niveau naar bundeling, 

terwijl gemeenten zogezegd op lokaal niveau naar een vorm van bundeling streven. Volgens 

Hamers et al vormen deze twee ambities twee kanten van dezelfde medaille: 

 

“Het streven naar een compacte stad en een groen ommeland moet het contrast tussen stad 

en land in stand helpen houden. De doelstelling is het waarborgen van een verscheidenheid 

aan en afwisseling van gebieden met een stedelijk en landelijk karakter.” 

 

Het op landelijk niveau bundelen van de verstedelijking en daarnaast op lokaal niveau 

streven naar compacte steden met groen ommeland stuit in de praktijk op problemen. Zoals 

eerder aangegeven ontstaat er door het behoud van een groen ommeland een grote 

ruimtelijke druk op de stadsrandzone die tussen het ommeland en het stedelijk gebied 

gelegen is. 

 

Binnen het bundelingsbeleid van de Rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren een 

opvallende verschuiving plaatsgevonden. In het oorspronkelijke Vinex-beleid stond de 

‘compacte stad gedachte’ centraal. In de compacte stad was het beleid gericht op de 

concentratie van zowel het wonen als de werkgelegenheid en zou het draagvlak voor 

stedelijke voorzieningen versterkt worden. Bovendien zou de verstedelijking van het 
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landelijk gebied rondom de stad ingeperkt worden en zou de groei van de automobiliteit 

moeten afnemen (Hamers e.a. , 2009, p.38). In latere nota’s van het Rijk komt naar voren 

dat sommige uitbreidingslocaties niet langer direct aansluiten bij de bestaande stad, zowel 

qua ligging als het verplaatsingsgedrag van de bewoners. (Hornis & Van Eck, 2007, p.23). De 

‘compacte stad’ moest vanaf dat moment plaatsmaken voor het ‘stedelijk netwerk’. Het 

stedelijk netwerk moest ruimtelijke ontwikkelingen buiten het stedelijk gebied stimuleren in 

plaats van het stellen van beperkingen (VROM, 2004). De overeenkomst tussen het ‘stedelijk 

netwerk’ en ‘de compacte stad’ is dat beide concepten bundeling van verstedelijking 

nastreven, maar dat ze dit beide op een ander schaalniveau doen (Hamers e.a. , 2009, p.39). 

Bij een stedelijk netwerk was er daarom ook sprake van nieuwbouwwijken op afstand van de 

stad in het open gebied en dus niet tegen het stedelijk gebied aan zoals bij de compacte stad 

het geval is. Voor de stadsrandzone betekende deze verandering dat er meer plaats was 

voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het planningsprobleem in de stadsrandzone werd voor 

gemeenten dus groter dankzij het ‘stedelijk netwerk’. 

 

Naast de beleidsverschuiving op ruimtelijk gebied is er ook een belangrijke ontwikkeling op 

bestuurlijk gebied te benoemen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de decentralisatie 

van het ruimtelijk beleid. Hierbij draagt de Rijksoverheid bepaalde bevoegdheden op 

ruimtelijk gebied over aan lagere overheden. Vanaf 1987 zijn er verschillende 

bestuursakkoorden gesloten, vaak met het basisprincipe ‘Decentraal wat kan, centraal wat 

moet’ (Raad van State, 2009). Het Rijk zet dus de grote lijnen uit en laat decentrale 

overheden zoals provincies en gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering (Hamers et 

al., 2009, p.38). In de gemeentewet artikel 117 lid 1 is dit ook vastgelegd: “Onze minister 

bevordert de decentralisatie ten behoeve van de gemeenten.” Boogers et al (2008) laten 

zien dat het hier gaat om het verruimen van gemeentelijke beleidsvrijheid met financiële, 

juridische en bestuurlijke middelen. Gemeenten hebben dankzij de decentralisatie van het 

ruimtelijk beleid meer invloed op de ontwikkeling van het stedelijk gebied en dus ook op de 

stadsrandzone. 

 

In verschillende onderzoeken is het effect van het decentralisatiebeleid op de ruimtelijke 

ordening bekeken. Boogers et al (2008) laten in de evaluatie van het decentralisatiebeleid 

van 1993-2008 zien, dat de doelstellingen en verwachtingen van decentralisatie voor een 

belangrijk deel zijn gerealiseerd. Daarnaast constateren ze ook dat andere verwachtingen, 

zoals lokaal maatwerk en integraal beleid, niet in alle gevallen in de praktijk komen. Het 

maatwerk en integraal beleid dat nodig is om de vele functies in de stadsrandzone een plaats 

te geven is dus niet optimaal. Ook Needham (2011) heeft zijn twijfels bij het aanleggen van 

bedrijventerreinen in de open ruimte en het laten ontwikkelen van grootschalige 

winkelcentra door gemeenten. De gemeente blijft ondanks de decentralisatie toch 

afhankelijk van het geld dat er vanuit Het Rijk komt. 
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Beleidskeuzes door gemeenten 

De stadsrandzone is zogezegd een gebied met een hoge dynamiek op het gebied van 

bebouwing. Er zijn relatief veel ruimtelijke veranderingen in korte tijd. De betreffende 

gemeente heeft de taak om deze ruimtelijk ontwikkelingen te plannen. De beleidskeuzes die 

de gemeente maakt zijn direct van invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van de 

stadsrandzone. In het rapport Verstedelijking van de stadsrandzone van het Planbureau voor 

de Leefomgeving (2009) worden zeven belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen 

onderscheiden die onderdeel zijn van de stadsrandzone. De zeven ruimtelijke 

ontwikkelingen in dit rapport zijn: 

 

 grootschalige (Vinex)-uitleglocaties 

 overige nieuwe woongebieden 

 bedrijventerreinen 

 perifere kantoorlocaties 

 perifere detailhandelslocaties 

 recreatieve functies 

 tussenland 

 

Bovenstaande zeven ontwikkelingen bepalen dus de bebouwing in de stadsrandzone. De 

gemeente heeft de taak om deze ruimtelijke ontwikkelingen een plaats te geven. De 

gemeente bepaalt dus waar deze ontwikkelingen moeten komen. In het Nederlandse 

planningsstelsel ligt het zwaartepunt van het ruimtelijk beleid op dit gebied dus bij de 

gemeenten. Met het bestemmingsplan bepalen zij direct de invulling van de ruimtelijke 

structuur (Kuypers, 2010). 

 

Gemeenten hebben dus de taak om verschillende ruimtevragende functies in te passen in 

het landschap (Hornis & Van Eck, 2007, p.25). Uit de literatuur kwam al naar voren dat er 

veel problemen zijn bij de ontwikkeling van stadsrandzones. Veel van de 

planningsproblemen komen tegelijkertijd voor, waardoor een complexe situatie ontstaat. 

Hamers et al (2009) lieten al zien dat gemeenten moeite hebben om dit aan te pakken. 

Needham (2011) toonde ook al aan dat het gemeentelijk beleid op dit moment niet 

voldoende is om de stadsrandzones te ontwikkelen. De gemeenten hebben dus moeite met 

de ontwikkeling van de stadsrandzone vanwege de uiteenlopende functies die aanwezig zijn. 

De functies wonen, werken, winkelen en recreëren vragen allemaal om een ander type 

beleid. Bij de functie wonen zal bijvoorbeeld veel aandacht moeten zijn voor de 

leefbaarheid. Bij werken daarentegen zal het economische aspect meer aandacht krijgen. De 

functies hebben dus behoefte aan een passende aanpak door de gemeente, maar er moet 

ook aandacht zijn voor de stadsrandzone als geheel. Hamers et al (2009) laten ook zien dat 

deze integrale aanpak vaak ontbreekt en dat er sprake is van vele losse besluiten die leiden 

tot de bekende planningsproblemen.  
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Bij de inrichting van de stadsrandzone worden er dus veel beleidskeuzes gemaakt door de 

gemeenteraad. Door de hoge dynamiek in de bebouwing en de vele ruimtevragende functies 

is het moeilijk consistent beleid te voeren. Bij het maken van beleidskeuzes worden vele 

afwegingen gemaakt (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2010). Vragen die de 

gemeente zichzelf ongetwijfeld stelt in bij de ruimtelijke ordening zijn: Is het financieel 

mogelijk? Is het juridisch mogelijk? Wordt er belang gehecht aan het welzijn van de burger? 

Is deze keuze planologisch verantwoord? De planologische aspecten zijn erg belangrijk bij de 

ontwikkeling van de stadsrandzone. Veel planningsproblemen zijn gerelateerd aan de 

planologische dimensie. Veel aandacht voor deze dimensie in het beleid zou de 

planningsproblemen kunnen doen afnemen. Bij de ontwikkeling van de stadsrandzone moet 

de gemeente dus de verschillende aspecten afwegen. Bij het maken van een definitieve 

beleidskeuze zullen er verschillende argumenten de revue gepasseerd zijn. Deze 

argumentatie zal betrekking hebben op de vragen die in deze alinea al aan de orde zijn 

gesteld.  

 

Een willekeurig voorbeeld is een plan tot uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein in 

een stadsrandzone. De gemeente zal in de besluitvorming met verschillende aspecten 

rekening moeten houden. De gemeente zou ten eerste kunnen aangeven dat de uitbreiding 

van het bedrijventerrein financieel haalbaar is, bijvoorbeeld door de opbrengsten uit 

grondverkoop. Juridisch zou het mogelijk zijn om het terrein uit te breiden, omdat de 

bestemming ‘bedrijventerrein’ is in het bestemmingsplan van de betreffende gemeente. De 

gemeente laat geen zware industrie toe op het terrein in verband met mogelijke 

milieuvervuiling. De beleidskeuze is mogelijk niet planologisch verantwoord, omdat het 

bestaande bedrijventerrein midden in het open landschap ligt en door uitbreiding zal het 

open karakter nog meer verloren gaan. In dit geval zou de gemeente er voor kunnen kiezen 

om het terrein aan te leggen, ondanks dat het bedrijventerrein het open karakter aantast. 

De gemeente kan er ook voor kiezen om een ander bedrijventerrein uit te breiden dat niet in 

het open landschap gelegen is. De vraag is dan wel of deze nieuwe locatie financieel en 

juridisch haalbaar is. Bovendien kan het ook zo zijn dat er op die nieuwe locatie veel 

weerstand verwacht wordt van omwonenden. Zoals blijkt uit dit voorbeeld zijn er voor 

gemeenten vele afwegingen die gemaakt moeten worden. Naast financiële en juridische 

randvoorwaarden zijn er planologische, economische en sociale argumenten die een 

beleidskeuze kunnen ondersteunen of tegenhouden. 

 

 

 

Afbeelding 1: Gemeenteraad Nijmegen 
(Gemeente Nijmegen Website) 

Afbeelding 2: Plankaart (Gemeente Nijmegen, 2007) 
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Beleidskeuzes komen dus tot stand door afwegen van verschillende argumenten. In het 

voorbeeld kwam al naar voren dat gemeenten met verschillende zaken rekening moeten 

houden. Er is vaak sprake van een complexe situatie waarbij de beleidsvorming tot 

problemen leidt. De planningsproblemen die optreden bij de ontwikkeling van de 

stadsrandzone zijn tot nu toe niet voorkomen door gemeenten. Het is daarom noodzakelijk 

om te kijken wat in de praktijk het belang is van deze verschillende soorten argumenten die 

een rol spelen bij de ontwikkeling van de stadsrandzone en de afwegingen die de gemeente 

hierbij maakt.  

 

1.2. Doel van het onderzoek 

Het onderzoek is praktijkgericht omdat de focus ligt op beleidskeuzes die in de praktijk 

gemaakt worden. Het probleem is dat veel gemeenten de afgelopen jaren niet in staat zijn 

geweest om de stadsrandzone met consistent beleid te ontwikkelen. Verschillende functies 

die aanwezig zijn in de stadsranden hangen nauwelijks met elkaar samen. Er is dus geen 

sprake van duidelijk beleid, zoals dat in de binnensteden en op het platteland vaak wel 

gebeurt. Dit onderzoek wil door verschillende beleidskeuzes van de gemeente Nijmegen te 

analyseren een bijdrage leveren aan de oplossing voor dit planning- en ordeningsprobleem. 

De keuze voor de gemeente Nijmegen wordt toegelicht in de casusverantwoording in 

hoofdstuk 3. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Het doel van het onderzoek is het verklaren van beleidskeuzes over stadsrandzones, door een 

analyse van de besluitvorming over de stadsrandzones van de gemeente Nijmegen van de 

afgelopen 6 jaar. 

De doelstelling voldoet aan de vier criteria die Verschuren en Doorewaard (2007) noemen in 

hun boek waar een doelstelling aan moet voldoen. De doelstelling is haalbaar omdat er 

gekozen is voor één casus. De doelstelling is ook eenduidig omdat duidelijk is waaruit de 

bijdrage van het onderzoek bestaat, namelijk het verklaren van beleidskeuzes. Bovendien is 

het een informatierijke doelstelling omdat er wordt aangegeven welke kennis het onderzoek 

zal genereren. Het nut van de doelstelling komt ter sprake in de volgende paragraaf 

1.3. Relevantie van het onderzoek       

Het onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het bijdraagt aan de kennis over 

besluitvorming van gemeenten bij de ontwikkeling van de stadsrandzone. Zoals blijkt uit de 

literatuur kampen gemeenten met verschillende problemen bij de ontwikkeling van de 

stadsrandzones. De decentralisatie in de ruimtelijke ordening heeft tot gevolg gehad dat 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor taken die voorheen bij het Rijk lagen. Gemeenten 

blijken (nog) niet in staat te zijn complexe problemen die optreden bij de inrichting van de 

stadsrandzone aan te pakken. Door te onderzoeken wat het relatieve belang is van 

verschillende typen argumenten en randvoorwaarden die van invloed zijn op beleidskeuzes 

van de gemeente is het mogelijk om inzicht te geven in de achtergronden van de 
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besluitvorming. Deze inzichten zijn bruikbaar bij toekomstige besluitvormingsprocessen en 

dragen bij aan het leerproces van gemeenten bij de ontwikkeling van de stadsrandzone. 

Het onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat het nieuwe kennis oplevert over 

besluitvormingsprocessen van gemeenten bij de ontwikkeling van de stadsrandzone.  

De resultaten geven inzicht in de belangen van verschillende typen argumenten en 

randvoorwaarden bij besluiten. Het onderscheid van de functies wonen, werken, winkelen 

en recreëren geeft een extra dimensie aan het onderzoek en daardoor ook aan de 

informatie die dit oplevert. De ontwikkeling van de stadsrandzone vraag om een specifiek 

beleid en het onderscheid van functies levert een bijdrage aan deze beleidsvorming. Het 

onderzoek levert dus een bijdrage aan het proces waarbij gemeenten beter een staat zullen 

zijn om de stadsrandzone met gericht beleid te ontwikkelen. 

1.4. Vraagstelling 
 

Onderstaande centrale vraag zal in samenhang met de deelvragen beantwoord worden. De 

centrale vraag is als volgt geformuleerd: 

Wat is het relatieve belang van verschillende argumenten en randvoorwaarden bij 

beleidskeuzes van de gemeente Nijmegen bij de ontwikkeling van de stadsrandzones in de 

afgelopen 6 jaar? 

De vraag heeft dus betrekking op één casus, de gemeente Nijmegen. Het onderzoek is 

afgebakend in de tijd door te kiezen voor een analyse van de afgelopen zes jaar. Er is voor 

deze afbakening gekozen omdat er zes jaar geleden een nieuw college van B&W aantrad. Dit 

vormt daarom een verantwoord startpunt voor dataverzameling. 

De centrale vraag is zowel efficiënt als sturend. De efficiëntie blijkt uit het feit dat de kennis 

die voortkomt uit de centrale vraag een bijdrage levert aan het bereiken van de doelstelling. 

Door onderzoek te doen naar het relatieve belang van typen argumenten die bepalend zijn 

voor beleidskeuzes vormt zich een beeld van de prioriteiten van de gemeente bij de 

besluitvorming. De centrale vraag is ook sturend omdat de vraagstelling duidelijk maakt wat 

er verder in het onderzoek moet gebeuren. De centrale vraag geeft aan dat er verschillende 

categorieën ontwikkeld worden en dat het relatieve belang van deze categorieën onderzocht 

wordt.  

Om de centrale vraagstelling op gestructureerde wijze te beantwoorden zijn er drie 

deelvragen opgesteld. De deelvragen zullen ingaan op onderdelen die nodig zijn om de 

centrale vraag te beantwoorden. Uiteindelijk leveren de antwoorden op de deelvragen 

gezamenlijk het antwoord op de centrale vraag. Hieronder de deelvragen die in dit 

onderzoek gebruikt worden: 

 Hoe ziet de stadsrandzone van Nijmegen eruit en wat zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen in de afgelopen 6 jaar? 
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 Wat is het relatieve belang van de argumenten en randvoorwaarden bij 

individuele besluiten in de stadsrandzone van Nijmegen? 

 Wat is het relatieve belang van de argumenten en randvoorwaarden per 

functie (wonen, werken, recreëren en winkelen)? 

De eerste deelvraag zal ingaan op de casus Nijmegen (hoofdstuk 4). Het is vooral bedoeld 

om een beeld te vormen over de stadsrand en alle functies die zich daarbinnen bevinden. 

Daarnaast zullen de belangrijke ontwikkelingen kort besproken worden. De tweede 

deelvraag vormt de basis van de analyse van het onderzoek (hoofdstuk 5). Hier zullen 

besluiten van de gemeente Nijmegen aan de hand van het theoretische en methodische 

kader geanalyseerd worden. In de laatste deelvraag zullen de resultaten bekeken worden 

vanuit de vier belangrijkste functies in de stadsrandzone (hoofdstuk 6). 

1.5. Leeswijzer 

In deze paragraaf wordt de opbouw van het onderzoek doorlopen. Het onderzoek bestaat 

uit zes hoofdstukken welke nu besproken worden. 

 In hoofdstuk twee zal de theorie besproken worden. De nadruk zal liggen op 

verschillende typen argumenten en randvoorwaarden die gebruikt worden. Bovendien 

worden de verschillende functies van de stadsrandzone besproken. 

 In hoofdstuk drie wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Aan de hand van het 

conceptueel model wordt de operationalisatie uitgewerkt. Ook zal het onderzoeksmodel 

besproken worden dat uiteindelijk centraal zal staan in de analyse van de besluitvorming in 

de stadsrandzone van de gemeente Nijmegen. 

 In hoofdstuk vier wordt de casus Nijmegen besproken. De stadsrandzone wordt 

afgebakend en zal worden ingegaan op een aantal ontwikkeling in het gemeentelijk beleid 

van de gemeente Nijmegen. 

 In hoofdstuk vijf zullen de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Het 

onderzoeksmodel zal hier volledig ingevuld worden. Daarnaast worden bij elke functie de 

belangrijkste onderzoeksresultaten toegelicht. 

 In hoofdstuk zes wordt het onderzoek afgesloten met de conclusie. De conclusie zal 

een antwoord geven op de centrale vraag uit het eerste hoofdstuk. Tenslotte zal er een 

kritische reflectie volgen waarin ook de externe validiteit van het onderzoek ter sprake komt. 
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Hoofdstuk 2  Theorie 
 

2.1. Inleiding 

In dit theoretisch hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek naar 

politieke besluitvorming rondom ruimtelijke ordeningsvraagstukken. De theorie richt zich op 

het verklaren van de uitkomsten de besluitvorming. De specifieke besluitvorming over de 

stadsrandzone valt binnen de ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Uit literatuuronderzoek 

komt naar voren dat gemeenten verschillende soorten argumenten gebruiken om 

beleidskeuzes te verantwoorden. Daarnaast zijn de beleidskeuzes ook afhankelijk van 

randvoorwaarden die bepaalde plannen (on)mogelijk maken. De invloed van 

randvoorwaarden en argumenten is tenslotte ook afhankelijk van het soort functie. 

 

Argumenten en randvoorwaarden die van invloed zijn op de besluitvorming verschillen op 

een belangrijk punt. Argumenten dienen ter ondersteuning van een standpunt over een 

bepaald voorstel of plan. Binnen de besluitvorming is er dus de ruimte om te kiezen voor een 

argument dat de uiteindelijke doorslag geeft. Zo zou het economische belang 

doorslaggevend kunnen zijn bij de aanleg van een bedrijventerrein. Randvoorwaarden zijn 

net als argumenten van invloed op de besluitvorming. Het verschil is dat er bij 

randvoorwaarden geen keuzemogelijkheid is, omdat de invloed hiervan vaststaat. Bepaalde 

bestaande wetgeving zou bijvoorbeeld de aanleg van een bedrijventerrein kunnen verbieden 

op een bepaalde locatie. Argumenten en randvoorwaarden zijn dus beide van invloed op de 

besluitvorming. Het verschil tussen beide is dat argumenten een keuzemogelijkheid bieden 

en randvoorwaarden niet. 

 

De besluitvorming is dus afhankelijk van de argumenten en de randvoorwaarden. Het belang 

van verschillende typen argumenten en de invloed van de randvoorwaarden is ook 

afhankelijk van de betreffende functie waar het besluit onder valt. Op het gebied van 

wonen, werken, winkelen en recreëren is er sprake van verschillende uitgangspunten 

daarom verschilt het belang van de argumenten en randvoorwaarden. In dit onderzoek 

wordt getoetst of de besluitvorming daadwerkelijk verschilt per functie en wat het belang 

van de argumenten en randvoorwaarden daarbij is. 

 

2.2. Argumenten 

De argumenten die ten grondslag liggen aan besluiten zijn verschillend van aard. 

Argumenten kunnen gebruikt worden om een beleidskeuze te ondersteunen, maar een 

argument kan ook gebruikt worden om een plan tegen te houden. Deze positieve en 

negatieve argumenten zijn ook weer onder te verdelen in verschillende typen. Uit de 

verschillende literatuur blijkt dat de argumenten die in het besluitvormingsproces van de 

gemeente gebruikt worden onderverdeeld kunnen worden in vier categorieën. De vier 

categorieën zijn tot op heden niet samen gebruikt in eerder onderzoek. De eerste categorie 

bestaat uit de planologische argumenten. Het gaat hier om argumenten waarbij er naar een 
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zo groot mogelijke omgevingskwaliteit gestreefd wordt (Asbeek Brusse, Van Dalen, Wissink, 

2002). De tweede categorie bestaat uit economische argumenten. Bij economische 

argumenten staan de economische gevolgen centraal van een beleidskeuze. Hornis & Van 

Eck (2007) geven in een onderzoek aan dat de maatschappij een netwerksamenleving wordt 

waarbij de stad als economisch knooppunt fungeert. Hieruit blijkt de ruimtelijke ordening 

van invloed is op de economie. De derde categorie bevat de sociale argumenten. Deze 

argumenten hebben te maken met het welzijn van de burger (Michels, 2011). De vierde 

categorie bevat de overige argumenten die niet in te delen zijn als planologische, 

economische of sociale argumenten. Onder overige argumenten vallen bijvoorbeeld de 

argumenten die een politieke achtergrond hebben.  

 

De verschillende typen argumenten zullen in het onderzoek gebruikt worden om de 

besluitvorming in Nijmegen te analyseren. Voor elk type zal het belang bepaald worden in 

het besluitvormingsproces. Het onderscheid is relevant omdat de verschillende typen 

argumenten een verschillende uitwerking hebben op het beleid en daardoor ook op de 

praktijk. In de volgende paragrafen zullen de vier typen argumenten kort toegelicht worden 

op basis van bestaande literatuur. 

 

2.2.1. Planologische argumenten  

Bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken wordt vaak gebruik gemaakt van argumenten met 

planologische kernwaarden (VROM, 2006). Wetenschappelijke theorieën over ruimtelijke 

ordening liggen bij overheidsbeleid veelal ten grondslag aan beleid. De Nota Ruimte (2006) 

geeft in hoofdlijnen het nationaal ruimtelijk beleid van Nederland voor de komende jaren 

aan. Het motto van het beleidsdocument is: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Uit de 

hoofddoelstelling van de Nota Ruimte blijkt dat planologische argumenten belangrijk zijn: 

“Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om op een duurzame en efficiënte wijze 

ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies, de leefbaarheid van 

Nederland te waarborgen en te vergroten, en de ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland 

te verbeteren, waarbij speciaal aandacht wordt geschonken aan het scheppen van de juiste 

condities voor het toepassen van ontwikkelingsplanologie.” 

Begrippen als ruimtevragende functies, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en 

ontwikkelingsplanologie zijn planologische begrippen. Deze begrippen worden dus gebruikt 

om de beleidsdoelstellingen te formuleren. Decentrale overheden (gemeenten en 

provincies) kunnen bij het eigen beleid de doelstellingen van de nationale overheid als 

uitgangspunt nemen. De nationale overheid geeft bij de ruimtelijk ordening ook de 

hoofdlijnen aan van het beleid met verschillende nota’s, visies en richtlijnen (VROM, 2006). 

Uit onderzoek van Hamers et al (2009) blijkt dat de planologische invloed in stadsrandzones 

tegengewerkt wordt door de aanwezigheid van verschillende overheidslagen. Door slechte 

afstemming tussen het Rijk, de provincie en de gemeente wordt de stadsrandzone in veel 

gevallen niet optimaal ontwikkeld. De ruimtelijke kwaliteit kan hierdoor in het geding komen 

omdat er verschillende soorten beleid door elkaar heen lopen. 
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De term ruimtelijke kwaliteit is een erg belangrijk onderdeel binnen het planologische 

aspect. Volgens Van der Heijden & Slob (2005) komt de ruimtelijke kwaliteit van een gebied 

tot stand via processen en niet via procedures. Het procedurele aspect legt de nadruk op het 

ordentelijk en efficiënt regelen en procedureren van ruimtelijke besluitvorming. Goede 

ruimtelijke besluitvorming vindt plaats als de formele regels en procedures nauwgezet 

gevolgd worden. Het processuele perspectief daarentegen legt het accent meer op een 

kwalitatief goede organisatie en management van processen van ruimtelijke besluitvorming. 

Van der Heijden & Slob laten zien dat een goede ruimtelijke ordening plaatsvindt als er veel 

zorg een aandacht is voor een goed verloop van de samenwerking tussen verschillende 

actoren met uiteenlopende belangen, waarden en perspectieven op het probleem. Voor 

gemeenten is het dus belangrijk om het processuele perspectief in de gaten te houden om 

op die manier tot ruimtelijke kwaliteit te komen. Met name discussies in het 

besluitvormingsproces en het bespreken van verschillende perspectieven zouden tot een 

hoge ruimtelijke kwaliteit moeten komen. De verschillende typen argumenten geven een 

verschillend perspectief op een bepaald probleem. 

 

Een andere belangrijke term is ontwikkelingsplanologie. Ontwikkelingsplanologie is ook 

typerend voor het belang van planologische argumenten in de ruimtelijke ordening. 

Ontwikkelingsplanologie wordt door het ministerie van VROM (2003) beschreven als een 

manier om verschillende rivaliserende claims – van water, natuur en landschap, wonen, 

werken en recreëren – op de schaarse ruimte op een zorgvuldige integrale wijze af te wegen. 

Een ontwikkelingsgericht ruimtelijk beleid biedt mogelijkheden om zowel de ruimtelijke 

kwaliteit te verbeteren, als om de vitaliteit van steden en het platteland te versterken. 

(VROM, 2003).  Ontwikkelingplanologie is dus een manier om ruimtelijke 

ordeningsvraagstukken aan te pakken. Op het gebied van de stadsrandzone is er sprake van 

verschillende rivaliserende claims en daarom is het nodig om dit op een zorgvuldige wijze af 

te wegen. 

In het rapport Verstedelijking in de stadsrandzone uit 2009 geven Hamers et al. aan dat er in 

de toekomst op het gebied van ruimtelijke ordening nieuwe ruimtelijke concepten nodig zijn 

in woord en beeld. Ook op het gebied van stadsrandzoneontwikkeling ligt er een nieuwe 

planning- en ontwerpopgave van formaat.   

Ook Hajer (2010) geeft in zijn voorwoord van het onderzoek De staat van de ruimte 2010 aan 

dat ruimtelijke planners de taak hebben om de kwaliteit van en samenhang tussen 

verschillende plekken te ontwikkelen en te waarborgen. Hajer geeft aan dat men moet 

kijken naar de stad als een diversiteit van sterke plekken. Om vervolgens te zoeken naar 

nieuwe aanknopingspunten om de kansen of bedreigingen van het stedelijk gebied benutten 

of af te wenden. Ook geeft hij aan dat er in de praktijk vaak blijkt dat er weinig samenhang 

bestaat tussen verschillende ruimtelijke plannen. Doordat er vele planologische elementen 

door elkaar lopen ontstaat er een ‘wirwar’ aan beleid wat de ruimtelijke kwaliteit niet ten 

goede komt. 
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Ook in het buitenland is te zien dat planologische argumenten gezien worden als belangrijk 

onderdeel van de besluitvorming bij stadsrandzones. Het concept Zwischenstadt van 

Sieverts (2003 in: Hamers et al. 2009) is hier een goed voorbeeld van. Sieverts neemt de 

actuele verstedelijkingspatronen en de daaraan ten grondslag liggende maatschappelijke 

ontwikkelingen als uitgangspunt en ziet in het ruimtelijke beleid, de planning- en 

ontwerppraktijk tal van mogelijkheden om daarop in te spelen. 

 

Concluderend kunnen we dus stellen dat planologische argumenten belangrijk zijn bij de 

besluitvorming over ruimtelijke ordening, en dus waarschijnlijk ook bij de inrichting van 

stadsrandzones. Hajer (2010) geeft echter aan dat er in Nederland vaak te veel beleid voor 

een bepaald gebied is dat planologische argumenten bevat, wat de ruimtelijke kwaliteit van 

een gebied niet te goede komt. 

 

2.2.2. Economische argumenten 

Bij de besluitvorming die gerelateerd is aan de stadsrandzone spelen naast planologische 

ook economische argumenten een rol. Bij een economisch argument staat het belang van de 

gemeentelijke/regionale economie centraal. Werkgelegenheid, bedrijvigheid, infrastructuur 

en de concurrentiepositie van de betreffende gemeente zijn voorbeelden van begrippen die 

op economisch gebied belangrijk zijn.  

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet de gemeente als regisseur in het 

lokaal economisch beleid. Om die taak te vervullen is een eigen en samenhangend beleid 

van belang. De aanleg van bedrijventerreinen, het verbeteren van winkelvoorzieningen en 

de fysieke infrastructuur zouden integraal aangepakt moeten worden en niet met ad-hoc 

beleid. Wanneer het economische aspect bij een besluit doorslaggevend is dan wordt het 

dus belangrijker gevonden dan het planologische aspect. Bij een integrale aanpak is er ook 

aandacht voor het planologische aspect en is het niet een puur economische beslissing. 

Een voorbeeld is het opofferen van een bedrijventerrein in stedelijk gebied voor 

woningbouw omdat het financieel aantrekkelijk is. Bij ad-hoc beleid zullen dit soort besluiten 

niet leiden tot efficiency en effectiviteit binnen de gemeente. Bij integraal beleid wordt ook 

rekening gehouden met de werkgelegenheid, de omgevingskwaliteit en het vestigingsbeleid. 

De keuze is dan op basis van de complete situatie en niet enkel het financiële belang van een 

besluit. 

 

Het overheidsbeleid in de ruimtelijke ordening op economisch gebied komt voor een 

belangrijk deel tot uiting bij het beleid voor bedrijventerreinen. In het overheidsbeleid voor 

bedrijventerreinen staat centraal dat bedrijvigheid niet moet worden belemmerd door 

gebrek aan grond op de juiste locaties (Louw et al. 2009, p.22). Bovendien moet er niet 

alleen voldoende grond op de gewenste locaties in bestemmingplannen worden 

opgenomen, maar gemeenten moeten ervoor zorgen dat die bestemde locaties 

daadwerkelijk en als bouwrijpe grond worden aangeboden. Het uitgangspunt voor de vraag 
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naar bedrijventerreinen zijn de scenario’s over de ontwikkeling van de Nederlandse 

economie op lange termijn. Uit onderzoek van Renes et al. (2009) blijkt dat de meeste 

gemeenten – klein, groot en middelgroot – bedrijventerreinen aanleggen. Zij gaan er vanuit 

dat dit goed is voor de werkgelegenheid binnen hun grenzen, hebben profijt van de extra 

belasting op onroerende zaken en behalen soms winst uit het aanleggen van een 

bedrijventerrein. 

 

Op de markt voor bedrijfsruimte is er mede door het grote aanbod van bedrijventerreinen 

door gemeenten een scheve verhouding ontstaan in relatie tot de vraag naar bedrijfsruimte. 

Uit onderzoek van Van Dinteren & Bos (2007) blijkt dat er problemen zijn met de leegstand. 

Eind 2006 stond er circa 1,2 miljoen m2 bedrijfsruimte langer dan drie jaar leeg. Het 

leegstandspercentage verschilt echter wel per type bedrijventerrein. Het economische 

belang van een nieuw aan te leggen bedrijventerrein kan dus verschillen. 

Gemeenten hebben dus de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en dus te 

balanceren tussen twee uitersten. Aan de ene kant zullen ze de voorraad bouwrijpe grond 

willen beperken om niet onnodige renteverliezen op hun investeringen te leiden. Aan de 

andere kant willen gemeenten door economisch beleid de vestigingsmogelijkheden voor 

bedrijven vergroten (Louw et al. 2009, p.88). 

 

Ook bij de planning van winkels en winkelgebieden spelen economische belangen een rol. 

Een stad met een drukke hoofdwinkelstraat wordt gezien als een economisch sterke stad. 

Een uitgestorven binnenstad laat echter geen gezonde en vitale indruk achter. Het 

Planbureau voor de Leefomgeving (2010) geeft aan dat er economische argumenten zijn om 

veel aandacht te besteden aan de winkelfunctie. De detailhandel draagt namelijk bij aan de 

leefbaarheid van de directe omgeving en bovendien schept het vele laagdrempelige banen.  

Ook is het relatief laagdrempelig voor startende ondernemers. Hieruit blijkt dat 

economische argumenten van belang zijn bij de planning van winkels en winkelgebieden.  

 

Hornis & Van Eck (2007) gaven al aan dat de maatschappij een netwerksamenleving wordt 

waarbij de stad als economisch knooppunt fungeert.  Om als stad te functioneren in een 

economisch knoopput is een goede infrastructuur erg belangrijk. In de Nota Ruimte (2006) 

komt ook naar voren dat een beter functionerende verkeer- en vervoersinfrastructuur en 

goede verbindingen met het achterland belangrijk zijn voor de economische groei van een 

gebied. 

 

Economische argumenten zijn dus belangrijk bij de politieke besluitvorming over ruimtelijke 

ordening, en dus waarschijnlijk ook bij de inrichting van de stadsrandzones. Het blijkt dat bij 

de aanleg van bedrijventerreinen, winkels en infrastructuur er economische belangen zijn 

voor de gemeente. 
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2.2.3. Sociale argumenten 

Bij het (niet) maken van beleidskeuzes kunnen ook sociale argumenten van invloed zijn. Een 

sociaal argument kan betrekking hebben op verschillende aspecten. Uiteindelijk staat bij een 

sociaal argument het belang/welzijn van de burger centraal. Dit belang is mogelijk groter dan 

het planologische of economische belang. Voorbeelden van sociale elementen die in een 

argument gebruikt kunnen worden zijn: veiligheid, duurzaamheid, geluidsoverlast, 

milieuoverlast, het voorzieningenniveau of sociale woningbouw (Planbureau voor de 

leegomgeving , 2010) 

 

Het  belang van de burger hangt nauw samen met het begrip ‘leefbaarheid’. De term 

leefbaarheid kent verschillende definities die grotendeels gaan over hoe men de kwaliteit 

van de omgeving ervaart. Het gaat dan over de kwaliteit van de woningvoorraad, over 

voorzieningen in de buurt, de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid en mogelijke 

overlast. Leefbaarheid is dus ook gerelateerd aan planologische elementen, maar omdat het 

om het welzijn van de burger gaat wordt het hier gezien als sociaal. De Straat en Bron (1998) 

definiëren leefbaarheid als ‘het welbevinden van bewoners en gebruikers over (de fysieke, 

sociale en milieukenmerken van) de woon- en leefomgeving. De ruimtelijke ordening draagt 

dus bij aan het vergroten van de leefbaarheid in een gebied. De eventuele aanwezigheid van 

geluid- en milieuoverlast hangt daarnaast ook samen met verschillende wetten en regels. 

Voorbeelden hiervan zijn de natuurbeschermingswet, de flora- en faunawet en de 

milieueffectrapportage (Van Buuren et al, 2010). De rol van wet- en regelgeving komt ook 

terug bij de randvoorwaarden voor ruimtelijke ordening verderop in dit theoretisch kader. 

De bereikbaarheid van een gebied kan, naast een economisch belang, ook een sociaal 

belang hebben. Als het gaat om de bereikbaarheid voor de bewoners van het betreffende 

gebied dan is niet het economische belang het meest belangrijk, maar het sociale belang. 

Wanneer het gaat om de bereikbaarheid van een bedrijventerrein dan is het economisch 

belang groter (Planbureau voor de leefomgeving, 2010). 

 

Een sociaal argument kan ook betrekking hebben op de woningmarkt. Het belangrijkste 

voorbeeld is de sociale woningbouw. Voor de overheid is sociale rechtvaardigheid een van 

de gronden van legitimatie van beleid op de woningmarkt (VROM-raad, 2000). De vraag naar 

kwaliteit in de samenleving leidt tot een stijging van de woonkwaliteit. De overheid heeft de 

taak ervoor te zorgen dat deze kwaliteitsstijging bereikbaar moet blijven voor huishoudens 

met een laag inkomen. De sociale woningbouw heeft dus ook direct te maken met de 

ruimtelijke ordening. 

 

Ten slotte valt de term duurzaamheid ook binnen de sociale argumenten.  Duurzaamheid is 

een begrip dat op vele manieren geïnterpreteerd wordt. De kern van duurzaamheid is het 

zorg dragen voor morgen (Butter & Dietz, 2004). In de beleidswereld wordt er gesproken 

over duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling gaat om het gemeenschappelijk belang 



25 
 

en daarom wordt er doorgaans een beroep op de overheid gedaan. Ook bij duurzame 

oplossing staat het belang van de burger centraal. 

 

Kortom, sociale argumenten spelen een rol bij het overheidsbeleid in de ruimtelijke 

ordening. Bij de genoemde dimensies leefbaarheid, bereikbaarheid, sociale woningbouw en 

duurzaamheid staat het belang van de burger centraal.  

 

2.2.4. Overige argumenten 

De laatste categorie bestaat uit de ‘overige argumenten’. Deze categorie fungeert als een 

restcategorie. Argumenten die niet planologisch, economisch of sociaal van aard zijn vallen 

binnen deze categorie. Voorbeelden zijn zogenaamde politieke argumenten. Het gaan om 

argumenten die in het politieke debat gebruikt worden. Verwijzingen naar afspraken tussen 

politieke partijen uit het verleden zijn hier een voorbeeld van. Ook beloftes die gedaan zijn 

kunnen als argument gebruikt worden om ergens mee in te stemmen of te wijzen. 

 

2.2.5. Overzicht 

In onderstaande tabel een kort overzicht van de belangrijkste dimensies binnen de 

verschillende typen argumenten.  

 

Type Argument Verschillende dimensies 

Planologisch Ruimtelijke kwaliteit, diversiteit, ontwikkelingsplanologie 

Economisch Werkgelegenheid, bedrijvigheid, infrastructuur, concurrentiepositie 

Sociaal Leefbaarheid, bereikbaarheid, sociale woningbouw 

Overig Politieke arena 
Tabel 1: Overzicht dimensies 

 

2.3. Randvoorwaarden 

Het besluitvormingsproces is niet enkel afhankelijk van argumenten. Randvoorwaarden 

spelen ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van een besluit. In de ruimtelijke 

ordening zijn er twee belangrijke categorieën die een rol spelen bij de uiteindelijke 

besluitvorming. (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2010; Van Buuren et al. 2010) Het 

gaat om financiële en juridische randvoorwaarden. Beide kunnen een beperking vormen 

voor het besluitvormingsproces. Financiële randvoorwaarden hebben betrekking op de 

financiering van bepaalde plannen. Het gaat dan puur om het geld dat er vrij gemaakt kan 

worden om een plan te kunnen uitvoeren (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2010). 

De juridische randvoorwaarden gaan over de wetgeving die van invloed is op de ruimtelijke 

ordening. Denk hierbij aan wetgeving op het gebied van milieu of  wetgeving met betrekking 

tot grondexploitatie (Van Buuren et al. 2010) In de volgende paragrafen zullen beide 

categorieën nader toegelicht worden. 
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2.3.1. Financiële randvoorwaarden 

Gemeenten hebben een begroting waar in beperkte mate van afgeweken kan worden 

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2010). Bij het maken van beleidskeuzes moet de 

gemeente altijd de financiële (on)mogelijkheden beoordelen bij een besluit. De uitgavenpost 

van de gemeenten op het gebied van Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting ligt landelijk 

rond de 17,5 % (ibid.). Het is dus een belangrijke uitgavenpost. Het rapport van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit 2010 laat zien dat de huidige economische crisis 

grote gevolgen heeft voor de financiën van gemeenten. Zo zijn er hogere uitgaven aan 

bestandsuitkeringen door de hogere werkeloosheid en lopen de inkomsten uit 

bouwgrondexploitatie terug vanwege het stilvallen van de activiteiten van de bouwsector.  

 

De economische crisis heeft dus invloed op het beleid dat de gemeente voert. Dit onderzoek 

analyseert besluiten in de periode 2006-2012. De economische crisis heeft dus een groot 

effect op de invloed van de financiële randvoorwaarden. Allers (2009) trekt in zijn onderzoek 

over de Rijksbegroting 2010 de conclusie dat gemeente flink moeten bezuinigen. Volgens 

Allers heeft dit ook een negatieve invloed op de mogelijkheden voor ruimtelijke ordening, 

omdat er simpelweg minder geld beschikbaar is. Allers wijst er ook op dat gemeenten op 

zoek zullen gaan naar alternatieven voor projecten die duur zijn.  

Hamers et al noemen in het rapport Verstedelijking in de stadsrandzone als voorbeeld de 

afname van het oppervlak aan volkstuincomplexen in de stadsrandzone. Deze vorm van 

groen staat onder druk door de groeiende behoefte aan wonen en werken. De volkstuinen 

zijn financieel niet meer haalbaar voor gemeenten. De invloed van de financiële 

randvoorwaarde is dermate groot dat ze niet behouden kunnen worden. Bij woningen en 

bedrijfspanden is de financiële randvoorwaarde minder van invloed omdat deze bebouwing 

juist geld oplevert voor de gemeente. Gemeenten zullen daardoor snel de voorkeur geven 

aan plannen die relatief goedkoop zijn. 

 

Een andere manier die gebruikt wordt door gemeenten is het uitgeven van bouwgrond voor 

bedrijventerreinen en winkelgebieden. Op deze manier probeert men de economie te 

versterken maar bovenal opbrengsten te genereren uit de grondverkoop (Louw et al., 2009). 

De opbrengsten uit de grondverkoop worden veelal gebruikt om de openbare voorzieningen 

te bekostigen. Het gaat dan om de infrastructuur, groenvoorzieningen, leidingen enz. 

Gemeenten spelen dus een belangrijke rol bij de realisatie van bedrijventerreinen. In de 

praktijk is de gemeente vaak betrokken bij het verwerven, bouwrijp maken en aanbieden 

van bouwrijpe percelen. Voor gemeenten is het daarom financieel aantrekkelijk om een 

bedrijventerrein aan te leggen. Louw (2002) laat in zijn onderzoek over bedrijventerreinen 

zien dat financiële randvoorwaarden belangrijk zijn voor de aanleg van een bedrijventerrein. 

Louw (2002) zegt onder andere in zijn onderzoek dat: “ The spatial and Financial interests 

involved in the planning and production of business sites are considerable.” Ook zegt hij dat 

de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen niet goed op elkaar aansluit omdat 
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gemeenten met elkaar concurreren om bedrijven aan te trekken. Het aanbod is daarom 

groter dan de vraag. Dit betekent dat er te veel bedrijventerreinen aangelegd worden. 

 

Al met al blijkt dus dat financiële randvoorwaarden een belangrijke rol kunnen spelen in het 

besluitvormingsproces. Het geld dat beschikbaar is voor ruimtelijke ordening is, mede door 

de economische crisis, minder geworden. Ook de rol die de gemeente heeft op de 

grondmarkt kan bepalend zijn voor beleidskeuzes, zoals dat te zien in bij de 

bedrijventerreinen en winkelcentra. We kunnen dus stellen dat voor de politieke 

besluitvorming over stadsrandzones financiële randvoorwaarden een belangrijke rol spelen. 

De financiële randvoorwaarden zijn in sommige gevallen moeilijk te onderscheiden van de 

economische argumenten. Met name op het gebied van bedrijventerreinen en 

winkelgebieden kan er sprake zijn van verwarring. Echter, in de analyse komt het verschil 

duidelijker naar voren.  

 

2.3.2. Juridische randvoorwaarden 

Naast financiële randvoorwaarden spelen ook juridische randvoorwaarden een rol in het 

politieke besluitvormingproces binnen de ruimtelijke ordening. Het juridische aspect vormt 

het kader waarbinnen de ruimtelijke ordening kan plaatsvinden. In het domein ruimte is 

‘ruimtelijke kwaliteit’ een kernbegrip geworden (Edelenbos, 2000). Volgens Edelenbos 

(2000) is het volgen van bestaande wet- en regelgeving voldoende om tot ruimtelijke 

kwaliteit te komen. Dit wordt ook wel het procedurele perspectief genoemd. Het 

procedurele perspectief legt de nadruk op het ordentelijk en efficiënt regelen van het 

ruimtelijke besluitvormingsproces. (Van der Heijden & Slob,2005, p.79).  

 

Ook Struiksma (2008) erkent dat wet- en regelgeving essentieel is voor een goede ruimtelijke 

ordening. Volgens hem is het onvermijdelijk dat in een dichtbevolkt land als Nederland op 

grote schaal conflicten zullen ontstaan tussen ruimtelijke aanspraken. Op plaatsen waar 

‘gewerkt’ wordt kan in veel gevallen niet ‘gewoond’ worden en de aanleg van infrastructuur 

kan de natuur beschadigen. De overheid moet een intensieve rol spelen om deze conflicten 

te voorkomen. Om dit te bereiken is er in Nederland een groot aantal wettelijke 

instrumenten ontwikkeld, die samen ook wel het omgevingsrecht genoemd worden. 

De overheid moet dus de wet handhaven om conflicten te voorkomen. In artikel 21 van de 

grondwet is dit ook genoemd: ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van 

het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’. Uit deze zin blijkt dat de 

overheid aan ruimtelijke ordening moet doen, maar hoeveel of hoe weinig is niet duidelijk 

(Van Buuren et al. 2010, p.4). 

 

Van Buuren et al (2010) laten zien dat er in het omgevingsecht een voortdurende spanning is 

tussen rechtszekerheid en flexibiliteit van ruimtelijke plannen. Plannen moeten enerzijds 

zekerheid bieden aan grondeigenaar of grondgebruiker, anderzijds moeten plannen ook 

ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld de overheid.  
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Het bestemmingplan is voor de gemeenten het belangrijkste plan. Dit plan is bindend voor 

alle burgers (Van Buuren et al., 2010, p. 9). Groetelears (2004) stelt dat het wel of niet (snel) 

vaststellen van een bestemmingsplan en de vorm van dat plan bepalend kunnen zijn voor de 

mogelijkheden die de gemeente heeft voor het sturen van de locatieontwikkeling. Ofwel, de 

gemeente kan middels het bestemmingsplan de locatieontwikkelingen sturen.  

 

Concluderend kunnen we stellen dat juridische randvoorwaarden een belangrijke rol spelen 

bij binnen de ruimtelijke ordening. Bij de ontwikkeling van de stadsrandzones is de rol van 

wet- en regelgeving ook erg belangrijk.  

 

2.4. Functies 

Binnen de stadsrandzone zijn er veel soorten bebouwing te vinden. De bebouwing is onder 

te verdelen in verschillende soorten functies. Hamers et al. (2009) geven aan dat wonen, 

werken, winkelen en recreëren de functies zijn die zorgen voor de grote 

verstedelijkingsdynamiek in de stadsrandzone. Opvallend is dat deze functies in de praktijk 

als afzonderlijke beleidsopgaven beschouwd worden. Het gevolg is dat dit ten koste gaat van 

de ontwikkeling van de stadsrandzone als geheel. Voorbeelden van problemen die hierdoor 

ontstaan zijn de nivellering van het onderscheid tussen stad en land, het dichtslibben van de 

resterende open ruimte in verstedelijkte gebieden, verrommeling van het landschap. De 

verschillende functies strijden als het ware om de ruimte die beschikbaar is in de 

stadsrandzone. Het gevolg kan zijn dat verschillende functies afbreuk aan elkaar doen. De 

vier functies in de stadsrandzone bestaan uit een of meer soorten bebouwing. Op het gebied 

van wonen gaat het vooral om uitbreidingslocaties aan de rand van de stad. 

Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en nutsvoorzieningen zijn de belangrijkste bebouwing 

van de functie werken. Het winkelen in de stadsrandzone is gerelateerd aan de zogenaamde 

perifere detailhandelslocaties. De functie recreëren tenslotte is erg breed en bevat grote 

indoorspeeltuinen maar ook recreatiefietspaden. Ook Frijters et al. (2004) geven aan dat de 

stadsrand een mengeling is van wonen, werken en recreëren. Daarnaast is het ook een 

combinatie van oud en nieuw. Het onderzoek toont ook aan dat vooral landbouwgrond 

plaats moet maken voor wonen, werken en winkelen. Kortom, de bebouwing in de 

stadsrandzone kent verschillende functies die zorgen voor een grote 

verstedelijkingsdynamiek. De verschillende functies komen niet allemaal evengoed tot uiting 

in het gemeentelijk beleid. Onderling zijn er verschillen in de mate waarin ze in de praktijk 

tot uiting komen. Gemeenten hechten dus niet altijd hetzelfde belang aan een bepaalde 

functie. In de toekomst zal er een grote ruimtebehoefte zijn naar de verschillende functies. 

Uit de studie Nederland Later komt naar voren dat functiecombinatie erg belangrijk zal gaan 

worden bij de ruimtelijke ordening van de stadsrandzone (Milieu- en Natuurplanbureau, 

2007). Dit houdt in dat door de grote ruimtebehoefte en bijbehorende concurrentie van de 

functies wonen, werken, winkelen en recreëren verschillende ruimtelijke opgaven ontstaan. 

Voorbeelden zijn het inpassen van een nieuw bedrijventerrein in een landelijk gebied of een 

kantoorgebouw in een winkelcentrum. 
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Elke functie kent verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen. In dit onderzoek zal er 

per functie een of meerdere ruimtelijke ontwikkeling(en) toegelicht worden. In 

onderstaande tabel zijn de verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen onderverdeeld 

naar functie:  

 

Functie Ruimtelijke Ontwikkeling 

Wonen 
- Grootschalige (Vinex)-uitleglocaties 
- Overige nieuwe woongebieden 

Werken 
- Bedrijventerreinen 
- Perifere kantoorlocaties 
- Nutsvoorzieningen 

Recreëren - Recreatieve functies 

Winkelen - Perifere detailhandelslocaties 

Tabel 2: Ruimtelijke ontwikkelingen (Hamers et al, 2009) 

De ruimtelijke ontwikkelingen zijn afkomstig uit het rapport Verstedelijking van de 

stadsrandzone van het Planbureau voor de leefomgeving (2009). In dit rapport worden de 

verschillende ruimtelijke ontwikkelingen genoemd. De enige term die niet overgenomen is 

uit dit rapport is ‘tussenland’. Tussenland wordt gebruikt als een verzamelterm voor een 

gebied met meerdere functies. Echter, in dit onderzoek wordt er juist onderscheid gemaakt 

tussen functies. Dit begrip wordt daarom niet gebruikt in dit onderzoek. In plaats van het 

begrip tussenland is er een andere term toegevoegd aan de verschillende ruimtelijke 

ontwikkelingen. Uit het rapport van Alterra (2002) over stadsranden is het begrip 

‘nutsvoorziening’ toegevoegd. Er is hiervoor gekozen omdat nutsvoorzieningen een grote 

ruimtevraag in de stadsrand hebben en daarom van belang zijn bij onderzoek in de 

stadsrandzone. In totaal zijn er dus zeven verschillende ruimtelijke ontwikkelingen uit de 

stadsrandzone die onderverdeeld zijn over de vier verschillende functies. Hieronder zullen 

alle zeven ontwikkelingen kort toegelicht worden aan de hand van de bestaande literatuur. 

 

2.4.1. Wonen: Grootschalige (Vinex)-uitleglocaties 

In de stadsrandzone is dit een opvallende ruimtelijke ontwikkeling. Het zijn grootschalige 

stedelijke uitbreidingen in de nabijheid van bestaande steden. De afstand tot de bestaande 

stad kan verschillen. In sommige gevallen zijn de uitleglocaties te beschouwen als nieuwe 

kernen, omdat ze een zelfstandige positie binnen een stedelijk netwerk hebben. De 

belangrijkste bestemming is de woonbestemming. Met de Vinex (Vierde Nota Ruimtelijke 

Ordening Extra) begin jaren ’90 is dit woningbouwbeleid ingezet. Doelstellingen zijn de 

versterking van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen, inperking van de verstedelijking 

van het landelijk gebied en beteugeling van de toename van de automobiliteit. 
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2.4.2. Wonen: Overige nieuwe woongebieden 

Naast de grootschalige uitbreidingen zijn er ook kleinere woningbouwprojecten. Het gaat 

dan om herstructurering van bestaande wijken, dorpsuitbreidingen, woonparken en 

landgoederen.  De uitbreidingen hebben vaak betrekking op landelijk gebied, maar worden 

ook gebouwd bij kleine kernen in de omgeving van grote en middelgrote steden (Kuypers, 

2010).De woonparken zijn duidelijk begrensde woongebieden, soms ook in combinatie met 

recreatie (water of golfbaan). De doelgroep is vaak mensen met de hogere inkomens. 

Landgoederen zijn te vinden in gebieden met meer landelijke kenmerken. 

 

2.4.3. Werken: Bedrijventerreinen 

Het bedrijventerrein neemt een belangrijke rol in bij de verstedelijking van het landelijk 

gebied rond het centrum van de stad. De bedrijventerreinen komen in dit gebied terecht 

omdat er veel ruimte is, het gebied goed bereikbaar is en vaak een goede zichtlocatie is. 

Bovendien bepaalt de gemeente met het grondbeleid de locaties van bedrijventerreinen. 

(Louw e.a , 2009). De bedrijventerreinen zorgen voor veel problemen in de stadsrandzone. 

Het dichtslibben van de open ruimte en nivellering van het onderscheid tussen stad en land 

zijn hier voorbeelden van. 

 

2.4.4. Werken: Perifere kantoorlocaties 

Tegenwoordig is het voor bedrijven niet meer noodzakelijk om in het centrum van een stad 

te zitten. In het verleden waren kantoorlocaties vooral op centrale plaatsen in het centrum 

van de stad te vinden. De huidige trend is dat bedrijven kiezen voor een locatie in de 

periferie, omdat de grond daar goedkoper is en de bereikbaarheid is bovendien ook beter 

(Hamers & Nabielek, 2006). Met name kantoren van regionale, nationale en internationale 

bedrijven zijn te vinden in de periferie. De kantoorlocaties langs snelwegen zijn erg populair 

vanwege de bereikbaarheid en de zichtbaarheid. 

 
2.4.5. Werken: Nutsvoorzieningen 

Een ruimtelijke ontwikkeling die in het onderzoek Verstedelijking van de stadsrandzone niet 

genoemd werd is de ruimtevraag van nutsvoorzieningen. Nutsvoorzieningen zorgen er voor 

dat de maatschappij blijft functioneren. Ze zijn te verdelen in drie groepen, namelijk afval, 

water en energie. De belangrijkste taak is het zorgen voor input (water, energie) en het 

opvangen van de output (afval). Voorbeelden zijn  rioolwaterzuivering, energiecentrales, 

waterwingebieden, afvalverbrandingcentrales en vuilstortplaatsen. Vanwege de grote 

ruimtevraag en (visueel) vervuilende werking van deze voorzieningen worden ze het liefst 

buiten de stad geplaatst. In verband met de afstand waarover de grondstoffen en producten 

vervoerd moeten worden is een locatie in de buurt van de stad gewenst (Alterra, 2002). 
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2.4.6. Winkelen: Perifere detailhandelslocaties 

Net als bij de kantorenmarkt is ook bij de detailhandel er een verschuiving opgetreden van 

het centrum naar de periferie. De afgelopen jaren zijn door ontwikkelingen in de 

maatschappij, de economie en op het beleidsvlak perifere detailhandelslocaties gebouwd 

(Evers,  Kooijman, Van der Krabben, 2011). Ook deze vind je net als kantorenlocaties op goed 

bereikbare plaatsen en in de buurt van snelwegen. Voorbeelden zijn grootschalige 

winkelgebieden, maar ook meubel- en autoboulevards (Hamers e.a., 2009). 

 
 
2.4.7. Recreëren: Recreatieve functies 

De functie recreatie staat vaak in contrast met verstedelijking. In de omgeving van de grote 

steden en stedelijk netwerken bevinden zich veel nieuwe recreatiegebieden. Hamers e.a. 

(2009) maken onderscheid tussen gebouwen met een recreatieve functie (indoor) en 

recreatie in buitengebieden (outdoor). Bij indoor gaat het bijvoorbeeld om skihallen, 

kartbanen en megabioscopen. Bij outdoor om sportvelden, volkstuinen, golfbanen, 

maneges, parken en natuurgebieden. 

 

 

2.4.8. Reflectie 

De zeven ruimtelijke ontwikkelingen die hiervoor beschreven zijn hebben allemaal 

eigenschappen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de stadsrandzone. Bovendien 

zitten er voor- en nadelen aan de verschillende typen bebouwing en zijn er verschillende 

redenen waarom deze bebouwing juist in de stadsrand te vinden is.  

 De belangrijkste reden waarom juist deze bebouwing in de stadsrandzone te vinden 

is heeft te maken met de relatief grote ruimtevraag van de bebouwingstypen. Vinex-locaties 

en nutsvoorzieningen nemen bijvoorbeeld veel ruimte in beslag. In het stedelijk gebied is 

deze ruimte niet beschikbaar en daarom wordt er uitgeweken naar de stadsrand. Voor 

bedrijventerreinen, grote detailhandelslocaties en kantoorlocaties is dit ook het geval, maar 

hier speelt ook de goede bereikbaarheid en de lage grondprijs een rol. De recreatieve 

functies zijn bovendien in sommige gevallen afhankelijk van een hoge natuurkwaliteit.  

 Nadelen van de ruimtelijke ontwikkelingen hebben vooral met de beeldkwaliteit te 

maken. Met uitzondering van de woningbouw en verschillende recreatieve functies heeft de 

bebouwing in de stadsrandzone een lage architectonische kwaliteit. Vooral 

bedrijventerreinen, nutsvoorzieningen en perifere detailhandelslocaties zijn puur gebouwd 

op functionaliteit. Voor gemeenten is de stadsrandzone eigenlijk de enige locatie die 

beschikbaar is voor deze ruimtelijke ontwikkelingen. Het stedelijk gebied biedt te weinig 

ruimte en bovendien is het juridisch ook onmogelijk om bijvoorbeeld een 

elektriciteitscentrale in een woonwijk te plaatsen. Het landelijk gebied is ook geen optie voor 

deze bebouwing omdat de bebouwing volgens de wetgeving gebundeld moet worden. De 

stadsrandzone is dus de enige mogelijkheid voor deze zeven ruimtelijke ontwikkelingen. De 

uitdaging voor gemeenten is daarom om de stadsrandzone zo goed mogelijk te ontwikkelen 



32 
 

en te plannen. Van gemeenten vraagt dit veel aandacht voor de planologische aspecten van 

ruimtelijke inrichting om daarmee tot een samenhangende stadsrandzone te komen waarbij 

sprake is van functiemenging.  

 

2.5. Overzicht theorie 

Het theoretisch kader is dus te verdelen in drie belangrijke onderdelen die de basis vormen 

voor de analyse van de besluitvorming. Er zijn vier verschillende functies binnen de 

stadsrandzone die zorgen voor de grote dynamiek. Binnen de vier functies zijn zeven 

ruimtelijke ontwikkelingen die ruimtevragend zijn. Voor elk besluit wordt het belang van de 

argumenten en de invloed van de randvoorwaarden in de besluitvorming onderzocht. 

 

Functies  Argumenten  Randvoorwaarden  

Wonen Planologische Juridische 

Werken Sociale Financiële 

Recreëren Economische  

Winkelen Overige  
Tabel 3: Overzicht theorie 
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Hoofdstuk 3  Methoden van onderzoek 

3.1. Onderzoeksmethode 

In het onderzoek staat de ontwikkeling van de stadsrandzone in Nijmegen centraal. Om deze 

ontwikkeling te verklaren is de analyse gericht op de besluitvorming binnen de 

stadsrandzone. De gemeenteraad is binnen een gemeente de belangrijkste speler in het 

besluitvormingsproces. Gemeenteraadsleden proberen standpunten over bepaalde zaken te 

naar voren te brengen om vervolgens andere raadsleden en wethouders te overtuigen. 

Daarnaast zijn ook de wet- en regelgeving en vaak ook de financiële mogelijkheden van 

invloed op het proces van besluitvorming. Deze factoren zijn de randvoorwaarden die van 

invloed zijn op de besluitvorming. 

In het onderzoek worden zeven cases (besluiten) geanalyseerd. Dit aantal is  gelijk aan de 

zeven ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrandzone. Voor elke ruimtelijke ontwikkeling is 

er dus een besluit gekozen. Het onderzoek is in de vorm van een meervoudige casestudy, 

waarbij de zeven cases binnen één gemeente vallen. De keuze voor een tijdsdimensie van 

zes jaar (2006-2012) komt ten goede aan de diepgang van het onderzoek. Bovendien komt 

de keuze voor een analyse van de afgelopen zes jaar overeen met de aanstelling van het 

college van burgemeesters en wethouders in 2006. Dit vormt dus een afbakening voor de 

dataverzameling. 

Het conceptuele model, dat op de volgende pagina te vinden is, geeft aan hoe de causale 

relaties in dit onderzoek zijn. Het conceptuele model is kort samengevat als volgt te 

formuleren: 

De besluitvorming in de stadsrandzone (D) wordt bepaald door het relatieve belang van 

verschillende type argumenten (A) en de mate van invloed van randvoorwaarden (B) en 

hangt af van de functie (C) waar het besluit op van toepassing is. 

Zoals eerder aangegeven staat de besluitvorming in de stadsrandzone (D) centraal. Deze 

besluitvorming wordt beïnvloed door twee factoren. In het theoretisch kader zijn deze 

factoren uitgebreid toegelicht. Het relatieve belang van de verschillende typen argumenten 

(A) en de mate van aanwezigheid van randvoorwaarden (B) zijn van invloed op de 

uiteindelijke besluitvorming. De invloed van deze argumenten en randvoorwaarden hangt af 

van het soort functie (C) waar een besluit onder valt. Het relatieve belang van de 

argumenten en de invloed van de randvoorwaarden kunnen dus verschillen per functie. 
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In onderstaande tabel een overzicht van de verschillende functies, argumenten en 

randvoorwaarden. Op de volgende pagina het conceptueel model in schematische vorm. 

Functies (C) Argumenten (A) Randvoorwaarden (B) Besluiten (D) 

Wonen Planologische Juridische Nijmegen 

Werken Sociale Financiële  

Recreëren Economische   

Winkelen Overige   
Tabel 4: Overzicht methodologie 

Het conceptueel model bestaat uit vier variabelen. De onafhankelijke variabelen A en B zijn 

van invloed op de afhankelijke variabele D. Variabele C is de interveniërende variabele die 

van invloed is op de relatie tussen A-D en B-D. Het conceptueel model is in onderstaande 

figuur weergegeven: 

 

A Typen argumenten 

B Randvoorwaarden 

C Soort functie 

D Besluitvorming  

Figuur 1: Conceptueel model 

Het conceptueel kent verschillende relaties. Het relatieve belang van de verschillende typen 

argumenten (A) heeft een direct effect op de besluitvorming (D). Ook de invloed van 

randvoorwaarden (B) heeft een direct effect op de besluitvorming (D). De argumenten en 

randvoorwaarden zijn de onafhankelijke variabelen. De term onafhankelijk betekent niet dat 

deze variabele in werkelijkheid door geen enkele andere variabele beïnvloed wordt. De term 

geeft aan dat deze oorzaken niet in beschouwing genomen worden binnen dit onderzoek. 

Het begrip (on)afhankelijke variabele is dus een relatief begrip. 

 

A 

B 

C D 
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De andere relatie is die tussen het soort functie (C) en de hiervoor beschreven relaties A-D 

en B-D. Er is hier sprake van een interveniërende variabele (C), dat ook wel een interactie-

effect genoemd wordt. De invloed van de argumenten en randvoorwaarden op de 

besluitvorming is dus afhankelijk van het soort functie. Het kenmerkende voor de 

interveniërende variabele is dat er geen effect is op een variabele, maar op de relatie tussen 

twee variabelen. Het relatieve belang van de verschillende argumenten is dus afhankelijk 

van de functie waar het besluit onder valt. Het belang van economische argumenten bij de 

functie wonen kan dus afwijken van het belang bij de functie werken. Ook de invloed van de 

financiële randvoorwaarde kan bijvoorbeeld verschillen tussen de functies recreëren en 

winkelen. 

De analyse van de besluitvorming van de gemeente Nijmegen zal gedaan worden aan de 

hand van losse besluiten. Voor elk besluit (besluit x) zal onderstaande figuur (figuur 2) 

ingevuld worden nadat de resultaten gevonden zijn. Voor elke functie (functie x) zullen een 

of meer besluiten geanalyseerd worden. Voor elk besluit zal het belang van de argumenten 

en de invloed van de randvoorwaarden bepaald worden. In de operationalisatie zal 

toegelicht worden welke methodiek daarvoor gebruikt wordt. 

 

3.2. Casus 

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de keuze voor de gemeente Nijmegen en de 

keuze voor de besluiten binnen deze gemeente toegelicht worden. 

3.2.1. Nijmegen 
Zoals al een aantal keer naar voren is gekomen zal de stad Nijmegen centraal staan in dit 

onderzoek. Nijmegen is een stad met ongeveer 165.000 inwoners volgens cijfers van het 

CBS. Met dit inwoneraantal is Nijmegen de grootste stad van de provincie Gelderland en de 

10e  stad van Nederland. Nijmegen is ook een stad met een rijke historie en profileert zich als 

de oudste stad van Nederland.  

De keuze voor Nijmegen als casus voor dit onderzoek naar de ontwikkeling van de 

stadsrandzone heeft te maken met een aantal kenmerken van de stad. Een belangrijk 

onderdeel van de keuze ligt in het feit dat de stad Nijmegen omgeven wordt door 

omliggende kernen. Voorbeelden van deze zogenaamde groeikernen zijn Wijchen en 

Beuningen. Beide gemeenten zijn dicht tegen Nijmegen aangegroeid. Het gevolg hiervan is 

Besluit X Belang Argumenten Randvoorwaarden 

Functie Planlogische Sociale Economische Overige Juridische Financiële 

 

X 

      

Figuur 2: Format analyse 
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dat het gebied tussen beide bebouwde gebieden steeds meer bebouwd wordt en daarmee 

het onderscheid tussen stad en land vervaagt. De stadsrandzone die hierdoor ontstaat is erg 

smal vergeleken met andere Nederlandse steden (Hamers e.a., 2009). Het grondgebied van 

de gemeente Nijmegen is voor het grootste deel volgebouwd. Er is, uitgezonderd van het 

gebied ten noorden van de Waal, weinig landelijk gebied binnen de gemeentegrenzen. De 

Nijmeegse stadsrandzone is door het stedelijke karakter erg interessant om nader te 

bekijken, omdat de verschillende functies hierdoor moeten concurreren om de beschikbare 

ruimte. Dit maakt de besluitvorming in sommige gevallen erg complex zo blijkt uit onderzoek 

van Frijters et al (2004). 

De stedelijke uitbreidingen van de stad Nijmegen voltrekken zich niet volgens het concept 

van de compacte stad waarbij er sprake is van stadsuitbreiding direct tegen de stad aan 

(Hamers e.a. , 2009). In Nijmegen is er zogezegd sprake van stedelijke uitbreiding richting de 

kleinere randgemeenten. In het rapport Verstedelijking in de stadsrandzone (2009) van het 

Planbureau voor de leefomgeving is het Stadsgewest Arnhem-Nijmegen onderwerp van 

onderzoek. Hieruit blijkt ook dat de stedelijk uitbreiding van Nijmegen verder strekt dan de 

stadsrandzone. Er wordt gesproken over een polycentrisch karakter waarbij ook de 

nieuwbouwlocaties op afstand van de stad liggen, ofwel het periurbane gebied. Het gevolg 

hiervan is dat de toch al schaarse open ruimte dichtslibt en dat het contrast tussen stad en 

land vervlakt (Hamers e.a. 2009).  

De keuze voor Nijmegen is ook gemaakt omdat er naast woningbouw ook veel bedrijvigheid 

en natuur te vinden is aan de randen van de stad. Voor de natuur geldt dat er met name 

buiten de gemeentegrenzen veel hoogwaardige natuur is. De gemeente Nijmegen kan daar 

dus geen besluiten over nemen,maar inwoners kunnen het wel als recreatiegebied 

gebruiken. In het westen en noorden gebeurt er erg veel op planologisch gebied. Zo zijn er 

bedrijventerreinen en perifere detailhandelslocaties. Bovendien is de fysieke barrière die de 

rivier De Waal vormt ook belangrijk bij de ontwikkeling van de stadsrandzone. De 

Waalsprong is hier een goed voorbeeld van. De Waalsprong is een grootschalige 

uitbreidingslocaties ten noorden van De Waal. Ook ten westen van de stad is er veel 

bedrijvigheid, met name in het havengebied en op bedrijventerrein Bijsterhuizen.  

Kortom, Nijmegen is een geschikte casus voor dit onderzoek omdat er veel activiteit is in de 

stadsranden. De aanwezigheid van verschillende functies maakt dat er complexe problemen 

zouden kunnen optreden van de inrichting van de stadsrandzone. De ontwikkeling is niet 

alleen afhankelijk van de gemeente Nijmegen, ook de kleinere buurgemeenten zijn indirect 

van invloed op de stadsrandzone. In dit onderzoek zal echter de gemeente Nijmegen 

centraal staan en dus niet de buurgemeenten. De gemeente Nijmegen dient dus om te gaan 

met deze verschillende ontwikkelingen. 
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3.2.2. Besluiten 
Binnen de besluitvorming van de gemeente Nijmegen is er gekozen voor zeven besluiten die 

centraal zullen staan in de analyse. De keuze voor zeven is gemaakt omdat er ook zeven 

ruimtelijke ontwikkelingen optreden in de stadsrandzone. Voor elke ruimtelijke ontwikkeling 

is er dus een besluit gekozen. De besluiten zijn bovendien ook onderwerp van 

discussie/debat geweest in de Nijmeegse gemeenteraad. In onderstaand overzicht de 

besluiten die besproken zullen worden per functie: 

Functie Ruimtelijke ontwikkeling Besluit 

Wonen 1 Grootschalige (Vinex)-uitleglocaties Herziening planexploitatie Waalsprong 

Wonen 2 Overige nieuwe woongebieden Vaststelling bestemmingsplan Kwakkenberg 

Werken 1 Bedrijventerreinen Koers West 

Werken 2 Perifere kantoorlocaties Planexploitatie Winkelsteeg Novio Tech Campus 

Werken 3 Nutsvoorzieningen Warmtenet Nijmegen 

Winkelen 1 Perifere detailhandelslocaties Grootschalige detailhandel Nijmegen 

Recreëren 1 Recreatieve functies Herstructurering recreatiegemeenschap 

 

De verschillende functies en ruimtelijke ontwikkelingen zijn in het theoretisch kader reeds 

besproken. Nu zullen de zeven besluiten ingeleid worden met daarbij een korte toelichting 

waarom er voor het betreffende besluit gekozen is. 

 

 Herziening planexploitatie Waalsprong – is gekozen als besluit over de grootschalige 

(Vinex)-uitleglocatie binnen de functie wonen. De Waalsprong is de enige 

grootschalige uitbreidingslocatie van de gemeente Nijmegen. Desalniettemin is het 

een ideale casus omdat er veel discussie is over de inrichting en kwaliteit van de 

bebouwing. De bouw van De Waalsprong  is eind jaren ’90 begonnen en tot op heden 

is er onduidelijkheid over de financiering binnen de planexploitatie. 

 Vaststelling bestemmingsplan Kwakkenberg – is de casus voor de overige nieuwe 

woongebieden. Het bestemmingsplan Broersveld – Kwakkenberg gaat over een 

gebied in het zuidoosten van de gemeente Nijmegen. Het is gelegen aan de rand van 

de stad in bosrijk gebied. Deze casus is gekozen omdat er een relevante discussie is 

geweest over de invulling van het gebied. 

 Koers West – zal in het onderzoek de casus zijn voor de bedrijventerreinen. Het 

bedrijventerrein Noord- en Oost Kanaalhaven is een onderdeel van het 

overkoepelend project Koers West. De besluitvorming gaat over de revitalisering van 

het terrein. Dit moet zorgen dat het gebied een betere en duurzamere uitstraling 

krijgt. Bedrijventerreinen zijn een belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van 

de stadsrandzone omdat de beeldkwaliteit veelal laag is, waardoor er al snel een 

perceptie van verrommeling optreedt.  

 Planexploitatie Winkelsteeg Novio Tech Campus – is gekozen als besluit voor de 

perifere kantoorlocaties. De kantoorlocatie moet van hoge ruimtelijke kwaliteit 

worden en daardoor positieve uitstraling hebben op de omgeving. Ook dit plan is 

onderdeel van een overkoepelend plan. Kantoorlocaties in de stadsrandzone kennen 
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vaak een goede bereikbaarheid. In dit plan is de bereikbaarheid ook erg belangrijk 

omdat er samenwerking is met de Stadsregio en de Nederlandse Spoorwegen. 

 Warmtenet Nijmegen – is de nutsvoorziening binnen de geselecteerde cases. Het 

warmtenet krijgt in de toekomst een belangrijke rol in de energievoorziening voor 

nieuwe en bestaande bebouwing. De locatie van nutsvoorziening is ook in dit geval in 

de stadsrandzone. De reden hiervoor is dat een nutsvoorziening juridisch gezien niet 

in het centrum van een stad kan komen en dat een locatie ver buiten de stad zeer 

onpraktisch is in verband met vervoer van energie. De stadsrandzone blijft dan over 

als locatie. 

 Grootschalige detailhandel Nijmegen – vormt de casus voor de ruimtelijke 

ontwikkeling die perifere detailhandel genoemd wordt. De naam perifere 

detailhandel zegt eigenlijk al dat het gaat om een locatie buiten het centrum. De 

reden dat deze detailhandel in de stadsrandzone terecht komt heeft te maken met 

de grotere omvang van de detailhandel. Het besluit gaat niet specifiek over een 

locatie, maar over het algehele beleid van de gemeente Nijmegen inzake perifere 

detailhandel. Deze casus is dus perfect om te gebruiken in de analyse. 

 Herstructurering recreatiegemeenschap – is de casus voor recreatieve functies in de 

stadsrandzone.  De recreatieve functies hebben vaak problemen met financiën. In 

deze casus is het financiële aspect ook erg belangrijk bij het besluitvormingsproces. 

De casus is erg geschikt omdat de discussie zich ook richt op de recreatie in het 

algemeen, wat natuurlijk bruikbaar is in de analyse. 

 

De verschillende besluiten bevatten allemaal elementen die zeer bruikbaar in de analyse. 

Wat opvalt is dat er een aantal besluiten zijn die onderdeel zijn van een groter 

overkoepelend project. In de volgende paragraaf zal de operationalisatie aan bod komen. 

 

3.3. Operationalisatie 

In deze paragraaf de operationalisatie van onderstaande variabelen uit het conceptueel 

model uit paragraaf 3.1. 

 Besluitvorming 

 Soort functie 

 Belang van een argument 

 Invloed van randvoorwaarden 

 

3.3.1. Besluitvorming 

In dit onderzoek zal onder besluitvorming worden verstaan:  

Een besluit van de gemeenteraad van Nijmegen over een ruimtelijke ontwikkeling binnen de 

stadsrandzone in de periode 2006-2012. 
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3.3.2. Soort Functie 

De bebouwing in de stadsrandzone is onder te verdelen in verschillende soorten functies. In 

het theoretisch kader zijn deze functies al besproken. Hamers et al (2009) maken 

onderscheid in vier functies namelijk,  wonen, werken, winkelen en recreëren. Deze functie 

zorgen voor de grote verstedelijkingsdynamiek in de stadsrandzone. Binnen het onderzoek 

fungeren de functies als uitgangspunt van waaruit verschillende deelconclusies worden 

getrokken over de het belang van argumenten en randvoorwaarden. Een besluit over een 

bedrijventerrein zal vallen onder de functie werken en een besluit over een natuurgebied 

valt binnen de functie recreëren. 

 

3.3.3. Belang van een argument 

Argumenten die aangehaald worden in een discussie, of in een vergadering, zijn in te delen 

in een bepaalde categorie. In het theoretisch kader is dit al uitgebreid aan de orde gekomen. 

Het onderscheid tussen planologische, economische en sociale argumenten is dus al 

gemaakt. Naast het onderscheid van bepaalde typen argumenten heeft een argument ook 

een bepaalde invloed in een discussie. Deze invloed wordt ook wel het belang van een 

argument genoemd. Het belang van een argument kan zowel tot uiting komen bij het 

ondersteunen van een voorstel als bij het afwijzen van een voorstel. Het belang van een 

argument is zonder een operationalisatie moeilijk te meten. Er is daarom gekozen om het 

‘belang van een argument’ te operationaliseren zodat het meetbaar is.  

De eerste vraag is wanneer een argument van belang is.  Het belang van een argument 

wordt bepaald door de rol die het heeft in een besluitvormingsproces. Wanneer een bepaald 

argument ten grondslag ligt aan het beleid en dus ‘wint’ in de discussie dan kun je stellen dat 

een argument een groot belang heeft. Daarnaast kan het ook zo zijn dat een argument dat 

niet te grondslag ligt aan beleid een groot belang heeft. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het 

in de discussie een belangrijke rol gespeeld heeft, maar uiteindelijk niet doorslaggevend is 

geweest. Het meten van het belang van de argumenten gebeurt door middel van twee 

databronnen. De eerste databron bestaat uit de analyse van notulen uit raadsvergaderingen 

van de gemeente Nijmegen. De tweede databron is het interview met een betrokkene van 

het besluitvormingsproces dat als verificatie dient van de eerdere analyse. 

Om het belang van een argument te meten is er gekozen om een indeling te maken op vier 

niveaus. De vier soorten zijn op ordinaal niveau geordend. Dit betekent dat er een bepaalde 

volgorde zit in de vier niveaus en er dus sprake is van een rangorde.  

De vier niveaus worden hieronder toegelicht: 

 Argument van doorslaggevend belang – een besluit wordt primair op basis van dit 

argument genomen. In de discussie staat dit argument centraal en het beleid is 

gebaseerd op dit argument. Daarnaast wordt dit argument door betrokkenen ook als 

doorslaggevend ervaren. 
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 Argument van secundair belang – het argument speelt een rol in de discussie, maar is 

niet zo dominant als een doorslaggevend belang. Secundaire argumenten kunnen 

een doorslaggevend argument ondersteunen, maar het kan ook zo zijn dat het 

secundaire argument uiteindelijk ondergeschikt is aan het doorslaggevende 

argument. In de discussie wordt er in ieder geval veel aandacht besteed aan het 

argument. Ook de betrokkenen van het debat merken het argument aan als van 

secundair belang. 

 Argument van weinig belang – het argument wordt genoemd in de discussie, maar er 

is weinig aandacht voor in het verloop van het debat. Het uiteindelijke besluit wordt 

niet op dit argument gebaseerd. 

 Argument van geen belang – het argument komt niet ter sprake in de besluitvorming. 

Bovenstaande vier niveaus die het belang van een argument aangeven zijn gekoppeld aan 

een kleur. Nogmaals, argumenten kunnen zowel een voorstel ondersteunen als afwijzen. 

Een argument dat fel tegen een bepaald voorstel is kan dus uiteindelijk ook doorslaggevend 

zijn. Het voorstel zal dan dus niet in de praktijk tot uiting komen. Hieronder de vier 

argumenten die heb belang aangeven: 

Belang argumenten bij beleidskeuzes: 

doorslag secundair weinig geen 

 

 = Van doorslaggevend belang 

 = Van secundair belang 

 = Van weinig belang 

 = Van geen belang 
Tabel 5: Belang argumenten 

3.3.4. Invloed van randvoorwaarden 

Argumenten hebben een bepaald belang in een discussie. Argumenten kunnen dus een 

bepaalde invloed uitoefenen op het uiteindelijke resultaat van het besluit. In de praktijk 

blijkt dat er naast planologische, economische en sociale argumenten nog andere aspecten 

zijn die van invloed kunnen zijn op een besluit. Deze aspecten worden randvoorwaarden 

genoemd. Randvoorwaarden zijn net als argumenten van invloed op de ruimtelijke ordening 

in de stadsrandzone. In dit onderzoek worden twee soorten randvoorwaarden 

onderscheiden. In het theoretisch kader zijn deze randvoorwaarden al toegelicht. De 

juridische en financiële randvoorwaarden zullen net als de verschillende argumenten 

besproken worden bij de gemeentelijke besluiten. 

Een randvoorwaarde is dus van invloed op het besluitvormingsproces. Het is belangrijk om 

te definiëren wat de invloed van een randvoorwaarde is. Juridische randvoorwaarden zijn 

erg belangrijk in de ruimtelijke ordening. Ze zijn nodig om structuur aan te brengen in de 

besluitvorming, maar het kan ook zijn dat er in bepaalde situatie te veel juridische 
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beperkingen optreden. Een mogelijk gevolg is dat de ruimtelijke ordening traag verloopt. 

Aan de andere kant kan de wetgeving er ook voor zorgen dat de ruimtelijke ordening 

versneld wordt. De financiële randvoorwaarden kunnen van invloed zijn wanneer er te 

weinig financiële middelen beschikbaar zijn. Dit kan ten koste gaan van de ruimtelijke 

kwaliteit omdat er goedkope alternatieven gekozen moeten worden. De mogelijke financiële 

gevolgen van een plan zijn dus van invloed op het uiteindelijke besluit. 

Het meten van de invloed van randvoorwaarden gebeurt aan de hand van twee 

databronnen. Zoals bij de argumenten het geval was worden hier ook raadsnotulen en 

interviewdata gebruikt voor de analyse. 

Om de mate van invloed te meten is er gekozen voor een indeling in vier niveaus. De vier 

soorten zijn ook op ordinaal niveau geordend. De vier niveaus worden hieronder toegelicht: 

 Randvoorwaarde met zeer grote invloed – heeft enorme invloed op de uitkomst van 

het beleid. Het plan/voorstel wordt uitgesteld of afgewezen omdat de invloed  van 

de randvoorwaarden te groot is. Ook betrokkenen ervaren de randvoorwaarde als 

zeer bepalend. 

 Randvoorwaarde met grote invloed – heeft een grote invloed op het beleid. Er wordt 

gezocht naar alternatieven voor beleid of het beleid wordt gewijzigd door de 

randvoorwaarde.  Betrokkenen erkennen ook dat de randvoorwaarde van grote 

invloed is. 

 Randvoorwaarde met weinig invloed – de randvoorwaarde komt ter sprake in het 

debat, maar kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke besluit.  

 Randvoorwaarde zonder invloed – de randvoorwaarde komt niet ter sprake in de 

besluitvorming. 

Ook deze vier niveaus over de mate van invloed van een randvoorwaarde zijn gekoppeld aan 

een kleur. Hieronder zijn de randvoorwaarden aangegeven: 

Aanwezigheid van randvoorwaarden bij beleidskeuzes 

zeer groot grote weinig geen 

 

 Randvoorwaarde met zeer grote invloed 

 Randvoorwaarde met grote invloed 

 Randvoorwaarde met weinig invloed 

 Randvoorwaarde met geen invloed 
Tabel 6: Invloed randvoorwaarden 

3.4. Datamateriaal 

Het datamateriaal bestaat uit twee onderdelen. De belangrijkste data bestaan uit notulen 

van de raadsvergaderingen van de Nijmeegse gemeenteraad. In deze notulen staat letterlijk 

wat er in een vergadering door wie is gezegd. In sommige gevallen zijn de 
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raadsvergaderingen niet genotuleerd, maar is er videobeeld beschikbaar. Aan de hand van 

deze data is het mogelijk om de het belang van verschillende argumenten voor een bepaald 

besluit te achterhalen. Ook de invloed van de randvoorwaarden zowel op juridisch als 

financieel gebied kan afgeleid worden uit de notulen van de gemeenteraad (zie bijlage III). 

Ter verificatie van de bevindingen uit de inhoudsanalyse van de notulen is er een interview 

afgenomen bij de wethouder van de gemeente Nijmegen. In dit semigestructureerde 

interview zijn een aantal bevindingen uit de analyse besproken om op deze manier de 

geldigheid van de informatie te verhogen.  

Kortom, de inhoudsanalyse van de raadsnotulen is de belangrijkste databron in het 

onderzoek. Het interview is gekozen ter verificatie van de eerdere bevindingen. 

3.5. Onderzoeksmodel 

Om uiteindelijk alle onderzoeksresultaten samen te brengen is er een onderzoeksmodel 

opgesteld. Het onderzoeksmodel maakt het mogelijk om in een oogopslag te zien wat het 

relatieve belang is van een argument is en wat de invloed van een randvoorwaarde is binnen 

een bepaald functie.  

Hieronder een willekeurig voorbeeld van de analyse van een besluit. De verschillende 

kleuren geven aan wat het belang is van een bepaald argument of de invloed van een 

randvoorwaarde (zie operationalisatie). Zo valt af te lezen dat bij dit besluitvormingsproces 

economische argumenten van ‘weinig belang’ waren en dat de financiële randvoorwaarden 

‘van zeer grote invloed´ waren op het besluitvormingsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELD Argumenten Randvoorwaarden 

Functie Planlogische Sociale Economische Overige Juridische Financiële 

X 
 

doorslag secundair weinig geen weinig zeer groot 

 = Van doorslaggevend belang 

 = Van secundair belang 

 = Van weinig belang 

 = Van geen belang 

 = Randvoorwaarde met zeer grote invloed 

 = Randvoorwaarde met grote invloed 

 = Randvoorwaarde met weinig invloed 

 = Randvoorwaarde zonder invloed 
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In onderstaand onderzoeksmodel zullen uiteindelijk alle uitkomsten van de zeven besluiten 

bij elkaar komen in één model. De onderverdeling naar de vier functies is ook aan het model 

toegevoegd. Het model geeft dus een duidelijk overzicht van alle onderzoeksresultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Belang Argumenten Invloed 
Randvoorwaarden 

Functie Planlogische Sociale Economische Overige Juridische Financiële 

Wonen  1       

 2       

Werken 1       

 2       

 3       

Winkelen 1       

Recreëren 1       

Figuur 3: Onderzoeksmodel 



44 
 

Hoofdstuk 4  Stadsrandzone Nijmegen 

In het vorige hoofdstuk is al duidelijk gemaakt waarom Nijmegen is gekozen als casus. In dit 

hoofdstuk zal ingegaan worden op een aantal kenmerken van de stadsrandzone. In grote 

lijnen zal besproken worden hoe de stadsrand eruit ziet en welke belangrijke ontwikkelingen 

er spelen/gespeeld hebben de afgelopen jaren.  

4.1. Stadsrandzone Nijmegen 

Op onderstaande kaart is de gemeente Nijmegen te zien. Op de kaart zijn verschillende 

vormen en kleuren te zien die te maken hebben met de afbakening van de stadsrand. Deze 

zullen toegelicht worden. 

 

 

Afbeelding 2: Kaart Nijmegen + Besluiten 

Werken 3 

Wonen 1 

Werken 1 

Winkelen 1 

Werken 2 

Wonen 2 

Recreëren 1  

Kaart Nijmegen 

Stedelijk gebied 

Dukenburg 

= Besluit 
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De grote cirkel geeft het gebied aan dat in dit onderzoek als puur stedelijk beschouwd 

wordt. De grenzen van het stedelijk gebied vormen het begin van de stadsrandzone. In de 

definitie van de stadsrandzone uit het eerste hoofdstuk is dit ook terug te vinden: 

“De stadsrandzone is een gebied dat de overgang vormt tussen stad en land en direct grenst 

aan stedelijk gebied, de grootte is afhankelijk van de stedelijke omvang, het gebied heeft 

zowel stedelijke- als landelijke kenmerken en is daarom niet eenduidig af te bakenen.” 

  
De passage: ‘De stadsrandzone ... grenst direct aan stedelijk gebied’ maakt duidelijk dat het 

begin van de stadsrandzone op deze manier te bepalen is.  Het bepalen van het stedelijk 

gebied van de stad Nijmegen is gedaan met behulp van cijfers van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS). De stedelijkheid wordt gemeten op grond van de 

omgevingsadressendichtheid. In dit geval is gekozen om ‘zeer sterk stedelijk’ (>=2500 

adressen per km2) en ‘sterk stedelijk’ (1500-2500 adressen per km2) als stedelijk gebied te 

beschouwen. De kaart vormt een globale afbakening van het stedelijk gebied. Een exacte 

afbakening is niet noodzakelijk voor het onderzoek, omdat de analyse gericht is op 

verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrandzone. De stedelijke afbakening laat 

wel zien dat de onderzoeksobjecten buiten het stedelijk gebied vallen en dus in de 

stadsrandzone te vinden zijn. 

 

Uit de cijfers van het CBS (zie bijlage II) valt op te maken dat een groot gedeelte van het 

stadsdeel Dukenburg ook als ‘sterk stedelijk’ gebied getypeerd wordt. In dit onderzoek is er 

bewust voor gekozen om Dukenburg niet als stedelijk gebied te markeren, maar als 

grootschalige uitleglocatie van de gemeente Nijmegen. In de analyse echter is als 

grootschalige-uitleglocatie gekozen voor De  Waalsprong omdat Dukenburg niet past in de 

tijdsdimensie van zes jaar. Dukenburg komt dus bewust niet terug in de analyse, maar is wel 

onderdeel van de stadsrandzone. 

 

De belangrijkste onderdelen op de kaart zijn de zeven verschillende ruimtelijke 

ontwikkelingen. Zoals in het theoretisch kader naar voren is gekomen zijn de zeven 

ontwikkelingen verdeeld over vier functies. In onderstaande tabel staan de functies met 

bijbehorende ruimtelijke ontwikkeling en het betreffende besluit.  

 

Functie Ruimtelijke ontwikkeling Besluit 

Wonen 1 Grootschalige (Vinex)-uitleglocaties Herziening planexploitatie Waalsprong 

Wonen 2 Overige nieuwe woongebieden Vaststelling bestemmingsplan Kwakkenberg 

Werken 1 Bedrijventerreinen Koers West 

Werken 2 Perifere kantoorlocaties Planexploitatie Winkelsteeg Novio Tech Campus 

Werken 3 Nutsvoorzieningen Warmtenet Nijmegen 

Winkelen 1 Perifere detailhandelslocaties Grootschalige detailhandel Nijmegen 

Recreëren 1 Recreatieve functies Herstructurering recreatiegemeenschap 
Tabel 7: Overzicht besluiten 
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4.2. Ruimtelijke ontwikkeling Nijmegen 

In 2007 heeft de gemeente Nijmegen de belangrijkste uitgangspunten en ruimtelijke 

opgaven op een rijtje gezet. Het Kansenboek (2007) is een ruimtelijke verkenning waar deze 

uitgangspunten globaal uitgewerkt zijn in het verlengde van het Kansenboek uit 2002.   

 

Uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen: 

 Nieuwe ontwikkelingen met respect inpassen 

 Huidige woon- en verblijfskwaliteiten ontzien door enerzijds bundeling op locaties en 

vervoersassen waar nu al dynamiek heerst en anderzijds ontwikkelingen van de 

extensieve gebieden opdat ze bij het stedelijk weefsel gaan horen 

 Typisch Nijmeegse kenmerken versterken 

 

Zeven ruimtelijke opgaven: 

 Geef de rivier terug aan de stad 

 Ontwikkel een zestal unieke knopen 

 Vorm fysieke barrières om tot verblijfsassen 

 Transformeer monofunctionele gebieden tot gebieden met verschillende functies 

 Behoud de groene zuidoostrand en ontwikkel nieuwe groene gebieden aan de 

westzijde 

 Maak de mobiliteitsproblematiek draaglijker 

 Ontwikkel en versterk het stadsbeeld 

 

De bovenstaande opgaven en uitgangspunten komen samen in een ruimtelijke koers die uit 

9 thema’s bestaat. Eén van die thema’s is ‘herkenbare stadsranden en stadspoorten’.  Dit 

thema richt zich met name op de beeldkwaliteit van de randen van de stad. De hoofddoelen 

voor de stadsranden zijn: 

 Koesteren van de verschillende unieke randen van Nijmegen 

 Presentatie van bedrijven; ter verbetering van economisch visitekaartje van 

Nijmegen 

 Vanuit wonen snel in Groene Lobben; voor behoud van woonkwaliteit, ook in West 

en Noord 

 Zware functies en rafelranden/reserve;  plekken voor minder gewenste en 

onvoorziene maar bij de stad horende functies 

 

Verder geldt er voor de stadsranden in het zuiden en oosten een beleid dat gericht is op het 

behoud van de groene kwaliteiten. In het noorden en oosten is meer ruimte voor 

bedrijvigheid en woningbouw. Ook in het coalitieakkoord van 2006-2010 en in dat van 2010-

2014 staat dat Nijmegen met zoveel mogelijk groen wilt behouden, maar dat er ook ruimte is 

voor bedrijventerreinen en kantoren. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een aantal grote 

projecten zoals:  Koers West, Winkelsteeg, De Waalsprong, De Stadsbrug, het Warmtenet en 

de dijkteruglegging bij Lent. Kortom, er is veel activiteit in de stadsranden van Nijmegen. 
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De gemeente Nijmegen heeft geen specifiek beleid voor de stadsrandzone zoals in dit 

onderzoek gedefinieerd. Er is wel aandacht voor de beeldkwaliteit van de stadsranden, maar 

dan gaat het puur om de toegangswegen tot het centrum en niet om de ontwikkeling van de 

stadsrandzone op zich. De komende jaren wil Nijmegen het groene onderscheidende 

karakter van Nijmegen versterken. Bijvoorbeeld door het versterken van de groene 

stadsranden.  

 

Op het gebied van wonen streeft de gemeente Nijmegen naar een gedifferentieerd 

woningaanbod in een gevarieerd woonmilieu. Verschillende wijken zullen ook een stevige 

herstructureringsopgave tegemoet zien. De intentie is om zoveel mogelijk woningbouw te 

realiseren op plaatsen waar al sprake is van woningbouw. Het doel is om de woningen 

zoveel mogelijk te concentreren. 

 

Nijmegen wil bedrijven en de daarmee samenhangende werkgelegenheid kansen en ruimte 

bieden om zich te vestigen en om verder te groeien. Er wordt gekozen om zoveel mogelijk 

bestaande terreinen eerst te benutter voordat er wordt overgegaan op de aanleg van 

nieuwe bedrijventerreinen. Kantoorlocaties zullen bij voorkeur geconcentreerd worden op 

de verschillende Knopen. 
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Hoofdstuk 5  Casusbeschrijving besluiten 
 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. De resultaten zijn 

gebaseerd op een grondige analyse van gemeenteraadsvergaderingen in de vorm van 

notulen en videomateriaal. In totaal zijn er zeven besluiten behandeld gekoppeld aan de 

zeven ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrandzone uit het rapport Verstedelijking van de 

stadsrandzone van het Planbureau voor de leefomgeving (2009) en het rapport van Alterra 

(2002). De zeven ruimtelijke ontwikkelingen zijn verdeeld over de vier functies wonen, 

werken, winkelen en recreëren. 

5.1. Besluiten 

Per besluit volgt nu een casusbeschrijving. Bij elke beschrijving zit een korte inleiding van de 

casus waarin de belangrijkste algemene informatie staat. Vervolgens worden de 

onderzoeksresultaten in de tabel weergegeven met de bijgehorende belangen en invloeden 

van de argumenten en randvoorwaarden. Ten slotte volgt er een toelichting op de 

uitkomsten waarbij een aantal voorbeelden besproken zal worden. 

5.1.1 Wonen 1 – Grootschalige (Vinex)-uitleglocaties 

Datum besluit:   09-11-2011 

Betreft:   Herziening Planexploitatie Waalsprong 

Datamateriaal:  Videomateriaal gemeenteraadsvergadering 

 

De Waalsprong is de Vinex-locatie van de gemeente Nijmegen ten noorden van de rivier De 

Waal. Eind jaren ’90 is de bouw begonnen, maar door vertragingen en door de economische 

crisis is de looptijd flink verlengd. De Waalsprong is een grootschalige uitleglocatie waarbij 

de ruimtelijk kwaliteit van de omgeving een van de belangrijkste doelstelling is. Het besluit 

dat hier centraal staat is de herziening van de planexploitatie van De Waalsprong. De 

planexploitatie heeft te kampen met negatieve effecten van de huidige marktontwikkeling 

en het economisch klitmaat. De planexploitatie Waalsprong bestaat uit meerdere 

deelexploitaties die als “communicerende vaten” met elkaar in relatie staan. Uit de 

casusanalyse komen onderstaande resultaten naar voren: 

 

 

In de discussie over de planexploitatie van de Waalsprong is de relatie tussen het financiële 

plaatje en de ruimtelijke kwaliteit het belangrijkst. Verschillende argumenten gaan in op het 

1 Belang Argumenten Randvoorwaarden 

Functie Planlogische Sociale Economische Overige Juridische Financiële 

 

Wonen secundair weinig weinig weinig geen zeer groot 
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gevaar dat de financiële situatie zou verbeteren wanneer er gekozen zou worden voor 

bezuinigingen op de inrichting van de openbare ruimte binnen de Waalsprong. De 

ruimtelijke kwaliteit zou dan weliswaar afnemen, maar de financiële situatie voor de 

gemeente zou verbeteren. Dit dilemma is het belangrijkste binnen dit onderwerp. In het 

debat vrezen leden van de gemeenteraad voor een stadsdeel zonder goede voorzieningen. 

Er is een sentiment van: de plannen zijn te duur en moeten worden aangepast.  Andere 

opties m.b.t. sociale huurwoningen waren minder van belang. Ook het economische belang 

is van weinig belang in de discussie omdat het gaat over woningen. Er is sprake van een 

concurrentie tussen stad en regio op het gebied van woningbouw. Juridische 

randvoorwaarden zijn niet van invloed op de discussie. Overige argumenten  spelen een rol 

in de zin dat er verwezen wordt naar slechte ervaringen uit het verleden met vergelijkbare 

projecten. Van der Meer (2012) geeft ook aan dat de economische crisis van grote invloed is 

geweest op de verschillende momenten van besluitvorming. Echter, de ruimtelijke kwaliteit 

wordt volledig gewaarborgd in De Waalsprong. 

5.1.2.  Wonen 2 – Overige nieuwe woongebieden 

Datum besluit:   12-09-2007 

Betreft:   Vaststelling bestemmingsplan: Broersveld - Kwakkenberg 

Datamateriaal:  Notulen gemeenteraadsvergadering 

 

Het bestemmingsplan ‘Broersveld – Kwakkenberg’ bestaat uit verschillende onderdelen. Een 

van die onderdelen is woningbouw op het voormalig sportcomplex aan de Kwakkenberg. De 

kwakkenberg is gelegen aan de zuidoostkant van Nijmegen. In de herziening van het 

bestemmingplan komen raadsleden met het voorstel om sociale woningbouw te realiseren 

in plaats van woningbouw voor de middenklasse. In het debat spreekt de wethouder dit 

voorstel uiteindelijk tegen omdat het bestemmingsplan in totale samenhang gezien moet 

worden en dat er niet gefocust moet worden op één aspect. Uit de casusanalyse komen 

onderstaande resultaten naar voren: 

 

 

In de discussie over het raadsvoorstel om het bestemmingsplan vast te stellen spelen met 

name sociale argumenten en juridische randvoorwaarden een belangrijke rol. De sociale 

argumenten richten zich op de ontwikkeling van goedkope woningbouw. De SP vindt dat er 

betaalbare woningen dienen te komen, omdat de Kwakkenberg bij uitstek een wijk is waar 

op dit moment bijna helemaal geen betaalbare woningen staan. In het debat blijkt dat de 
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bestemmingsplan gerelateerde wetgeving van grote invloed is op het besluit om het 

raadsvoorstel te aanvaarden. Met name het argument van de wethouder om het 

bestemmingsplan in totale samenhang te zien en niet te focussen op één aspect binnen het 

plan. Artikel 11 uit de wet van de Ruimtelijke Ordening is hier volgens de wethouder van 

toepassing, omdat het zou moeten gaan om een wijzigingsbevoegdheid. Ook het financiële 

aspect dat gerelateerd is aan de sociale woningbouw wordt besproken. Het blijkt dat met 

sociale woningbouw de begroting niet meer in orde is zonder subsidies die er niet voldoende 

zijn. Van der Meer (2012) zegt ook dat Nijmegen een stad is waar de bevolkingsgroei voor de 

komende jaren gewoon doorgaat, ondanks dat een groot deel van Nederland zal krimpen. Er 

is geen sprake van vraaguitval naar woningen, maar van vraaguitstel. Het woningaanbod zal 

dus uitgebreid moeten worden de komende jaren, ondanks de economische crisis. De 

invloed van de juridische randvoorwaarde hangt samen met het inpassen van een 

bestemmingplan in bestaand bebouwd gebied. Uiteindelijk blijkt het gehele 

bestemmingsplan belangrijker dan een deelaspect van het plan waar de discussie over gaat. 

 

5.1.3.  Werken 1 – Bedrijventerreinen 

Datum besluit:   07-02-2007 

Betreft:   GoNoGo Koers West – Noord- en Oost Kanaalhaven 

Datamateriaal:   Videomateriaal gemeenteraadsvergadering 

 

Koers West is de overkoepelende naam van de drie ambitieuze projecten, die Nijmegen-

West veranderen in een mooie en duurzame wijk: de ontwikkeling van het Waalfront, de 

aanleg van de Stadsbrug en de revitalisering van de bedrijventerreinen Noord- en Oost 

Kanaalhaven. De ambitie is in 2003 vastgelegd in het zogeheten Koers Document. Dat was 

het officiële startsein voor Koers West. De gemeenteraad heeft toen ook bepaald dat ze drie 

jaar later kon besluiten of de projecten door konden gaan op de ingeslagen weg. Dit voorstel 

gaat over de geplande revitalisering van het bedrijventerrein Noord- en Oost Kanaalhaven. 

Uit de casusanalyse komen onderstaande resultaten naar voren: 

 

 

In de discussie is het economische argument duidelijk het meest belangrijk. Het 

bedrijventerrein wordt gezien als economische impuls voor de gemeente Nijmegen. Ook de 

werkgelegenheid wordt gezien als een belangrijk punt. In het college zijn zorgen over de 

werkgelegenheid van grote bedrijven. De gemeente moet zorgen dat deze grote bedrijven 

1 Belang Argumenten Randvoorwaarden 

Functie Planlogische Sociale Economische Overige Juridische Financiële 

 

Werken secundair weinig doorslag geen weinig grote 



51 
 

behouden worden voor de stad. Omdat het gebied gerevitaliseerd wordt speelt ook het 

planologische aspect een rol. Het gaat dan vooral om de uitstraling en functionaliteit van het 

gebied. In de discussie komt ook de financiële onzekerheid van de plannen naar voren. In de 

plannen wordt er met deze onzekerheid rekening gehouden. De onzekerheid komt voort uit 

de kosten die er zijn voor de gemeente Nijmegen. Bij een dergelijke investering is het de 

vraag of het geld ooit nog terugkomt. De economische crisis maakt deze onzekerheid alleen 

maar groter.  

5.1.4.  Werken 2 – Perifere kantoorlocaties 

Datum besluit:   18-04-2012 

Betreft:   Planexploitatie Winkelsteeg 

Datamateriaal: Notulen gemeenteraadsvergadering 

 

Voor de ontwikkeling van Fifty Two Degrees is door de raad op 14 juli 2004 de 

planexploitatie vastgesteld. In de directe omgeving van Fifty Two Degrees zal de Novio Tech 

Campus worden ontwikkeld en zal door de Stadsregio het NS station Nijmegen Goffert 

worden gerealiseerd. Doordat deze ontwikkelingen ruimtelijk en economisch onlosmakelijk 

zijn verbonden is vaststelling van een gezamenlijke planexploitatie voor deze drie 

deelprojecten gewenst. Er is gekozen om de planexploitatie G604 Fifty Two Degrees te 

wijzigen in "Knoop Winkelsteeg" en de ontwikkelingen van de Novio Tech Campus en de 

realisatie van station Goffert hieraan toe te voegen. De discussie gaat over de komst van de 

Novio Tech Campus. Deze campus moet een werklocatie worden waar innovatie en 

samenwerking tussen de halfgeleiderindustrie en medische technologie centraal staan. Uit 

de casusanalyse komen onderstaande resultaten naar voren: 

 

 

In de discussie over de vast te stellen planexploitatie spelen de economische belangen een 

doorslaggevende rol. De economische kracht die het gebied moet krijgen moet ook in relatie 

zijn met ruimtelijke kwaliteit. De planologische argumenten zijn daarom van secundair 

belang. De planologische argumenten ondersteunen de economische argumenten. Volgens 

een gemeenteraadslid past het prima in de campusgedachte en draagt het ook bij aan een 

kansrijke ontwikkeling voor onze stad in de ruimtelijke en economische optiek. Het 

financiële aspect komt ook veelvuldig naar voren. Met name de huidige staat van de 

gemeentefinanciën is belangrijk, maar ook de ervaringen uit het verleden met dergelijke 

omvangrijke projecten. Het financiële aspect is dus ook belangrijk, omdat bedrijven in het 
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huidige economische klimaat niet zo snel grote investeringen doen. Er wordt daarom ook 

gezocht naar manieren om de financiering rond te krijgen. Volgens een gemeenteraadslid is 

het een gebied waar veel belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden en het is daarom 

verstandig om dit integraal te benaderen. 

5.1.5.  Werken 3 – Nutsvoorzieningen 

Datum besluit:  18-04-2011 

Betreft:   Warmtenet Nijmegen 

Datamateriaal:  Notulen gemeenteraadsvergadering 

 

De restwarmte van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) wordt straks gebruikt voor het 

verwarmen van bestaande en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het Waalfront en de 

Waalsprong. De gemeente Nijmegen werkt hiervoor aan een warmtenet. Zij doet dit samen 

met Netwerkbedrijf Alliander, provincie Gelderland, Nuon en ARN. Deze partijen hebben in 

het voorjaar besloten over een financiële bijdrage. Het warmtenet als bijzonder 

milieuvriendelijke energievoorziening is later makkelijk uit te breiden in de regio en de 

bestaande stad en is ook geschikt om andere warmtebronnen op aan te sluiten. Uit de 

casusanalyse komen onderstaande resultaten naar voren: 

 

 

In de discussie over de aanleg van een warmtenet in Nijmegen, die onder de Waal door zal 

lopen, is het duidelijk dat sociale argumenten (duurzaam) een doorslaggevende rol hebben. 

Naast de duurzaamheid en de vermindering van de CO2 uitstoot spelen ook de directe 

belangen van de burger een rol. Het gaat dan met name om de keuze tussen een gas of 

warmte die niet gemaakt kan worden. Als argument wordt gegeven dat de Nijmeegse 

bevolking profiteert van het Warmtenet op de lange termijn. Ook zijn er twijfels over de 

investering die de gemeente doet, maar er wordt ook rekening gehouden met een 

toekomstig positief economisch effect door de lagere kosten voor brandstoffen. Ook de 

bedrijven zaten niet te springen om te investeren in dit project, maar door investeringen van 

Nijmegen en de provincie is het plan toch van de grond gekozen. Op termijn moet het 

warmtenet ook een positief effect hebben op de economie. Van der Meer (2012) geeft aan 

dat in de toekomst ook andere gebieden kunnen worden aangesloten op het warmtenet. 

Voorbeelden zijn de universiteit en ziekenhuizen. Het sociale argument was uiteindelijk 

doorslaggevend voor het besluit, al waren er wel financiële twijfels over de haalbaarheid van 

het plan. 
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5.1.6.  Winkelen 1 – Perifere detailhandelslocaties 

Datum besluit:   19-07-2006 

Betreft:   Grootschalige detailhandel 

Datamateriaal:   Discussienota Detailhandel in Nijmegen 

 

De detailhandel in Nijmegen bestaat uit uiteenlopende vormen. In dit onderzoek gaat het 

om de perifere detailhandelslocaties. Dit zijn locaties die min of meer afgelegen zijn van het 

centrum. Het gaat dan om detailhandel die vanwege specifieke ruimtelijke eisen moeilijk in 

te passen is in de bestaande winkelgebieden. In de discussie gaat het over de mogelijkheden 

van perifere detailhandel in de gemeente Nijmegen. In het bestemmingplan zijn er beperkte 

mogelijkheden voor dit type detailhandel. Op dit moment is er weinig spreiding in de 

grootschalige detailhandel. In de toekomst zal dit mogelijk gestimuleerd worden. Uit de 

casusanalyse komen onderstaande resultaten naar voren: 

 

 

In de discussie nota komen een aantal belangrijke accenten naar voren. De koers voor de 

Nijmeegse detailhandel wordt voor een belangrijk deel bepaald door de planologische 

argumenten. Deze zijn met name gericht op de evenwichtige winkelstructuur in Nijmegen 

met een goede spreiding van de detailhandel, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd 

aan de versterking van de stad. Veel bedrijven die veel vloeroppervlak nodig hebben zitten 

graag op een perifere locatie, omdat de grond er goedkoper is dan in het centrum van de 

stad. Volgens de gemeenteraad worden er in Nijmegen beperkte mogelijkheden geboden 

binnen het bestemmingsplan voor detailhandel. Ook economische aspecten spelen een rol, 

omdat de gemeente Nijmegen bedrijven binnen de gemeentegrenzen wil houden om zo de 

werkgelegenheid te behouden. Ook de juridische randvoorwaarden zijn belangrijk. In de 

bestemmingsplannen is zoals gezegd weinig ruimte opengelaten voor detailhandel buiten 

winkelgebieden. Dit komt ook door het terughoudende beleid van de gemeente. Er is dus 

sprake van concentratie van bedrijvigheid op juridisch vastgestelde locaties. Voor de 

gemeente spelen financiële randvoorwaarden geen rol omdat er bij gronduitgifte voor 

bedrijven vaak een positief saldo is. Bij deze ruimtelijke ontwikkeling is er dus veel aandacht 

voor planologische aspecten. Het economische belang is hier ondergeschikt aan. 
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5.1.7.  Recreëren 1 – Recreatieve functies 

 

Datum besluit:   27-01-2010 

Betreft:   Herstructurering recreatiegemeenschap Veluwe (RGV) 

Datamateriaal:  Notulen gemeenteraadsvergadering 

 

Door de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Veluwe is een voostel 

voorgelegd over de herstructurering van de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV), waarbij 

de recreatieve fietspaden worden teruggenomen door de gemeenten, de 

gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven en de gemeenten rechtstreeks 

aandeelhouder worden van RGV Holding BV. De gemeente Nijmegen zal na dit besluit niet 

meer verantwoordelijk zijn voor de vele fietspaden rond de stad. De discussie gaat in feite 

maar over een klein onderwerp binnen de recreatie. Echter, in het debat wordt ook 

ingegaan op de recreatie in het algemeen. Uit de casusanalyse komen onderstaande 

resultaten naar voren: 

 

 

In het debat komen verschillende sociale argumenten vaak terug. Deze sociale argumenten 

richten zich op de noodzaak van laagdrempelige recreatiemogelijkheden voor inwoners van 

Nijmegen. Op dit moment maken een aantal gemeenteraadsleden zich ernstig zorgen over 

de toekomst van de recreatiegebieden in de omgeving. Het gevoel dat er sprake is van 

verkwanseling van voor ons waardevol gebied overheerst. Het planologische argument 

wordt een keer genoemd, maar heeft geen invloed op het besluitvormingsproces. De 

financiële situatie is verruit het belangrijkste onderdeel binnen de discussie. Uiteindelijk 

wordt het voostel ook op basis hiervan verworpen. De gemeente Nijmegen is uiteindelijk 

niet van plan om de verantwoordelijk te nemen voor alle recreatieve fietspaden omdat er 

een te groot financieel risico aan zit. Bovendien moet Nijmegen een hoog bedrag betalen 

aan recreatie in vergelijking met kleinere gemeenten. Verder komen er nog overige 

argumenten naar voren die terugwijzen op de ervaringen uit het verleden in de politiek. De 

juridische randvoorwaarde tenslotte speelt geen rol van betekenis in het uiteindelijke 

besluit. De financiële randvoorwaarde is uiteindelijk van zeer grote invloed geweest op het 

besluit om niet verder verantwoordelijk te zijn voor de recreatieve fietspaden. 
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Hoofdstuk 6  Analyse 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de zeven casusbeschrijvingen geanalyseerd. De 

analyse is gedaan op basis van de vier functies: wonen, werken, winkelen en recreëren. De 

functie wonen bevat dus twee besluiten, functie werken drie en winkelen en recreëren 

beide één besluit. 

 

6.1. Analyse per functie 

In willekeurige volgorde worden hieronder de vier functies besproken. In paragraaf 6.2 zal 

het ingevulde onderzoeksmodel toegelicht worden en zullen de vier functies ook vergeleken 

worden. 

 

6.1.1. Wonen 

De functie wonen speelt een belangrijke rol in de vorming van de stadsrandzones. 

Woningbouw komt op twee manieren tot uiting in de praktijk. In de vorm van grote 

uitleglocaties of als kleine woningbouwlocatie. Bij de bouw van woningen binnen 

uitleglocatie De Waalsprong zijn er grote financiële problemen die veroorzaakt worden door 

de economische crisis. De verschillende momenten van besluitvorming zijn hierdoor erg 

beïnvloed. Bij financiële problemen in de woningbouw is het vaak zo dat er bezuinigd wordt 

op de openbare ruimte of architectonische kwaliteit om op die manier een project 

winstgevend te houden. Wethouder Van der Meer (2012) van de gemeente Nijmegen geeft 

aan dat de ruimtelijke kwaliteit in De Waalsprong niet te leiden heeft onder financiële 

problemen. Ondanks de nijpende financiële situatie worden er hoge eisen gesteld aan de 

omgevingskwaliteit. De financiële tegenslagen worden opgevangen door het uitstellen en 

faseren van bouweenheden. De looptijd van het plan is daarom al verschillende malen 

uitgesteld. 

 

Bij de kleine woningbouwlocaties speelt de financiële situatie een kleinere rol dan bij de 

grote uitleglocaties. Bij grote projecten is er vaak sprake van grote grondaankoop en er is 

een langere looptijd, waardoor de risico’s groter zijn. Bij de vaststelling van het 

bestemmingplan Broersveld-Kwakkenberg was de invloed van de juridische 

randvoorwaarden opvallend. De invloed van de wetgeving is zo groot omdat er een nieuwe 

plan in een bestaand bestemmingsplan is gepland. Bij een grote uitleglocatie is er bijna altijd 

sprake van een compleet nieuwe omgeving en hoeven er geen bestaande 

bestemmingplannen verenigd te worden met nieuwe plannen. 

 

Bij de functie wonen spelen ook sociale argumenten een belangrijke rol. Het doel is met 

name het zorgen voor voldoende aanbod van woningen in de gemeente Nijmegen om voor 

elke burger een passende woning te kunnen bieden. Wethouder Van der Meer (2012) geeft 

in dat kader aan dat er in Nijmegen geen sprake is van vraaguitval is op de woningmarkt 

door de economische crisis. Hij noemt het vraaguitstel in plaats van vraaguitval. Het 
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inwoneraantal van Nijmegen zal, ondanks een krimp in veel Nederlandse gemeenten, blijven 

groeien. Het woningaanbod zal dus vergroot moeten worden, ondanks de financiële 

tegenspoed. De Waalsprong is hier het voorbeeld van. 

 

Kortom, de activiteiten op het gebied van wonen zijn erg groot in de stadsrandzone. Met 

name de planologische argumenten en financiële randvoorwaarden zijn erg van belang in de 

besluitvorming van De Waalsprong. Bij kleinere projecten zijn ook juridische 

randvoorwaarden van belang. De sociale argumenten zijn van belang, zodat de inwoners van 

Nijmegen allemaal naar wens kunnen wonen. De sociale, planologische en economische 

argumenten zijn dus niet doorslaggevend in de besluitvorming omdat respectievelijk de 

juridische en financiële randvoorwaarden van zeer grote invloed zijn. 

 

6.1.2. Werken 

De functie werken bestaat uit een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Bedrijventerreinen, 

perifere kantoorlocaties en nutsvoorzieningen zijn de belangrijkste soorten bebouwing in de 

stadsrandzones voor de functie werken. Nutsvoorzieningen zijn in de stadsrandzone te 

vinden vanwege de grote ruimtevraag en (visueel) vervuilende werking. Toch zijn ze 

noodzakelijk voor de stad en moeten ze in de buurt van stad te vinden zijn. 

Bedrijventerreinen en kantoorlocaties zijn vanwege de lage grondkosten en goede 

bereikbaarheid in de stadsranden te vinden. 

 

De besluitvorming voor de revitalisering van het bedrijventerrein Noord- en Oost 

kanaalhaven is vooral gebaseerd op economische argumenten. Met de revitalisering wil de 

gemeente Nijmegen een economische prikkel geven aan het gebied. Dit is uiteindelijk 

doorslaggevend geweest. Het terrein moet aantrekkelijk worden voor bedrijven en het moet 

passen in het overkoepelende plan Koers West. Hier komt gelijk het belang van de 

planologische argumenten naar voren. Omdat het een samenhangend project betreft is het 

belang van de planologische aspecten groter. De uitstraling en functionaliteit van het gebied 

zijn daarom belangrijk. Het probleem is, net als bij de functie wonen, dat het financiële 

plaatje er anders uit gaat zien. De kosten voor een bedrijventerrein met een duurzame 

uitstraling en hoge kwaliteit zijn nu eenmaal hoger. De financiële randvoorwaarde is daarom 

toch van grote invloed op de besluitvorming. 

 

De besluitvorming van de perifere kantoorlocaties op de Novio Tech Campus lijkt op die van 

het bedrijventerrein. Ook hier is sprake van een doorslaggevend economisch belang. De 

campus moet een centrum worden van innovatie en samenwerking. Natuurlijk is dan ook de 

uitstraling en ruimtelijke kwaliteit van het plangebied belangrijk. Net als bij het 

bedrijventerrein hangt er aan ruimtelijke kwaliteit een prijskaartje. Ook hier zijn de 

financiële randvoorwaarden van grote invloed op de besluitvorming en moeten er 

aanpassingen gedaan worden aan het plan. 
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Het Warmtenet in de gemeente Nijmegen is een ander verhaal dan het bedrijventerrein en 

de kantoorlocatie. In de besluitvorming is het sociale argument doorslaggevend gebleken. 

Met name de duurzaamheid van het project was erg belangrijk. De financiële 

randvoorwaarden voor de gemeente zijn van weinig invloed. De gemeente investeert in de 

onrendabele top van het project en daardoor is het project van de grond gekomen. Het 

economisch belang zal met name voor de toekomst gelden, omdat de gemeente Nijmegen 

dan minder afhankelijk is van de fossiele brandstoffen. 

 

Binnen de functie werken zijn dus met name economische en planologische argumenten van 

belang in de besluitvorming. Bij het bedrijventerrein en bij de kantoorlocatie wordt er 

gestreefd naar een hoge ruimtelijke kwaliteit, maar dat leidt tot problemen in de 

financiering. Bij het Warmtenet, een nutsvoorziening, zijn de sociale argumenten 

doorslaggevend. Juridische randvoorwaarden zijn niet van invloed op de besluitvorming in 

Nijmegen. Blijkbaar zijn er in de stadsrandzone weinig middelen om ruimtelijke 

ontwikkelingen op het gebied van werken met juridische middelen te sturen. 

 

6.1.3. Winkelen 

In de stadsrandzone zijn perifere detailhandelslocaties de belangrijkste ruimtelijke 

ontwikkeling binnen de functie winkelen. Dit zijn locaties die min of meer afgelegen zijn van 

het centrum. Het gaat dan om detailhandel die vanwege specifieke ruimtelijke eisen moeilijk 

in te passen is in de bestaande winkelgebieden. In Nijmegen zijn de planologische 

argumenten doorslaggevend in de besluitvorming over de perifere detailhandel. De locaties 

geven in ogen van beleidsmakers een beeld van verrommeling, omdat de architectonische 

kwaliteit van de bedrijfsgebouwen veelal laag is. In Nijmegen is de omgeving Energieweg een 

van de gebieden die geherstructureerd wordt binnen het plan Koers West. Het aantal 

locaties in Nijmegen waar perifere detailhandel is toegestaan is zeer beperkt. De juridische 

randvoorwaarde is hier dus van grote invloed op de uiteindelijk besluitvorming. Natuurlijk is 

bij detailhandel ook het economische belang groot. De gemeente Nijmegen wil voldoende 

werkgelegenheid aantrekken en behouden. 

 

Binnen de functie winkelen in de gemeente Nijmegen zijn de planologische argumenten 

doorslaggevend. De belang van economische argumenten is hier secundair aan. De strikte 

juridische randvoorwaarden zijn ook van grote invloed op de besluitvorming. 

 

6.1.4. Recreëren 

De functie recreëren is de laatste functie binnen de stadsrandzone die besproken wordt. 

Recreëren is een functie waar veel uiteenlopende zaken onder vallen. In dit onderzoek is het 

besluit over recreatieve fietspaden geanalyseerd. In de discussie over dit voorstel zijn met 

name de financiën van zeer grote invloed op de besluitvorming. Het voorstel wordt daardoor 

ook verworpen. Het problematische is dat in veel gevallen de recreatie geen geld oplevert, 

maar wel enorm veel geld kost. Het belang van sociale argumenten is daarom ook erg groot. 
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Gemeenten vinden het belangrijk om laagdrempelige recreatiemogelijkheden voor inwoners 

te bieden. Door de verstedelijking in de stadsrandzone door de functies werken, wonen en 

winkelen blijft er weinig ruimte over voor recreatie. Kortom, de gemeente Nijmegen vindt 

recreatie wel belangrijk maar financieel is het in dit geval en in vele andere gevallen niet 

haalbaar 

6.2. Resultaten Onderzoeksmodel 

Nu alle individuele besluiten besproken zijn in hoofdstuk 5 en de verschillende functies in de 

vorige paragraaf is het interessant om hier de verschillende functies met elkaar te 

vergelijken. Aan de hand van onderstaand onderzoeksmodel zullen een de belangrijkste  

bevindingen toegelicht worden. 

 

 

Uit het onderzoeksmodel komen een aantal opvallende zaken naar voren. Opvallend is dat 

er bij de besluiten van de functies wonen en recreëren geen sprake is van argumenten met 

een doorslaggevend belang. De oorzaak hiervoor ligt bij de zeer grote invloed van de 

juridische en financiële randvoorwaarden. De invloed van deze randvoorwaarden kan dus 

eigenlijk als doorslaggevend gezien worden in de besluitvorming. 

Bij de functie werken is er bij twee besluiten sprake van een doorslaggevend belang 

van economische argumenten. Opvallend is dat het planologische argument daarbij twee 

keer van secundair belang is. Dit betekent dat de gemeente Nijmegen veel aandacht heeft 

voor de kwaliteit van de omgeving, ondanks dat de ruimtelijke ontwikkelingen goed zijn voor 

Tabel 8 – Ingevuld 
onderzoeksmodel 

Belang Argumenten Invloed 
Randvoorwaarden 

Functie Planlogische Sociale Economische Overige Juridische Financiële 

Wonen  1 secundair weinig weinig weinig geen zeer groot 

 2 weinig secundair geen geen zeer groot weinig 

Werken 1 secundair weinig doorslag geen weinig grote 

 2 secundair geen doorslag geen geen grote 

 3 weinig doorslag weinig weinig geen weinig 

Winkelen 1 doorslag weinig secundair geen grote geen 

Recreëren 1 weinig secundair geen weinig geen zeer groot 
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de economie. De invloed van juridische randvoorwaarden is daarentegen erg laag. Een 

strenge wetgeving op ruimtelijk gebied is dus niet noodzakelijk om het planologische belang 

van groot belang te maken.  

 

Bij de functie winkelen zijn de planologisch argumenten zelfs doorslaggevend. Op dit terrein 

lijkt de gemeente Nijmegen zich bewust te zijn van de potentiële verrommeling die de 

perifere detailhandel kan veroorzaken. Uit de grote invloed van de juridische 

randvoorwaarden blijkt dit ook. De juridische randvoorwaarden zijn in dit geval bedoeld om 

de bebouwing op bepaalde locaties te concentreren. 

 

Ook belangrijk  is het feit dat er bij de onderzochte besluiten in een aantal gevallen sprake 

was van een overkoepelend project. Binnen dit project werden er verschillende functie 

gecombineerd en op elkaar afgestemd. Deze functiemenging is ook belangrijk voor een 

goede ontwikkeling van de stadsrandzone, omdat er dan geen sprake is van een 

concurrentie om de beschikbare ruimte tussen functies. 

 

Het onderzoeksmodel als geheel laat een duidelijk beeld zien. Het belang van planologische 

argumenten is groot in vergelijking met het beeld dat geschetst werd in het eerste 

hoofdstuk. De vele problemen in de stadsrandzone zouden veroorzaakt worden door de 

aanwezigheid van de verschillende functies die de ontwikkeling van de stadsrandzone in de 

weg zaten. Het beeld dat uit de analyse naar voren komt is dat planologische argumenten in 

de gemeente Nijmegen erg belangrijk zijn. De enige belemmering voor een goede 

ontwikkeling van de stadsrandzone lijken de financiële randvoorwaarden. Voor een deel 

wordt dit ook veroorzaakt door de economische crisis. 
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Hoofdstuk 7  Conclusies 

In de conclusie komen we terug op de centrale vraag van het onderzoek. De centrale vraag 

van het onderzoek luidt:  

Wat is het relatieve belang van verschillende argumenten en randvoorwaarden bij 

beleidskeuzes van de gemeente Nijmegen bij de ontwikkeling van de stadsrandzones in de 

afgelopen 6 jaar? 

Aan de hand van de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken zal de centrale vraag 

beantwoord worden.  

7.1. Conclusies 

De ontwikkeling van de stadsrandzones van Nijmegen gaat samen met vele momenten van 

besluitvorming van de gemeente Nijmegen. De besluiten zijn terug te voeren tot de 

verschillende functies die een rol spelen in de stadsrandzone. De functies wonen, werken, 

winkelen en recreëren zorgen voor de grote ruimtelijke dynamiek in de stadsranden. Binnen 

deze vier functies zijn ook zeven ruimtelijke ontwikkelingen te onderscheiden. Deze 

ruimtelijke ontwikkelingen concurreren met elkaar om de beschikbare ruimte. Bij de 

besluitvorming over deze ruimtelijke ontwikkelingen worden er verschillende typen 

argumenten gebruikt om tot een besluit te komen. Daarnaast kunnen ook randvoorwaarden 

van invloed zijn op het uiteindelijke besluit. Het gebruik van argumenten en de invloed van 

randvoorwaarden verschillen per functie. Wat betreft de Nijmeegse stadsrandzone kunnen 

onderstaande conclusies getrokken worden wat betreft de vier verschillende functies. 

Wonen 

In De Waalsprong is de financiële situatie van grote invloed geweest op de besluitvorming. 

Er is een enorme vertraging geweest in de realisatie van vele woningprojecten en 

voorzieningen. De hoge kwaliteit van de openbare ruimte en architectuur is ondanks de 

financiële situatie niet in het geding gekozen. Het belang van planologische argumenten is 

dus ook groot geweest in De Waalsprong. 

 Bij de kleine woningbouwlocatie is de invloed van de wetgeving groot, omdat er een 

nieuwe bestemmingsplan verenigd is met een bestaand bestemmingsplan. De invloed van 

de juridische randvoorwaarde is dus groot. Bij de functie wonen in het algemeen zijn ook 

sociale argumenten van groot belang. Bij het streven naar een evenwichtige woningmarkt 

moeten alle burgers van Nijmegen naar wens kunnen wonen, zo komt naar voren uit de 

analyse. 

 

Werken 

Binnen de functie werken spelen bij het bedrijventerrein en de kantoorlocatie met name 

planologische en economische argumenten een prominente rol. De planologische 

argumenten lijken op gespannen voet te staan met de financiële randvoorwaarden. De 
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ruimtelijke kwaliteit wordt er belangrijk gevonden. Het gevolg is dat er ook vraagtekens 

komen bij de financiële mogelijkheden. De economische argumenten zijn ook van groot 

belang in de besluitvorming. De revitalisering van het bedrijventerrein moet een 

economische impuls geven aan het gebied en de Tech Campus moet innovatie en 

samenwerking tussen bedrijven stimuleren. 

De sociale argumenten tenslotte zijn met name van belang bij de nutsvoorziening. De 

duurzaamheid van het project was doorslaggevend. Er werden weinig vraagtekens gezet bij 

de financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan het project. De duurzame argumenten 

werden dus belangrijker geacht. 

 

Winkelen 

De perifere detailhandel in Nijmegen is enorm gebonden aan wetgeving vanuit de 

gemeente. Met name het aantal vestigingslocaties is erg beperkt binnen de 

bestemmingsplannen. De gemeente Nijmegen streeft ernaar om de detailhandel zoveel 

mogelijk te clusteren om op die manier te voorkomen dat er op willekeurige locaties perifere 

detailhandel ontstaat. De invloed van de juridische randvoorwaarde is dus groot met 

betrekking tot de besluitvorming. 

 Opvallend is ook het doorslaggevende belang van planologisch argumenten in de 

besluitvorming binnen de functie winkelen. De verklaring hiervoor ligt voor een deel ook bij 

de wetgeving. De gemeente Nijmegen wil zorgen voor een evenwichtige winkelstructuur in 

Nijmegen met een goede spreiding van de detailhandel. In de besluitvorming wordt er dan 

ook een groot belang gehecht aan de planologische argumenten. 

 

Recreëren 

Recreëren in de stadsrandzone is in dit geval een problematische situatie. De gemeente 

Nijmegen streeft ernaar om laagdrempelige recreatiemogelijkheden te bieden, maar de 

financiële situatie laat dit vaak niet toe. De financiële randvoorwaarde is in dit geval dus van 

zeer grote invloed. In de argumentatie van het besluitvormingsproces spelen sociale 

argumenten een belangrijke rol, maar zijn niet doorslaggevend in de besluitvorming. De 

gemeente vindt recreëren dus wel degelijk belangrijk, maar de financiële mogelijkheden zijn 

beperkt bij deze functie.  

 

Planningsprobleem 

Bij de ontwikkeling van de stadsrandzone treden verschillende ruimtelijke 

planningproblemen op. Hamers et al. (2009) gaven aan dat het dichtslibben van de open 

ruimte, verrommeling van het landschap, nivellering, aanwezigheid van conflicterende 

functies en de slechte bereikbaarheid van recreatief groen serieuze problemen zijn in de 

stadsrandzone.  De ontwikkeling van een stadsrand is vaak ongepland, niemand heeft als 

doel om het landschap op deze manier in te richten naar het gebeurt door talloze ‘kleine 

besluiten’ (Veeneklaas e.a. 2006). Uiteindelijk komen er ontwikkelingen op gang waar 

niemand grip op lijkt te hebben. De stadsrandzone lijkt op een gebied waar allerlei 
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verschillende functies bij elkaar komen zonder dat er een samenhangend geheel ontstaat. 

Wonen, werken, winkelen en recreëren worden als afzonderlijke beleidsopgaven 

beschouwd, terwijl deze functies gezamenlijk voor de grote verstedelijkingsdynamiek zorgen 

(Hamers et al, 2009).  

Uit dit onderzoek blijkt dat de verschillende functies niet in alle gevallen als afzonderlijke 

beleidsopgaven beschouwd worden. In de gemeente Nijmegen worden veel besluiten 

genomen binnen een overkoepelend masterplan. Voorbeelden zijn de grootschalige Vinex 

uitleglocatie De Waalsprong, het woonwerkgebied Koers West en ook Novio Tech Campus. 

Binnen de gemeente Nijmegen is er bij de ontwikkeling van de stadsrandzone wel degelijk 

aandacht voor samenhang tussen verschillende functies. De overkoepelende projecten laten 

zien dat verschillende functies gecombineerd kunnen worden binnen één plan. 

 

De belangrijkste taak van de gemeente bij de ontwikkeling van de stadsrandzone is dus het 

sturen van de ruimtelijke ontwikkelingen. De zeven ontwikkelingen die in het rapport 

Verstedelijking van de stadsrandzone genoemd worden bepalen voor een groot deel de 

bebouwing in de stadsrand. Met het bestemmingsplan heeft de gemeente een instrument 

om deze ontwikkelingen te sturen. De beleidskeuzes die de gemeenteraad maakt gaan ook 

over de vaststelling van een bestemmingsplan. De beleidskeuzes zijn dus cruciaal voor de 

ontwikkeling van de stadsrandzone. 

 

De belangrijkste bevindingen over de stadsrandzone van de Nijmegen gaan over het 

relatieve belang van verschillende argumenten en randvoorwaarden bij beleidskeuzes van 

de gemeente Nijmegen. Bij veel voorstellen blijkt dat de financiële mogelijkheden beperkt 

zijn. In veel discussies blijken de financiën een obstakel, met name bij de recreatie is dit van 

grote invloed. Ook bij wonen en werken is de financiële situatie van invloed op de 

besluitvorming, maar dit is ook deels te verklaren door de economische crisis. De 

planologische argumenten zijn in de besluitvorming van groot belang zo blijkt uit het 

onderzoeksmodel. Bij wonen, werken en winkelen is het planologische argument van 

doorslaggevend of secundair belang. De gemeente Nijmegen hecht dus aan samenhang van 

functies in de stadsrandzone.  

 

De besluitvorming in de stadsrandzone die, zoals in het conceptueel model toegelicht werd, 

tot stand komt door het belang van verschillende typen argumenten en de invloed van 

randvoorwaarden kent dus een aantal opvallende zaken. Het grote belang van planologische 

argumenten bij alle functies geeft aan dat de gemeente Nijmegen belang hecht aan een 

goede ontwikkeling van de stadsrandzone. De verschillende overkoepelende plannen zijn 

hier het bewijs van. De functiecombinatie in deze plannen zorgt ervoor dat bepaalde 

planningproblemen niet optreden in de stadsrandzone. Het enige probleem voor de 

gemeente Nijmegen bij de plannen vormen de financiële randvoorwaarden. Het streven 

naar ruimtelijke kwaliteit vraagt in het algemeen om veel geld, dit blijkt in de praktijk voor 

problemen te zorgen bij de ontwikkeling van de stadsrandzone in Nijmegen 
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7.2. Kritische reflectie  
 

In deze paragraaf zal kort teruggekeken worden op het onderzoek. Er wordt stilgestaan bij 

de beperkingen van het onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de externe validiteit van 

de onderzoeksresultaten en kijken we naar mogelijk vervolgonderzoek. 

 

De uitvoering van het onderzoek is uiteindelijk redelijk soepel verlopen. Het opstellen van 

het onderzoeksplan heeft de meeste problemen gegeven. De problematiek binnen de 

stadsrandzone kent vele dimensies en invalshoeken. Het vinden van de juiste focus is toch 

lastig gebleken. Uiteindelijk is het gelukt om het onderzoek een eigen richting te geven. 

De theorieën die aan de basis stonden van het onderzoek zijn erg goed bevallen. De 

verschillende typen argumenten en randvoorwaarden vormden een goed uitgangspunt voor 

de analyse. Het onderzoeksmodel waarbij ook een onderscheid gemaakt werd naar 

verschillende functies bleek ook een goede manier om de resultaten overzichtelijk te 

presenteren. 

 

De dataverzameling van het onderzoek is achteraf een flinke klus gebleken. Met name de 

analyse van de notulen en het beeldmateriaal hebben veel tijd in beslag genomen. Het 

aantal besluiten dat gebruikt is in het onderzoek is hierdoor kleiner geworden. Bij een groter 

aantal besluiten zouden de onderzoeksresultaten nog representatiever zijn voor de 

gemeente Nijmegen. In verband met de beperkte tijd voor een bachelorthesis is dit niet 

mogelijk gebleken. Een ander punt heeft te maken met een eigenschap van kwalitatief 

onderzoek. Mijn ervaring met dit type onderzoek is tweeledig. Aan de ene kant is bij 

kwalitatief onderzoek een diepgaand onderzoek mogelijk waarbij verklaringen gevonden 

worden. Aan de andere kant is het onderzoek nooit volledig objectief, een eigen 

interpretatie is vereist. De betrouwbaarheid van het onderzoek zou hierdoor lager kunnen 

uitvallen. Herhaald onderzoek zou nooit exact dezelfde resultaten geven. Door het interview 

als verificatie te nemen voor de geïnterpreteerde gegevens is geprobeerd om de gegevens 

zo betrouwbaar mogelijk te krijgen. 

 

De resultaten van het onderzoek gelden alleen voor de gemeente Nijmegen. Bij de keuze 

voor meerdere gemeenten waren de resultaten te generaliseren voor bijvoorbeeld 

Nederland. Dit betekent niet dat de resultaten niet bruikbaar zouden zijn voor andere 

gemeenten. De problematiek in de stadsrandzone geldt namelijk voor veel steden in 

Nederland. Natuurlijk zijn de problemen niet overal identiek maar er zijn natuurlijk wel 

overeenkomsten. Vervolgonderzoek in andere steden zou dus erg interessant zijn. 

 

Al met al is het onderzoek goed verlopen. Alleen de tijdsdruk is het grootste probleem 

geweest. Dit is zeker een leermoment voor een volgend onderzoek. Het kiezen van de juiste 

focus in het begin van het onderzoeksproces is erg belangrijk. 
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Bijlage I 
 
Besluitvorming Gemeente Nijmegen 
 
Wethouder J.W.M. van der Meer 
Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & 
Water. 
Interview: 04-06-2012  
Inhoud: Belangrijkste informatie + Interviewguide 
 
Wonen 

In 1995 is het besluit gevallen om de Vinex-locatie te realiseren, De Waalsprong. Toen is 

besloten om dat samen met marktpartijen te doen. Er is een gemeenschappelijke 

exploitatiemaatschappij opgericht , GEM Waalsprong BV. De gemeente Nijmegen zit hier 

voor 50% van de aandelen in. Drie marktpartijen en twee Nijmeegse corporaties die hebben 

samen ook een aandeel in de GEM. De planexploitatie was bij de oprichting sluitend, en bij 

een planexploitatie geldt: ‘De kost gaat voor de baat uit’. Eerst koop je de grond, vervolgens 

zet je er woningen op. Aan het einde van de rit heb je geld over of sluit je op 0. De grond is 

door de gemeente Nijmegen gekocht na de annexatie van de gemeente Lent. Het voordeel is 

dat de grond vrij goedkoop gekocht is destijds. Nadeel is dan wel dat de rente gaat tellen op 

het bedrag dat je daarvoor hebt ingezet. Op dit moment staat er voor 300 miljoen euro 

geleend kapitaal uit. De rente drukt dus op de grondexploitatie. De plannen zijn al een aantal 

keer aangepast, maar er is nu een grondexploitatie die nog steeds op 0 sluit. Ondertussen 

ligt het plan aardig vast en de looptijd is verder in de tijd weggezet. 

 Ook de economische crisis is van invloed op de financiering van De Waalsprong. Er 

worden op dit moment niet meer zoveel woningen verkocht en dus zijn de aantallen te 

bouwen woningen aangepast. In plaats van het aantal uit 2005 waar werd uitgegaan van 

1200 woningen per jaar is dit later naar 800 gegaan, 600 en uiteindelijk 400 per jaar. De 

grondprijs is ook naar beneden bijgeschroefd. En zoals gemeld is de looptijd verlegd omdat 

er minder woningen per jaar gebouwd worden. De gemeente Nijmegen heeft nog niet 

moeten afboeken (verlies nemen). Nijmegen zou ook kunnen zeggen van de 300 miljoen 

schrappen we 100 miljoen en dat verlies nemen we. Dat hoeft voorlopig nog niet te 

gebeuren. Nijmegen staat er nog relatief goed voor in vergelijking met een gemeente als 

Apeldoorn.  
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 In Apeldoorn zijn alle grondexploitaties in de problemen gekomen. Er zijn drie dingen 

verkeerd gegaan. Bij het grondbedrijf dat een aantal locaties in beheer heeft daarvan moest 

elk jaar een afdracht worden gegeven vanuit het grondbedrijf naar de algemene middelen. 

In deze tijd van economische tegenspoed is het bijna niet meer mogelijk jaarlijks zo’n 

afdracht te doen. Op deze manier kwam ook de gemeentelijke begroting in de problemen 

omdat de afdracht niet betaald kon worden. In Nijmegen is een dergelijke afdracht niet het 

geval. Ondanks dat er in het begin gedacht werd aan ‘gouden bergen’ bij de voltooiing van 

De Waalsprong is er conservatief beleid gevoerd. 

 Ook de bevolkingsprognose speelt een rol bij het beleid dat er gevoerd wordt. Het 

inwoneraantal van de gemeente Nijmegen blijft nog groeien, ook na 2030 als Nederland aan 

het krimpen is.  De urbanisatie gaat nog door met name in steden met een universiteit. In 

Nijmegen is er dus geen sprake van vraaguitval, maar van vraaguitstel. In de toekomst zal 

deze vraag dus vanzelf weer terugkomen bij economisch herstel. Dit is ook de reden dat de 

marktpartijen binnen de GEM blijven, omdat ze weten dat er in de toekomst vraag zal zijn. 

Marktpartijen zouden ook uit de GEM kunnen stappen. Het contract dat in het verleden is 

gesloten is niet zo goed merkt de gemeente achteraf. Er zijn wel een aantal bankgaranties 

afgegeven, dus als ze weggaan moeten die bankgaranties worden gelicht. Zover is het niet in 

Nijmegen. De marktpartijen hebben nog steeds vertrouwen in een goede afloop, omdat ze 

weten dat in 2030 er nog heel veel omzet gemaakt kan worden.  

De ruimtelijke kwaliteit van De Waalsprong wordt zoveel mogelijk behouden. Wat er op dit 

moment gebouwd is en gebouwd wordt is allemaal van hoge kwaliteit. Ook de 

beeldkwaliteit wordt getoetst op zeer hoge eisen van welstand. De gemeente houdt een 

vinger aan de pols als het gaat om architectuur en openbare ruimte. Hier is nog niks op 

bezuinigd de afgelopen jaren. Alleen op de Citadel, het peperdure centrumgebied, zijn 

aanpassingen gedaan. Hier is het plan dat er lag aangepast. Het ging op een parkeerfaciliteit 

op maaiveld niveau en daarboven zou al het leven plaatsvinden. Dit idee is bedacht in de tijd 

dat alles tot in de hemel groeide, maar dat is uiteindelijk geschrapt. Nu komt er een nieuw 

plan waar er gestreefd wordt naar een hoge kwaliteit.  

 De Citadel vormt het centrum van De Waalsprong. Er is plaats voor winkels, 

woningen en een aantal kantoren.  
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Werken 

De realisatie van het warmtenet in Nijmegen is een heel hardnekkige strijd geweest. Het 

belangrijkste op dit moment is dat er warmte verdwijnt uit de ARN. Het is zonde dat hier 

niets mee wordt gedaan. Met deze warmte kunnen duizenden woningen voorzien worden 

van warm water. In totaal zou het kunnen gaan over 22.000 woningen. In eerste instantie 

worden er 14.000 woningen aangesloten op het net. Het gaan dan om wijken in De 

Waalsprong en Het Waalfront. De warmte die gebruikt wordt is er gewoon al. Het enige wat 

je wel moet doen is het aanleggen van een centrale buis en vervolgens die woningen aan te 

takken. Dit kost een hoop geld. Om dit te betalen zijn er twee marktpartijen gevonden om in 

te stappen. Alliander voor de hoofdleiding die onder de Waal door zal lopen. Nuon zal er 

voor zorgen dat elke woning een aparte aansluiting krijgt. Op het plan zit een onrendabele 

top, die door de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland betaald zal worden. Zonder 

deze investeringen van de overheid was het plan niet rendabel geweest.  Het gaat om 8,5 

miljoen euro dat dus door de gemeente en provincie bij elkaar is gebracht. De totale 

investering komt neer op meer dan 100 miljoen.  

 De bouwers van de aansluitingen zaten niet te springen voor dit plan. Ze dachten dat 

er over enkele jaren nieuwe technieken zouden zijn. Het warmtenet zou dan in de weg 

kunnen zitten. De gemeente Nijmegen heeft hier ook een strijd moeten leveren. Intussen 

werden er al een aantal woonwijken gerealiseerd, die ook met een warmtenet werden 

verwarmd. Het net zat nog wel gekoppeld aan een gasgestookte ketel. In afwachting van het 

warmtenet vanuit de ARN zouden deze wijken uiteindelijk hieraan gekoppeld kunnen 

worden. Deze 3.000 woningen kunnen dus zeer eenvoudig verduurzaamd worden. Het 

warmtenet is een forse stap in de richting van de energietransitie, want die woningen die 

met warmte worden verwarmd stoten 70% minder CO2 uit. 

 De ARN wordt niet betaald voor het leveren van de warmte. Het kost de ARN ook 

niets om op het warmtenet aangesloten te worden. Ze worden er dus niet beter of slechter 

van. De volgende stap in het warmtenet is dus het verwarmen van 22.000 woningen. 

Vervolgens zal er gekeken gaan worden of industrieterreinen, de universiteit of het 

ziekenhuis ook op het warmtenet aangesloten kan worden. Het warmtenet is dus een mooie 

stap richting duurzaamheid omdat je heel veel meters kan maken. 
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Interviewguide 

 
Besluitvorming Wonen 

 In hoeverre is de financiering van de Waalsprong een probleem voor de gemeente 
Nijmegen?  

 Waar ligt precies het probleem bij de financiering? 
- economische crisis 
- grondprijzen 

 Is er aandacht voor het probleem in het besluitvormingsproces? 
- bezuinigen 

 Hoe groot is het risico dat de gemeente Nijmegen loopt bij de ontwikkeling van De 
Waalsprong? 

 Hoe wordt de ruimtelijke kwaliteit in de Waalsprong gewaarborgd? 
- dilemma, financiële situatie 
- bezuinigingen 

 Hoe belangrijk is de Waalsprong voor de economie van Nijmegen? 
- De Citadel 
- bedrijven 

 
Besluitvorming Werken 

 Wat is de belangrijkste reden om het warmtenet te realiseren? 
- Duurzaamheid 
- Economisch 

 Is het beargumenteren van duurzaamheid voldoende om een besluit door de 
gemeenteraad te krijgen? 

- marktpartijen 
-gemeenteraad 

 Hoe is het proces van financiering verlopen? 
- aandeelhouders 
-grondeigenaren 

 Is de financiering van invloed geweest op het besluitvormingsproces? 
- vertraging 
-uitstel 
-looptijd 

 Hoe groot is het risico dat de gemeente Nijmegen loopt bij aanleg van het 
warmtenet? 

-als aandeelhouder 
 Levert het Warmtenet ook werkgelegenheid op in Nijmegen? 

- onderhoud 
- aanleg 
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Bijlage II 
    

Onderwerpen_1 Onderwerpen_2 Regio's Perioden 
Waarde 
eenheid Waarde 

Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 01 Nijmegen-Centrum 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Benedenstad 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Stadscentrum 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 02 Nijmegen-Oost 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Bottendaal 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Galgenveld 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Altrade 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 03 Nijmegen-Oud-West 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wolfskuil 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Nije Veld 2011 code 1 
Wijken en buurten Stedelijkheid Hunnerberg 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Hengstdal 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Ooyse Schependom 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Biezen 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 04 Nijmegen-Nieuw-West 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Hees 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Heseveld 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Neerbosch-Oost 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 05 Nijmegen-Midden 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Hazenkamp 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Goffert 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid St. Anna 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Heijendaal 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 06 Nijmegen-Zuid 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Hatertse Hei 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Grootstal 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Hatert 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 07 Dukenburg 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Tolhuis 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Zwanenveld 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Meijhorst 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Lankforst 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Aldenhof 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Malvert 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Weezenhof 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Vogelzang 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 08 Lindenholt 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid De Kamp 2011 code 2 
Wijken en buurten Stedelijkheid Kwakkenberg 2011 code 3 
Wijken en buurten Stedelijkheid Groenewoud 2011 code 3 
Wijken en buurten Stedelijkheid Brakkenstein 2011 code 3 
Wijken en buurten Stedelijkheid 't Acker 2011 code 3 
Wijken en buurten Stedelijkheid 't Broek 2011 code 3 
Wijken en buurten Stedelijkheid Kerkenbos 2011 code 3 
Wijken en buurten Stedelijkheid Stadskanaal 2011 code 4 
Wijken en buurten Stedelijkheid Haven- en industrieterrein 2011 code 4 
Wijken en buurten Stedelijkheid Staddijk 2011 code 4 
Wijken en buurten Stedelijkheid Wijk 09 Nijmegen-Noord 2011 code 4 
Wijken en buurten Stedelijkheid Oosterhout 2011 code 4 
Wijken en buurten Stedelijkheid Lent 2011 code 4 
Wijken en buurten Stedelijkheid Westkanaaldijk 2011 code 5 
Wijken en buurten Stedelijkheid Neerbosch-West 2011 code 5 
Wijken en buurten Stedelijkheid Bijsterhuizen 2011 code 5 
Wijken en buurten Stedelijkheid Ressen 2011 code 5 

      Kerncijfers wijken en buurten 2004-2011 
     

 
  

   Stedelijkheid 
 

  
   Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of 
   gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling 
   is gehanteerd: 

 
  

   1: zeer sterk stedelijk >= 2 500 adressen per km² 
   2: sterk stedelijk 1 500 -  2 500 adressen per km² 
   3: matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km² 
   4: weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km² 
   5: niet stedelijk < 500 adressen per km²   
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Bijlage III 

In onderstaande afbeelding ter illustratie een deel van de geanalyseerde notulen. In de tekst 

zijn markeringen aangebracht om aan te geven om welke argumenten of randvoorwaarden 

het gaat. De markeringen zijn later gebruikt om aan te bepalen welk belang of invloed de 

argumenten en randvoorwaarden hebben. 

 

 


