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Voorwoord
Hier kunt u hem aanschouwen, mijn master thesis. Het eindproduct van de master Planologie. Het
afsluitende hoofdstuk van mijn korte en bondige studententijd.
Ik volgde de specialisatie vastgoed en grondmanagement, maar wilde dit niet per se als invalshoek
voor mijn thesis. Wat ik wilde wist ik niet precies, om vervolgens uit te komen bij een master thesis
over knooppuntontwikkeling. Knooppuntontwikkeling is een samenkomst van infrastructuur en
vastgoed- en grondmanagement. Planologischer kan toch haast niet? Een onderzoek naar een
planconcept. Leuk. Oké, een stage was misschien een solide ondersteuning geweest in de lange
zoektocht naar mijn scriptieonderwerp. Voor mij is het dan ook een nadeel gebleken dat het
onderzoeksonderwerp volledig zelfstandig tot stand heeft moeten komen. Ik heb toch besloten om
mij niet te laten inperken door de opdracht van een organisatie. Of dit een goede keuze was, is aan u.
Juist de mogelijkheid tot interpretatie en het gebrek aan kaders maakte het lastig voor mij om grip te
krijgen op ‘het planconcept’. Waar ik mijzelf herken in het snel vastzitten in een specifiek
denkproces, vereist het analyseren van een planconcept het tegenovergestelde. Daarom wil ik de
heer Karel Martens bedanken voor het begeleiden tijdens dit proces. Aan hem was de taak mij te
overtuigen dat een planconcept richting geeft aan het handelen en dit niet via een rechttoe rechtaan
manier gebeurt. Daarnaast wil ik mijn vader, moeder en vriendin bedanken voor hun advies en
stimulans tijdens het schrijven van dit product.

Tijs van Gemert
Nijmegen, 22 april 2016
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Samenvatting
Knooppuntontwikkeling. Deze term wordt veel genoemd in de hedendaagse planningspraktijk. Het
planconcept kan grofweg worden samengevat als het koppelen van ruimtelijke ontwikkelingen aan
lijnen en knooppunten van openbaar vervoer. De invulling is voor een groot gedeelte niet
afgebakend en staat open voor eigen interpretatie. Zowel planningsinstellingen als
planningsinstituties kunnen het planconcept gebruiken om richting te geven aan hun handelen. Bij
knooppunten komen er meerdere belangen samen. In welke mate, op welke wijze en voor welke
actor ‘knooppuntontwikkeling’ een rol speelt bij knooppunten, verschilt. Door het beleid van
verschillende actoren ten aanzien van (OV-)knooppunten te beschrijven kan aan de hand hiervan de
rol van knooppuntontwikkeling als planconcept in de Nederlandse ruimtelijke ordening beter worden
geplaatst. Om dit te doen is aan de hand van het planconcept volgens Zonneveld (1991)
knooppuntontwikkeling geanalyseerd. Er is gekeken in hoeverre knooppuntontwikkeling als
planconcept richting geeft aan het handelen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor vijf functies.
De cognitieve functie, de intentionele functie, de institutionele functie, de communicatieve functie
en de handelingsfunctie. Voor de overheden die zijn geanalyseerd geldt dat knooppuntontwikkeling
als planconcept wel richting geeft aan de manier waarop zou moeten worden ingegrepen in de
sociaalruimtelijke werkelijkheid. Maar dat het planconcept vervolgens, behalve bij de provincie
Gelderland, geen concrete richting geeft aan het handelen. De provincie geeft het planconcept
invulling door met behulp van financiële middelen te sturen op de ontwikkeling van stationsgebieden
van gemeenten. Bij de Rijksoverheid en de gemeente Utrecht is in het beleid een intentionele functie
gevonden. Het geeft aan deze partijen geen daadwerkelijke sturing. Vroeger gebeurde dit bij de
Rijksoverheid door de sleutelprojecten. Bij ProRail en de Nederlandse Spoorwegen geeft het
planconcept helemaal geen richting aan het handelen. Deze partijen zijn belangrijke actoren bij
knooppuntontwikkeling maar gebruiken niet het planconcept om richting te geven aan hun
handelen.
Sleutelwoorden:
planconcept – knooppuntontwikkeling – actoren – beleidsinvulling – handelen
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1. Inleiding
In het eerste hoofdstuk wordt de doel- en vraagstelling van het onderzoek geformuleerd. Deze
worden in het voorafgaande projectkader ingepast. Daarbij wordt tevens een eerste schets gegeven
van het speelveld en de spelers die betrokken zijn bij knooppuntontwikkeling.
1.1 Projectkader
In een dichtbevolkt land als Nederland is automatisch een belangrijke rol weggelegd voor
knooppunten van openbaar vervoer. In eerste instantie dienen deze knooppunten als overstapplaats
in een netwerk. Echter, zij spelen naast hun functie als overstappunt ook een belangrijke
maatschappelijke rol. Knooppunten dragen bij aan de omgeving, de aanwezigheid hiervan beïnvloedt
de leefbaarheid van de omgeving. Dit kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de
leefbaarheid. Een grote hoeveelheid passanten kan bijdragen aan de omgeving. Bepaalde ruimtelijke
ontwikkelingen bij OV-knooppunten helpen de leefbaarheid te stimuleren. Naast het verbeteren van
de leefbaarheid kan een ruimtelijke ontwikkeling een impuls bieden aan de bedrijvigheid en de
aantrekkelijkheid van de omgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot stand komen doordat
actoren richting geven aan hun handelen door planconcepten. Zo is knooppuntontwikkeling een
hedendaags planconcept dat actoren kunnen gebruiken om dergelijke gewenste ontwikkelingen te
ondersteunen. In de Nederlandse ruimtelijke ordening wordt al lang gebruik gemaakt van ruimtelijke
planconcepten. Deze planconcepten zijn een typerend element in de Nederlandse ruimtelijke
ordening. Zij belichten hierbij vaak een bepaald aspect van de ruimtelijke inrichting. Planconcepten
kunnen betrekking hebben op zowel nationaal en regionaal als op lokaal niveau. In de loop van de
geschiedenis is er in Nederland veel gebruik gemaakt van planconcepten. De planconcepten
‘gebundelde deconcentratie’ en ‘de wijkbenadering’ zijn hier voorbeelden van.
Waar in de Verenigde Staten knooppuntontwikkeling (Transit-Oriented Development) vaak wordt
gezien als eindresultaat, wordt in Nederland vaak gesproken over knooppuntontwikkeling als middel
om een doel te bereiken (Tan, Koster & Hoogerbrugge, 2013). Als Transit-Oriented Development
letterlijk wordt vertaald is het een op openbaar vervoer gerichte ruimtelijke ontwikkeling. Het
Nederlandse knooppuntontwikkeling kan grofweg worden vertaald als het koppelen van ruimtelijke
ontwikkelingen aan knooppunten van openbaar vervoer. Waar knooppuntontwikkeling in Nederland
zich focust op knooppunten, focust TOD zich meer op het gehele openbaarvervoerssysteem. Er is
echter geen eenduidige afbakening voor het Nederlandse ‘knooppuntontwikkeling’ als planconcept.
Curtis, John en Bertolini (2009) zijn een internationaal gezelschap dat in het boek Transit-Oriented
Development: Making It Happen hebben beschreven dat er drie globale ‘hoofddoelen’ zijn waarom
gebruik wordt gemaakt van knooppuntontwikkeling, namelijk het verbeteren van: toegankelijkheid,
duurzaamheid en kwaliteit van leven. Het planconcept is meer een middel dan een doel. Het is geen
blauwdruk of specifiek eindproduct. Knooppuntontwikkeling kan worden gebruikt door actoren om
bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. Bij deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooral de
Nederlandse overheden, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail belangrijk in het licht van dit
onderzoek. Voor ProRail en de NS is bijvoorbeeld de toegankelijkheid van een knooppunt belangrijk.
Terwijl de Nederlandse overheden meer letten op aspecten als kwaliteit van de leefomgeving en de
duurzaamheid van het hele gebied. Private ontwikkelaars voeren weliswaar letterlijke
ontwikkelingen uit, maar een groot gedeelte van de planvorming wordt door eerder genoemde
partijen gedaan. Het planconcept biedt daarbij ruimte aan voor eigen interpretatie en een bepaalde
mate van bewegingsvrijheid. De actoren kunnen hun eigen handelen richting geven door een
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planconcept als knooppuntontwikkeling te benoemen in het beleid of in een besluitvormingsproces.
Een nadeel is dat hierdoor onduidelijkheid kan ontstaan en dat de verantwoordelijkheden en rollen
van actoren niet goed worden afgebakend of niet goed op elkaar aansluiten. Zo hebben verschillende
actoren verschillende belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen (zoals die bij een knooppunt). Doordat
deze actoren allen hun eigen beleid voeren bestaat altijd de mogelijkheid dat er een stroperig
besluitvormingsproces ontstaat. Er zijn verschillende belangen bij OV-knooppunten te vinden. Voor
de Rijksoverheid ligt het fysieke belang van knooppunten bijvoorbeeld in de verbindende functie die
zij hebben in het nationale infrastructuurnetwerk. Voor de provincies ligt het belang van een
knooppunt bij de economische concurrentiekracht van regio’s. Terwijl voor de lokale overheden de
aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van een stadscentrum belangrijk is. Ook ProRail, vervoerders als
de NS en private partijen zoals vastgoedontwikkelaars en bedrijven hebben hun eigen belangen. Elke
actor kan vanuit zijn eigen belang het planconcept gebruiken om richting te geven aan het handelen.
Dit leidt er toe dat het niet duidelijk is wat de rol van knooppuntontwikkeling in de Nederlandse
ruimtelijke ordening precies is. Om dit te kunnen plaatsen moet eerst naar het ruimtelijke beleid op
knooppunten worden gekeken. Door naar het onderwerp waarop dit planconcept betrekking heeft te
kijken kan de rol van dit planconcept in de Nederlandse ruimtelijke ordening bloot worden gelegd.
Het onderwerp van dit planconcept is knooppunten.
Bij voorgaand onderzoek is vooral gekeken naar de toepassing van knooppuntontwikkeling op
specifieke casussen (corridors of knopen), met de vraag of dit mogelijk was en of de toepassing van
knooppuntontwikkeling succesvol was. Hierbij is vaak naar voren gekomen dat de complexiteit
vanwege versnipperd grondeigendom op deze locaties een obstakel is bij de toepassing van
knooppuntontwikkeling. Een tweede barrière is de gebrekkige organisatorische samenwerking tussen
verschillende actoren. Zij moeten elkaar tijdig opzoeken om een stroperig besluitvormingsproces te
voorkomen. Deze gebrekkige samenwerking is vaak vanuit specifieke besluiten/casussen naar voren
gekomen. Er wordt hierbij nauwelijks gekeken naar wat de huidige beleidsinvulling is en wat de rol
van knooppuntontwikkeling als planconcept bij deze verschillende actoren in de Nederlandse
ruimtelijke ordening is.
1.2 Doel- en vraagstelling
Zoals eerder genoemd is de hoofdlijn van knooppuntontwikkeling, de koppeling tussen ruimtelijke
ontwikkelingen en knooppunten van openbaar vervoer, duidelijk. Toch bestaat een eenduidige
definitie van knooppuntontwikkeling als planconcept in Nederland niet (Tan, Koster & Hoogerbrugge,
2013). Een symposium over knooppuntontwikkeling bevestigt dit en zegt dat aan de ene kant het
niet hebben van een eenduidige definitie op een cruciale barrière kan duiden. Aan de andere kant
biedt dit juist ook mogelijkheden voor beleidsmakers en planinstellingen. Zij kunnen
knooppuntontwikkeling als kapstok gebruiken om andere beleidsdoelen aan op te hangen
(Platform31, 2013). Het is de daarbij de vraag of en in welke mate actoren bij het ruimtelijk beleid op
knooppunten gebruik maken van het planconcept ‘knooppuntontwikkeling’, zo ja, wat dit
planconcept inhoudt en op welke wijze een actor gebruik maakt van het planconcept om richting te
geven aan zijn handelen. Er zijn veel actoren die beleid voeren op knooppunten. Lokale en regionale
overheden doen dit, maar ook de provincies en de Rijksoverheid. Tevens zijn partijen als NS en
ProRail betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen op knooppunten. De manier waarop actoren beleid
voeren op knooppunten en op welke wijze het planconcept knooppuntontwikkeling hierbij een rol
speelt kan verschillen. Dit is te verklaren doordat actoren verschillend beleid voeren op
knooppunten. Het is onduidelijk in hoeverre gebruik wordt gemaakt van het planconcept in het
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beleid van deze actoren. Daardoor is niet duidelijk wat de rol van dit planconcept in de Nederlandse
ruimtelijke ordening precies is. Zonneveld en Verwest (2005) stellen daarbij dat het gebruik van
planconcepten tegenwoordig steeds meer onder druk komt te staan. Dit komt onder andere doordat
ruimtelijke vraagstukken steeds complexer zijn geworden door het toenemende aantal actoren en
hun bijbehorende belangen. Het is de vraag of deze planconcepten, door het abstracte karakter dat
zij hebben, nog een bijdrage kunnen leveren aan gebiedsgerichte vraagstukken. Dit onderzoek
probeert een beeld te schetsen van de daadwerkelijke rol van ‘knooppuntontwikkeling’ als
planconcept in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Het onderzoek is om die reden voor een groot
gedeelte beschrijvend van aard.
Zonneveld (1991) laat zien dat ruimtelijke planconcepten worden gevormd door mensen en
organisaties die aan deze concepten een bepaalde betekenis geven. Deze hoeven niet voor alle
partijen dezelfde te zijn. Het doel van dit onderzoek is dan ook: “Onderzoeken welk beleid actoren
voeren op de ontwikkeling van knooppunten en wat hierbij de rol is van het planconcept
‘knooppuntontwikkeling’ om richting te geven aan hun handelen, teneinde een beeld te schetsen van
de rol van knooppuntontwikkeling als planconcept binnen de Nederlandse ruimtelijke ordening. ”
Om deze doelstelling te ondersteunen is de volgende centrale vraag geformuleerd:
-

Welk beleid voeren verschillende actoren ten aanzien van knooppunten en in hoeverre
gebruiken zij knooppuntontwikkeling als planconcept om richting te geven aan hun
handelen in relatie tot knooppunten?

Hieruit wordt de rol van knooppuntontwikkeling als planconcept binnen de Nederlandse ruimtelijke
ordening duidelijk. Vanuit bestaande literatuur over planconcepten en over het handelen van
actoren (besluitvorming) in de ruimtelijke ordening wordt de theorie beschreven als kader voor dit
onderzoek.
1.3 Relevantie
Voor dit onderwerp is er zowel een maatschappelijke als wetenschappelijke te onderscheiden.
Maatschappelijke relevantie:
In de huidige planningscultuur van Nederland valt de precieze invulling van knooppuntontwikkeling
in een grijs gebied. Wanneer de rol van knooppuntontwikkeling als planconcept binnen de
Nederlandse ruimtelijke ordening duidelijker is kan hiermee mogelijk effectiever gestuurd worden.
Actoren kunnen vanuit verschillende doelstellingen knooppuntontwikkeling gebruiken om richting te
geven aan hun handelen. Het leidt tot communicatieve problemen of zorgt er voor dat doelstellingen
van verschillende partijen in het besluitvormingsproces hierdoor niet op elkaar zijn afgestemd. Wat
weer kan leiden tot een stroperig besluitvormingsproces. Door knooppuntontwikkeling op te nemen
in het beleid kunnen actoren besluiten van elkaar beïnvloeden. Helderheid over
knooppuntontwikkeling moet leiden tot betere communicatie wat weer leidt tot betere en snellere
besluiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit onderzoek wil hieraan een bijdrage leveren.
Wetenschappelijke relevantie:
De wetenschappelijke relevantie is vanuit twee belangrijke bevindingen te beredeneren. De eerste is
dat in de literatuur en onlangs uitgevoerde onderzoeken vooral is gekeken naar de werking van
knooppuntontwikkeling op specifieke locaties of corridors. Er is niet gekeken in hoeverre
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knooppuntontwikkeling als planconcept invloed heeft op het handelen van actoren en dus wat de rol
is van dit planconcept in de Nederlandse ruimtelijke ordening. De tweede is dat in de literatuur
voornamelijk aandacht besteed is aan nationale en regionale planconcepten. Denk bijvoorbeeld aan
de Deltametropool, het Groene Hart of de Groeikern. Deze hebben een grotere ruimtelijke schaal
dan het meer locatiegerichte knooppuntontwikkeling. Knooppuntontwikkeling spitst zich toe op
specifieke locaties (lokaal belang), maar aan knooppuntontwikkeling zijn natuurlijk ook regionale en
nationale belangen verbonden. Er wordt daarbij gelet op de rol van knooppuntontwikkeling in de
besluitvorming van actoren. Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan de literatuur over de
rol van planconcepten in de ruimtelijke ordening.
1.4 Onderzoeksmodel
In deze paragraaf staat een verdere toelichting van de structuur van het onderzoek centraal. Er
wordt een schematische weergave van het onderzoeksmodel weergegeven. Hiermee worden de te
maken stappen duidelijk gevisualiseerd voor de lezer. De complexiteit van het onderzoek wordt
mede hierdoor gereduceerd, omdat de context van het onderzoek wordt verduidelijkt.

Figuur 1: Onderzoeksmodel

In eerste instantie is de relevante theorie uit de wetenschappelijke literatuur bestudeerd. Het gaat
om de theorie van ruimtelijke planconcepten en de theorie van de besluitvorming bij ruimtelijke
ontwikkelingen. In het onderzoeksmodel zijn vervolgens drie stappen weergegeven om de
doelstelling van dit onderzoek te verwezenlijken. Er is vanuit stap (A) naar stap (B) naar stap (C)
gewerkt. In stap (A) is de koppeling gemaakt tussen de theorie van het ruimtelijke planconcept en
het ruimtelijk beleid van (plan)actoren op knooppunten. Hieruit komt de rol van
knooppuntontwikkeling in het ruimtelijk beleid van de betreffende (plan)actoren naar voren (B). Als
dit resultaat duidelijk is, is vervolgens de rol van knooppuntontwikkeling in het beleid op
knooppunten gekoppeld aan de theorie van besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen (C). Aan de
hand hiervan wordt duidelijk wat de rol van het planconcept knooppuntontwikkeling in de
Nederlandse ruimtelijke ordening is.
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1.5 Leeswijzer
Eerst is in het projectkader een inleiding van de huidige situatie van planconcepten en
knooppuntontwikkeling geschetst. Dit wordt gevolgd door de bijpassende doel- en vraagstelling van
dit onderzoek. Nadat de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie duidelijk is geworden
wordt in het volgende hoofdstuk het theoretisch kader van dit onderzoek besproken. In hoofdstuk
drie wordt in navolging van de gevormde theoretische weerslag de gebruikte methodiek behandeld.
Hierin wordt besproken hoe en via welke cases het gebruik van knooppuntontwikkeling duidelijk is
geworden. In hoofdstuk vier is vervolgens een uitwerking van de gekozen methodiek te vinden,
namelijk de analyse waarin de planningspraktijk en de planningstheorie samen komen. In hoofdstuk
vijf wordt de conclusie behandeld. In de conclusie wordt antwoord gegeven op de centrale vraag en
wordt er gekeken naar wat dit betekent voor de rol van knooppuntontwikkeling in de ruimtelijke
ordening.

11

12

2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt vanuit de wetenschappelijke literatuur de theorie van planconcepten in de
ruimtelijke ordening beschreven. Knooppuntontwikkeling kan zijn rol als planconcept vervullen door
richting te geven aan het handelen van actoren. Hoe een planconcept richting kan geven aan dit
handelen wordt in dit hoofdstuk besproken. Vervolgens wordt de theorie van besluitvorming bij
ruimtelijke ontwikkelingen behandeld. Dit draagt bij aan het verduidelijken van de rol van
knooppuntontwikkeling als planconcept in de Nederlandse ruimtelijke ordening.
2.1 Planconcepten in de ruimtelijke ordening
De shift van ‘government’ naar ‘governance’ heeft er mede voor gezorgd dat op een andere manier
wordt gekeken naar de ruimtelijke ordening (Davoudi & Strange, 2009). Deze shift zorgt er ook voor
dat anders naar het gebruik van ruimtelijke planconcepten wordt gekeken. Zoals eerder genoemd
stellen Zonneveld en Verwest (2005) dat het gebruik van planconcepten steeds verder onder druk
komt te staan. Planconcepten worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen te coördineren.
Planconcepten worden vaak uitgedrukt door middel van een metafoor, waardoor ze vaak begrijpelijk
zijn voor het (professionele) publiek (Zonneveld, 1991). Planconcepten worden gebruikt om een
domein af te bakenen. De inhoud van een planconcept kan voortdurend veranderen. Daarnaast
hebben ze in zijn algemeenheid vier doelen. Zij moeten draagvlak creëren, richting kunnen geven,
samenhang bevorderen en tot ruimtelijke ontwikkelingen leiden (Spit en Zoete, 2006). Eén van de
eersten die zich bezighield met conceptvorming in de ruimtelijke planning is Zonneveld. Zonneveld
(1991) definieert het ruimtelijke planconcept als volgt:
“een ruimtelijk planconcept geeft in kernachtige vorm, via woord en ook via beeld, uitdrukking aan de
wijze waarop een planactor aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting
alsmede de aard van de interventies die noodzakelijk worden geacht”
Planconcepten kunnen volgens Zonneveld via bepaalde wegen geanalyseerd worden. Eén daarvan is
die van Blumer (in Zonneveld, 1991). Hij laat zien dat er een verschil is tussen zogenoemde ‘definitive
concepts’ en ‘sensitizing concepts’. De laatste doelt op een vage omschrijving waarin slechts
gesuggereerd wordt in welke richting men moet kijken bij het gebruik van dat concept. Bij ‘definitive
concepts’ is er een duidelijkheid aan grenzen die door de definitie weergegeven kunnen worden, het
geeft op ondubbelzinnige wijze richting aan het handelen. Sommige planconcepten bieden alleen
een kader maar specificeren niet keuzes die hier binnen het kader worden gemaakt (Faludi, 2000).
Een ‘sensitizing concept’ wordt gebruikt door actoren voor de onderbouwing van hun eigen ideeën.
De opvattingen van een dergelijk concept kunnen vaak verschillen en kan door actoren op een
andere manier worden ingezet. Er kunnen varianten op een concept ontstaan, of het komt voor dat
de uitwerking van een concept is toegesneden op een bepaald gebied. Het planconcept is een middel
dat actoren gebruiken om keuzes te maken (Zonneveld, 1991). Via deze weg proberen zij anderen te
overtuigen van hun visie. Knooppuntontwikkeling is één van de vele ruimtelijke planconcepten die
worden gebruikt in de planningpraktijk.
Het hoofddoel van een planconcept is het richting geven aan handelen – breed geïnterpreteerd –
van de actor zelf. Ze kunnen dit bijvoorbeeld doen door andere actoren in een bepaalde richting te
sturen. De eigenschap van het planconcept is dat het een aanwijzing geeft aan de wijze waarop in de
sociaalruimtelijke werkelijkheid dient te worden ingegrepen (Zonneveld, 1991). Dit handelingsaspect
dat gedreven wordt door normen en probleemdefinities geeft de planning een bijzonder karakter ten
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opzichte van bijvoorbeeld de wetenschap (Zonneveld, 1991). Actoren gebruiken concepten om iets
weer te geven. De normen en waarden van actoren zijn selectief, het vertrekpunt en de richting van
planning wordt bepaald door de probleemdefinities van actoren (Zonneveld, 1991). Dit werkt op
twee manieren door. Allereerst gebruiken actoren concepten om daarmee de situatie en positie
waarin zij zich bevinden te benoemen en in te kaderen. Daarnaast zit er een toekomstgericht
sturingselement in het gebruik van concepten: actoren gebruiken concepten om prioriteiten aan te
geven en de daaruit voortvloeiende belangen te benoemen. Het planconcept is vaak een simplificatie
van de werkelijkheid. Het draagt bij aan duidelijkheid in besluitvormingsprocessen omdat de
achterliggende gedachte niet hoeft te worden genoemd. Het gebruik van planconcepten heeft dus
ook een strategische functie. Het gebruik van planconcepten door actoren beïnvloedt de inhoud van
deze planconcepten (van Duinen, 2004). Een planconcept in de ruimtelijke ordening heeft vijf
verschillende functies aldus Zonneveld (In Leinfelder, 2007). Deze functies, zoals beschreven in
Zonneveld (1991), bieden aanknopingspunten om grip te krijgen op een planconcept:
De cognitieve functie van een planconcept ligt besloten in de samenvatting van empirische kennis.
Het gaat bij de cognitieve functie om de veronderstellingen die de basis van het planconcept vormen
en de kennis die in het planconcept verweven zit. De cognitieve functie geeft inzicht in de wijze
waarop een ruimtelijk probleem ontstaan is, alsmede de wijze waarop het probleem kan worden
aangepakt. Dit betekent dat een planconcept een normatieve functie heeft en het planconcept
beleidshandeling vanuit een achterliggend kenniskader stuurt (Zonneveld, 1991). Er is dus een
cognitieve functie van een planconcept wanneer er sprake is van een analyse van problemen,
oorzaken en gevolgen waarbij een relatie wordt gelegd met het planconcept als oplossing.
De intentionele functie drukt zich uit in verwachtingen die het planconcept heeft. Het roept
bepaalde wensen op en daarmee de noodzaak tot handelen. De vraag die het oproept is: ‘welke
intenties streeft het planconcept na?’. Bij deze functie is belangrijk om te zien wat het doel van het
planconcept is. Het planconcept geeft vanuit de doelstelling de gewenste ontwikkelingen die voor
een gebied nodig worden geacht. Hiermee wordt uitgedrukt dat ten aanzien van de ruimtelijke
inrichting, handelen noodzakelijk wordt bevonden. De actor gebruikt een planconcept om de
noodzaak tot dit handelen duidelijk te maken.
De institutionele functie verwijst naar de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden tussen individuen, organisaties en overheidsinstanties. Zonneveld (1991) noemt als
voorbeeld ‘de compacte stad’. Hierbij was de overheid bevoegd om het spreidingspatroon van
wonen, werken en voorzieningen te beïnvloeden. Er zijn wel beperkingen duidelijk, zo had de
overheid geen dwingend karakter maar werden veranderingen gestimuleerd met positieve
maatregelen. Een planconcept geeft dus aan waar de verantwoordelijkheden liggen van de
betrokken actoren. Het draait hier om hoe het zeggenschap over de ruimte is verdeeld. Essentieel in
de institutionele taakverdeling is de doorwerking en acceptatie van doelstellingen door
overheidslagen, maatschappelijke actoren en private actoren. Het planconcept is immers gebaseerd
op acceptatie en draagvlak en heeft in principe geen bindend of dwingend karakter.
De communicatieve functie van een planconcept ligt besloten in het beeld en het woord, met een
belangrijke rol voor metaforen. Volgens Zonneveld (1991) ligt de nadruk op het taalfenomeen. Het is
immers door talig handelen dat zowel overeenstemming moet ontstaan over de definitie van een
situatie, als over de hierop geënte handelingsstrategieën. Het geven van een naam en de vorming
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van een gedachten over een situatie zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden (Zonneveld,
1991). Een planconcept is dus een communicatief middel om andere actoren te overtuigen. Het
noemen van een planconcept leidt tot de vorming van een gedachte, in het hoofd of in geschrift, bij
actoren. De gedachte van het planconcept kan gaan over een ruimtelijk probleem waarbij
tegelijkertijd een oplossing wordt geboden. Hier is net als bij de institutionele functie een belangrijke
rol weggelegd voor draagvlak en acceptatie.
De handelingsfunctie uit zich in het formuleren van een handelingskoers, instrumenten en
maatregelen. Hiermee kun je de kloof overbruggen tussen doelstelling en probleemstelling enerzijds
en het nemen van maatregelen en inzetten van instrumenten anderzijds (Zonneveld, 1991). Het
uitzetten van een koers voor het verrichten van bepaalde handelingen is een belangrijke functie van
het ruimtelijk plan, een planconcept is de ondersteuning hiervan. Het planconcept zelf wordt dan als
argument gebruikt voor bepaalde handelingen of instrumenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
discussiegroepen of subsidies voor de ontwikkeling van projecten.
De vijf functies zijn bedoeld om verschillende dimensies van een planconcept te onderscheiden.
Vanwege de complexiteit van de werkelijkheid kan er bij een planconcept altijd overlap zijn tussen de
verschillende functies die hieraan verbonden zitten. Planconcepten zijn vooral bedoeld als leidraad
om richting te geven aan doelbewust ingrijpen. De functies laten per actor zien hoe zij invulling
kunnen geven aan het planconcept. Via deze manier kunnen eventuele overeenkomsten en
verschillen gevonden worden. Planconcepten, die worden gebruikt door actoren om hun
doelstellingen te behalen via maatregelen, instrumenten, communicatie, etc., bieden de ruimte om
belangen van verschillende actoren tegen elkaar af te wegen.
Zonneveld (1991) laat zien dat het bereiken van de beste uitkomst – de maatschappelijke behoeften
in combinatie met de materiële omgeving – wordt bepaald door kaders die worden gesteld vanuit de
handelingsdimensie van de actoren. Om dit te bereiken is een bepaalde mate van strategisch
handelen noodzakelijk, dit soort besluiten vergen veel overleg met andere actoren (Zonneveld,
1991). Het planconcept wordt gebruikt als een ruimtelijke strategie. Het is te zien als een strategie
omdat actoren proberen hun invulling aan het planconcept te gebruiken om hiermee ruimtelijke
ontwikkelingen te sturen en daarmee hun doelen te bereiken. Wat eerder bij de doelstelling van dit
onderzoek aan bod is gekomen is het feit dat ruimtelijke planconcepten gevormd en gebruikt worden
door organisaties die aan deze concepten een bepaalde invulling geven. Als vanuit deze actoren naar
de conceptvorming in de Nederlandse ruimtelijke ordening wordt gekeken laat dit zien dat in een
bepaalde periode overal soortgelijke of identieke concepten ‘opduiken’. Deze blijken vaak in sterke
mate te convergeren (Zonneveld, 1991). Wat onder een bepaald planconcept wordt verstaan hoeft
zodoende niet voor iedereen hetzelfde te zijn (Zonneveld, 1991). Planconcepten worden gebruikt als
onderbouwing. Mede hierdoor draait het dan ook om de argumentatiekracht van actoren. Een
planconcept draait meer om een gewenste oplossingsrichting dan dat het alleen een analyse van de
huidige situatie is. Daarmee heeft het een belangrijke invloed op de besluitvorming in de ruimtelijke
ordening.
Een planconcept draait dus ook om de wijze waarop een actor zich uitdrukt. Een planconcept is hoe
een bepaalde actor zelf uitdrukking geeft aan dit planconcept om zijn eigen visie te ondersteunen. De
inhoud die zij zelf hieraan verbinden kan via die manier worden gebruikt in een onderhandeling- en
besluitvormingsproces. Zonneveld (1991) geeft aan dat het in de ruimtelijke planning veelal gaat om:
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trachten de beslissingen en het handelen van anderen te beïnvloeden. Actoren kunnen alleen de
operationele beslissingen, waarvoor zij zelf de verantwoordelijkheid dragen, onderwerp maken van
planning. Planconcepten spelen hierdoor een belangrijke communicatieve functie. Via deze functie
spelen zij een rol in het op een indirecte manier beïnvloeden van opvattingen, houdingen en
gedragingen, vaak buiten het domein waar de actor zelf bevoegd is tot ingrijpen (Zonneveld, 1991).
Denk hierbij aan overleg- en onderhandelingsfases in de ruimtelijke besluitvorming. Rouge (in
Zonneveld, 1991) laat zien dat er voor de rol van planconcepten twee belangrijke componenten zijn.
De fysieke component en de maatschappelijke component. De fysieke component verwijst
voornamelijk naar de stoffelijke omgeving, namelijk de impact op de tastbare fysieke ruimte van een
plek. Hierbij wordt gelet op de soort en type bebouwing en de gehanteerde bouwstijl. De
maatschappelijke component verwijst naar sociale activiteiten en belevingspatronen om te weten te
komen wat de invloed zou zijn van een planconcept op de sociaalruimtelijke patronen van een plek
(Zonneveld, 1991). Hierbij wordt vooral gekeken naar de leefbaarheid en andere sociaaleconomische
kenmerken die aan het planconcept verbonden zitten. Voor het analyseren van
knooppuntontwikkeling kunnen beiden componenten worden aangegrepen om het planconcept te
duiden.
2.2 Besluitvorming ruimtelijke ontwikkelingen
Zoals blijkt uit de definitie van het ruimtelijk planconcept is de (plan)actor de ‘drager’ van een
ruimtelijk planconcept. Bij de analyse van knooppuntontwikkeling staat de actor dus centraal. De
actor kan een individu of een organisatie zijn. Individueel en als organisatie worden beslissingen
genomen die leiden tot ruimtelijke ingrepen (Teisman, 1992).
Het proces omtrent de besluitvorming in de ruimtelijke ordening draait vaak om ruimtelijke
ontwikkelingen. Maar het draait daarnaast ook om de regulering van ruimtelijk gedrag. De markt is
voor bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen geen efficiënt allocatiemechanisme. Dit is de reden
waarom in Nederland de overheid veel bij de ruimtelijke ordening is betrokken (Teisman, 1992). Dit
gegeven leidt tot coproductie. Dit betekent dat markt en overheid bij veel ruimtelijke ontwikkelingen
(moeten) samenwerken. Het beleidsveld van de ruimtelijke ordening in Nederland bestaat uit
autonome (plan)actoren. Deze bieden elkaar kansen maar ook beperkingen. Alle actoren proberen te
sturen om hun eigen doelstellingen te behalen. Actoren hebben een eigen wil en een eigen
beleidsvrijheid (Witteveen, 1985). Een planconcept komt dus niet per se vanuit één bepaalde actor
naar voren. Al gebeurde dit midden vorige eeuw wel voornamelijk door de Rijksoverheid.
In de internationale literatuur wordt een ‘planner’ als een expert en apolitiek beschouwd, ook
worden zij een fantasierijk karakter toebedeeld en zouden zij een heldere visie hebben (Davoudi &
Strange, 2009). In de Nederlandse planning, echter, speelt de overheid een grote rol. Het is dus maar
de vraag of de Nederlandse planner verbonden aan een institutie of organisatie wel zo apolitiek is.
Voornamelijk omdat deze ‘planner’ werkt voor deze overheid. De formele organisatiestructuur die
aanwezig is bij ruimtelijke ontwikkelingen is slechts in beperkte mate relevant. Dit komt omdat het
beleidsveld steeds vaker een netwerkvorm aanneemt. Actoren gelden binnen deze netwerkvorm als
de handelingseenheden. Hierbij is bekend dat de netwerken waarin zij fungeren geen stabiele
structuur hebben. Dit komt doordat elke nieuwe besluitvorming een unieke constellatie van
(plan)actoren heeft (Teisman, 1992). Hierbij beschrijft Teisman (1992) actoren als eenheden die zich
door een zekere eenheid van handelen opstellen als een beïnvloedende partij. Van te voren is niet
vast te stellen welke partijen bij een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling zullen optreden als
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handelingseenheid. Binnen een organisatie die betrokken is bij deze besluitvorming is ook weer
sprake van een netwerk van eenheden op zich. Dit kunnen afdelingen en functies van werknemers
zijn, wat de complexiteit van het proces alleen maar ingewikkelder maakt. Onderlinge relaties in
netwerken hebben een andere werking dan dit bij een hiërarchische indeling zou zijn (top-down). In
de netwerkvorm zijn actoren dan ook vaak tot elkaar veroordeeld. Dit is het beste te laten zien door
de verdeling in middelen (Teisman, 1992). In de ruimtelijke ordening hebben ontwikkelaars en
andere private partijen vaak financiële middelen en expertise, terwijl de overheid (vooral
gemeenten) vooral via de wetgeving een unieke positie heeft. De Rijksoverheid zet vaak wel
financiële middelen in bij infrastructurele projecten van nationaal belang. Deze asymmetrische
relatie zorgt vaak voor wederzijdse afhankelijkheid en verklaart waarom de samenwerking steeds
vaker in de netwerkvorm gebeurt.
Als deze actoren samen iets willen bereiken kan door middel van interactie een bepaalde strategie
ontstaan om hun doelen te bereiken. Actoren die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces
hebben allen zo hun middelen die zij kunnen inzetten. Zonder middelen is beleid namelijk moeilijk te
beïnvloeden. Zo kan de ene actor ‘bezit’ als middel gebruiken om de andere actor te beïnvloeden.
Denk hierbij aan financiële mogelijkheden, grondposities en specifieke kennis. Dit, onder andere,
creëert de wisselwerking tussen betrokken actoren. Het leidt tot de vraag hoe complexe
besluitvorming op adequate wijze te beschrijven is. Om dit te doen zijn er drie hoofdmodellen in de
besluitvorming te onderscheiden. Dit zijn het fasenmodel, het stromenmodel en het rondenmodel
(Teisman, 2000).
Het fasenmodel richt zich op een besluitvormingsmethode die rond één centrale actor is gebouwd,
met een vaste volgorde van beleidsfasen. Deze fasen zijn zaken als het formuleren, opnemen,
implementeren en evalueren van beleid. In de eerste fase wordt door een beperkt aantal actoren
een probleemstelling geschetst. Vervolgens wordt er per fase door verschillende actoren samen
beleid opgesteld voordat zij verder gaan naar de volgende stap in het besluitvormingsproces. In het
fasenmodel staat centraal dat er een bepaald aantal ‘vaste’ stappen wordt gevolgd (Teisman, 2000).
In de laatste besluitfase wordt getracht de best mogelijke oplossing te presenteren. Echter, dit
gebeurt vaak via de centrale actor, in plaats van dat alle actoren samen een besluit nemen. Een
nadeel van het fasenmodel is dat er in de (huidige) ruimtelijke planning, waarbij actoren evenveel
inspraak hebben, eigenlijk nooit volgens vaste stappen besluiten worden genomen.
Het tweede model is het stromenmodel. Hierbij staat centraal dat het maken van beleid uit drie
hoofdlijnen bestaat. Eén waarin problemen worden besproken, één waarin oplossingen worden
besproken en een derde waarin de publieke opinie of belangenorganisaties voor input zorgen
(Teisman, 2000). De ‘politiek’ bepaalt vervolgens op welke problemen en oplossingen de focus ligt.
Het draagvlak en de bijdrage aan deze oplossingen en problemen varieert vaak enorm en hebben
hierdoor een onvoorspelbaar karakter. Dit komt doordat er vanuit de politiek vaak vanuit het ene
naar het andere probleem-/oplossingvraagstuk wordt gesprongen (Teisman, 2000). De drie
hoofdlijnen lopen vaak onafhankelijk van elkaar met hun eigen dynamiek. Zij komen samen in
zogenoemde ‘policy windows’, dit is een moment waar een beleidsverandering plaatsvindt. Dit
gebeurt niet in een vaste volgorde, vandaar het onvoorspelbare karakter.
Het laatste model is het rondenmodel. Hierin zijn doelen en oplossingen niet gebonden aan een
specifieke actor. Doelen en oplossingen zijn hier onwaarschijnlijk op een bepaald moment gefixeerd.
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Nu de sturende rol van de overheid is verminderd ligt de keuze voor het rondenmodel voor de hand.
Daarnaast laat Teisman (2000) zien dat het rondenmodel geschikt is om grip te krijgen op de
verschuiving van government naar governance. Een vorm waarbij er meer gericht wordt op een op
samenwerking gerichte manier van sturen dan bij het meer hiërarchische sturen. Dit model gaat er
namelijk vanuit dat beleid en beslissingen tot stand komen in diverse rollenspellen tussen actoren.
Alle betrokken actoren hebben input in het besluitvormingsproces en kunnen (eventuele) uitkomsten
beïnvloeden. Teisman (2000) laat zien dat in elke ronde van het rondenmodel de interactie van
actoren leidt tot minstens één definitie van het probleem en de oplossing. Daarnaast is het mogelijk
dat in een ronde de koers wordt gewijzigd, nieuwe actoren aanschuiven of verdwijnen, of dat de
‘rules of the game’ worden veranderd (Teisman, 2000). Tevens gaat het in het rondenmodel niet om
één specifiek probleem of juist meerdere gescheiden problemen maar om dynamische combinaties
hiervan. Bij het rondenmodel ligt de focus op de interactie tussen onderling afhankelijke actoren
(Teisman, 2000). Vanwege zijn netwerkvorm lijkt de het rondenmodel het meest logische model om
te gebruiken in de complexe ruimtelijke planning.
2.3 Een planconcept in de besluitvorming
De drie modellen om grip te krijgen op de ruimtelijke besluitvorming zijn hierboven uitgewerkt. In de
ruimtelijke besluitvorming hebben planconcepten altijd een bepaalde rol ingenomen. Een
planconcept heeft een bepaalde functie in de besluitvorming. Een planconcept wordt vaak gebruikt
als leidraad om richting te geven aan doelbewust ingrijpen. Per perspectief, of model, kan een
planconcept op een andere manier gebruikt worden.
In theorie past het planconcept het best bij het fasenmodel. Het fasenmodel is een weergave van de
klassieke ‘government’ situatie in de besluitvorming. Er is namelijk sprake van één traditionele
centrale actor (de overheid). Hierbij bepaalt de centrale actor de richting van ontwikkelingen in een
veelheid van gevallen. Deze richting wordt ondersteund door een planconcept, die hierdoor leidend
kan zijn in een besluitvormingsproces. De centrale actor, als ‘drager’ van het concept, verdedigt aan
de hand van het planconcept zijn belangen en doelstellingen in besluitvormingsprocessen. Dit is de
reden waarom een planconcept het beste tot zijn recht komt in het fasenmodel. Het lijkt er echter op
dat de huidige ruimtelijke besluitvorming steeds minder vaak kenmerken van het fasenmodel
vertoont waardoor de rol van het planconcept aan verandering onder hevig is.
Het stromenmodel wordt gebruikt om beleidsveranderingen te verklaren aan de hand van policy
windows (Teisman, 2000). Voor planconcepten betekent dit dat in de ruimtelijke besluitvorming
volgens het stromenmodel policy window een mogelijkheid biedt. Wanneer er een bepaald
probleem is kan bij een policy window een planconcept als oplossing naar voren komen. Het
planconcept moet dan wel logisch en uitvoerbaar zijn, aansluiten bij de waarden van de diverse
actoren, en voldoende anticiperen op belemmeringen zoals voldoende middelen en draagvlak
(Gestel, 1994). Dit heeft echter een onvoorspelbaar karakter en wordt daardoor vooral gebruikt om
specifieke situaties in de ruimtelijke besluitvorming te analyseren.
De afgelopen decennia worden ruimtelijke vraagstukken vooral benaderd vanuit een op
samenwerkingsgerichte sturingsvorm, vanuit een netwerkvorm. Voor de ruimtelijke besluitvorming
houdt dit in dat besluiten conform het rondenmodel worden genomen. Het rondenmodel is een
situatie die wordt gekenmerkt door de verschuiving naar ‘governance’ in plaats van de klassieke
‘government’ situatie. Hierbij is sprake van wederzijdse aanpassingen en overleg tussen de
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verschillende betrokken actoren. Een planconcept heeft hierbij een minder belangrijke rol dan bij het
fasenmodel. Door de wederzijdse aanpassingen en doelstellingen worden ontwikkelingen gestuurd
door de interactie die de verschillende actoren met elkaar hebben. De actoren die betrokken zijn
worden minder gestuurd vanuit de centrale actor. Actoren kunnen een planconcept gebruiken om
andere te motiveren of tot handelen aan te zetten. Door de huidige netwerkvorm heeft elk
besluitvormingsproces een nieuwe constellatie van actoren. Hierdoor is het lastig om een bepaalde
ontwikkelrichting op te sturen aan de hand van een planconcept. Deze lijkt minder grip op het
besluitvormingsproces te hebben dan dat dit in het fasenmodel het geval is. Wanneer een
planconcept wordt gebruikt in besluitvorming volgens het rondenmodel doen actoren dit vooral om
uitkomsten te beïnvloeden of anderen actoren een bepaalde kant op te sturen. Het planconcept
stuurt echter niet het gehele besluitvormingsproces.
Vanuit de modellen beredeneerd leidt de shift van het fasenmodel richting het rondenmodel ook tot
veranderingen voor de rol van een planconcept. Ook Zonneveld en Verwest (2005) stellen dat
planconcepten steeds meer onder druk komen te staan. Ruimtelijke vraagstukken zijn steeds
complexer door het toenemende aantal actoren en hun bijbehorende belangen. Hierbij wordt als
hypothese opgesteld dat planconcepten, door hun abstracte karakter en de verandering van de rol
van actoren bij besluitvormingsprocessen, steeds minder goed een bijdrage kunnen leveren aan
ruimtelijke vraagstukken.
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3. Methoden
In dit hoofdstuk is beschreven welke methoden zijn gebruikt voor dit onderzoek. Eerst is een
omschrijving van de onderzoeksstrategie gegeven. Daarna is het onderzoeksmateriaal beschreven en
zijn vervolgens de casussen beschreven, gevolgd door de dataverzameling. Veel actoren hebben
beleid op knooppunten, de rol van knooppuntontwikkeling binnen dit kader is onderzocht en
vervolgens is de rol binnen de Nederlandse ruimtelijke ordening beschreven. Het onderzoek is
beschrijvend van aard en kan gezien worden als een verhelderend onderzoek (Baarda, De Goede, &
Teunissen, 2005).
3.1 Onderzoeksstrategie
Verschuren en Doorewaard (2007) tonen dat de keuze van de onderzoeksstrategie afhangt van drie
kernbeslissingen, zij beschrijven deze als:




Breedte – Diepte
Kwantificering – Kwalificering
Empirisch onderzoek – bureauonderzoek

Breedte of diepte
Binnen dit onderzoek staat het beleid op knooppunten en de rol van knooppuntontwikkeling hierbij
centraal. Om wat te kunnen zeggen over de invulling die wordt gegeven aan knooppuntontwikkeling
is een analyse van dit onderwerp binnen enkele organisaties die optreden als actor nodig. Aangezien
het een bepaald domein beslaat en het geen oppervlakkige informatie is, is deze gedetailleerd
uitgewerkt en is een diepte onderzoek het meest geschikt. Het bestaat uit een klein aantal
onderzoekseenheden, namelijk de organisaties die betrokken zijn bij ruimtelijk beleid op
knooppunten. Voor geschikte actoren is vooral naar het Rijk, provincies, gemeenten, ProRail en de
Nederlandse Spoorwegen gekeken. De beleidsdocumenten van dergelijk organisaties zijn
geanalyseerd. Daarnaast is er via semi-gestructureerde interviews additionele data verkregen. Hierbij
is gelet op de rol van ‘knooppuntontwikkeling’ als planconcept in het ruimtelijk beleid op
knooppunten.
Kwantificering of kwalificering
Het betreft een kwalitatief onderzoek aangezien knooppuntontwikkeling, althans de invulling van het
concept, niet kwantificerend kan worden uitgedrukt. Daarnaast betreft het een klein aantal
onderzoekseenheden waarvan documentatie en interviews de informatiebron zijn. De
waarnemingsresultaten zijn verbaal en beschouwend gerapporteerd. Gedocumenteerd beleid is
moeilijk te beschrijven aan de hand van kwantitatieve methoden.
Empirisch onderzoek of bureauonderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel empirisch onderzoek als bureauonderzoek. Zoals
reeds weergegeven heeft dit onderzoek zowel interviews (empirisch) als bestudering van
documentatie (bureauonderzoek) nodig. De empirie zit hem tevens in het feit dat er onderzoek is
gedaan naar de actuele werkelijkheid.
3.2 Casestudy
Voor het beantwoorden van de centrale vraag is een passende onderzoeksstrategie gekozen.
Hiervoor zijn twee geschikte mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de casestudy methode, de
tweede is het survey onderzoek. Het survey onderzoek wordt gedaan door middel van enquêtes, het
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grootschalig laten beantwoorden van schriftelijke of online enquêtes. Beide methoden kunnen
worden aangevuld door bureauonderzoek. Bij het gebruik van de casestudy methode wordt één of
worden enkele verschillende objecten geanalyseerd. In dit onderzoek is er gekozen voor een
casestudy vanwege de complexiteit van het onderzoeksonderwerp. In dit geval is de casestudy
geschikt omdat deze werkwijze resulteert in een gedetailleerde beschrijving van het te bestuderen
object, terwijl met de survey methode moeilijker diepgang kan worden gevonden in het
onderzoeksonderwerp. Aangezien er diepgang nodig is voor het beantwoorden van de centrale vraag
is er gekozen voor de casestudy methode.
Aansluitend hierop zijn de cases geselecteerd. In dit geval treedt de doelstelling in de plaats van het
toeval bij het selecteren van onderzoekseenheden (Verschuren & Doorewaard, 2007). Wat betekend
dat het kiezen van de cases door de onderzoeker is gedaan. Er zijn twee hoofdvarianten te
onderscheiden in de casestudy, namelijk de enkelvoudige en de meervoudige casestudy. Vanuit
meerdere overwegingen is gekozen voor de meervoudige casestudy. De belangrijkste reden komt
voort uit het onderzoeksdoel. Er moet namelijk naar meerdere cases worden gekeken om het
fenomeen knooppuntontwikkeling in de Nederlandse ruimtelijke ordening duidelijk te krijgen.
Actoren hebben een eigen doelstelling waarmee ze ruimtelijke ontwikkelingen een invulling geven.
Door verscheidenheid in deze doelstellingen is er voor gekozen om meerdere actoren te analyseren.
De meervoudige casestudy wordt gebruikt om de resultaten van deze cases met elkaar te vergelijken
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2008). Daarnaast is de meervoudige casestudy volgens Creswell (2007)
geschikt om vanuit meerdere invalshoeken een fenomeen te bekijken. Daarbij leiden meerdere
casussen tot een betere inductie. Tevens verhoogt een groter aantal cases de validiteit van het
onderzoek en is generaliseren betrouwbaarder.
3.3 Cases
Vanuit de meervoudige casestudy blijven er twee opties over. Er zijn twee type cases mogelijk aan de
hand waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd. De eerste mogelijkheid is besluitvormingsprocessen.
Dan moet er worden gekeken naar besluitvormingsprocessen waarbij ruimtelijke knooppunten een
belangrijke rol spelen. De tweede mogelijkheid is actoren als case, daarbij moet gekeken worden
naar ruimtelijke actoren die beleid voeren op knooppunten. Besluitvormingsprocessen in ruimtelijke
ontwikkelingen en de hierbij horende cases van een specifiek knooppunt zijn relatief vaak
onderzocht. De centrale onderzoeksvraag richt de aandacht juist op de rol van het planconcept in de
Nederlandse ruimtelijke ordening. Om deze reden is er gekeken naar het algemene beleid dat
actoren op knooppunten voeren. Door gekeken te hebben naar actoren die beleid voeren op
knooppunten in zijn geheel is er een breder en completer beeld van knooppuntontwikkeling in de
Nederlandse ruimtelijke ordening geschetst dan door te kijken naar enkele specifieke
besluitvormingsprocessen. In dit onderzoek zijn de actoren als cases centraal gesteld.
Besluitvormingsprocessen hebben uiteindelijk invloed op het beleid van een actor, maar deze
processen staan niet centraal als onderzoekseenheid.
De verschillende cases, de organisaties waarbij gekeken is hoe zij invulling geven aan
knooppuntontwikkeling in hun beleid, zijn als onderzoekseenheden gehanteerd. Overheden en
bedrijven als ProRail en de NS zijn van een behoorlijke omvang en hebben vaak veel
beleidsdocumenten. Daarnaast hebben zij experts of ervaringsdeskundigen met betrekking tot het
onderzoeksonderwerp in huis. Het belangrijkste selectiecriterium waar een gekozen actor als case
aan moet voldoen is dat deze is betrokken is bij OV-knooppunt gerelateerde ontwikkelingen. De
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focus ligt daarbij vooral op sturende en beherende partijen rondom OV-knooppunten, en niet op
bouwende of uitvoerende partijen. Deze uitvoerende, vaak private, partijen worden vaak na de
planvorming van een knooppunt pas betrokken. Hieruit is geconcludeerd dat de significante rol van
het planconcept voor een uitvoerende partij klein is. Het casestudy onderzoek is gebeurd via de
hiërarchische methode waarbij casussen eerst afzonderlijk worden bestudeerd alvorens de
resultaten in een vergelijkende conclusie worden belicht. Er zijn verschillende typen actoren nodig
die als casus dienen. Er is gekeken naar de rol van het planconcept in de Nederlandse ruimtelijke
ordening. De nadruk ligt dus niet op één type actor maar op de diversiteit van de actoren. Bij een
casestudy is het belangrijk dat de gekozen casussen minimaal of maximaal verschillen (Verschuren &
Doorewaard, 2007). In dit geval zijn er, zo breed mogelijk binnen de gestelde kaders, actoren
geselecteerd om met betrekking tot beleid op OV-knooppunten zo divers mogelijk te zijn.
De actoren opereren vaak vanuit hun eigen context en ambities waardoor een andere invulling aan
een planconcept gegeven kan worden. Voor de overheid geldt dat er meerdere bestuurslagen
aanwezig zijn en dus zijn geanalyseerd. Zij hebben eigen doelstellingen die vanuit het
maatschappelijk belang worden beredeneerd, maar kunnen onderling erg verschillen. Daarnaast
hebben de verschillende bestuurslagen vaak eigen beleid waarin bepaalde randvoorwaarden
worden omschreven. Het gaat niet om de variëteit die binnen de overheidslagen zelf aanwezig is. Zij
treden bij een ruimtelijke ontwikkeling op als één actor. Het gaat om de onderlinge verschillen en
overeenkomsten die de overheidslagen en andere actoren aan de invulling van het planconcept
geven. Vanuit de doelstelling wordt namelijk gekeken wat de rol van knooppuntontwikkeling in de
ruimtelijke ordening is. Hiervoor is naar de betrokken actoren gekeken. Bij de uiteindelijk gekozen
organisaties zijn als respondenten beleidsmakers met betrekking tot knooppunten gekozen. De
volgende (plan)actoren zijn geselecteerd voor dit onderzoek, daarbij wordt een korte
functieomschrijving van de geïnterviewde gegeven:
Rijksoverheid—Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in de Nederlandse ruimtelijke ordening
vervult zij een belangrijke taak en spelen planconcepten een rol in de beleidsvoering en
implementatie daarvan. Senior beleidsadviseur van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en
betrokken bij beleid op knooppunten geïnterviewd.
Provinciale overheid – Provincie Gelderland, kent mogelijk andere belangen dan de Rijksoverheid,
dit werkt mogelijk door op het beleid en de invulling op knooppunten en de rol van het planconcept.
Beleidsmedewerker van de afdeling Ruimte en Bedrijvigheid en betrokken bij wetenschappelijke
publicaties over knooppuntontwikkeling geïnterviewd.
Grote gemeente – Gemeente Utrecht. Ontwikkelingen bij knooppunten gebeuren vaker in grotere
gemeenten en de invulling die zij aan knooppuntontwikkeling geven is zodoende eerder duidelijk.
Utrecht (stad) is het grootste en meest centrale transitie punt in Nederland. Binnen de gemeente is
er een functie van Directiesecretaris Gemeente Utrecht / Projectorganisatie Stationsgebied
geïnterviewd. Kent het gemeentelijk beleid en is betrokken bij een stationsontwikkeling.
De Nederlandse Spoorwegen – NS stations. NS is eigenaar van stationsgebouwen en gebieden
daaromheen. NS Stations Vastgoed & Ontwikkeling. Deze afdeling geeft sturing aan de ontwikkeling
van stations en stationsgebieden binnen Nederland met nadruk op plan- en contractvorming.
Beleidsmedewerker van NS Stations Real Estate and Development geïnterviewd.
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ProRail, is beheerder van het railverkeer- en vervoersinfrastructuurdeel (RVVI), hieronder vallen het
spoor en de doorstroom van reizigers op stations. Daarbij is Projectmanager Stations, Spoorzoneontwikkeling geïnterviewd.
Rover, niet-gouvernementele (reizigers)organisatie (NGO) die zich in zet voor de belangen van
reizigers van alle vormen van OV. Rover heeft relatief weinig deskundigen in dienst. Bestuurslid dat
ervaring heeft met infrastructuurprojecten geïnterviewd.
3.4 Dataverzameling
In de doelstelling is te zien dat dit een verhelderend onderzoek is. Er is per actor (case) informatie
verzameld over het beleid dat zij voeren op knooppunten. Vervolgens is hieruit informatie verzameld
in hoeverre actoren ‘knooppuntontwikkeling’ gebruiken om richting te geven aan hun handelen in
relatie tot knooppunten. De methode ‘triangulatie’ is nodig om beter zicht op het beleid van actoren
te krijgen. Triangulatie betekent in dit geval dat er verschillende methoden worden gebruikt om de
data te verkrijgen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). De onderzoeksmethode van
informatieverzameling vindt plaats door semi-gestructureerde interviews en documentenanalyse. De
ontsluiting van informatie is in eerste instantie gedaan door het analyseren van beleidsdocumenten.
Voor de analyse zijn de algemene beleidsdocumenten geanalyseerd om het beleid op knooppunten
van de actoren te kunnen positioneren. Van daaruit spitst de dataverzameling van
beleidsdocumenten zich meer op specifieke beleidsstukken op knooppunten. De belangrijkste
beleidsdocumenten van de verschillende actoren die zijn geanalyseerd zijn de: Nota’s ruimtelijke
ordening, beheerplannen, vervoersplannen, beleidsplannen, jaarverslagen en aanvullende besluiten
als mobiliteitdocumenten, infrastructuurdocumenten en ruimtedocumenten waarnaar is verwezen in
eerdergenoemde documenten. De semi-gestructureerde diepte interviews vullen vervolgens het
geschetste beleid op knooppunten aan en proberen hierbij de rol van knooppuntontwikkeling te
vinden.
De interviews zijn aan de hand van een interviewguide gehouden, deze is te vinden in bijlage 2. Aan
de hand van de functies die richting geven aan een planconcept is het beleid op knooppunten
geïnterpreteerd en geanalyseerd. Dit is gedaan omdat de bevindingen uit de ene methode die van de
andere methode kunnen bevestigen of tegenspreken. Aan de hand van de geanalyseerde actoren en
hun beleid op knooppunten is vervolgens de rol van het planconcept knooppuntontwikkeling in de
Nederlandse ruimtelijke ordening duidelijk geworden. Bij de analyse van een planconcept kan de
invulling van begrippen of aspecten gebonden zijn aan heersende opvattingen, normen en waarden.
Dit leidt er toe dat de stipulatieve definitie, in dit geval de invulling die aan knooppuntontwikkeling
wordt gegeven, niet voldoet aan waarneembaarheid. Hiermee is tijdens de analyse rekening mee
gehouden.
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4. Analyse
In dit hoofdstuk is beschreven welk beleid de verschillende actoren voeren ten aanzien van
knooppunten. Het besluit of initiatief dat leidt tot de (her)ontwikkeling van de (omgeving van)
stations kan door verschillende actoren worden genomen. Er is hierbij per actor gekeken in hoeverre
het planconcept knooppuntontwikkeling richting geeft aan hun handelen. Dit wordt gevolgd door
een afsluitende paragraaf die beschrijft wat de rol van knooppuntontwikkeling in het
besluitvormingsproces op knooppunten is.

4.1 Het Rijksbeleid
Hier is eerst beknopt een korte historische schets gegeven van de ontwikkeling van het Rijksbeleid op
het gebied van de ruimtelijke ordening, mobiliteit en knooppunten. De onderbouwing van het oude
beleid speelt vaak een gewichtige rol in de onderbouwing van nieuw beleid (Martens, 2000).
Vervolgens is ingegaan op het huidige Rijksbeleid.
Historie Rijksbeleid
De nota’s ruimtelijke ordening zijn de belangrijkste beleidsdocumenten waarin de kernbeslissingen
van de ruimtelijke ordening in Nederland worden vastgelegd door de Rijksoverheid. In de Derde nota
ruimtelijke ordening is voor het eerst een beleidslijn vastgelegd die gericht is op knooppunten.
Namelijk ‘concentratie van werkgelegenheid nabij stations’ (Martens, 2000). De concentratie van
werkgelegenheid moet zich richten op plaatsen die uitstekend via stedelijk, regionaal en landelijk
openbaar vervoer te bereiken zijn. Vervolgens is in de Vierde nota het abc-locatiebeleid
geïntroduceerd. In het abc-locatiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven aan de hand
van hun mobiliteitsprofiel (V.R.O.M., 1988). Bedrijven met een bepaald mobiliteitsprofiel hoorden
zich nabij (OV)knooppunten te vestigen. Dit abc-locatiebeleid is vervolgens verder uitgewerkt in de
Vierde nota Extra. Hierin staat genoemd dat de concurrentiekracht verbeterd kan worden door een
goede koppeling tussen ontsluitend en verbindend openbaar vervoer. Deze koppeling vindt
voornamelijk plaats op knooppunten. Verder worden in de Vierde nota Extra ‘stedelijke
knooppunten’ uitdrukkelijk besproken (V.R.O.M., 1991). Deze zijn echter van een ander ruimtelijk
schaalniveau dan de in dit onderzoek bedoelde (OV)knooppunten. Het beleid in de nota’s ruimtelijke
ordening over knooppunten blijft verder vrij beperkt.
Vanuit de Rijksoverheid is over het algemeen weinig specifiek beleid gevoerd op knooppunten. Een
uitzondering hierop zijn de zes sleutelprojecten. Deze sleutelprojecten werden gecoördineerd door
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Miliebeheer (V.R.O.M.). De
sleutelprojecten zijn integrale stedelijke projecten op en rond stations. Deze nationale projecten zijn
erop gericht hoogwaardige multimodale (inter)nationale knooppunten te maken die de kern vormen
van vitale centrumgebieden voor kantoren en woningen en daarmee het (inter)nationaal
concurrerend vestigingsmilieu van Nederland versterken (V.R.O.M., 2003). Op dit moment zijn deze
‘sleutelprojecten’ zo goed als klaar. Dit zijn de centrale stations (en omgeving) van Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Breda. Daar waar de projecten eigenlijk primair
gemeentelijk zijn, worden deze ontwikkelingen gestimuleerd door de Rijksoverheid. Dit wordt
gedaan met een budget van circa één miljard euro. ‘De sleutelprojecten’ zijn een instrument van de
Rijksoverheid, dat ingezet wordt op knooppunten. Het blijkt dat alleen bij knooppunten van
(inter)nationaal belang (sleutelprojecten) voor de Rijksoverheid een actievere rol is weggelegd en zij
bereid is financieel deel te willen nemen. Het bijgedragen bedrag is afkomstig uit het Fonds
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Economische Structuurversterking en uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
(V.R.O.M., 2003).
Deze twee geldstromen zijn beiden afkomstig uit het infrastructuurfonds van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Het infrastructuurfonds is veruit de grootste kostenpost van het ministerie.
Echter, is hier maar eenmalig gebruik van gemaakt om te sturen op knooppunten. De
sleutelprojecten zijn dan ook het belangrijkste instrument. Naast het infrastructuurfonds zijn de
wettelijke kaders de belangrijkste instrumenten om te sturen op ontwikkelingen bij knooppunten (M.
Duinmayer, Persoonlijke communicatie 6 oktober 2015). Van de wettelijke handelingsbevoegdheden
is het aanwijzingsbesluit het belangrijkste juridische instrument van de Rijksoverheid. Het is een
politiek besluit waarbij het ministerie een gemeente of een provincie een aanwijzing geeft die moet
worden opgevolgd (M. Duinmayer, Persoonlijke communicatie 6 oktober, 2015). Daarnaast is er ook
nog altijd de mogelijkheid tot een inpassingsplan. Dit is feitelijk hetzelfde als een bestemmingsplan,
waarbij de minister optreedt als zowel de gemeenteraad als het college van bestuur en wethouders.
Een ander juridisch instrument dat kort genoemd moet worden is de invoering van de crisis- en
herstelwet. Hiermee werd een mogelijkheid tot versnelde ontwikkelingen en verwezenlijking van
ruimtelijke en infrastructurele projecten geboden. Daarnaast zijn er sinds 2001 concessies verleend
waarin de verhoudingen tussen de overheid en spoorpartijen wettelijk zijn vastgelegd. In de
vervoersconcessie staat vastgelegd dat de Nederlandse Spoorwegen treinreizigers mag vervoeren op
de trajecten. In de beheerconcessie staat vastgelegd dat ProRail de beheerder van het spoor is. In de
eisen van deze concessies staat niets vastgelegd over knooppunten. De (wettelijke)
handelingsbevoegdheden die de Rijksoverheid heeft zijn echter van steeds geringer belang. Dit komt
doordat de Rijksoverheid steeds verder gaat van ‘government’ richting overleg en praten tussen
verschillende partijen gaat (M. Duinmayer, Persoonlijke communicatie 6 oktober, 2015).
Recent beleid
De meest concrete beleidslijn omtrent knooppunten die is vastgelegd in het ruimtelijke beleid van de
Rijksoverheid staat in de ‘Strategische kennis- en innovatieagenda infrastructuur en milieu 20122016’. Dit is het eerste document in zijn soort voor het (nog jonge) ministerie. Het document
benoemd een aantal belangrijke thema’s voor de toekomst van het land (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2012). Eén van de thema’s is ‘knooppunten en netwerken’. Dit thema heeft
als doel dat topregio’s met mainports, brainports en greenports duurzaam en betrouwbaar
bereikbaar blijven (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). In dit document wordt de vraag
gesteld hoe dit doel met de inzet van Transit-Oriented Development kan worden bereikt. Daarbij
wordt TOD door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012) in dit document als volgt
beschreven:
‘’Transit Oriented Development (TOD) richt zich op het succesvol realiseren van toplocaties met een
multifunctioneel ruimtelijk programma en optimale bereikbaarheid in een OV-netwerk. Sterke
verdichting en centrumvorming moeten het mogelijk maken om het openbaar vervoer beter te
benutten en te laten aansluiten op het autogebruik. Investeren in openbaar vervoer, in wegen en het
bouwen bij stations hangt nauw met elkaar samen.’’
In dit zelfde document wordt genoemd dat het ministerie een innovatietafel voor TOD opgericht
heeft. De innovatietafel is opgericht om partijen om de tafel te krijgen, om zo inzichten in elkaars
standpunten te krijgen. Daarnaast bied dit mogelijkheden om synergie te creëren. Hieruit blijkt de
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eerder genoemde shift van ‘government’ naar ‘governance’. Eén van de belangrijkste redenen
waarom dit wordt gedaan is omdat het een integrale benadering van ruimte en mobiliteit vereist die
in de praktijk nauwelijks aan de orde is (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). Dit wordt
bevestigd door Duinmayer die zegt dat knooppunten vanuit de twee verschillende beleidsvelden op
een andere manier worden benaderd (Persoonlijke communicatie, 6 oktober, 2015). Een andere
reden is om de wisselwerking tussen gemeenten en het Rijk soepeler te maken. In dit
beleidsdocument wordt het nut van TOD besproken. Het mogelijke belang van TOD bij het
ontwikkelen van knooppunten wordt in dit document erkend. Echter, dit blijft tot nu toe een vrij
beperkte beleidsinvulling. Daarnaast wordt door subsidieprogramma’s als bijvoorbeeld het
meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport niet gestuurd op knooppunten.
Uit het bovenstaande blijkt dat de rol van de Rijksoverheid vooral faciliterend is. Er wordt gewerkt
met intentieovereenkomsten voor grote stationlocaties, zoals bij de eerder genoemde
sleutelprojecten ook het geval is (V.R.O.M., 2003). Hierop aansluitend vindt de Rijksoverheid dan ook
dat de mogelijkheden van knooppuntontwikkeling vooral bij de gemeenten liggen. Zij moeten hun
stedelijke ontwikkelingen beter koppelen aan het stationsgebied en niet het station zelf als een
gegeven zien. Dit wordt bevestigd door de heer Duinmayer (Persoonlijke communicatie, 6 oktober
2015). Verder houdt de Rijksoverheid zich wel bezig met knooppunten, maar niet meer met specifiek
beleid op een knooppunt als geheel. Een knooppunt is een samenkomst van vele aspecten en vele
beleidsvelden in de ruimtelijke ordening. Zo wordt bijvoorbeeld bij het onderdeel ‘spoor’ van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar een knooppunt gekeken vanuit de functionaliteit van het
spoorwegnet en hoe spoorwegvervoerders op een emplacement met elkaar omgaan met
bijvoorbeeld het toedelen van perronspoorcapaciteit (M. Duinmayer, Persoonlijke communicatie 6
oktober, 2015). Dit gebeurt op een knooppunt, maar is geen onderdeel van knooppunten als geheel.
Daarnaast wordt in sommige documenten voor de ruimtelijke ordening van de Rijksoverheid zo nu
en dan verwezen naar gehele agglomeraties als knooppunt.
De rol en het (nationaal) belang van knooppunten wordt door de Rijksoverheid wel erkend. Al geeft
het geen richting aan de keuzen die het rijk maakt. Er zijn wel veel beleidsadviezen geschreven die
zijn bedoeld voor de Rijksoverheid. Voor knooppunten geldt dat deze door zowel interne
organisatieonderdelen als door externe organisaties worden geschreven. Het kennisinstituut
mobiliteit (KiM) is het belangrijkste interne organisatieonderdeel en is een zelfstandig instituut in het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het KiM schrijft een advies en geeft niet het standpunt van
de minister of het gekozen beleid weer. Het rapport ‘regie op knooppunten’ dient de overheid van
inzichten te voorzien. In dit geval gaat het over inzichten die gaan over hoe de Rijksoverheid invloed
op knooppunten kan uitoefenen om de bijdrage aan de Rijksdoelstellingen te optimaliseren. Er is ook
een aanbeveling geschreven voor centrum- en knooppuntenontwikkeling door de
UitvoeringsAlliantie Centrum- en knooppuntontwikkeling, dit is een samenwerking van vele
verschillende (soorten) actoren. Deze documenten, maar ook een advies van de VROM-raad uit 2009,
‘acupunctuur in de hoofdstructuur’, geven uitgebreide adviezen over hoe op knooppunten moet
worden gestuurd. Het lijkt dat er meer advies op knooppunten wordt geschreven voor de
Rijksoverheid dan dat er daadwerkelijk beleid op wordt gevoerd.
Het heeft de schijn dat de Rijksoverheid zelf weinig beleid voert op knooppunten, omdat zij een rol
weggelegd ziet voor de decentrale overheden. Dit gebrek aan beleid lijkt voor de decentrale
overheden, de gemeenten, een onduidelijk handelingskader. Vanuit de Rijksoverheid bekeken lijken
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de gemeenten vrij om invulling te geven aan knooppunten. Vanwege het geringe beleid op
knooppunten en de mogelijke potentie dat knooppuntontwikkeling volgens het ministerie zelf heeft,
moeten communicatieve instrumenten als de innovatietafel meer aandacht krijgen. Mede doordat
het Rijk inziet dat de potentie van knooppunten(ontwikkeling) bij gemeenten ligt en de rol van
initiatiefnemer voor deze gemeenten is weggelegd.
De rol van het planconcept
In het beleid met betrekking tot de ontwikkeling van knooppunten maakt de Rijksoverheid vrij weinig
gebruik van het planconcept knooppuntontwikkeling. Voor zover dit gebruikt wordt is
knooppuntontwikkeling, als gebruikt door de Rijksoverheid, in te delen bij ‘sensitizing concepts’, het
geeft namelijk niet op ondubbelzinnige wijze richting aan het handelen: het blijft suggestief.
In hoeverre zijn de vijf functies van een planconcept zoals onderscheiden door Zonneveld (1991) te
herkennen in de wijze waarop het Rijk het begrip Knooppuntontwikkeling hanteert? De cognitieve
functie die bij knooppuntontwikkeling wordt gevonden is dat het Rijk dit als middel ziet om het doel,
namelijk het realiseren van toplocaties, te bereiken. Het realiseren van toplocaties moet weer leiden
tot een beter concurrentieniveau van het Nederlandse vestigingsklimaat. Er wordt verder niet
toegelicht hoe knooppuntontwikkeling als middel wordt gebruikt om dit doel te behalen. De
intentionele functie van knooppuntontwikkeling/TOD ontbreekt bij de Rijksoverheid. Zij noemt wel
het belang van knooppunten maar noemen geen verwachtingen, wensen of noodzaak waarvoor
knooppuntontwikkeling moet worden ingezet. Vervolgens wordt kort genoemd dat de Rijksoverheid
vindt dat knooppuntontwikkeling als planconcept vooral potentie heeft voor gemeenten. Dit is
echter niet te zien als de institutionele functie van knooppuntontwikkeling. Het wijst namelijk niet op
een verdeling van taken of verantwoordelijkheden, het is meer een constatering. De communicatieve
functie die het ministerie aan het planconcept toebedeeld is te zien in de eerder genoemde quote
over TOD. Deze bevat veel ruimte voor interpretatie, waarmee draagvlak kan worden gecreëerd bij
andere actoren. Daarnaast is het concreet genoeg om verwachtingen op te roepen. Verder is de
communicatieve functie beperkt. De handelingsfunctie van het planconcept lijkt te ontbreken: uit de
gegevens blijkt dat er geen uitwerking van knooppuntontwikkeling in bijbehorende instrumenten of
middelen en eventuele daarbij horende handelingsbevoegdheden is. Voorheen is dit bijvoorbeeld
wel gedaan door de sleutelprojecten. Er wordt in het huidige beleid van knooppunten geen duidelijke
koppeling gemaakt met andere actoren. Er wordt nergens over een taakverdeling gesproken.
Concluderend kan worden gesteld dat de Rijksoverheid weliswaar gebruik maakt van het begrip
knooppuntontwikkeling, maar dat het niet de volledige rol van het planconcept benut. De cognitieve
functie wordt gedeeltelijk benut. De handelingsfunctie van het planconcept ontbreekt, mede doordat
de Rijksoverheid stelt dat knooppuntontwikkeling een taak voor gemeenten is. De communicatieve
functie kan beter benut worden door een uitweg te bieden door een meer concrete
handelingsstrategie voor gemeenten (of provincies) te formuleren. Het benutten van de
institutionele functie zou dit kunnen ondersteunen. Het begrip is slechts beperkt uitgewerkt en geeft
nauwelijks richting aan de wijze waarop in de sociaalruimtelijke werkelijkheid moet worden
ingegrepen (Zonneveld, 1991).
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4.2 Provincie Gelderland
De rol en taak van de provincie in de ruimtelijke ordening is vooral kaderstellend, stimulerend en
verbindend. Eén van de ruimtelijke kerntaken van de provincie ligt bij het optimaliseren van de
regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar vervoer (Interprovinciaal overleg, 2015). De
provincie doet het laatste via het aanbesteden/verlenen van OV-concessies waarin lijnvoering en
frequenties van de lijnen worden neergelegd. Hier ligt een duidelijke relatie met hoogwaardige
knooppunten.
Provinciaal knooppuntbeleid
De belangrijkste beleidslijn van de provincie Gelderland met betrekking tot knooppunten is
neergelegd in de meest recente omgevingsvisie:
‘’Bij de knooppunten draait het niet alleen om het vervoer van personen en goederen. Ze kunnen
namelijk niet los gezien worden van de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe nabijheid. De
stationsomgevingen, maar ook aangrenzende bedrijventerreinen rond terminals zijn direct van
invloed op het functioneren van een knooppunt en andersom is een goede knoop een essentiële
voorwaarde voor het aantrekkelijk houden van de omgeving daaromheen. Deze verwevenheid is voor
de provincie ook de aanleiding om bij de ontwikkeling van kantoren en andere ruimtelijke functies
direct te focussen op locaties die goed ontsloten zijn’’ (Provincie Gelderland, 2015).
De provincie erkent duidelijk het belang van knooppunten. Uit dit citaat blijkt dat de focus van de
provincie op het ruimtelijk ontwikkelen dus zal liggen op locaties die goed ontsloten zijn. Naast het
ruimtelijk aspect wordt ook het mobiliteitsaspect van knooppunten genoemd in deze omgevingsvisie.
Voor de optimale benutting van het totale systeem zijn de wisselwerking en samenhang van
netwerken belangrijk (Provincie Gelderland, 2015). Dit moet gedaan worden door knooppunten met
goede mogelijkheden voor het overstappen van personen en voor de overslag van goederen, dit zijn
twee typen knooppunten. In dit onderzoek gaat het om de knooppunten voor het overstappen van
personen. De provincie investeert hier met partners in om een vloeiende overgang tussen fiets, bus
en trein bij stations en op andere plaatsen waar mobiliteit samenkomt (Provincie Gelderland, 2015).
Vanuit het mobiliteitsaspect wordt er vooral naar grote stations gekeken. Dit is te verklaren doordat
de steden waarin de grotere stations liggen van belang zijn voor de economische kracht van de
provincie (H. Verdoold, Persoonlijke communicatie 18 augustus, 2015). Binnen de organisatie worden
investeringen bij knooppunten vooral vanuit de afdeling mobiliteit gedaan. Bij
mobiliteitsinvesteringen wordt de reiziger centraal gesteld. Voor de provincie Gelderland geldt dat de
reiziger als centraal punt wordt gezien. Vanuit hier wordt de focus van het beleid bepaald. De focus
van de provincie ligt qua mobiliteit niet zozeer op knooppunten maar op het gehele netwerk waar
mensen leven en wonen (Provincie Gelderland, 2015). In het provinciaal ruimtelijk beleid worden
ruimtelijke ontwikkelingen nabij knooppunten niet op elkaar afgestemd. De strategie voor de
ruimtelijke ontwikkeling bij knooppunten wordt ad hoc opgesteld. Toch gebeurt het in de praktijk
niet dat twee nabij liggende knooppunten beiden een megabioscoop ontwikkelen. Alleen in het geval
het geval van Arnhem en Nijmegen was de strategie van het ruimtelijk beleid niet erg ad hoc. Dit
gebeurde toen deze steden nog als Stadsregio Arnhem Nijmegen fungeerde (H. Verdoold,
Persoonlijke communicatie 18 augustus, 2015). Deze organisatie bestaat niet meer en voor het
openbaar vervoer geldt dat deze over is gegaan in de provincie Gelderland.
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De omgevingsvisie laat een koppeling tussen de focus van ruimtelijke ontwikkelingen op
knooppunten en het ‘bundelbeleid’ zien. Het bundelbeleid bestaat uit het benutten van bestaande
gebouwen en gronden in het stedelijk gebied en mogelijke toevoeging nabij multimodale
knooppunten (Provincie Gelderland, 2015). De provincie kijkt bij deze multimodale knooppunten
naar de behoefte aan woningen en/of kantoren (H. Verdoold, Persoonlijke communicatie 18
augustus, 2015).
In het provinciaal beleid wordt het belang van knooppunten en de kracht van deze multimodale
knooppunten erkend. Ondanks dit grote belang is er weinig gericht beleid beschreven. Misschien is
een gebrek aan beleid op knooppunten te verklaren doordat de beleidsvelden mobiliteit, economie
en ruimte en wonen veel met elkaar te maken hebben maar in de praktijk lastig te organiseren vallen
(H. Verdoold, Persoonlijke communicatie 18 augustus, 2015). De omgevingsvisie van Gelderland
behandelt deze beleidsvelden wel. Deze huidige omgevingsvisie is ten dele een vervanger van de
structuurvisie, maar ook vervanger van andere provinciale strategische beleidsplannen, zoals het
milieuplan. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument waarmee gestuurd kan worden. Aan de
omgevingsvisie zitten andere instrumenten gekoppeld, bijvoorbeeld de omgevingsverordening, dit is
het fysieke sluitstuk op de omgevingsvisie. Gemeentelijke ruimtelijke plannen moeten gedaan
worden volgens de regels die zijn vastgesteld in de omgevingsverordening. Daarnaast heeft de
provincie, net als de Rijksoverheid, de mogelijkheid tot een inpassingsplan. Een ander juridisch
instrument dat de provincie kan gebruiken is de zienswijze op bestemmingsplannen van gemeenten.
Zienswijzen, als deze al worden gebruikt, worden voornamelijk ingediend vanuit de afdeling
mobiliteit. Op knooppunten wordt dit echter weinig gedaan. Er wordt niet veel door middel van
zienswijze op bestemmingsplannen gestuurd. Niet om op die manier meer ruimte te geven aan
gemeente op knooppunten, maar omdat uit de praktijk blijkt dat de zienswijze geen populair
instrument is. Er wordt überhaupt weinig via regelgeving op knooppunten gestuurd. De wens voor
attractieve knooppunten wordt door de provincie gestuurd met geld (H. Verdoold, Persoonlijke
communicatie 18 augustus, 2015).
Implementatie van beleid
De provincie Gelderland heeft als beleidsmaatregel een financiële stimulans ontwikkeld aan de hand
waarvan gemeenten in regionaal verband konden gaan ontwikkelen. Dit stond vastgelegd in het
‘programma Stad en Regio’. Het is een financieel instrument waarbij gemeenten een aanvraag
kunnen indienen om hiervoor in aanmerking te komen. Zij kunnen hierbij zelf de invulling kiezen (H.
Verdoold, Persoonlijke communicatie 18 augustus, 2015). Intern is een kader met punten genoemd
waar op gelet moet worden. Eén van die punten is bijvoorbeeld dat het de stationsomgeving van de
gemeente betreft. Het is een manier waarop de provincie gemeenten stimuleerde om te ontwikkelen
nabij een knooppunt. Een stationsomgeving wordt namelijk gezien als economische
structuurversterking. Investeren in deze gebieden is voor de provincie een bewuste keuze: de
ontwikkeling van stationsomgevingen werkt structuurversterkend én stations zijn een belangrijke
schakel tussen stad en regio (Provincie Gelderland, 2013). Hierbij ziet de provincie zichzelf als partner
omdat zij financiële middelen inzet. De regie ligt bij de gemeente en daarbij zijn ProRail en NS
belangrijke stakeholders. Naast het financiële middel verklaart de provincie dat zij ook expertise in
het planproces van stationsomgevingen kan bijdragen. Verder zijn er weinig praktische voorbeelden
of specifiek uit te voeren projecten voor knooppunten te vinden. De provincie kijkt vooral naar de
knooppunten om de leefbaarheid van de omgeving zo hoog mogelijk te maken.
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Omdat het beleid weinig locatie specifiek gerichte sturing kent is dit een reden vanuit de provincie
om veel aandacht voor haar ‘partners’ te hebben (H. Verdoold, Persoonlijke communicatie 18
augustus, 2015). De provincie heeft een koppelende rol en kan via de andere partijen communicatief
sturen op de knooppunten. Daarnaast kan vanuit de overkoepelende positie die de provincie heeft
het netwerk op deze manier worden beheerd. Spoor is voor de provincie Gelderland een belangrijke
bestuurstaak. De zes regionale spoorlijnen zijn de verantwoordelijkheid van de provincie. Voor de
regionale spoorlijnen zijn programma’s van eisen opgesteld vanuit de provincie. Vervolgens komen
deze in handen van OV-bedrijven via het gericht afgeven van concessies. Zo stuurt de provincie de
ontwikkeling van het regionaal OV-netwerk en haar knooppunten. De frequentie waarmee de trein
rijdt heeft invloed op de bereikbaarheid van een knooppunt. Vervolgens is er absoluut een
samenhang tussen bereikbaarheid en het functioneren van een knooppunt. Echter valt nergens uit af
te lijden dat via deze ‘rij’ frequentie (bewust) wordt gestuurd op knooppunten. Ook uit andere
aspecten die in het programma van eisen door de provincie Gelderland worden genoemd voor de
OV-concessies blijkt niet dat er bewust wordt gestuurd op de ontwikkeling van knooppunten. Bij de
provincie Gelderland hoort Spoor als beleidfacet bij de afdeling mobiliteit. Vanuit deze afdeling
onderhoudt de provincie een sterke relatie met NS en ProRail. Er is regelmatig overleg tussen deze
organisaties en de Gedeputeerde Staten van Gelderland (H. Verdoold, Persoonlijke communicatie 18
augustus, 2015). Vanwege de regiolijnen waar Gelderland opdrachtgever van is, is er automatisch
veel contact met NS en ProRail. Voor (kleine) gemeenten kan communiceren met NS en ProRail lastig
zijn. De provincie neemt hier een verbindende rol aan om de samenwerking te verbeteren, zodat het
gehele netwerk goed blijft functioneren. Dat de provincie graag met andere actoren samenwerkt om
tot het beste resultaat te komen wordt bevestigd doordat de omgevingsvisie van provincie
Gelderland via een cocreatief proces tot stand is gekomen (Platform 31, 2015). Dit komt omdat voor
de provincie de regio’s centraal staan als samenwerkingspartners, de provincie richt zich op cocreatie
(H. Verdoold, Persoonlijke communicatie 18 augustus, 2015).
Samenvattend wordt de invulling die de provincie Gelderland aan de huidige knooppunten geeft
vooral bepaald vanuit de samenwerking met zogenoemde ‘partners’. Om dit te ondersteunen zijn er
enkele instrumenten die de provincie kan inzetten. De provincie stimuleert het netwerk middels OVconcessies. Knooppuntontwikkeling wordt vooral benaderd vanuit het mobiliteitsaspect, op
mobiliteit kunnen ze zelf gericht sturen. Bij de 'ontwikkeling' wordt veel ruimte aan gemeenten
gelaten, maar de provincie stimuleert hierbij wel met financiële middelen. Voor de ontwikkeling bij
knooppunten ligt de nadruk op het samenwerken, stimuleren en faciliteren.
De rol van het planconcept
De provincie Gelderland heeft een bepaalde visie betreft knooppunten. Om dit aan te tonen zal
worden toegelicht hoe de functies van een planconcept, zoals onderscheiden door Zonneveld (1991)
te herkennen zijn in de wijze waarop de provincie knooppuntontwikkeling benadert. De cognitieve
functie is voor de provincie Gelderland het gebruiken van knooppuntontwikkeling voor het beter
functioneren van het knooppunt in verwevenheid met de aantrekkelijkheid van de omgeving
daaromheen. In tegenstelling tot de Rijksoverheid is bij provincie Gelderland wel een intentionele
functie voor de ontwikkeling bij knooppunten te vinden. De intentie van knooppuntontwikkeling is
namelijk het versterken van de economische hoofdstructuur en specifiek de OV-infrastructuur. Voor
de communicatieve functie geldt dat deze veel ruimte bevat voor interpretatie, waarmee draagvlak
kan worden gecreëerd bij andere actoren. Ook is het concreet genoeg om verwachtingen op te
roepen. De handelingsfunctie komt vooral naar voren uit het instrument waarbij gemeenten geld
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krijgen voor de ontwikkeling nabij de stationsomgeving. Daarnaast is er een duidelijke investering in
communicatie met spoorgerelateerde organisaties en gemeenten, zodat de ontwikkeling bij
knooppunten wordt gestimuleerd. Met deze twee instrumenten probeert de provincie anderen tot
handelen aan te zetten. Hiermee kan een brug worden geslagen naar de institutionele functie. De
provincie Gelderland laat zien dat de verantwoordelijkheid van een specifiek knooppunt
voornamelijk bij de gemeente ligt. Het planconcept geeft dus in zekere mate richting aan het
handelen van de provincie Gelderland bij het beleid op knooppunten.

4.3 Gemeente Utrecht
De ruimtelijke ordening is primair een taak voor de gemeenten. Via bestemmingsplannen wordt
vastgesteld welke ruimtelijke ontwikkeling waar mag plaatsvinden. Gemeenten maken hierbij
gebruik van structuurvisies/omgevingsvisies om hun besluiten te ondersteunen en hun beleid te
onderbouwen. In deze paragraaf wordt gekeken naar welk beleid de gemeente Utrecht voert ten
aanzien van knooppunten en in hoeverre het concept knooppuntontwikkeling invulling en richting
geeft aan haar beleid.
Gemeentelijk knooppuntbeleid
Zowel door provincie Gelderland als de Rijksoverheid worden gemeenten aangewezen als meest
geschikt voor de implementatie van knooppuntontwikkeling. Utrecht kent een grote hoeveelheid aan
stationsgebieden die kunnen worden aangemerkt als knooppunten. Zo gaat eind 2016 het nieuwe
Station Utrecht Vaartsche Rijn open.
Voor de gemeente Utrecht, net als bij andere gemeenten, is de structuurvisie een belangrijk
beleidsdocument. Deze gaat over het gehele grondgebied en is opgesteld om richting te geven aan
een goede ruimtelijke ordening. De structuurvisie wordt ondersteund door beleidsplannen als een
Milieubeleidsplan, een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan, een Waterplan en een Visie Wonen.
In dit geval is de ‘Structuurvisie Utrecht 2015-2030’ uit 2004 de meest recente. Er worden vijf
beleidsmatige bouwstenen (economie, water, milieu, wonen, optimalisering maatschappelijke
voorzieningen) in de structuurvisie onderscheiden. Eén van de bouwstenen die genoemd wordt is:
‘’Zwaarste stedelijke ontwikkelingen koppelen aan de A2-as en knooppunten. Ontwikkeling van
kantoren op/bij (ov-)knooppunten, randstadspoorstations en transferia.’’ Daarnaast bevat de
structuurvisie van de gemeente veel thema’s. In de structuurvisie worden die thema’s gestuurd door
een aantal belangrijke ruimtebepalende beleidsvelden (Gemeente Utrecht, 2004). Eén van deze
beleidsvelden in de structuurvisie is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Hierbij wordt als
ambitie genoemd dat de gemeente knooppunten beter wil benutten en ontwikkelen (Gemeente
Utrecht, 2004). Het is hierbij onduidelijk wat er met ontwikkelen wordt bedoeld. Ergens anders in de
structuurvisie staat dit duidelijker beschreven. Deze uitwerking gebeurt in het hoofdstuk
‘ontwikkelperspectieven’. Het ontwikkelperspectief bestaat uit drie subperspectieven. ‘De Markt’,
‘Het Podium’ en ‘De Binnentuin’. Het ontwikkelperspectief ‘De Markt’ heeft de ambitie een
hoogstedelijk milieu en economische vitaliteit te stimuleren. Dit moet gedaan worden door intensief
grond-gebruik, hoogbouw, gebouwde (ondergrondse) parkeervoorzieningen, wonen boven bedrijven
en winkels, een stedelijke openbare ruimte, een dynamische bevolkingssamenstelling en de nadruk
op (middel)dure woningen rond assen en knooppunten (Gemeente Utrecht, 2004). De focus van de
genoemde ontwikkelingen ligt hierbij op de snelweg, Amsterdam-Rijnkanaal, (Randstad)spoor,
stedelijke HOV en transferia. Op de knooppunten in dit netwerk is er sprake van unieke
bereikbaarheid en ligt de fysieke koppeling tussen de verschillende schaalniveaus. Voor de
32

ontwikkeling van de ‘zware’ stedelijke programma’s kiest Utrecht voor as- en knooppuntontwikkeling
in deze zone (Gemeente Utrecht, 2004). Het ontwikkelperspectief van ‘De Markt’ wordt vooral
beargumenteerd op basis van haar ‘snelle’ infrastructuur en haar knooppunten (Gemeente Utrecht,
2004).
De structuurvisie uit 2004 wordt onderbouwd door een verkeer- en vervoersplan uit die periode. In
een nieuwer gemeentelijke verkeer- en vervoersplan uit 2015 genaamd ‘Slimme Routes, Slim
Regelen, Slim Bestellen’ wordt gezegd dat goed ingerichte knooppunten bijdragen aan een
duurzaam, flexibel en betrouwbaar verkeer- en vervoersnetwerk om de huidige mobiliteitsdruk op
Utrecht Centraal te verlichten. Ook zijn knooppunten geschikte plekken voor ruimtelijke
ontwikkelingen in hoge dichtheden (Gemeente Utrecht, 2015). Verder is het document minder
concreet over knooppunten dan het recente ‘Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’.
Hierin wordt gesproken over levendige centra op knooppunten. Het gaat hierbij dan niet om woonof kantoorprogramma’s maar, denkend vanuit de levensstijl van de gebruikers, om zaken als winkels
(travel, retail), onderwijs, medische voorzieningen, sportfaciliteiten, zakelijke ontmoetingsruimten,
horeca, servicecentra, ophaalpunten voor internetaankopen, cultuurvoorzieningen (o.a. bibliotheek)
en dergelijke. Op deze wijze wordt meer synergie in verplaatsingsketens bereikt (Gemeente Utrecht,
2011). Uit het document blijkt dat de (OV-)verbinding tusse (Gemeente Utrecht, 2015)n deze centra
net zo belangrijk wordt geacht als de ruimtelijke invulling van de centra.
In de ‘Structuurvisie 2015-2030’ staat dat Utrecht is betrokken bij een regionaal structuurplan dat
van groot belang is voor de gemeente. Achter dit structuurplan zit Regio Utrecht, een
samenwerkingsovereenkomst tussen negen gemeenten. In deze regio is de Gemeente Utrecht de
grootste en dragende gemeente. De gemeentelijke structuurvisie benoemt dat het belang voor
Utrecht ook in de keuzes voor knooppuntontwikkeling en infrastructurele investeringen ligt die in dit
structuurplan staan (Gemeente Utrecht, 2004). De bestuurlijke regio heeft in 2013 het document
‘Knooppuntontwikkeling regio Utrecht’ gemaakt. Deze notitie is bedoeld om de mogelijkheden te
verkennen om knooppuntontwikkeling in de regio te versterken (Regio Utrecht, 2013). Er wordt een
vrij concrete uitwerking van het concept knooppuntontwikkeling gedaan. Het heeft echter (nog) geen
invloed op de beleidsvoering van de gemeente Utrecht en geeft (nog) geen concrete invulling aan het
handelen. Het stationsgebied Utrecht Centraal wordt door de regio wel als voorbeeld genoemd waar
‘dergelijke ontwikkelingen’ hebben plaatsgevonden. Voor het creëren van een verbeterde uitwerking
van knooppuntontwikkeling worden eerst pilotprojecten opgestart (Regio Utrecht, 2013). Op het
moment van schrijven is dit nog niet gebeurd. In het regionale structuurplan zelf is geen aandacht
voor de ontwikkeling bij OV-knooppunten.
De gemeente heeft naast algemeen beleid met betrekking tot knooppunten ook beleid dat op
specifieke knooppunten is gericht. De gemeente Utrecht noemt dat, binnen de Randstad, Utrecht
Centrum en Leidsche Rijn Centrum tot de belangrijkste stedelijke knooppunten behoren. In de regio
zijn dit de enige knooppunten met een (inter)nationale allure (Gemeente Utrecht, 2004). Leidsche
Rijn is gesitueerd op een knooppunt met veel infrastructuur. Het moet het tweede centrum van de
stad en een Randstedelijk knooppunt worden. De focus bij de ontwikkeling van dit knooppunt ligt
vooral op het opheffen van verkeersbarrières. Naast snelweglocatie Papendorp worden OVknooppunten Leidsche Rijn en Utrecht Centraal aangewezen als nieuwe locaties waar het merendeel
van kantoren uit het topsegment wordt gerealiseerd. Ook blijkt uit de nota ‘Nieuwe Ruimtelijke
Strategie voor Utrecht’ dat kantoren en woningen bij Leidsche Rijn Centrum en het stationsgebied
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van Utrecht Centraal prioriteit hebben (2015). Met Lage Weide en Westeraven worden in de
structuurvisie twee kleinschalige locaties genoemd die geschikt zouden zijn voor
knooppuntontwikkeling.
Het Masterplan Utrecht Centraal is een groot onderdeel van de ‘structuurvisie 2015-2030’. Door deze
kort te beschouwen wordt duidelijk wat de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van een
knooppunt is.
Utrecht Centraal
Bij het beleid van de Rijksoverheid was Utrecht Centraal al aangewezen als één van de zes
sleutelprojecten (V.R.O.M, 2003). Utrecht Centraal is het grootste openbaar vervoer knooppunt van
Nederland. Of zoals de gemeente het zelf noemt ‘Railport’ (S. de Vos, Persoonlijke communicatie, 25
september 2015). Het heeft daarbij vooral nationale, maar ook internationale betekenis. Voor de
gemeente Utrecht is het Masterplan van het stationsgebied een ‘ordeningsprincipe en richtlijn’. Het
bestemmingsplan is de juridische vertaling hiervan (Gemeente Utrecht, 2003). Omdat de gemeente
een zo vlot mogelijk proces wil is er voor gezorgd dat het Masterplan feilloos aansluit op zowel het
Rijksbeleid als provinciaal beleid (S. de Vos, Persoonlijke communicatie, 25 september 2015). De
subsidie/bijdrage van het Rijk heeft invloed op de invulling van het programma gehad. Meer geld
betekent meer mogelijkheden. Vanaf het begin van de planvorming van een station worden de NS
en ProRail erbij betrokken. De kennis, expertise en belangen die deze organisaties hebben zijn
belangrijk voor de uitvoering van stationsprojecten. Een juridisch instrument dat de gemeente heeft
geholpen bij Utrecht Centraal is de crisis- en herstelwet (zoals genoemd in het Rijksbeleid). Doordat
de gemeente hier gebruik van kon maken was het mogelijk extra te sturen op bepaalde vlakken en
verliep het planvormingsproces minder stroperig.
Begin 21e eeuw veranderde de politieke situatie en werd er voor een meer transparante en
karakteristieke stationsontwikkeling gekozen. Ook kon de Utrechtse bevolking kiezen tussen twee
verschillende visies. Het stationsgebied moest als verlengde van het centrum en als verbindingsstuk
in de stad komen te liggen. De noodzaak tot handelen kwam mede voort uit de lage sociale veiligheid
en leefbaarheid. Hieruit is de doelstelling voor Utrecht Centraal ontstaan: ‘Een sterk logistiek
knooppunt, hoogwaardige openbare ruimte, architectuur van hoge kwaliteit en intensief
ruimtegebruik die hun bijdrage leveren aan het nieuwe centrum van Utrecht, en die bewoners,
reizigers, winkelend publiek en werkende beleven als prettig, schoon en veilig.’ (Gemeente Utrecht,
2003). Vanaf het begin probeerde de gemeente Utrecht een samenwerkingsverband op te zetten
met partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Utrecht Centraal. Dit zou moeten gaan via
gelijkwaardigheid van partijen waarbij opbrengsten en kosten verdeeld zouden worden. Uiteindelijk
kreeg de gemeente de regie in handen omdat de betrokken partijen er samen niet uit konden
komen. Deze rol werd geaccepteerd door de andere betrokken particuliere partijen (S. de Vos,
Persoonlijke communicatie, 25 september 2015). Het Masterplan voor de stationsomgeving is in
overeenstemming met deze betrokken partijen gemaakt. Hierbij spelen ook de eerder genoemde
overlegstructuren een belangrijke rol. Door het hebben van de regie kon door de gemeente effectief
worden gestuurd. Daarbij nam ProRail het voortouw met investeren in de OV-terminal. Vervolgens
werden private ondernemers gestimuleerd door een publieke investering die door gemeente Utrecht
is gedaan. Het doel was om private investeringen op gang te brengen. Het bedrijf Klépierre
(voorheen Corio), een vastgoedbedrijf in winkelcentra, volgde hierop snel met een investering van
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500 miljoen euro (S. de Vos, Persoonlijke communicatie, 25 september 2015). Via deze weg kwamen
de investeringen op gang.
Uit de structuurvisie blijkt dat de uitvoering van het knooppunt Utrecht Centraal (Masterplan) een
grote invloed heeft op andere ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Utrecht (Gemeente
Utrecht, 2004). De binnenstadsprogramma’s en de daarbij horende fasering krijgen voorrang op de
rest van de gemeente. Dit betekent dat in andere delen van gemeente Utrecht zeer selectief ruimte
zal worden gegeven aan programma’s voor kantoren, voorzieningen, detailhandel en leisure. Dit
komt omdat de nadruk op de ontwikkellocaties Leidsche Rijn en het stationsgebied bij Utrecht
Centraal ligt. Bij het Masterplan van Utrecht Centraal is voor de beleidsimplementatie duidelijk
geworden dat de ontwikkeling te zelfstandig was. Stations als Leidsche Rijn, Vaartsche Rijn en Zuilen
werden te laat betrokken. Daarnaast wordt over de gehele gemeente gewerkt met fasering. Dit
gebeurt ook met de realisatie van het knooppunt Utrecht Centraal. Er wordt stilgestaan bij meerdere
mogelijke scenario’s voor de toekomst. Zo wordt er per bouwprogramma beslist over de
voorbereiding en uitvoering. Via deze manier kan er worden ingespeeld op bedreigingen en risico’s.
Ook de bouwvormen, die onderdeel zijn van het bouwprogramma, zijn suggestief (Gemeente
Utrecht, 2003). Dit heeft wat weg van organische gebiedsontwikkeling. Ook is het gehele project
opgesplitst in deelprojecten met elk een eigen opdrachtgever.
Samenvattend kan worden gesteld dat de ambitie van de gemeente om knooppunten beter te
benutten en ontwikkelen nadrukkelijk terug komt in het ruimtelijk beleid. De structuurvisie waarin
dit gebeurt, is echter verouderd. Hierin, maar ook in recentere beleidsstukken, wordt veel aandacht
geschonken aan (multimodale) knooppunten, zowel om een hoogstedelijk milieu te creëren als wel
om de stad van levendige centra te voorzien. Sturen wordt gedaan door gemeentelijke
bestemmingsplannen en publieke investeringen waarmee private partijen worden geprikkeld.
De rol van het Planconcept
Ook voor een overheidsorgaan als de gemeente Utrecht is knooppuntontwikkeling een ‘sensitizing
concept’. In de eerste plaats omdat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van
‘knooppuntontwikkeling’ voor de onderbouwing van hun eigen ideeën. In de tweede plaats blijkt dit
uit het feit dat het begrip niet gedefinieerd wordt en geen duidelijke inkadering biedt aan de te
maken ruimtelijke keuzes. Door de functies van Zonneveld (1991) te bekijken kan worden bepaald in
hoeverre het planconcept knooppuntontwikkeling richting geeft aan het handelen van de gemeente
Utrecht.
Knooppuntontwikkeling komt in meerdere beleidsdocumenten ter sprake. Op basis van de
geanalyseerde documenten kan een cognitieve functie van het planconcept worden gevonden. Om
de levendigheid van de stad te verhogen en meer synergie in de verplaatsingsketens te bereiken
moeten levendige centra op OV-knooppunten worden gecreëerd (‘knooppuntontwikkeling’). Dit is
namelijk in het belang van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat van Utrecht. De gemeente
Utrecht hanteert niet de intentionele functie van het planconcept. Het doel van het ontwikkelen
op/bij knooppunten is het creëren van een hoogstedelijk milieu en het verbeteren van de
economische vitaliteit in de gemeente. Het planconcept wordt niet gebruikt om de noodzaak van dit
handelen te ondersteunen. Voor de communicatieve functie wordt met de specifieke uitleg van de
zwaarste stedelijke ontwikkelingen een vrij duidelijk kader geschetst van wat de gemeente Utrecht
verwacht bij de ontwikkeling op knooppunten. De gemeente probeert hierbij actoren te overtuigen
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om ook te investeren doordat zij ‘knooppuntontwikkeling’ noemen. Actoren hebben daarbij een
duidelijk beeld van wat er verwacht wordt, terwijl er toch veel ruimte voor eigen invulling over blijft.
De handelingsfunctie van knooppuntontwikkeling is bij Utrecht onduidelijk. Het ruimtelijke
planconcept geeft weinig specifieke richting om tot de gewenste situatie te komen. De genoemde
zwaarste stedelijke ontwikkelingen worden vervolgens ook aan andere locaties dan alleen de OVknooppunten gekoppeld. Knooppuntontwikkeling als planconcept zet andere partijen dus niet sterk
aan tot ontwikkelen. Het geeft geen concrete richting aan het handelen, ruimtelijke ontwikkelingen
worden namelijk niet specifiek bij knooppunten geconcentreerd. Er zijn wel twee knooppunten
aangewezen die prioriteit hebben voor de ontwikkeling van zowel kantoren als wonen. Dit wordt
echter gedaan omdat de focus van ontwikkelingen op bestaande binnenstedelijke ontwikkellocaties
ligt. Deze keuze is gemaakt omdat sinds de crisis uitleglocaties aan de rand van de stad voor een
gemeente minder aantrekkelijk zijn. De gemeente is initiator voor het ontwikkelingen van/bij
knooppunten, via een bestemmingsplan kan concreet worden aangegeven wat voor ruimtelijke
invulling een knooppunt krijgt. Hierbij is de gemeente afhankelijk van private actoren. De gemeente
moet tijdig overlegstructuren creëren als zij weet bij welk knooppunt zij mogelijk willen ontwikkelen.
Bij de OV-knooppunten worden geen overlegstructuren gecreëerd. Wanneer dit wel zou gebeuren
zou hier ook de mogelijkheid liggen om een institutionele functie aan het planconcept te binden.
Deze is nu namelijk niet gevonden. Concluderend kan worden gesteld dat knooppuntontwikkeling
wel richting geeft aan de wijze waarop in de sociaalruimtelijke werkelijkheid zou moeten worden
ingegrepen, maar het zorgt er vervolgens niet voor dat er daadwerkelijk keuzes in het beleid worden
gemaakt. Het planconcept geeft geen concrete richting aan het beleid.

4.4 De NS en ProRail
Bij de ontwikkeling van knooppunten speelt voor ProRail en voor de NS ‘Bureau Spoorbouwmeester’
een belangrijke rol. De organisatie is op initiatief van de directies van de NS en ProRail opgericht. De
rol van Bureau Spoorbouwmeester is die van beleidsvoorbereider en adviseur. Er is vanuit dit bureau
een concept met normen en kaders ontwikkeld waar stations aan moeten voldoen (Bureau
Spoorbouwmeester, 2014). Het gaat over ruimtelijke kwaliteit, identiteit en omgeving, maar ook
technische aspecten spelen een rol.

4.4.1 De Nederlandse Spoorwegen
Samen met ProRail zijn de Nederlandse Spoorwegen de eigenaar van de (trein)stations in Nederland.
Zij zijn daarmee dus feitelijk in het bezit van de kern van een knooppunt. NS wordt snel betrokken bij
de ontwikkeling of herstructurering van een knooppunt. Zij is sinds de splitsing in 1995 de eigenaar
en commercieel exploitant van al het vastgoed rond het spoor, ondergebracht in NS Stations. ProRail
is eigenaar van de sporen.
Beleid op knooppunten
NS Stations is onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen. Dit is de afdeling in de organisatie die gaat
over stationsontwikkeling en -exploitatie. Het is daarmee de beheerder van het ontvangstdomein.
Daarnaast doet zij onderzoek naar de reiziger en het station, is zij verhuurder van commerciële
ruimte in het station en ontwikkelaar van de vervoersknoop (NS Stations, 2015). Via de commerciële
ruimte komt er bij de NS geld binnen via retail. Een gedeelte van de opbrengsten van deze retail
wordt afgestaan aan het Ministerie van Financiën (M. Verschoor, Persoonlijke communicatie, 17
augustus, 2015). Vanuit dit ministerie komt er via het Ministerie van Infrastructuur en Milieu weer
geld terecht bij ProRail. ProRail is de echte aanjager van een stationsontwikkeling; de organisatie
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wordt gefinancierd door infrastructuurgeld van het Rijk. Als er bijvoorbeeld een verdubbeling van de
sporen plaats moet vinden is er tegelijkertijd de noodzaak het station te herontwikkelen. Zo wordt de
NS bij de ontwikkeling betrokken. Een extra spoor aanleggen wordt bijvoorbeeld om
veiligheidsredenen gedaan, als een afgeleide van de geprognosticeerde groei van het treinverkeer
(M. Verschoor, Persoonlijke communicatie, 17 augustus, 2015). Als de groei aannames van het OV
uiteindelijk overtroffen worden betekent dat er in de toekomst weer een nieuwe verbouwing nodig
is.
Voor de NS is het uiteindelijke doel de dienstverlening aan de reiziger te verbeteren. De reiziger is
het belangrijkste uitgangspunt van waaruit de gehele organisatie opereert. In het Vervoersplan 2016
staat ‘Aangename OV-knooppunten’ beschreven. Het doel is de deur tot deur reis te verbeteren. Dit
doen ze door stations en voorzieningen van topkwaliteit te realiseren (NS, 2015). Dit wordt
bijvoorbeeld gedaan door in een aantal steden een OV servicewinkel te realiseren in samenwerking
met andere vervoerders en de overige steden van gezamenlijke informatiepunten te voorzien. Met
de realisatie hiervan wordt gepoogd de belevingskwaliteit en gebruikskwaliteit voor de reiziger te
verhogen. Dit zijn belangrijke kernwaarden die bijdragen aan het verbeteren van het openbaar
vervoer (M. Verschoor, Persoonlijke communicatie, 17 augustus, 2015).
Op knooppunten wil de NS stations waar het aangenaam vertrekken, aankomen en verblijven is.
Hiervoor wordt er aan optimale aansluitingen in de dienstregeling gewerkt. De NS claimt hierbij dat
het de optimale aansluiting ook op andere vervoersmodaliteiten doet (NS, 2015). De
aantrekkelijkheid van een station is voor de reiziger van groot belang. De stationsomgeving moet zo
aantrekkelijk mogelijk zijn voor de reiziger. Naast de optimale aansluiting is het voor de reiziger
belangrijk dat deze zich goed kan oriënteren. Waar is het centrum, waar is de fietsenstalling, waar
zijn de bussen en de metro's te vinden? Maar ook dat de reiziger zich vanuit buiten goed kan
oriënteren richting een station (M. Verschoor, Persoonlijke communicatie, 17 augustus, 2015). De NS
heeft dus niet alleen belang bij het station zelf maar ook bij de stationsomgeving. Waar voor ProRail
het spoor en de perrons het uitgangspunt zijn, ligt voor NS de focus hier net ‘boven’. Namelijk het
gemak, de snelheid, de beleving, het comfort en de voorzieningen van een stationsgebouw (NS
Stations, 2015). De gemeente zit daar weer net ‘boven’ en heeft de regie over de gehele
stationsomgeving.
Als er een nieuwe ontwikkeling bij een knooppunt plaatsvindt is de geprognosticeerde groei van het
openbaar vervoer leidend. Van daaruit investeren NS en ProRail in een stationslocatie, mits dit is
opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur en transport, dus in het beleid van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als er wordt geïnvesteerd wordt de neiging voor een
gemeente groter om vervolgens ook te investeren. Als vanuit hier de gemeente bepaalt dat er meer
moet gebeuren zal de NS betrokken zijn bij andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals bus- en
tramstations. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen een klein station of een groot
station (M. Verschoor, Persoonlijke communicatie, 17 augustus, 2015).
De reiziger staat bij de NS centraal. Daarom heeft de organisatie baat bij een goede
stationsontwikkeling. Om daarbij te helpen heeft NS Stations een klantwenspyramide gemaakt die
het ideale stationsgebied moet schetsen. Deze is gebaseerd op de piramide van Maslow. Dit
instrument heeft de NS ontwikkeld om te laten zien welke voorzieningen volgens hun een
significante bijdrage leveren aan de positieve beleving van de reiziger. Zij wil de piramide toepassen
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als monitor bij de planning en inrichting van stations. Alle elementen uit de piramide samen
genomen bieden een inspiratiebron om de dialoog over het stationsgebied te starten en te komen
tot een oplossing (NS Stations, 2015).

Figuur 2: Klant-wenspiramide (NS Stations, 2015)

Vanuit deze piramide heeft NS Stations vervolgens acht gouden regels opgesteld voor het ideale
stationsgebied. ‘Ideaal’ is de mate waarin de belangen van stad en station, inwoner en reiziger op
één lijn worden gebracht (NS Stations, 2015).
Grondposities
Het is het afgelopen decennia enkele keren voorgekomen dat bij stations aan de achterzijde een
gebied vrijkomt dat voorheen als rangeerterrein functioneerde. Dit rangeerterrein wordt verplaatst
waardoor er een gebied vrijkomt waar een nieuwe invulling voor moet komen. De spoorsector is
eigenaar van dit gebied. De grond onder de sporen is van ProRail, de grond er net buiten van de NS.
Sinds de economische crisis durven gemeenten bij dit soort gebieden niet altijd de regie naar zich toe
te trekken (M. Verschoor, Persoonlijke communicatie, 17 augustus, 2015). Dit heeft als gevolg dat
ruimtelijke ontwikkelingen niet altijd vanzelfsprekend zijn. De spoorsector voelt zelf niet per se de
noodzaak om een gebied te ontwikkelen tot nieuwe stadswijk. Dit is te verklaren doordat de
dienstverlening aan de reiziger bij een station niet ophoudt, maar de invloed van NS daar wel af
neemt (NS, 2015).
De NS zelf heeft veel vastgoedposities in stationsgebieden. De organisatie beschouwt deze niet als
‘heilig’. Als het opgeven of verwerven van grondposities tot een aantrekkelijk leefbaar stationsgebied
kan leiden staat de NS hiervoor open (NS Stations, 2015). De focus van de NS ligt bij een dergelijke
stations- of gebiedsontwikkeling op de stationshal. Op deze plek vindt de dienstverlening van de NS
namelijk plaats. De NS heeft zonder de medewerking van een gemeente niet snel de neiging om bij
de omgeving te helpen (M. Verschoor, Persoonlijke communicatie, 17 augustus, 2015). Voor een
goede stationsontwikkeling moeten de spoorsector en lokale overheid echt samengebracht worden.
Als er naar de toekomst gekeken wordt, vindt NS dat voor de ontwikkeling van stationsgebieden,
vanuit infrastructuurplanning, deze te veel vanuit een ‘technisch wetenschappelijke’ benadering
wordt gedaan (NS Stations, 2015). Het ontwikkelen van duurzame steden met ruimtelijke kwaliteit en
comfort voor zowel reizigers als bewoners en bezoekers blijft vaak onderbelicht. De NS verwacht dat
voor hen als organisatie het steeds belangrijker wordt marktpartijen hierbij te betrekken (NS
Stations, 2015).
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In elk jaarverslag van de NS wordt ‘knooppuntontwikkeling’ genoemd. Met knooppuntontwikkeling
en –exploitatie wordt een bedrijfssegment als onderdeel van NS bedoeld. Knooppuntontwikkeling en
-exploitatie, omvat het beheer en de ontwikkeling van vastgoed en stationslocaties en de exploitatie
van commerciële ruimten in en rond stations (NS, 2009). Als binnen de NS over
knooppuntontwikkeling wordt gesproken gaat dit vrijwel altijd over het bedrijfssegment.
Concluderend kan worden gesteld dat de rol van de NS bij knooppunten cruciaal en veel omvattend
is, met alle aandacht voor het uitbaten van de omgeving waarin de reiziger zich beweegt. Misschien
kan de organisatie gezien worden als de koppeling tussen mobiliteit en de ruimtelijke
ontwikkelingen. De organisatie ziet in ieder geval voor zichzelf een belangrijke rol als (toekomstig)
verbindende schakel weggelegd.
De rol van het planconcept
De NS heeft een duidelijke kijk op stationsgebieden en het (commercieel) belang hiervan. Het lijkt
echter dat het planconcept knooppuntontwikkeling niet of nauwelijks een rol speelt in het beleid van
de NS. De in het beleid gebruikte term ‘knooppuntontwikkeling’ doelt op een specifieke afdeling.
Deze afdeling gaat over de commerciële ontwikkeling van relevante gebruiksfuncties voor reizigers
op bestaande knooppunten. Er wordt niet zichtbaar gebruik gemaakt van het planconcept om
richting te geven aan het handelen van de organisatie betreffende de ontwikkeling van knooppunten.
Er worden tevens geen prioriteiten gesteld aan locaties waar knooppuntontwikkeling plaatsvindt,
tenminste niet beredeneerd vanuit aan knooppuntontwikkeling hangende belangen. Het heeft dus
beperkt zin om te kijken naar de functies van het planconcept om te zien hoe de NS
knooppuntontwikkeling hanteert. Er wordt wel aan ontwikkelingen bij een knooppunt gedaan, maar
dit wordt niet verantwoord door een verwijzing naar het planconcept.

4.4.2. ProRail
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Het Nederlandse spoornetwerk
heeft een hoge dichtheid en veel knooppunten. ProRail is eigenaar van de sporen, de spoorknopen
en de stationshal. Hiermee is de organisatie van groot belang voor OV-knooppunten. ProRail is de
opdrachtgever van de (her)ontwikkeling van een station. Dit kan zij doen namens het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, de provincie of de betreffende gemeente.
Beleid op knooppunten
De primaire doelstelling van ProRail is het zo goed mogelijk laten functioneren van het gehele
spoornetwerk. Als er een nieuwe stationslocatie wordt gekozen wordt vervolgens door ProRail
geredeneerd vanuit de inpasbaarheid van een station in het netwerk. Zonder netwerk heeft een
station geen knoopfunctie. Het gaat bij knooppunten om het zo goed mogelijk laten functioneren van
de gehele keten. Voor ProRail betekent dit hoe mensen van het voorplein van een station zo effectief
mogelijk naar het perron gaan. Hierbij wordt niet gelet op de aantrekkelijkheid en bebouwing van het
gebied (R. Nijenhuijs, Persoonlijke communicatie 16 november, 2015). De organisatie van ProRail
bestaat uit vier bedrijfseenheden: Vervoer & Dienstregeling, Operatie, Projecten en Financiën. Over
deze bedrijfseenheden zijn de drie kerntaken van ProRail onderverdeeld. Dit zijn: capaciteit
beschikbaar stellen voor vervoerders (Vervoer & Dienstregeling), infrastructuur beheren,
onderhouden en bedienen (Operatie) en spoor en stations uitbreiden en vernieuwen (Projecten)
(ProRail, 2015). Daarnaast is Stations onderdeel van de bedrijfseenheid Projecten. Stations bestaat
zelf weer uit vijf afdelingen: Ontwikkeling & Beleid, Beheer & Operatie, Grote Projecten, Regionale
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Projecten & Programma’s en Projectanalyse. Stationsontwikkeling heeft een complex karakter,
vandaar de integrale benadering in de organisatie met zijn ‘eigen’ bedrijfseenheden voor de afdeling.
Binnen de organisatie wordt een station gebouwd en opgeleverd door Projecten en wordt vervolgens
in beheer genomen door een andere bedrijfseenheid, namelijk Operatie.
Voor ProRail is het ‘Beheerplan 2016’ een belangrijk document. Hierin wordt beschreven op welke
wijze de organisatie de komende periode gaat handelen. Hierin staat ook veel beleid met betrekking
tot OV-knooppunten. Stations zijn belangrijke schakels in het spoornetwerk en belangrijke
overstappunten voor al het openbaar vervoer in Nederland. ProRail is verantwoordelijk voor de
bouw en verbouw van de stations(hallen) in Nederland. Als infrastructuurbeheerder biedt ProRail
reizigers, vervoerders, concessieverleners en overheden schone, betrouwbare, toegankelijke,
duurzame en comfortabele stations en transfervoorzieningen die een comfortabele reis mogelijk
maken (ProRail, 2015). ProRail is daarbij primair verantwoordelijk voor transfervoorzieningen als
perrons, passages, liften, (rol)trappen etc.. Deze moeten schoon, heel, veilig en beschikbaar worden
gehouden (ProRail, 2015). Hierbij hoort ook het meerjarig onderhoud. Schoon, heel en veilig worden
als kernwaarden van ProRail genoemd (R. Nijenhuijs, Persoonlijke communicatie 16 november,
2015).
Implementatie van beleid
ProRail heeft meerdere sturingsmogelijkheden en instrumenten. Een sterke handelingsbevoegdheid
van ProRail ligt in het feit dat zij netwerkbeheerder is. Zo hangt van bepaalde factoren af wat
gebouwd mag worden in/op bepaalde gebieden in de buurt van stations. Vanuit ProRail wordt
rekening gehouden met bepaalde milieuzoneringen en veiligheidszoneringen. Zo mag over het
algemeen bij een goederencorridor weinig woningbouw worden gedaan maar eerder kantoorbouw
(R. Nijenhuijs, Persoonlijke communicatie 16 november, 2015). Er kan niet op, naast of over het
spoor/station worden gebouwd zonder dat ProRail hierbij betrokken is (R. Nijenhuijs, Persoonlijke
communicatie 16 november, 2015). Bestemmingsplannen waarbij het gaat om de ontwikkeling
rondom een knooppunt komen ook altijd terecht bij ProRail omdat zij, vanwege hun eigendom,
belanghebbenden zijn. Deze moeten ter toetsing worden voorgelegd, dit heeft echter vaak geen
echte betekenis omdat zij al eerder bij het proces betrokken zijn geweest (R. Nijenhuijs, Persoonlijke
communicatie 16 november, 2015).
In het eerder genoemde beheerplan staat dat in 2016 verschillende soorten werkzaamheden gaan
plaatsvinden, variërend van grootschalige stationsverbouwingen tot kleine perronaanpassingen
(ProRail, 2015). Het kan voorkomen dat een tracé of een station verbouwd moet worden op grond
die niet van ProRail is. Onroerende zaken moeten eigendom zijn van ProRail voordat de realisatie van
een project kan beginnen. De grond moet dan door ProRail aangekocht worden. Het kan voorkomen
dat een partij niet tot overeenstemming komt met ProRail. Zij heeft dan de mogelijkheid tot
onteigening (ProRail, 2008). Hier wordt door ProRail op sommige projecten en trajecten gebruik van
gemaakt. Dit wordt gedaan volgens de zogenaamde administratieve onteigeningsprocedure,
gebaseerd op Titel IIa van de Onteigeningswet (ProRail, 2008). Uit deze mogelijkheid tot onteigenen
blijkt eens te meer een sterke verbondenheid van ProRail aan de Nederlandse staat. ProRail wordt
voor een gedeelte ook gestuurd vanuit het Rijk. Zij wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Er worden projecten en jaarlijks een beheerplan ingediend door ProRail,
meestal in het kader van het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT).
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Daarnaast zijn gemeenten vaak ook mede financier bij de projecten. Nadat de beschikkingsaanvraag
is goedgekeurd gaat ProRail als uitvoerende organisatie met het project aan de slag. Veel van de
projecten laat ProRail via uitbesteding doen (ProRail, 2015). De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor
het werk aan het spoor en aan de stations. Dit is nodig om de dienstverlening – in de breedste zin
van het woord – te realiseren en waar nodig te verbeteren. De afdeling Procurement zorgt voor de
aanbestedingen van de opdrachten die uit deze projecten voortvloeien. Dit zijn voornamelijk
bouwondernemingen en ingenieursbureaus (ProRail, 2015).
Vanuit ProRail begint de ontwikkeling van een knooppunt met het kijken tot welke schaal de grootte
van het station behoort, er vanuit gaande dat de locatie in het netwerk past. Dan wordt aan de hand
van de infrastructuur en de ruimtelijke ontwikkeling in een gemeente de meest gunstige ligging
gekozen. Om deze zo goed mogelijk te kiezen wordt gebruik gemaakt van de kringentheorie (Bureau
Spoorbouwmeester, 2014). Er wordt vanuit de inwoners en arbeidplaatsen berekend hoeveel in- en
uitstappers er zijn. Hierbij worden cirkels om het station getrokken. Een cirkel dichter bij het station
suggereert dat mensen eerder met de trein reizen. De cirkels verder weg suggereren dat mensen
minder geneigd zijn om met de trein te reizen. Naast de kringentheorie wordt gekeken naar bus
routes en hoe deze lopen. Maar ook naar de manier hoe fietsenstallingen aanwezig zijn in het
stationsgebied, en of deze wel of niet ondergronds zijn (R. Nijenhuijs, Persoonlijke communicatie 16
november, 2015). Vervolgens wordt de afweging gemaakt wat de beste locatie is. Voor de
(her)ontwikkeling van een station, al dan niet op een nieuwe locatie, zijn er meerdere
perronbreedtes aan de hand waarvan gebouwd kan worden. De perronbreedtes zijn afhankelijk van
de aantallen in- en uitstappende reizigers. De weging van het aantal reizigers wordt gebruikt om de
minimale breedte van de gevarenzone, de breedte van de loopzone en de breedte van de sta-wachtzone van het perron te berekenen. Vervolgens wordt er nog een vierde zone gebuikt. Deze heet de
circulatie ruimte. Dit moet minimaal 40% van het totale netto oppervlak van de eerder genoemde
zones zijn. Er mag bij onderhoud aan bestaande perrons onderbouwd worden afgeweken. Dit soort
veiligheidsnormen zijn essentieel bij het (her)ontwikkelen van een station (R. Nijenhuijs, Persoonlijke
communicatie 16 november, 2015).
ProRail is bij knooppunten dus voornamelijk vanuit het technische aspect bij stationsverbouwingen
betrokken. De ontwikkeling van een knooppunt wordt door middel van een gezamenlijke business
case met betrokken actoren gecreëerd. ProRail geeft van te voren aan voor welk bedrag er wordt
ver- of gebouwd (R. Nijenhuijs, Persoonlijke communicatie 16 november, 2015). Het technische
verhaal is voor ProRail het belangrijkst. Toch is de organisatie van plan meer integraal bij de gehele
stationsontwikkelingen betrokken te geraken. Zo wordt in het beheerplan 2016 het programma
‘Beter en Meer’ genoemd. Onderdeel van het programma is ‘Verbeteraanpak Stations’. Hiermee wil
ProRail, samen met de Nederlandse Spoorwegen, stations meer op de behoeften en wensen van hun
klanten afstemmen. ProRail ziet hierbij de reizigers, vervoerders en de verschillende overheden als
klanten (ProRail, 2015). De organisatie wil de samenwerking met haar partners verbeteren. De focus
ligt hierbij onder andere op de optimalisatie van het samenwerkingsmodel in de aanpak van
stationsprojecten (ProRail, 2015). Dit willen zij doen door bijvoorbeeld een juridische handreiking van
gezamenlijke projecten te implementeren. Ook willen ze betere samenwerking op het gebied van
beheer en exploitatie van de stations. Bijvoorbeeld door nieuwe landelijke aanbesteding op
schoonmaak van stations (ProRail, 2015). ProRail wil vernieuwingen aanbrengen. Vernieuwing van
het spoor, vernieuwde stations en een slimmere inrichting van de emplacementen moet leiden tot
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beter en meer treinverkeer (ProRail, 2014). Bij het vernieuwen van stations vindt ProRail het
belangrijk om meer integraal te kijken naar hoe het station functioneert. De beleving van reizigers
wordt immers bepaald door een samenspel van factoren (veiligheid, betrouwbaarheid, reinheid,
comfort). Dus niet alleen de kwaliteit van de transfer is van belang, maar ook de kwaliteit van het
station als geheel (ProRail, 2015).
Concluderend kan worden gesteld dat ProRail voornamelijk vanuit het technische en
mobiliteitsaspect bij knooppunten betrokken is. Voor de organisatie zelf is het grootste belang van
een knooppunt, de spoor- en netwerkwaarde. Als er wordt gekeken naar een knooppunt is het
bouwen en beheren van de OV-terminal de belangrijkste taak die ProRail hierbij uitvoert.
De rol van het planconcept
Voor ProRail lijkt het niet nodig om het eigen handelen te verantwoorden aan de hand van het
planconcept knooppuntontwikkeling. Vanuit de (primaire) doelstellingen van ProRail wordt geen
prioriteit aan stations waar knooppuntontwikkeling plaatsvindt gegeven. De prioriteit voor
ontwikkelingen wordt bepaald aan de hand van de veiligheid, waarbij er vooral gekeken wordt naar
het aantal in- en uitstappers. Er kunnen geen functies van het planconcept worden gevonden aan de
hand waarvan ProRail richting geeft aan het handelen. De rol van ProRail als actor richt zich op het
functioneren van het spoornetwerk met knooppunten als onderdeel hiervan. ProRail bevindt zich bij
de kern van een knooppunt, de OV-terminal. Het is eenvoudig om een functie van het planconcept
knooppuntontwikkeling te gebruiken maar dit gebeurt niet. Een gemeente kan ProRail indirect
betrekken via knooppuntontwikkeling. Wanneer een gemeente een station wil laten verbouwen
bijvoorbeeld. Daarnaast, als bij ProRail intern de prioriteit ligt op een station waar
knooppuntontwikkeling genoemd wordt, dan is dit van ‘boven’ opgelegd door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Zoals het geval was bij elk van de sleutelprojecten. Vanuit de institutionele
en handelingsfunctie – die Zonneveld (1991) bij planconcepten onderscheidt – zouden andere
actoren ProRail mogelijk kunnen beïnvloeden of motiveren in besluitvormingsprocessen. Door dit
expliciet te maken kan de positie van ProRail door anderen worden gebruikt om medewerking van
bepaalde actoren tot stand brengen. ProRail kan op deze manier een belangrijke actor zijn bij
knooppuntontwikkeling zonder hier zelf beleid op te voeren.

4.5 Rover
Rover is een NGO die zich inzet voor de belangen van de reiziger. Zij doen dit voor elke vorm van
openbaar vervoer. Bij het openbaar vervoer is een cruciale rol voor knooppunten weggelegd. Rover
handelt in het belang van één van de eindgebruikers van knooppunten, namelijk de reiziger. De
organisatie bekijkt OV-knooppunten vanuit een geheel eigen perspectief.
Beleid op knooppunten
De organisatie zoals die nu is, is een vereniging die ooit is voortgekomen uit een activistenclub. De
vereniging heeft drie hoofddoelstellingen, namelijk: het behartigen van de belangen van de reiziger,
het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar vervoer en het bevorderen van het
openbaarvervoer in het totaal van de verplaatsingen (Rover, 2013). Om dit te doen noemt de
organisatie, vanuit de beleving van de reiziger, punten die ze verbeterd wil zien op OV-knooppunten.
Het verbeteren van overstappen is namelijk één van de kernpunten waar volgens Rover aandacht
aan moet worden besteed. Het overstappen gebeurt voornamelijk op de knooppunten (Rover, 2013).
Om dit te onderzoeken heeft Rover het rapport ‘Reizigerspeiling 2013’ gemaakt. In dit rapport
42

worden bevindingen genoemd die gaan over zaken die beter kunnen in het openbaar vervoer. Vanuit
de bevindingen in dit rapport wil de organisatie cases selecteren. Deze cases moeten er voor zorgen
dat de ervaring van reizigers op OV-knooppunten verbetert.
De gehele reiservaring in Nederland moet zo goed mogelijk zijn. De focus van de organisatie heeft
dus geen betrekking op een specifiek knooppunt. Al kan per knooppunt wel gezegd worden waar
mogelijke verbeterpunten liggen. Door bijvoorbeeld het reizigersonderzoek is duidelijk geworden
wat op enkele grote OV-knooppunten bepaalde ergernissen van de reiziger zijn (Rover, 2013). Met
betrekking tot stations is de ruimtelijke inrichting van de omgeving als verbeterpunt vaak genoemd.
Hierbij gaat het om aanrijroutes voor auto en fiets, oversteekplekken voor voetgangers en andere
punten met betrekking tot de integratie met de omgeving, zoals de verkeersgeleiding (Rover, 2013).
Sinds de Wet personenvervoer 2000 heeft Rover een adviesrecht verkregen. Dit komt er op neer dat
vervoersautoriteiten en vervoersbedrijven de plicht hebben om advies in te winnen bij Rover. Dit
adviesrecht komt tot uiting in onder andere het landelijk overleg consumentenbelangen openbaar
vervoer, het Locov. Daarnaast is er ook nog het regionale overleg consumentenbelangen openbaar
vervoer, het Rocov. Rover is dus formeel ingekaderd in het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld
binnen het Locov of de Rocov’s. De betrokkenheid van Rover staat op deze manier vast. De vraag is of
deze autoriteit ook door de OV-sector geaccepteerd wordt. Dit adviesrecht is het enige formele
instrument dat de organisatie heeft. Hiermee kan geprobeerd worden de besluitvorming en de
beleidsvorming rondom het openbaar vervoer te beïnvloeden. Andere manieren om dit te doen zijn
de betrokken organisaties van informatie of advies te voorzien, al dan niet gevraagd. Het blijkt dus
dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Rover vrij beperkt zijn. De organisatie staat in
dienst van de reiziger. Mede uit het feit dat het een vrijwilligersvereniging is blijkt dat de organisatie
weinig bevoegdheden kent en vooral verantwoordelijkheid naar de reiziger draagt. De bevoegdheid
blijft dan ook beperkt tot het adviseren. Rover heeft in het ‘beleidsplan 2012 – 2016’ vooral het
belang van het openbaar vervoer in Nederland beschreven. Daarbij worden acht speerpunten als
‘prioriteiten’ genoemd (Rover, 2012). Bij al deze prioriteiten wordt vooral gehamerd op initiatief
nemen, advies/kritiek geven en actief blijven. Er is weinig richting en er zijn weinig middelen om de
gestelde hoofddoelen van de organisatie te bereiken.
De rol van het planconcept
Concluderend kan worden gesteld dat de vereniging Rover weinig (ruimtelijk) beleid heeft. Dit wordt
bevestigd door mevrouw Alferink (Persoonlijke communicatie 2 november 2015). Er wordt door
Rover in het beleid geen prioriteit gegeven aan stations waar knooppuntontwikkeling plaatsvindt.
Terwijl op stations waar dit gebeurt, in theorie en in de praktijk, mogelijkheden zijn voor een
organisatie als Rover om daar een bepaalde rol te vervullen. Rover bekijkt situaties vooral vanuit het
bevorderen van de kwaliteit voor het gehele openbaar vervoer. Zij doen dit vaak achteraf en niet in
mogelijke besluitvormingsprocessen rondom knooppunten. De vereniging geeft ad hoc advies over te
verbeteren punten in specifieke situaties. Rover maakt geenszins gebruik van knooppuntontwikkeling
als planconcept om richting te geven aan haar handelen.

43

44

5. Conclusie
In dit hoofdstuk vindt een terugkoppeling naar de eerder gestelde centrale vraag plaats. Om deze te
beantwoorden is deze opgesplitst in twee deelvragen. Daaropvolgend is kort teruggekoppeld naar de
hypothese die staat beschreven aan het eind van het tweede hoofdstuk. Vervolgens is gekeken of het
onderzoeksdoel is behaald. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een kritische reflectie op het
onderzoek.
5.1 Conclusie
Er wordt in deze paragraaf gekeken of de onderzoeksvraag afdoende is beantwoord. De centrale
vraag in dit onderzoek luidde als volgt:
“Welk beleid voeren verschillende actoren ten aanzien van knooppunten en in hoeverre
gebruiken zij knooppuntontwikkeling als planconcept om richting te geven aan hun
handelen in relatie tot knooppunten?”
Teneinde antwoord te geven op de centrale vraag, is deze eerst opgedeeld in twee deelvragen die
samen voor een afdoende beantwoording moeten zorgen. De eerste deelvraag luidde als volgt:
“Welk beleid voeren verschillende actoren ten aanzien van knooppunten?”
Naar voren is gekomen dat het gevoerde beleid van elke actor duidelijk zijn eigen kenmerken heeft
en er onderling verschillen bestaan. Dit wordt verklaard doordat deze actoren verschillende
doelstellingen hebben, die daarmee hun weerslag hebben op de beleidsinhoud. In de analyse zijn
een drietal overheden, twee spoorbeheerders en Rover aan bod gekomen, met elk hun eigen
(beleids)kenmerken. Hieronder wordt kort uiteengezet wat de kenmerken van dit beleid zijn, om
daarmee de eerste deelvraag te beantwoorden.
Als er wordt gelet op het ontwikkelen van knooppunten is de rol van de Rijksoverheid vooral
faciliterend. Zij benoemt alleen het belang van knooppunten in Nederland, maar voert hier zelf niet
intensief beleid op. Hierop aansluitend vindt de Rijksoverheid dan ook dat de mogelijkheden van
knooppuntontwikkeling vooral bij de gemeenten liggen. Voor de provincie Gelderland geldt dat zij de
gemeente als meest geschikte actor ziet. De rol van de provincie Gelderland in relatie tot
knooppunten is met name gericht op samenwerken, stimuleren en faciliteren. Zij heeft daarbij veel
aandacht voor haar ‘partners’. Bij ruimtelijke ontwikkelingen geeft zij veel ruimte aan haar
gemeenten. De provincie stimuleert daarbij met financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor
bepaalde ontwikkelingen rondom stationsgebieden. Er wordt daarbij weinig gestuurd op de
ontwikkeling van specifieke locaties. Voor handelingen die de provincie zelf doet, worden de
knooppunten vanuit het mobiliteitsaspect benaderd. Hierop kunnen zij namelijk zelf gericht sturen
door uitgeven van concessies. Gemeente Utrecht benoemt de ambitie om knooppunten beter te
ontwikkelen en beter te benutten. Dit komt ook nadrukkelijk terug in het ruimtelijk beleid. Zij noemt
hierbij vooral het creëren van een hoogstedelijk milieu. De structuurvisie waarin dit wordt
beschreven is echter verouderd. Het sturen op knooppunten wordt gedaan door gemeentelijke
bestemmingsplannen en via het stimuleren van private partijen door zelf publieke investeringen te
doen. De rol van de NS, als wordt gekeken naar de ontwikkeling van een knooppunt, is veel
omvattend. Ze heeft veel inspraak bij de inrichting van een stationsomgeving. Voor de organisatie
zelf is het uitbaten van de omgeving waarin de reiziger beweegt erg belangrijk. De organisatie ziet
voor zichzelf een belangrijke rol als (toekomstige) verbindende schakel weggelegd bij de ontwikkeling
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van stationsgebieden. Het meest recente beleid van de NS ondersteunt deze zienswijze. Net als de
NS speelt ProRail ook een cruciale rol. De organisatie ontwikkelt de OV-terminal en is de verbinding
tussen de omgeving en het spoor. Daarbij is ProRail voornamelijk vanuit het technische en
mobiliteitsaspect bij knooppunten betrokken. Het beleid onderstreept dat voor ProRail de spoor- en
netwerkwaarde van een knooppunt het belangrijkste aspect van knooppuntontwikkeling zijn. De
belangenvereniging Rover voert geen beleid dat is gericht op knooppunten. Kort samengevat
betekent dit dat op Rover en de Rijksoverheid na, de geanalyseerde actoren uitgebreid beleid voeren
in relatie tot knooppunten van openbaar vervoer.
Het eerste gedeelte van de centrale vraag heeft gediend om het tweede gedeelte te ondersteunen.
Met het beantwoorden van de tweede deelvraag wordt ook antwoord gegeven op de centrale vraag.
Deze tweede deelvraag luidde als volgt:
“… in hoeverre maken actoren gebruik van knooppuntontwikkeling als planconcept om richting te
geven aan hun handelen in relatie tot knooppunten?”
Vanuit het beleid op knooppunten is bij het drietal overheden, de twee spoorbeheerders en Rover
gekeken of en in hoeverre het planconcept ‘knooppuntontwikkeling’ richting geeft aan het handelen.
De Rijksoverheid maakt weliswaar gebruik van het begrip knooppunt maar ondersteunt het beleid
niet intensief met behulp van knooppuntontwikkeling als planconcept. Knooppuntontwikkeling
wordt als middel gezien om het doel, het realiseren van toplocaties, te behalen. Daarmee wordt de
cognitieve functie van knooppuntontwikkeling gedeeltelijk benut. De Rijksoverheid gebruikt het
planconcept verder niet om richting te geven aan zijn handelen. De provincie Gelderland doet dit
wel. De provincie stimuleert gemeenten om te ontwikkelen in de nabijheid van OV-knooppunten.
Deze stimulans wordt vooral financieel gedaan. Daarbij worden de gemeenten ook gestimuleerd
doordat de provincie investeert in de communicatie. Zij brengt NS, ProRail en gemeenten bij elkaar.
De provincie werkt met betrekking tot knooppunten samen met deze ‘partners’, hierbij lijkt zij vooral
een verbindende en stimulerende rol te hebben. De provincie gebruikt alle functies van
knooppuntontwikkeling als planconcept om richting te geven aan het handelen. Zij stimuleert
hiermee de gemeenten en zet deze aan tot handelen; de werkelijke impact van
knooppuntontwikkeling is echter niet onderzocht. In het ruimtelijk beleid van de gemeente Utrecht
komt nadrukkelijk terug dat de gemeente de ambitie heeft om knooppunten beter te benutten en
ruimtelijke ontwikkelingen in diens nabijheid te zullen doen. De gemeente handelt echter niet onder
verwijzing naar het planconcept.
Vanuit het onderzoek blijkt bij de tweede deelvraag dat bij het beleid op knooppunten vooral
overheden gebruik maken van het planconcept ‘knooppuntontwikkeling’. Voor de overheden die zijn
geanalyseerd geldt dat knooppuntontwikkeling als planconcept wel richting geeft aan de manier
waarop zou moeten worden ingegrepen in de sociaalruimtelijke werkelijkheid. Maar dat het
planconcept vervolgens, behalve bij de provincie Gelderland, geen concrete richting geeft aan het
handelen. Voor ProRail, de NS en Rover speelt knooppuntontwikkeling als planconcept geen rol in
het eigen ruimtelijk beleid. Voor de NS is het integraal denken in de ontwikkeling van knooppunten
cruciaal vanwege hun belang in het stationsgebouw en gebouwen op het stationsplein. ProRail voert
op knooppunten vooral vanuit het technische en mobiliteitsaspect beleid. Deze partijen zijn
belangrijke actoren bij knooppuntontwikkeling maar gebruiken dit planconcept niet om richting te
geven aan hun handelen.
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5.2 Hypothese
De stelling van Zonneveld en Verwest (2005), zij vinden dat planconcepten steeds meer onder druk
komen te staan, staat aan de basis van de hypothese dat planconcepten minder goed een bijdrage
kunnen leveren aan ruimtelijke vraagstukken, door hun abstracte karakter en de verandering van de
rol van actoren in besluitvormingsprocessen.
In de theorie is genoemd dat besluitvormingsprocessen in de ruimtelijke ordening steeds vaker
volgens het rondenmodel en niet volgens het fasenmodel verlopen. In de praktijk blijkt dat het
planconcept moeilijk grip krijgt op het beleid en op de besluitvorming. Actoren maken weinig gebruik
van het planconcept. De Rijksoverheid nam vroeger de leiding als centrale actor, ondersteund door
een planconcept. Dat is met betrekking tot het planconcept ‘knooppuntontwikkeling’ niet het geval.
Het lijkt dat, door de netwerkvorm van actoren bij ruimtelijke beslissingen, de rol van het
planconcept begint te vervagen. De provincie Gelderland lijkt echter een uitzondering op deze regel
te zijn. Zij mengt zich als partner bij de ontwikkeling van stationslocaties in het besluitvormingsproces
door financiële middelen ter beschikking te stellen ten behoeven van knooppuntontwikkeling. De
provincie Gelderland geeft richting via dit instrument, het Rijk heeft met de sleutelprojecten vroeger
zelf laten zien dat het planconcept ‘knooppuntontwikkeling’ wel richting kan geven aan het
handelen. Het planconcept werkte destijds via de communicatieve functie en handelingsfunctie wel
door in het besluitvormingsproces. Dit is te verklaren vanuit het fasenmodel waarbij de Rijksoverheid
de centrale actor is en daarmee drager van het planconcept. Hiermee kan niet de conclusie worden
getrokken dat de provincie Gelderland volgens het fasenmodel besluitvormingsprocessen leidt.
Daarvoor is verder onderzoek nodig. Echter, het laat wel zien dat planconcepten richting kunnen
geven aan het handelen van actoren. Wanneer conform het fasenmodel wordt gehandeld lijkt een
planconcept grip te kunnen krijgen op een besluitvormingsproces, maar wanneer een
besluitvormingsproces conform het rondenmodel loopt lijkt het ruimtelijk planconcept inderdaad
onder druk te staan.
5.3 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is een beeld schetsen van de rol van knooppuntontwikkeling als
planconcept binnen de Nederlandse ruimtelijke ordening. In de cases, vooral bij de overheden, zijn
de cognitieve functie en intentionele functie van het planconcept gevonden. De overige functies zijn
in mindere mate naar voren gekomen. Een uitzondering hierop is de provincie Gelderland. Bij deze
actor bezit knooppuntontwikkeling als planconcept alle functies die door Zonneveld (1991) zijn
beschreven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het planconcept knooppuntontwikkeling weinig
richting geeft aan het handelen van actoren en daarmee een geringe plaats in de Nederlandse
ruimtelijke ordening inneemt. Hiermee is de doelstelling niet helemaal gehaald, in de breedte zijn te
weinig overheden geanalyseerd om de rol van knooppuntontwikkeling als planconcept binnen de
Nederlandse ruimtelijke ordening echt duidelijk te schetsen. Het is niet generaliseerbaar genoeg.
Waarom moeten de verschillende overheden meer in de breedte worden geanalyseerd? Een
planconcept werkt wanneer een actor hier beroep op doet in haar handelen. Als actoren
daadwerkelijk grip willen krijgen op besluitvormingsprocessen met behulp van planconcepten
moeten zij de functies van een planconcept aangrijpen om daarmee richting te geven aan hun
handelen. Het lijkt te zijn bevestigd dat een planconcept, zoals Zonneveld (1991) benoemd, meer
geschikt is voor overheden dan andere actoren. Via het gebruiken van het planconcept trachten zij
beslissingen van anderen te beïnvloeden. Waar de overheden nog enigszins richting geven aan hun
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handelen op knooppunten geldt dit niet voor de andere actoren die beleid op knooppunten voeren.
Een overheid wordt gezien als de belangrijkste ‘planner’ en probeert de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen te coördineren. Overheden plannen en moeten daarbij andere overheden, maar ook
de markt betrekken. Belangrijk hierbij is om vooral de communicatieve functie van een planconcept
te benutten. De rol van een planconcept in de ruimtelijke ordening wordt vergroot wanneer het als
communicatief middel wordt gebruikt om andere actoren te stimuleren. Dit is bijvoorbeeld door het
Rijk gedaan met de sleutelprojecten. Mogelijk gebruik van het planconcept door andere gemeenten
en provincies dan Utrecht en Gelderland is in dit onderzoek niet onderzocht.
Het draait bij het gebruik van een planconcept om het creëren van draagvlak. Het Rijk voert nu gering
beleid op OV-knooppunten maar ziet wel de potentie die het planconcept daarbij heeft. De
Rijksoverheid moet de functies van een planconcept dus beter benutten om provincies of gemeenten
tot handelen aan te zetten, er moet draagvlak gecreëerd worden. De gemeenten regisseren
ruimtelijke ontwikkelingen, maar zij moeten vaak gestimuleerd worden door hogere overheden. Het
advies is om hieraan bij te dragen door gebruik te maken van communicatieve instrumenten. Een
innovatietafel zou bijvoorbeeld meer aandacht genereren, dit kan leiden tot meer bekendheid en dus
tot meer gebruik van het planconcept. Via deze wijze kan het planconcept meer richting geven aan
het handelen van actoren in de Nederlandse ruimtelijke ordening.
5.4 Kritische reflectie
De centrale vraag is in de conclusie opgesplitst in twee deelvragen. In de analyse komt duidelijk bij
alle actoren naar voren dat er een tweedeling is. Het zou voor zowel de lezer als de onderzoeker
overzichtelijker zijn geweest als dit eerder in het onderzoek duidelijk was gemaakt.
In het theoretische hoofdstuk worden twee theorieën besproken, de theorie van het planconcept en
de theorie van ruimtelijke besluitvormingsprocessen. Het is lastig om een compleet beeld te schetsen
van de rol van een planconcept dat wordt gebruikt door een bepaalde actor. In principe kan elke
actor in de Nederlandse ruimtelijke ordening een planconcept gebruiken om richting te geven aan
zijn of haar handelen. Het is onmogelijk om al deze actoren te analyseren. Uiteindelijk is uit de
theorie over planconcepten een manier gekozen om planconcepten te analyseren. Hierbij is vooral
gebruik gemaakt van de theorie van Zonneveld. De beschreven theorie helpt bij de inkadering van
een ruimtelijk planconcept. Daarbij kunnen vijf mogelijke functies worden toegekend aan
planconcepten. Dit is echter geen sluitend instrument, maar wel een richtlijn. Vervolgens is gekeken
naar de theorie rondom besluitvormingsprocessen. In dit onderzoek is een vrij algemene
beschouwing gemaakt van deze theorie. Wel is duidelijk geworden wat de rol van actoren in
ruimtelijke besluitvormingsprocessen is. Er is bij de uitwerking hiervan misschien niet genoeg
ingezoomd op besluitvormingsmodellen. Een concrete uitwerking had, achteraf gezien, meer kunnen
zeggen over de rol van het planconcept in een type besluitvormingsproces. Echter, er was dan
minder ruimte geweest om actoren in de breedte te analyseren om vervolgens wat te zeggen over de
rol van het planconcept in de ruimtelijke ordening. De theorie van het planconcept en het analyseren
van het planconcept in de breedte had de voorkeur.
Vervolgens is in de methoden de keuze gemaakt waarbij actoren, en niet concrete
besluitvormingsprocessen, centraal komen te staan. In andere woorden, actoren zijn gebruikt als
cases om het planconcept te analyseren. Het is hierbij de vraag in hoeverre een keuze voor het
analyseren van een besluitvormingsproces andere bevindingen zou hebben opgeleverd over het
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gebruik van het planconcept knooppuntontwikkeling. Misschien was de keuze voor
besluitvormingsprocessen effectiever geweest om de functies van het planconcept te kunnen
analyseren. Er was dan meer gekeken naar het handelingsaspect van actoren en niet naar het beleid
dat zij voeren. De geanalyseerde documenten konden aangevuld worden met notulen, besluiten en
andere documenten met betrekking tot een geselecteerd besluitvormingsproces. Hieruit zou dan de
invulling van het planconcept beter naar voren kunnen komen. Een planconcept dat gebruikt wordt
door een actor kan niet volledig worden geanalyseerd door alleen naar het geschreven beleid te
kijken. Een ander nadeel van deze methode is dat het beleid is bestudeerd en beschreven terwijl er
geen echte diepgang is gevonden. De actoren zijn in sommige opzichten te ‘globaal’ gescand. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de actor (provincie Gelderland) waarbij gevonden is dat het planconcept
richting geeft aan het handelen. Er zou meer diepgang gevonden zijn wanneer één type actor zou zijn
gekozen, om vervolgens van daaruit meerdere cases te selecteren. Denk hierbij aan meerdere
provincies of meerdere gemeenten. In een dergelijke situatie zou het misschien beter passen om
actoren/cases onderling te vergelijken met betrekking tot het analyseren van een planconcept. Aan
de andere kant is er met de in dit onderzoek gebruikte methode een breder beeld van de
Nederlandse ruimtelijke ordening geschetst.
Achteraf is de keuze voor actoren, in plaats van besluitvormingsprocessen, een verkeerde geweest.
Ook is achteraf gebleken dat voor ProRail, de NS en Rover knooppuntontwikkeling als planconcept
geen rol speelt. Zij zijn geen drager van het planconcept; de ruimtelijke ordening is dan ook vooral
een taak voor overheden. Deze uitkomst is natuurlijk niet te voorspellen, maar heeft er wel voor
gezorgd dat de theorie van het planconcept niet gekoppeld kan worden aan het beleid van deze
actoren.
Achteraf blijkt altijd dat bepaalde aspecten van een onderzoek beter kunnen. Een onderzoek is een
leerproces op zichzelf maar is zelf ook onderdeel van een groter leerproces.
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Bijlage 1
Interviewlijst:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Michel Duinmayer – Senior Beleidsadviseur
06 - 09 – 2015
Provincie Gelderland
Huibert Verdoold – Beleidsmedewerker
18 - 08 – 2015
Gemeente Utrecht
Siert de Vos – Directiesecretaris / Projectorganisatie Stationsgebied
25 - 08 – 2015
NS Stations
Mieke Verschoor – Asset Developer Real Estate bij NS Stations
17 - 08 – 2015
ProRail
Rosalie Nijenhuis – Coördinerend Projectmanager Stations
16 - 11 – 2015
Rover
Liesbeth Alferink – Penningmeester Rover
02 - 11 – 2015
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Bijlage 2
Interview Guide
Centrale doel:
“Onderzoeken welk beleid actoren voeren op de ontwikkeling van knooppunten en wat hierbij de rol is
van het planconcept knooppuntontwikkeling om richting te geven aan hun handelen, teneinde een
beeld te schetsen van de rol van knooppuntontwikkeling als planconcept binnen de Nederlandse
ruimtelijke ordening. ”
1. Introductie
o Reden en afbakening interview
o Opgenomen en gepubliceerd
o Structuur van het interview
2. De communicatieve functie
o Probleemdefinitie van waaruit het planconcept wordt gebruikt door de
organisatie.
o De mate waarin en de manier waarop gebruik wordt gemaakt van een visuele
ruimtelijke verbeelding.
3. De Intentionele functie
o Ligt de focus van het planconcept op de ontwikkeling van één groot knooppunt
of op de hoeveelheid aan knooppunten.
o Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie waarvoor gebruik wordt
gemaakt van het planconcept.
o Wat is de potentie van het planconcept.
o Wat zijn de succes- en probleemfactoren van het planconcept.
4. De cognitieve functie
o Wat is de ruimtelijke schaal van waaruit het planconcept wordt bekeken.
o In hoeverre staat bij het planconcept de reiziger centraal.
o In hoeverre ligt het verband bij knooppuntontwikkeling zo, dat stedelijke
ontwikkeling geconcentreerd moet worden rondom stationlocaties, om het OV
verder te ontwikkelen/stimuleren.
o In hoeverre is de bereikbaarheid van een stationslocatie van invloed op het
grondgebruik van een stationslocatie.
o In hoeverre heeft knooppuntontwikkeling als doel stedelijke ontwikkelingen met
verschillende functies te realiseren.
o Hoe moeten/worden verschillende knooppunten op elkaar worden afgestemd.
o Welke normen en waarden in de organisatie liggen ten grondslag aan het
planconcept.
5. De handelingsfunctie
o Wordt er bij ontwikkeling van stations meer op het proces of meer op het
eindproduct gestuurd.
o Wat zijn de handelingsbevoegdheden.
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o
o
o

Wordt er gebruik gemaakt van regulering en hoe.
Wordt de markt gestimuleerd via financiële en/of non-financiële compensatie.
Op welke wijze wordt de samenwerking tussen private en publieke actoren
geïnitieerd.

6. De institutionele functie
o Wat is de invloed van de bottom-up benadering in de Nederlandse ruimtelijke
ordening.
o Hoe ziet de organisatie het samenwerkingsverband en de taakverdeling met
andere organisaties en overheidsinstanties.
o Worden er restricties of mogelijkheden geboden vanuit andere actoren
(juridisch/financieel).
o Ligt de focus van het planconcept op mobiliteit of op ruimtelijke ontwikkeling en
in hoeverre zijn deze te zien als separate beleidsvelden.
o In welke mate werken individuen samen op het gebied van mobiliteit en/of
ruimtelijke ordening.
7. Afsluiting
o Samenvatting belangrijkste punten
o Zelf nog wat toe te voegen?
o Bedanken

57

