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DE STEDELIJKE PERIFERIE EN NIEUWE AGENDA’S  
VOOR STEDELIJKE TRANSFORMATIE

De periferie van steden is verworden tot een zeer dynamische 

ruimte. De bestendiging van policentrische stedelijke patronen en 

de ontwikkeling van regionale sub-centra stellen planners voor 

fundamentele vragen. In tijden van teruglopende economische groei, 

vastzittende vastgoedmarkten en postmoderne leefstijlen van  

huishoudens moet de ruimtelijke ordening haar instrumenten en 

manieren van interventie ten opzichte van deze nieuwe ruimtelijke 

dynamiek herdefiniëren. De innovatieve kracht van de periferie 

staat of  valt met twee specifieke uitdagingen. Ten eerste is er de 

noodzaak  de nieuwe ruimtelijke kwaliteiten in deze buitengebieden 

te definiëren, vast te leggen en hiermee te experimenteren. Ten 

tweede gaat het om het nastreven van betere afstemming van ruim-

telijk beleid over bestuurlijke grenzen  en het ‘institutionaliseren’ 

van policentrische concepten.   

Dit proefschrift onderzoekt de politieke processen achter de 

verandering van de stedelijke periferie. Het onderzoekt hoe de be-

langrijkste planningsactoren hun relaties opnieuw vormgeven om 

te kunnen beantwoorden aan de nieuwe verhoudingen tussen  

centrum-stedelijke locaties en perifere gebieden. Het probeert te 

begrijpen waarom, gegeven de specifieke ruimtelijke, functionele 

en economische condities van de hedendaagse metropool, bepaalde 

planningsmethoden ten aanzien van de ontwikkeling van de peri-

ferie zich succesvol ontwikkelen terwijl andere falen in de uitda-

gingen van collectieve actie. De hypothese is dat de meest bevorder-

lijke planningsconcepten en strategieën voor buitengebieden zich 

richten op het onderling afstemmen van de planningsstrategieën 

van centrale gemeenten, nationaal ruimtelijk beleid en regionaal 

opererende marktpartijen.

Het onderzoek richt zich op drie grote herontwikkelingsprojec-

ten in de metropolitane regio’s van Parijs, Amsterdam en Milaan, 

respectievelijk Paris Nord-Est, Amsterdam Noordwest (Zaan-IJ en 

Noordelijke IJ-oevers) en Milaan-Sesto San-Giovanni ex-Falck. Het 

kijkt naar de politieke spanningen en dilemma’s achter het ruim-

telijk beleid voor deze gebieden. 
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GEVARIEERDE ANTWOORDEN OP DE ONTWIKKELING  
VAN DE PERIFERIE

Het empirisch onderzoek naar deze drie projecten laat zien dat er 

verschillend wordt omgegaan met de uitdagingen van perifere ont-

wikkeling. Ondanks dat de regio’s een op economische groei gericht 

beleid delen, variëren lokale agenda’s in implementatie technieken, 

planning proces en onderwerpen die op de agenda staan. Er zijn 

drie typen van stedelijke ontwikkeling te onderscheiden:

Cross-border: in Parijs werd de fysieke ontwikkeling van de periferie 

ingezet als middel om de diepgewortelde contrasten tussen de cen-

trumstad en haar banlieu te slechten. Intergemeentelijke ontwik-

kelingsprojecten in de sterk verstedelijkte agglomeratie staan nog 

in de kinderschoenen maar experimenten met zowel een bottom-up 

(Paris Métropole) als top-down  (Grand Pari(s)) aanpak zijn momen-

teel in uitvoering. In Paris Nord-Est wordt, met Parijs als aanjager, 

op een innovatieve manier omgegaan met ruimtelijke, politieke en 

ideologische fragmentatie door middel van een gecentraliseerd 

project. Een coalitie bestaande uit politici van de kernstad, omrin-

gende gemeenten, de regionale overheid en marktpartijen gebruikt 

Paris Nord-Est voor een bredere metropolitane agenda. Het project 

draait om een aantal gecoördineerde interventies, geleid vanuit de 

gemeente Parijs: een nieuwe tramverbinding rondom de stad die 

dwars door gemeentelijk grenzen snijdt, de ontwikkeling van een 

wijk die binnen twee gemeentes valt; en de publiek-private heront-

wikkeling van een beeldbepalend gebouw. Het project wordt moge-

lijk gemaakt door de directe inbreng van ontwikkelaars die ook 

elders in het noordoosten van de Parijse regio investeren.  

Isolated peripheral development: De herontwikkeling van Sesto San-

Giovanni (ex Falck) laat een lokaal-georiënteerd plannings proces 

zien dat lijdt onder de patstellingen tussen ontwikkelaars en de 

lokale politiek. De uitdaging is de balans te vinden tussen de nood-

zaak een risicovol project te starten, de politieke wens om klein-

schalige industriële werkgelegenheid in de stad te behouden en om 
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te gaan met sociaaleconomische veranderingen in het gebied. De 

lokaal sterk ingebedde linkse politieke meerderheid botst met grote 

ontwikkelaars als het gaat om mogelijke ontwikkelingsscenario’s: 

het proces is doordrenkt van ideologische overwegingen. De (meest 

recente) onderhandelingen over de oplossing van deze plannings 

vraagstukken lijden onder het plannings proces dat los staat van 

bredere veranderingen in regionale ontwikkeling en metropolitane 

bestuursvormen.  

Organic development: in de metropoolregio Amsterdam heeft de 

noordwestelijke periferie zich ontwikkeld tot een ruimte voor poli-

tieke en planologische experimenten. Recente pogingen om tot een 

lange termijn visie voor het gebied te komen hebben echter niets 

opgeleverd. Vandaag de dag is het project een allegaartje van klein-

schalige ingrepen rond het Noordzeekanaal die proberen een balans 

te vinden tussen industrieel gebruik, woningbouw en milieueisen. 

Tegelijkertijd is het noordwesten van de regio bestemd voor  

grootschalige woningbouw, creatieve economie, flexibele productie-

milieus en de ontwikkeling van nieuwe stedelijkheid. De huidige 

organische aanpak geeft flexibel invulling aan ontwikkeling binnen 

onzekerheid. Deze aanpak geeft echter geen antwoord op fundamen-

tele dilemma’s omtrent de lange termijn planning van de metropool-

regio Amsterdam. Deze dilemma’s zijn van belang voor het gebruik 

en de legitimiteit van bestaande bestemmingen en milieunormen 

(regulerings dilemma), de inschatting van het risico van lange  

termijn publieke investeringen (ruimtelijke investeringsdilemma) 

en de noodzaak de ontwikkelingsprioriteiten van de gehele stede-

lijke regio te heroverwegen (interventie dilemma).

DE POLITIEKE UITDAGINGEN VAN PLANOLOGISCHE INNOVATIE

Om deze verschillen in aanpak te verklaren richt het onderzoek zich 

op hoe politieke dynamiek en veranderende electorale verhoudin-

gen zich verhouden tot de marktvraag in deze gebieden. De belang-

rijkste actoren hierin zijn de rijks- en regionale overheid (en hun 
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ruimtelijk beleid), de kerngemeente (en hun visie op de regio) en 

de grote ontwikkelaars (en hun inschattingen van waar winst valt 

te behalen).

De drie cases laten sterke verschillen in het politieke speelveld 

zien. Desalniettemin leert de vergelijking dat, ondanks verschillen 

in politieke context, de ontwikkeling van de periferie gebaat is bij 

een convergentie van de belangen van deze meest voorname actoren. 

Tegelijkertijd kan juist een conflict de basis vormen om de ontwik-

keling van de periferie actief  op te pakken. In alle gevallen is de 

aard van de relaties bepalend voor het uiteindelijke plannings 

resultaat. 

Inter-gemeentelijke ontwikkeling in Parijs komt voort uit de 

politieke en electorale tegenstellingen in de noordelijke periferie 

van de regio. Links heeft daar nieuwe allianties gesloten met de 

Communistische Partij die een meerderheid heeft in de noordelijke 

banlieue.  Het doel van deze politieke allianties is tegenwicht te 

bieden aan rechts-georiënteerd rijksbeleid. Op deze manier wordt 

de periferie dus een politiek onderwerp waar de twee dominante 

ideologieën lijnrecht tegenover elkaar staan. Binnen deze confron-

tatie zoekt de progressieve coalitie in Parijs naar nieuwe sociale 

agenda’s, waarbij zij grote ontwikkelende partijen aan haar zijde 

vindt. Het is deze convergentie tussen electorale belangen van lo-

kale politieke groepen en economische ambities van ontwikkelaars 

die het mogelijk maakt van de ontwikkeling over gemeentelijke 

grenzen een planningsdoel te maken. 

De isolatie van Sesto San-Giovanni is symptomatisch voor de 

parochiale politiek in de Milanese regio. Het lokale linkse bestuur 

ziet het project als een lokale aangelegenheid om zo politieke zeg-

genschap over het gebied te behouden. Zij richt zich daarbij vooral 

op het beschermen van de lokale arbeidersklasse. Deze benadering 

wordt in de kaart gespeeld door een monocentrische strategie vanuit 

Milaan die zich vooral richt op het versterken van het centrum van 

de competitieve regio. Deze scheiding wordt verder versterkt door 

bestuurlijke scheidslijnen. Sesto San-Giovanni probeert nog altijd 

haar positie als een gemeente voor de arbeidersklasse te behouden 
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terwijl Milaan een van de eerste gemeenten was waar liberaal 

rechts opkwam. Pogingen tot het smeden van coalities gingen niet 

gepaard met een overweging van de politieke voordelen die gecoör-

dineerde ontwikkeling met zich mee zouden kunnen brengen. 

De organische ontwikkeling van het noordwesten van 

Amsterdam is symptomatisch voor de onzekerheid waarin de  

metropoolregio Amsterdam, en vooral het Noordzeekanaalgebied, 

verkeert. Op regionaal en nationaal niveau wordt er sterk voor het 

project gelobbyd door de linksgeoriënteerde partijen in Amsterdam, 

Stadsdeel Noord en de gemeente Zaanstad. De afnemende invloed 

van conservatieve stromingen binnen deze partijen (traditioneel 

sterk verweven met de havenindustrie) biedt mogelijkheden om 

veranderingen in het gebied te initiëren.  

Desalniettemin dient zich een confrontatie binnen de 

Amsterdamse gemeenteraad aan rond de mogelijke groeiscenario’s. 

Er is een sterke tegenstelling tussen haven- en industriegeoriën-

teerde partijen en actoren die pleiten voor een voortvarende aanpak 

van de transformatie. De houding van de rijksoverheid verergert 

deze onzekerheid waardoor een eenduidige aanpak onmogelijk 

wordt. Zij vragen om stedelijke groei terwijl zij tegelijkertijd  

woon- en milieubeleid decentraliseren.  De Rijksoverheid speelt 

steeds meer een meta-governing rol door het gebruik van softe plan-

ningsinstrumenten. Gegeven deze omstandigheden dient zich in de 

noordwestelijke periferie van Amsterdam de mogelijkheid aan om 

de institutionele basis van de ruimtelijke ordening op de politieke 

agenda te zetten. Concreet gaat het dan om de relatie tussen zone-

ring en bottom-up ontwikkelingen, het vormgeven aan nieuwe 

vormen van publieke investeringen en nieuwe rekenmethoden voor 

lange termijn rendement en de noodzaak tot het herdefiniëren van 

de rol van publiek-geïnitieerde projecten in regionaal ruimtelijk 

beleid. 
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DE ROL VAN POLITIEKE DYNAMIEK IN HET PLANNEN  
VAN ZICH ONTWIKKELENDE RUIMTE

De conclusies van deze drie casestudies kunnen in drie punten 

worden samengevat. Deze conclusies kunnen niet worden gegene-

raliseerd naar andere projecten dan die zijn onderzocht maar  

kunnen wel het beginpunt vormen voor nieuwe hypothesen omtrent 

de politiek van ruimtelijke ontwikkeling.

— De periferie is een politiek construct. De ontwikkeling van 

policentrische regio’s is niet enkel het gevolg van verande-

rende investeringsbeslissingen maar ook het resultaat van 

politiek en bestuurlijke strategieën. Dergelijke overwegin-

gen kunnen afwijken van gangbare ambities ten aanzien 

van economische groei en kunnen zelfs ontwikkelingen 

belemmeren. Lokale politiek heeft de neiging conservatief  

te reageren wanneer zij geïsoleerd is maar kan juist met 

nieuwe planningsmodellen experimenteren wanneer zij 

onder politieke druk staat.  In vele gevallen wordt de peri-

ferie gebruikt om specifieke politieke opvattingen ten aan-

zien van regionale ontwikkeling uit te spelen.  

— De periferie als planningsobject staat onder spanning. De 

ontwikkeling van ruimtelijke ambities ten aanzien van 

buitengebieden vraagt om een herschikking van bestaande 

machtsstructuren. Nationale en bovengemeentelijke actoren 

zijn in weerwil van de recente decentralisatie nog altijd 

belangrijke spelers. Zij worstelen lokale dynamiek een plek 

te geven en tegelijkertijd de economische potentie van peri-

fere gebieden te verwezenlijken. In het beleid ten aanzien 

van de ontwikkeling van perifere gebieden zijn kernsteden, 

reagerend op de versterkte dynamiek in hun omgeving, nog 

altijd machtige actoren. Tegelijk worden ook randgemeen-

ten steeds actiever in regionaal bestuur maar hun positie  

is nog altijd niet volwaardig en voornamelijk reactief  en  

afhankelijk van andere partijen.
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— De periferie als een laboratorium voor nieuwe planning  

paradigma’s. De nieuwe uitdaging ten aanzien van perifere 

gebieden raakt aan de fundamenten van ruimtelijke ontwik-

keling. Traditionele definities ten aanzien van centrum en 

periferie, grenzen en stedelijkheid werken slechts verwar-

rend. Deze vraagstukken zijn niet enkel van organisatori-

sche aard maar raken aan wat het betekent regionale groei 

te sturen in tijden van stagnerende groei en dwars door 

bestaande bestuurlijke grenzen heen. Dit onderzoek laat 

zien dat de veranderende periferie plaats kan bieden aan 

politieke experimenten met nieuwe planningsconcepten en 

-instrumenten en met nieuwe vormen van ontwerp .Verder 

onderzoek zou zich met name moeten richten op innovatie 

in de financiering van vraaggerichte planologie, gecontex-

tualiseerde toepassing van regelgeving en de nieuwe rol van 

publieke actoren in de ruimtelijke ontwikkeling door middel 

van projecten. Dit is echter niet mogelijk zonder een discus-

sie van partijen met bestuurlijke macht over de fundamen-

tele instituties van de ruimtelijke ordening zoals de definitie 

van economische groei, de bewijskracht van kosten- 

batenanalyses ten aanzien van spontane ontwikkelingen en 

de positionering van buitengebieden binnen metropolitane 

bestuursorganen. 


