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Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten 

Stellingen 

1. Het gegeven dat in Nederland de doorwerking van de planologische beleidsvoering op het 

functioneren van vastgoedmarkten afwijkt van die in veel andere landen is met name, maar niet 

uitsluitend toe te schrijven aan de sterke Nederlandse traditie van actief grondbeleid.   

 

2. De kwalificatie comprehensive integrated approach die in de internationale literatuur aan de 

Nederlandse ruimtelijke ordening wordt toegekend (EU Compendium 1997) is inmiddels steeds 

minder van toepassing. 

 

3. Ruimtelijke rechtvaardigheid en regionale economische gelijkheid – zowel beleidsmatig nagestreefd 

als de inzet van lokale en regionale lobby’s –  hebben bijgedragen aan een vlak Nederlands 

vastgoedlandschap, waarin weinig kwaliteits-, prijs- en rendementsverschillen bestaan.  

 

4. Sinds 2012 bestaat de bijzondere situatie dat de rijksoverheid over het planologische 

instrumentarium beschikt om zich overal mee te bemoeien, maar nagenoeg geen planologisch beleid 

meer heeft dat aanleiding zou kunnen zijn voor rijksinterventies.  

 

5. Nationale planologische beleidsvoering heeft gevolgen voor de structuren in vastgoedmarkten en 

voor de context waarin investeringsbeslissingen tot stand komen.  

 

6. Om de bovenlokale coördinatie en beleidsafstemming in planontwikkeling en vastgoedrealisatie te 

versterken, dient de rol van het provinciaal bestuur in de planologische beleidsvoering te worden 

verstevigd.  

 

7. Het onderscheid tussen marktinformatie (losse feiten) en marktkennis (gestructureerde feiten) kan 

niet genoeg worden benadrukt.  

8. Alleen de rijksoverheid is in staat om een grotere transparantie te bevorderen in commerciële 

vastgoedmarkten. 

9. Het structurele overaanbod in de kantorenmarkt is ook een planologisch probleem. 

 

 


