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De nieuwe wet

D Oor het gebrek aan aan·
. dacht van de media kun

je samen heel consrruc·
tiefaan zo'n wet werken. 'to re·
lativeerde het PvdA-Kametlid
yerdaas vorig week zijn eigen
ongenoegen over de publieke
stilte waannee de nieuwe Wet
Ruimtelijke Ordening (WRO) is
omgeven. Voor wie het is ant
gaan: de Tweede Kamer stemt
J<:omende week over deze Vlet,
die op ~eer brede steun kaft re.
J<enen. De WRü IJlDet het voor
ae burger en gemeente eeJl
stuk eenvoudiger maken om
~nel te bouwen wat zij gra)g
willen, Zonder lastige potttnkij
kers uit Den Haag en het pro-

vinciehuis. Er wordt zoveel
overhoop gehaald dat een spe
ciale invoeringswet nodig is om
alles in goede banen te leiden.
Zo moeten veertig andere wet
ten op de nieuwe WRü worden
afgestemd. Sybilla Dekker zal
ongetwijfeld alles op alles zet
ten om deze wetten voor de par·
lementsverkiezingen van 16
mei 2007 in het staatsblad te
krijgen en haar ministerschap
van Vrom daarmee te bekro
nen. Want je weet het maar
nooit. De vijfde nota ruimtelij·
ke ordening ging vlak voor de
eindstreep tenander in de Sre·
brenica-erisis die het vroegtijdi
ge einde van het paarse kabinet
betekende. Ik zje het nog gebeu
ren: het briefje van Kok dat mi·
nister Jan Pronl<. tijdens het fi·
nale debat over zijn nota kreeg

toegeschoven met de opdracht
zich te komen verantwoorden
voor zijn uitspraken over het
Dutchtbatdrama. Toen Pronk
zich drie kwartier later naar
het torentje begaf was het ook
gedaan met zijn strakke bouw
beleid. Inmiddels heerst de vrij
heid van Dekkers Nota Ruimte.
die nu in het keurslijfvan de
WRO is gedrongen. Belangrijke
verandering is dat een bestem
mingsplan geen goedkeuring
meer behoeft van de provincie.
In plaats daarvan krijgt de pn>
vincie het recht een gemeente
voor te schrijven hoe een be
stemmingsplan er uit moet
zien. Ook kan zij het lokaal be·
stuur met een aanwijzing over·
nllen als dat provinciaal beleid
aan de laars lapt. Alleen het
SGP·kamerlid Van der Vlies

hield een pleidooi voor behoud
van het 'bij uitstek eenvoudige
en effectieve instrument van de
proviciale g:oedl<euring'. Dek·
ker had er geen boodschap aan.
Dat haar wet door concessies
wat ingewikkelder is gewor
den. neemt zij op de koop toe.
Van der Vlies vreest dat de pro
vincie in praktijk via de achter·
deur alsnog: fors ingrijpt in het
lokale ruimtelijk beleid. Een
aanwijzing? Het zal er niet van
komen. De provincie manifes
teert zich straks louter nog als
makelaar io het buitengebied
en laat de ~emeentenverder
hun gang gaan. Om met gede
puteerde ~üpp te spreken: als
ze hun dorpen democratisch ge
legitimeertl willen verknallen,
is dat hun "aak. Dus geen gratis
adviezen ll1eer vanuit het pro-

(c.J1- 02- Ob

vinciehuis om menig ranlme
lend bestemmingsplan nog wat
op te krikken en de gemeente
daarmee een afgang bij de Raad
van State te besparen. Ook de
gevleugelde woorden: 'het mag
niet van de provincie', zullen
uit het lokale vocubulair ver
dwijnen. Nu nog geeft de Maas
drielse politiek de provincie
Gelderland de schuld dat er zo
weinig kan in haar buitenge
bied. Nochtans stemt de ge
meenteraad volgende week
vóór het nieuwe bestemmings
plan dat de industriële expan
sie nog enigzins in toom houdt.
'Anders keurt de provincie ons
plan net als in 2003 volledig ar,
luidt het motief om allerlei
wensen van mensen niet te ho
noreren. Hoewel voor de Maas·
drielse ondememerslust met

de nieuwe WRO goudE
lijken aan te breken, IJ

vergeten worden dat Po

zelf de weg naar de vri
hadden gemarkeerd. ~
lid Hooijmans regelde
eind van zijn wetholld
een groot dijkhuis. Zij
fabrikant in champigJj
bouwde op een agrarü
perceel een landhuis d
burgelWoning wordt t
Wethouder Verhoecla
CDA-kandidaat, bOUWI
dijks aan de Maas bij ~

waardense fabriekscOl
Hogewaard een bedrijj
die dat niet is. In het n
plan buitengebied WOl
pand nu naar waarheL
merkt als burgeIWoniJ
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