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Voorwoord

Parallel aan de start van het International New Town Institute per 1 november 2008 heeft 
de Gemeente Almere, met het oog op de financiering van de Schaalsprong van Almere, 
opdracht gegeven aan dit nieuwe instituut voor een quick scan van de financiering van 
nieuwe steden. In onderling overleg is besloten deze quick scan te richten op Zoetermeer 
en Leidsche Rijn in Nederland, Marne-la-Vallée nabij Parijs en Milton Keynes, halfweg Londen 
en Birmingham.

Dit onderzoek is de eerste opdracht die aan het instituut is verstrekt. Wij zijn Almere 
erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De opdracht heeft ook direct de spanning 
blootgelegd tussen het uitvoeren van een onderzoek, dat zonder meer een interessant en 
nuttig onderwerp voor een promotieonderzoek van vier jaar zou zijn en het tijdschema 
van de opdrachtgever, die de resultaten van het onderzoek liefst in vier weken beschikbaar 
krijgt.

Wij zijn als instituut bovendien bijzonder verheugd over de aard van de opdracht. Deze raakt 
de kern van waar het instituut voor is opgericht: verzamelen, verwerken en verspreiden van 
kennis over de ontwikkeling van bestaande en toekomstige nieuwe steden. Deze quick scan 
van de financiering van nieuwe steden heeft ook belangrijke informatie verschaft over de 
wisselwerking van ruimtelijk-structurele, bestuurlijk-organisatorische en financiële aspecten. 
Deze kennis komt niet alleen de opdrachtgever ten goede, maar draagt ook bij aan de kennis 
en inzicht die het instituut kan verspreiden onder andere nieuwe steden.

Het onderzoek is uitgevoerd door prof. ir. D.H. Frieling, die als kwartiermaker bij 
de voorbereiding van het instituut was betrokken, in samenwerking met drs. L.M.G. 
Groenemeijer van ABF Research en drs. C. van Campen en met prof. dr. L. van Leeuwen als 
adviseur.

Michelle Provoost,
Directeur INTI

Almere, december 2008
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Samenvatting

Met het oog op de financiering van de Schaalsprong van Almere heeft een quick scan 
plaatsgevonden van de financiering van de nieuwe steden Leidsche Rijn (40.000 inw.), 
Zoetermeer (120.000 inw.), Marne-la-Vallée (280.000 inw.) en Milton Keynes (230.000 inw.). 
Meer inzicht in de financieringsconstructies van nieuwe steden elders zou nuttig kunnen zijn 
voor het tussen Almere en het Rijk overeen te komen Integraal Afspraken Kader. 

Gebleken is dat binnen de beschikbare tijd over de Nederlandse voorbeelden moeilijk 
gebiedsgebonden financiële informatie kon worden verkregen. Voor Zoetermeer deed 
de snelle groei zich voor onder het regime van het toenmalige ‘groeikernenbeleid’. 
Achterhalen hoe destijds de financiële regelingen waren en welke effecten deze hadden 
zou uitvoerig archiefonderzoek hebben gevergd. Voor Leidsche Rijn is (ook via internet) 
overzichtelijke financiële verslaglegging beschikbaar, zowel in de vorm van jaarlijkse 
uitgebreide bestuursrapportages als in de vorm van summiere overzichten in de Utrechtse 
gemeentebegroting. Maar zonder bijbehorende cartografische informatie zijn de bedragen 
niet te lokaliseren. Ook is de herkomst van de financieringsbronnen (destijds opgenomen in 
het Vinex-convenant) in deze overzichten niet gespecificeerd.

De ervaringen in Marne-la-Vallée zijn vergelijkbaar met die in Leidsche Rijn. Ook In Marne-
la-Vallée wordt jaarlijks een Rapport d’Activité uitgebracht (ook via internet beschikbaar) 
met een zeer gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde productie en een samenvattend 
overzicht van de kasstromen en een balans van de grondexploitatie. De website van 
Marne-la-Vallée omvat echter geen jaarlijkse begroting. In Milton Keynes wordt jaarlijks een 
voortschrijdend Business Plan voor de komende vijf jaar opgesteld (eveneens via internet 
beschikbaar). Dit plan geeft gedetailleerde informatie over vele honderden projecten met 
bijbehorende fasering en financieringsbronnen. Daar is echter op de website geen jaarverslag 
aangetroffen.

Deze ervaringen hebben geleid tot een herziening van de onderzoekvraag. De aanvankelijke 
vraag was het leveren van een vergelijkend overzicht van de vier geselecteerde nieuwe 
steden met betrekking tot de investeringen ten laste van de gemeente (via grondexploitatie) 
en die ten laste van het Rijk (voor randvoorwaardelijke investeringen). Deze cijfers bleken 
binnen de gestelde termijn alleen voor Milton Keynes beschikbaar. Bij nader inzien leidt de 
quick scan tot een bredere vraag, namelijk: het leveren van een vergelijkend overzicht van 
de wijze van samenwerking tussen rijk en gemeenten bij de ontwikkeling van nieuwe steden. 

De werkwijze blijkt in Nederland heel anders dan in Frankrijk en Engeland. 
In Nederland berust de werkwijze op een principiële scheiding van bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheden tussen rijk en gemeente. Het rijk bepaalt een groeitaak, de gemeente 
voert deze uit. Voor onderdelen van de groeitaak zijn rijkssubsidieregelingen van kracht. 
Deze lopen via verschillende departementen: VROM voor bijzondere locatiesubsidies en 
bodemsanering, V&W voor openbaar vervoer, LNV voor groenstructuren en verplaatsing 
van glastuinbouw, BZK voor een ‘verfijningsregeling groeikernen’ in het Gemeentefonds. De 
uitvoering van de groeitaak vindt plaats op basis van een tienjarig Vinex-convenant, waarin de 
toepassing van deze subsidieregelingen op de Vinex-locatie wordt gespecificeerd, gekoppeld 
aan de verplichting van de gemeente om de groeitaak binnen de gestelde termijnen ook uit 
te voeren. 
In Frankrijk en Engeland berust de werkwijze op pragmatische samenwerking. Alle 
betrokken bestuursorganen zetten hun van toepassing zijnde wettelijke en financiële 
mogelijkheden in voor een gemeenschappelijk resultaat. Daarbij zijn er vervolgens weer 
aanzienlijke verschillen tussen het Franse en het Engelse model. 
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In dit rapport wordt aan de hand van Leidsche Rijn, Marne-la-Vallée en Milton Keynes een 
schets gegeven van deze verschillende werkwijzen, in het bijzonder met betrekking tot de 
ruimtelijk-structurele, bestuurlijk-organisatorische en financiële aspecten ervan.

De onderstaande schema’s verhelderen de overeenkomsten en verschillen tussen de wijze 
waarop in deze drie landen nieuwe steden worden ontwikkeld. In Nederland is de gemeente 
de centraal verantwoordelijke partij in deze ontwikkeling. In Frankrijk is het een speciaal 
voor dit doel opgericht openbaar ontwikkelingsorgaan, Etablissement Public d’Amenagement 
onder gezamenlijk lokaal/regionaal/nationaal bestuur. In Engeland is het een combinatie van 
een lokale tak van een nationaal agentschap (onder een maatschappelijk breed samengesteld 
bestuur) en gebiedsontwikkeling door particuliere grondeigenaren.

Opdracht

In het kader van het ruimtelijk rijksbeleid heeft het kabinet in 2005 besloten tot een 
‘Schaalsprong’ van Almere. De nieuwe stad staat daarmee voor de opgave om de huidige 
omvang in ruim 20 jaar tijd grosso modo te verdubbelen van 185.000 inwoners nu naar 
350.000 inwoners in 2030. De bijbehorende taakstelling is gespecificeerd in de vorm van 
60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen. In het kader van het Urgentieprogramma 
Randstad wordt voor deze opgave gewerkt aan een Integraal Afspraken Kader (IAK) tussen 
het Rijk en de Gemeente Almere om de realisatie van deze taakstelling veilig te stellen. Over 
dit IAK dient in de loop van 2009 tussen gemeente en rijk overeenstemming te worden 
bereikt. De Projectdirectie Schaalsprong Almere (PSA) overweegt om in dat perspectief 
een vergelijkend onderzoek te laten doen naar de financiering van nieuwe steden in 
binnen- en buitenland. In het bijzonder is daarbij de vraag aan de orde welke investeringen 
ten laste van de grondexploitatie (en dus van de gemeente) worden gebracht en welke 
investeringen als randvoorwaardelijk voor deze Schaalsprong moeten worden gezien (en dus 
ten laste komen van het rijk). Aan het International New Town Institute (INTI) is door deze 
Projectdirectie opdracht verstrekt tot het doen van een ‘quick scan’ van enkele vergelijkbare 
steden om te kunnen beoordelen wat een nader onderzoek van financieringsconstructies 
voor de onderbouwing van het Integraal Afspraken Kader zou kunnen opleveren. In 
onderling overleg tussen PSA en INTI is besloten de volgende vier voorbeelden in de 
quick scan te betrekken: Zoetermeer, Leidsche Rijn, Milton Keynes en Marne-la-Vallée. De 
grondexploitatie van Almere Poort kan dan als vergelijkingsbasis dienen voor Almere. 

Als onderzoekvraag is geformuleerd:
Breng de investeringsopgave per woning bij grootschalige verstedelijkingsprojecten in * 
beeld aan de hand van een aantal referentieprojecten in binnen en buitenland.
Maak hierbij - zo mogelijk - onderscheid tussen randvoorwaardelijke investeringen in * 
infrastructuur en landschappelijk casco en het saldo van de planexploitatie van het te 
ontwikkelen gebied zelf.
Ga bij binnenlandse referenties uit van grote verstedelijkingsopgaven in en rond de grote * 
steden. Ga bij de buitenlandse referenties uit van grote verstedelijkingsopgaven in New 
Towns. Te denken valt aan New Towns die ontwikkeld worden rond Londen en Parijs.
Verken of het met redelijke inspanning mogelijk is ook een vergelijking te maken met de * 
investeringen die door het Rijk, voorafgaande aan de gemeentewording, in Almere zijn 
gedaan.

In een nadere specificatie van de onderzoekvraag is geconstateerd dat vergelijking van 
Almere met te selecteren nieuwe steden in binnen- en buitenland het nodig maakt dat INTI 
een goed beeld heeft van de structuur van het IAK en de thans beschikbare bouwstenen 
daarvoor. Het IAK wordt, blijkens de door opdrachtgever verstrekte informatie, opgebouwd 
uit drie componenten, zoals in het schema aangegeven.

Het onderzoek zal zich in deze quick scan beperken tot vergelijkend onderzoek 
met betrekking tot de grondexploitatie (businesscase) en de aanvullende 
investeringsprogramma’s van rijk en provincie.
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4) algemene onderwerpen
Is er speciale wetgeving voor de ontwikkeling van nieuwe steden? Hebben de nieuwe steden 
een aanwijsbare plaats in de rijksbegroting? Hoe wordt een aantrekkelijk klimaat voor private 
investeringen geschapen? Welk aandeel hebben lokale belastingen in de gemeentebegroting 
en welke uitgaven worden daarmee gefinancierd? Is informatie beschikbaar over de 
verhouding tussen publieke en private investeringen in de stedelijke ontwikkeling? En welk 
aandeel hebben de verschillende bestuurslagen in de publieke investeringen?

Kaartmateriaal is daarbij onmisbaar om een helder beeld te krijgen van plaats, aard en 
omvang van de inrichtingswerken ten laste van de grondexploitatie en die ten laste van 
andere financieringsbronnen.

Opzet van het onderzoek

De Gemeente Almere wil greep krijgen op de investeringsopgave voor de Schaalsprong en 
de verdeling daarvan tussen gemeente en rijk. Die Schaalsprong is totnogtoe omschreven 
als 60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen erbij, een toename van de woningvoorraad 
met 85% en van de arbeidsplaatsen met 133%.
Een eerste concept businesscase Schaalsprong is de onderzoekers ter hand gesteld. Deze 
heeft gediend als vertrekpunt voor de hier beschreven aanpak van het onderzoek.

De Gemeente werkt aan een businesscase met de volgende onderdelen:
a) kosten en opbrengsten kernprogramma wonen en werken
b) kosten en opbrengsten hieraan gekoppelde investeringen binnen plangebied 
(bevolkingvolgende voorzieningen, onderliggend wegennet, groen, duurzaamheid) 

c) kosten en opbrengsten van gelijksoortige investeringen buiten het plangebied
d) extra investeringen ten gevolge van de groei (effecten in de bestaande stad) en ten 
behoeve van de groei (stedelijke voorzieningen van bovenlokale betekenis) 

e) de aan de Schaalsprong gerelateerde rijksprojecten uit het Urgentieprogramma 
Randstad en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

De investeringen bedoeld onder a, b en c behoren tot de standaard grondexploitatie van 
stedelijke gebieden, waarbij c veelal als een procentuele toeslag op de kosten van a en 
b wordt beschouwd. De investeringen onder d zijn specifiek voor de Schaalsprong van 
Almere, zeker gelet op de achterstand, die Almere (net als andere nieuwe steden op dit 
punt) toch al heeft. De investeringen onder e zijn om twee reden van belang: (1) indien 
en voor zover deze doorwerken op de inrichting van Almere en daar tot aanvullende 
investeringen leiden en (2) omdat deze investeringen als voorwaardelijk moeten worden 
gezien voor het realiseren van de Schaalsprong.

Besloten wordt om voor de te onderzoeken steden via interviews en literatuurstudie 
informatie te verzamelen over de volgende onderwerpen:

1) rijksbeleid met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe stad
Gebiedsbegrenzing, publieke en privaat grondeigendom, taakstelling, initiële investeringen in 
infrastructuur, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen, ontwikkelorganisatie.

2) investeringen in economische ontwikkeling
Wat voor investeringen worden gedaan, waar, wanneer en door wie, voor het aantrekken 
van werkgelegenheid? Denk hierbij aan centrumvoorzieningen, detailhandel, kantoorparken 
en bedrijventerreinen en werkgelegenheid in voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg 
en publieke diensten.

3) gebiedsontwikkeling
Hoe is de gebiedsontwikkeling georganiseerd met betrekking tot aard en omvang van 
te ontwikkelen onderdelen van de nieuwe stad? Welke voorzieningen worden via de 
grondexploitatie gedekt? Is er informatie beschikbaar over dichtheden, percentages 
uitgeefbaar terrein per exploitatiegebied en andere middelen om de opbrengst van de 
grondexploitatie te verhogen?

Quick Scan Financiering Nieuwe Steden
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Uitkomsten van de quick scan

Niet alleen de beperkte omvang en korte duur van deze quick scan, maar vooral de 
extreem korte voorbereidingstijd, heeft er toe geleid dat maar een heel beperkt zicht is 
kunnen ontstaan op de financiële feiten. De betrokkenen deskundigen op deze terreinen 
bleken soms niet beschikbaar en voor persoonlijke uitwisseling over beschikbare 
documentatie ontbrak eveneens de gelegenheid. Wel bleken bij de buitenlandse voorbeelden 
gedetailleerde informatie en financiële cijfers eenvoudiger te vinden dan in Nederland. Via 
op internet beschikbare businessplannen (Milton Keynes) en jaarverslagen (Marne-la-Vallée) 
kon snel een respectievelijk zeer gedetailleerd tot globaal inzicht worden verkregen over de 
financiële verhoudingen.

De vier onderzoekvragen
In de opdracht zijn de volgende vier onderzoekvragen gesteld:
1. breng de investeringsopgave per woning in beeld;
2. maak onderscheid tussen randvoorwaardelijke investeringen en investeringen ten laste 
van de grondexploitatie en vermeld het saldo van deze grondexploitatie;
3. beantwoord deze vragen aan de hand van binnenlandse en buitenlandse voorbeelden;
4. verken of het met redelijke inspanning mogelijk is om de rijksinvesteringen in Almere 
vóór de gemeentewording in 1984 te achterhalen.

De quick scan leidt niet tot een concreet antwoord op de eerstgenoemde twee vragen. De 
daarvoor benodigde documentatie komt op deze korte termijn eenvoudig niet beschikbaar 
en de interviews leveren alleen informatie op hoofdlijnen op. Zoals eerder vermeld lijken 
de financiële feiten in Frankrijk en Engeland eenvoudiger te achterhalen dan in Nederland. 
De organisatievorm in Frankrijk en Engeland, die is gebaseerd op samenwerking van diverse 
publieke organen en, speciaal in Engeland, het belangrijke aandeel van private partijen, 
bevordert wellicht dat ruimtelijk en financieel gedetailleerde informatie van de betreffende 
publieke ontwikkelorganisaties in het openbaar (en ook via internet) beschikbaar worden 
gesteld.

ad 1. de investeringsopgave per woning
Concrete data zijn alleen voor Milton Keynes te berekenen. Maar ook dan is aanvullende 
cartografische informatie nodig. Op grond van de quick scan moet het desgewenst ook 
mogelijk worden geacht dit voor onderscheiden gebiedsdelen van Marne-la-Vallée te 
achterhalen. Voor de Nederlandse voorbeelden is het ongetwijfeld ook mogelijk. Maar in alle 
gevallen vergt dat veel tijd en vooral bereidwillige medewerking van de betrokken steden.

ad 2. onderscheid tussen grondexploitatie en randvoorwaardelijke investeringen
Om bovenvermelde redenen biedt de beschikbare informatie onvoldoende houvast voor 
een concreet antwoord. De algemene indruk is dat in alle drie de landen in de nieuwe steden 
zoveel mogelijk volgens de bestaande taakverdelingen tussen bestuurslagen en volgens voor 
deze bestuursorganen geldende financiële regelingen wordt gewerkt. In concreto: nationale, 
regionale en lokale infrastructuren, waterwerken en groenstructuren, zowel als de diverse 
nutsvoorzieningen worden op de ook elders gebruikelijke wijze aangelegd en beheerd. Aard 
en omvang van deze investeringen zijn echter zodanig locatiegebonden dat een getalsmatige 
onderlinge vergelijking wellicht ook niet zinvol is. 

Opmerkingen vooraf

Deze quick scan van de financiering van nieuwe steden leidt tot vier opmerkingen vooraf 
over de opdracht en over Almere.

functies van publieke investeringen
Zoals bekend bestaat het overgrote deel (60 à 80 %) van de ruimtelijke investeringen in een 
stad uit private investeringen. Dit betekent, dat publieke investeringen, naast hun directe 
functie in het realiseren van onderdelen van het stedelijk gebied, altijd óók een indirecte 
functie hebben in het aantrekken van de voor de stad benodigde private investeringen. In dat 
perspectief moeten de investeringen, in de businesscase bedoeld onder d en e, ook worden 
beoordeeld op hun aantrekkingskracht op private investeringen. Een belangrijke functie 
daarvan is het vertrouwen dat zij scheppen bij particuliere investeerders in de structurele 
continuïteit van het beleid.

de meerkernige opzet van Almere
De meerkernige opzet van Almere houdt in dat de ruimtelijke structuur ervan eerder die van 
een stadsgewest is, dan van een stad. Er zijn in Almere relatief omvangrijke buitengebieden, 
die zich elders aan de rand van de stad uitstrekken, maar hier tussen de kernen liggen. In dat 
perspectief zou het nuttig zijn om de vergelijking met het Gooi te maken: hoe ligt daar de 
verhouding tussen bebouwde kommen en buitengebied? En wie hebben dit buitengebied in 
eigendom? Wie draagt de kosten van onderhoud en beheer?

de perifere ligging van Almere
Almere ligt perifeer ten opzichte van de Randstad en mist bovendien een regionaal draagvlak 
van betekenis: het wordt alzijdig omgeven door water, natuurgebieden en zeer dunbevolkt 
landbouwgebied. Het lang bestaande en zich steeds verder ontwikkelende hoge niveau 
van voorzieningen aan de zuidzijde van de stad (ruwweg de zone Amersfoort-Amsterdam) 
vormt een belemmering om deze voorzieningen nu ook nog in Almere te vestigen. Ook 
voor het vestigen van geheel nieuwe typen van voorzieningen zal het ‘oude land’ sterk 
concurrerend werken. Het aantrekken van stuwende werkgelegenheid (die voor een deel 
ook uit publieke voorzieningen zal bestaan) vergt daarom in Almere extra aandacht.

instrumenten van de Rijksoverheid
In het totaal van de ruimtelijke investeringen van het Rijk, zijn die in infrastructuur 
overheersend. Tot ongeveer 10 jaar geleden oefende het Rijk via rijksleningen voor de 
sociale woningbouw ook een belangrijke invloed uit op de ruimtelijke inrichting van het land. 
Dat is inmiddels verleden tijd. Wel wordt rond 25% van de investeringen in de utiliteitsbouw 
direct of indirect door het rijk geïnvesteerd. Laatstgenoemde investeringen worden in 
Nederland echter totnogtoe niet als instrument van ruimtelijke ordening beschouwd.

Quick Scan Financiering Nieuwe Steden
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ad 3. relevantie binnenlandse en buitenlandse voorbeelden
De geselecteerde buitenlandse steden zijn qua omvang en opgave goed vergelijkbaar. 
Dit geldt ook voor Leidsche Rijn en Almere Poort, wanneer deze met de twee nieuwe 
uitbreidingsgebieden van Almere worden vergeleken. Zoetermeer is bij nader inzien minder 
geschikt. Het betreft niet alleen een stad in een andere orde van grootte, maar de sterke 
groei vond vooral plaats binnen de financiële kaders van het toenmalige groeikernenbeleid. 
Die ervaring zou kunnen leiden tot het verleggen van het accent van het onderzoek van 
steden zoals Zoetermeer naar de regelingen binnen welke zij tot stand kwamen.

ad 4. vergelijking met rijksinvesteringen in Almere vóór de gemeentewording
De meest eenvoudige werkwijze is om in de rijksbegrotingen van de betreffende jaren 
(1970 -1984) de bedragen onder het kopje bouwkundige werken van de Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders (RIJP) bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal gerealiseerde 
woningen. De investeringen in groenvoorzieningen zijn vermoedelijk niet meer te herleiden 
uit de begrotingscijfers van het grootlandbouwbedrijf. De kostprijs per hectare grond 
zou (zo mogelijk) moeten worden berekend aan de hand van de kosten van de Dienst 
Zuiderzeewerken van Rijkswaterstaat. De gronden werden voor de eerste fase van Almere 
om niet aan de RIJP beschikbaar gesteld. Bij de gemeentewording van Almere in 1984 is wel 
een gedetailleerd afwerkprogramma overeengekomen, dat voorziet in A-, B- en C-gebieden.
In de A-gebieden lopen uitgaven en inkomsten via de rijksbegroting. In de B-gebieden legt 
het Rijk de hoofdinfrastructuur aan en vindt gronduitgifte en terreininrichting plaats door de 
gemeente, in de C-gebieden treedt de gemeente op als ontwikkelaar en zijn de financiële 
regelingen va het toenmalige groeikernenbeleid van kracht. 
 

Deze algemene spelregel geldt in beginsel ook voor het geheel van stedelijke voorzieningen.
In Leidsche Rijn worden de aangelegde en nog aan te leggen voorzieningen door de gemeente 
apart gefinancierd. Daartoe is het Referentiekader voorzieningen Leidsche Rijn ontwikkeld 
en is een aparte post in de gemeentebegroting opgenomen. Grond waarop voorzieningen 
worden gebouwd wordt gewoon verkocht en levert inkomsten voor de grondexploitatie 
op. De dienst die een voorziening ontwikkelt betaalt. De exploitatie van voorzieningen 
wordt ook uit het Referentiekader betaald. De voeding van de begrotingspost wordt jaarlijks 
vastgesteld op basis van het verwachte aantal inwoners per 1 januari van het begrotingsjaar 
en een bedrag per inwoner. De redenering is dat er op basis van extra inwoners en 
vastgoed op een toename van de inkomsten uit het gemeentefonds en de WOZ-belasting 
gerekend kan worden. Ook tijdelijke voorzieningen worden uit deze begrotingspost betaald. 
Voor 2009 is het bedrag per inwoner vastgesteld op € 794,35. Vermenigvuldigd met het 
verwachte aantal inwoners op 1 januari 2009 van ruim 40.000 inwoners komt daarmee in 
dat jaar een bedrag beschikbaar van rond € 32 mln.
In Marne-la-Vallée worden de voorzieningen eveneens door de gemeenten gefinancierd. In 
Frankrijk hebben gemeenten een eigen belastinggebied met een bijbehorend takenpakket. 
Om te bewerkstelligen dat de voorzieningen tijdig worden gerealiseerd, wordt door de 
staat op verschillende manieren tijdelijk het verschil tussen de werkelijke belastinginkomsten 
en de fictieve, d.w.z. de in de toekomst te realiseren belastinginkomsten op basis van 
geplande inwoners en arbeidsplaatsen gesuppleerd. Een financiële analyse van vijf andere 
nieuwe steden in het Île de France over de periode 1973 – 2003 komt tot een gemiddelde 
indicatieve rijksbijdrage van € 8.000 per inwoner. 
In Milton Keynes worden de stedelijke voorzieningen eveneens door de lokale overheid 
gefinancierd. De situatie verschilt structureel van die in Nederland en Frankrijk, omdat 
vrijwel het volledige bouwprogramma door particulieren op eigen grond wordt gerealiseerd. 
Recent is met alle betrokken grondeigenaren, op grond van een algemene wettelijke regeling 
voor grondexploitaties, een Milton Keynes Tariff overeengekomen, dat voorziet in een 
bijdrage van de grondeigenaren van £ 18.500 per woning (en vergelijkbare bedragen voor 
commercieel vastgoed en bedrijventerreinen) aan algemene voorzieningen. Met dit tarief 
wordt in 10 jaar tijd een bijdrage van £ 156 mln. geleverd aan totale investeringen van £ 493 
mln. in voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en diverse publieke diensten. 

De bovenstaande bedragen zijn niet vergelijkbaar omdat zij verschillende inhouden dekken.
Gelet op de lange duur van de ontwikkeling van nieuwe steden, die al gauw enkele tientallen 
jaren omvat, is bovendien in alle drie de landen sprake van regelmatige veranderingen 
in de financiële regelgeving. Zo werden bijvoorbeeld in Frankrijk sinds 1970 niet minder 
dan 12 wijzigingen in het lokale belastingsysteem doorgevoerd. Ook in Nederland zijn in 
deze periode wel een twintigtal verschillende subsidieregelingen voor nieuwe steden en 
grootstedelijke uitbreidingslocaties van kracht geweest.
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Organisatie van de ontwikkeling van een 
nieuwe stad - voorbeeld: Leidsche Rijn 

Leidsche Rijn is een nieuwe stad aan de zuidwestzijde van Utrecht, gelegen in de provincie 
Utrecht en oorspronkelijk gelegen in twee gemeenten. Het gebied Leidsche Rijn is 
inmiddels toegevoegd aan de gemeente Utrecht. Onderstaande tabel geeft een indicatie 
van de verhoudingen tussen de betrokken bestuursorganen en van de rol van particuliere 
investeerders.
Spil in de gebiedsontwikkeling wordt gevormd door de gemeente Utrecht. Uitvoering vindt 
plaats op basis van door deze gemeente vastgestelde bestemmingsplannen (die tot voor kort 
door de provincie moesten worden goedgekeurd; deze verplichting is met de nieuwe wet 
RO per 1 juli 2008 vervallen).
Uitgangspunt voor de bekostiging van de nieuwe stad is dat alle bestuursorganen (elk met 
eigen taken m.b.t. openbare voorzieningen) in beginsel deze voorzieningen ook in de nieuwe 
stad bekostigen. De staat bekostigt via enkele subsidieregelingen bijzondere grondkosten en 
de kosten van de lokale hoofdinfrastructuur.

Wonen gepland    bestaand       bestaand

Bedrijven

Kantoren   bestaand

Voorzieningen (winkels, onderwijs, gezondheidszorg)

Groen / recreatie / sport

Water

Spoorlijn / NS Station

Gemeentegrens

Hoogwaardig Openbaar Vervoer / station

Legenda

LEIDSCHE
RIJN

Staat Regio Ontwikk.
orgaan

Provincie
o.i.d.

WGR, 
SAN•

o.i.d.

Gemeente Particu-
lieren

beleid
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X X X

-

hoofd infra
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X X X -

hoofd water
en groen
a. ontwerpen
b. instemmen 
c. bekostigen
d. overleg X

X
X
X

X
X
X

-

ontwikkeling 
stedelijk gebied
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X••

X
X
X

?

uitvoering
gebieden
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X  
X
X

X
X

De in tabel aangegeven kruisjes zijn indicatief; zij berusten op niet meer dan indrukken.

* SAN: Syndicat d’Agglomeration Nouvelle, Frankrijk: 3 departementen, 1 regio en diverse betrokken 

ministeries, alle bestuurslagen met eigen taken en bevoegdheden en een eigen belastinggebied.

** tot 1 juli 2008; na invoering nieuwe wet RO vervallen.
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Organisatie van de ontwikkeling van een 
nieuwe stad - voorbeeld: Marne-la-Vallée

Marne-la-Vallée is een nieuwe stad aan de oostzijde van Parijs, onderdeel van de Region Île de 
France, gelegen in drie Departementen en bestaande uit 26 gemeenten. Onderstaande tabel 
geeft een indicatie van de verhoudingen tussen de betrokken bestuursorganen en van de rol 
van particuliere investeerders.
Spil in de gebiedsontwikkeling wordt gevormd door een Etablissement Public d’Amenagement 
(EPA). Dit is een gebiedsgerichte uitvoeringsorganisatie met een bestuur van gekozen 
bestuurders uit diverse bestuurslagen. Uitvoering vindt plaats op basis van Zones 
d’Amenagement Concerté (ZAC), gebiedsontwikkelingen met een tijdelijke bijzondere 
juridische status.
Uitgangspunt voor de bekostiging van de nieuwe stad is dat alle bestuursorganen (elk met 
een eigen belastinggebied en eigen taken m.b.t. openbare voorzieningen) in beginsel deze 
voorzieningen ook in de nieuwe stad bekostigen. De staat bekostigt in voorkomende 
gevallen de rentelasten van voorzieningen, die vooruitlopende op de feitelijke groei van 
bevolking en bedrijven (die de belastingen betalen) moeten worden gerealiseerd.

MARNE-LA-
VALLÉE 

Staat Regio Ontwikk.
orgaan

Provincie
o.i.d.

WGR, 
SAN
o.i.d.

Gemeente Particu-
lieren

beleid
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X
X
X

X X ? ? -

hoofd infra
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X
X
X

X X X X -

hoofd water
en groen
a. ontwerpen
b. instemmen 
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X
X
X

X
X
X

? -

ontwikkeling 
stedelijk gebied
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X
X X

X
X
X ?

uitvoering
gebieden
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

    
X
X

   

      
X
X

X
X
?

De in tabel aangegeven kruisjes zijn indicatief; zij berusten op niet meer dan indrukken.
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Organisatie van de ontwikkeling van een 
nieuwe stad - voorbeeld: Milton Keynes

Milton Keynes is een nieuwe stad op ongeveer 75 km ten noordwesten van Londen, richting 
Birmingham. Milton Keynes ligt in drie Counties. Onderstaande tabel geeft een indicatie 
van de verhoudingen tussen de betrokken bestuursorganen en van de rol van particuliere 
investeerders.
Spil in de gebiedsontwikkeling wordt gevormd door Milton Keynes Partnerships (MKP), 
onderdeel van het Home and Local Communities Agency (HLCA), een agentschap van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Uitvoering vindt vooral via gebiedsontwikkelingen door 
private grondeigenaars plaats.
Uitgangspunt voor de bekostiging van de nieuwe stad is dat in beginsel particulieren de 
gebiedsontwikkeling voor hun rekening nemen. Ten behoeve van terreininrichting betalen 
zij een bijdrage per woning en/of bedrijfsgebouw (Milton Keynes Tariff). Voor het overige 
bekostigen de diverse bestuursorganen (elk met eigen taken m.b.t. openbare voorzieningen) 
deze voorzieningen ook in de nieuwe stad. Voor het grote groen bestaat een zelfstandige 
Park Trust. Omdat het Tarief pas bij oplevering van het vastgoed wordt betaald, financiert 
MKP dit voor (rentesubsidie).

MILTON
KEYNES 

Staat Regio Ontwikk.
orgaan

Provincie
o.i.d.

WGR, 
SAN
o.i.d.

Gemeente Particu-
lieren

beleid
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X

X

? X -

hoofd infra
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X X ? ? X -

hoofd water
en groen
a. ontwerpen
b. instemmen 
c. bekostigen
d. overleg

X
X

X
X
X

?
X
-

ontwikkeling 
stedelijk gebied
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X•

X
X
X

X

X

uitvoering
gebieden
a. ontwerpen
b. instemmen
c. bekostigen
d. overleg

X
X
X

X 
X
X

X

X

De in tabel aangegeven kruisjes zijn indicatief; zij berusten op niet meer dan indrukken.
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Een verbreding van de 

vraagstelling

Gelet op bovenstaande conclusies is tijdens een overleg met de opdrachtgever 
geconstateerd dat de quick scan aanleiding geeft tot een verbreding van de vraagstelling. 
Het Nederlandse model berust op strikte scheiding van verantwoordelijkheden van rijk 
en gemeente, waarbij de uitvoering van de door het rijk gewenste groeitaak door de 
gemeente leidt tot een financieel contract tussen rijk en gemeente (zoals destijds bij de 
gemeentewording van Almere en recent voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn). De 
Franse en Engelse modellen getuigen van een meer pragmatische aanpak, waarbij het Rijk 
organisatorische voorzieningen treft voor de coördinatie van de uitvoering. In Frankrijk 
is dat de voor elke nieuwe stad ingestelde Établissement Public d’Amenagement (EPA). 
In Engeland is dat een plaatselijke eenheid van de Home and Local Communities Agency 
(HLCA, ontstaan uit de New Town Development Corporations van destijds). 

De gewenste verbreding van de vraagstelling leidt dan tot de vraag op welke wijze de 
samenwerking tussen de diverse bestuursorganen in Leidsche Rijn, Marne-la-Vallée en 
in Milton Keynes is geregeld. Daarbij blijft overigens centraal staan hoe de kosten van de 
ontwikkeling over partijen wordt verdeeld.
Deze drie voorbeelden zullen worden beschreven aan de hand van een algemene indruk en 
de hiervoor in conclusie 2 reeds aangegeven kenmerken:
1. taak en samenstelling van de professionele ontwikkelorganisatie
2. taak en samenstelling van het bestuur van deze organisatie
3. planologische bevoegdheden van de betrokken bestuursorganen
4. verdeling van de kosten van de ontwikkeling over partijen
5. planexploitatie van de gebiedsontwikkelingen
6. openbare informatie 

Omdat de quick scan zich oorspronkelijk niet op deze brede vraagstelling heeft gericht 
wordt in het hiernavolgende volstaan met informatie die werd verkregen tijdens de ter 
plaatse gehouden interviews en de beschikbaar gestelde documentatie.

Voorlopige conclusies

De quick scan leidt tot drie voorlopige conclusies. 

conclusie 1
Voor de binnenlandse voorbeelden is diepergaand onderzoek naar het onderscheid in 
investeringen ten laste van de grondexploitatie, die in randvoorwaardelijke blauwe, grijze 
en groene infrastructuur en investeringen in grootstedelijke voorzieningen alleen nuttig als 
deze berust op nauwkeurige programmatische, cartografische en financiële informatie. Een 
onmisbaar onderdeel van het onderzoek is dan bovendien een serieuze studie van de in de 
loop van de ontwikkelingsperiode van deze steden van toepassing zijnde subsidieregelingen 
(vermoedelijk ongeveer twintig) en hun relatieve betekenis in financiële zin.

conclusie 2
Voor de buitenlandse voorbeelden kan diepergaand onderzoek nuttig zijn, gegeven de 
pragmatische inslag van de daar gehanteerde samenwerkingsmodellen. In feite gaat het om 
een Gemeenschappelijke Regeling, waarbij (1) de rijksoverheid de operationele vaardigheid 
levert via een zelfstandige professionele ontwikkelorganisatie, (2) de politieke leiding berust 
bij een bestuur, waarin de betrokken bestuursorganen rechtstreeks zijn vertegenwoordigd 
(3) de lagere overheden hun bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening normaal 
blijven uitoefenen, (4) alle betrokken bestuursorganen die investeringen voor hun rekening 
nemen, die zij ook elders in het land voor hun rekening nemen, (5) de gebiedsontwikkeling 
zelf minimaal quitte moet spelen en (6) openbare publicatie van gedetailleerde 
ontwikkelingsplannen en jaarverslagen het vertrouwen van zowel betrokken publieke 
partijen als van private partijen in de ontwikkeling bevordert.

conclusie 3
Van de relevante investeringen in de nieuwe steden verlopen die in nutsvoorzieningen, 
waterhuishouding, groenstructuur en infrastructuur overwegend volgens de in deze drie 
landen bestaande bestuurlijke taakverdelingen met bijbehorende wettelijke en financiële 
regelingen, met als uitzondering de stedelijke hoofdinfrastructuur. Nader onderzoek zou 
zich daarom vooral moeten richten op deze stedelijke hoofdinfrastructuur en op stedelijke 
voorzieningen. In het Nederlandse model lijken deze laatsten onderbedeeld, maar 
bijvoorbeeld in het Franse model krijgen zij juist veel aandacht. Ook in het Engelse model 
leveren private ontwikkelaars op dit punt uitdrukkelijk een substantiële financiële bijdrage. 
In een strategie, waarin Almere zoveel mogelijk binnen bestaande financiële verhoudingen de 
Schaalsprong moet realiseren, moet ook worden onderzocht of de speciale positie, die de 
vier grote steden in het Gemeentefonds innemen, op termijn ook voor Almere kan gelden.
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4. verdeling van de kosten over de ontwikkelende partijen
De verdeling van de kosten over rijk en gemeenten is voor Leidsche Rijn geregeld in het 
desbetreffende Vinex-convenant. Uit diverse stukken blijkt dat voor de gemeente dit 
convenant als positieve kwaliteit heeft, dat de financiële verplichtingen van het rijk voor 
een lange termijn zijn vastgelegd. Maar de risico’s voor een tijdige uitvoering worden wel 
volledig bij de uitvoerende gemeente gelegd. In de gemeentebegroting en in de periodieke 
bestuursrapportages van het projectbureau worden de rijksbijdragen niet expliciet vermeld.
In 2006 heeft het Ministerie van VROM een zeer informatieve Evaluatie Verstedelijking 
VINEX 1995 tot 2005 uitgebracht. Daarin worden alle bestuurlijke en financiële regelingen 
uitgebreid op hun inhoud en effecten behandeld. Maar de cijfers voor afzonderlijke Vinex-
locaties zoals Leidsche Rijn zijn daar niet in terug te vinden.

5. planexploitatie van de gebiedsontwikkelingen
Tijdens de quick scan is uitsluitend algemene informatie over dit onderwerp beschikbaar 
gekomen. Een meer gedetailleerd inzicht vergt veel tijd, niet alleen van de onderzoekers, 
maar vooral ook van diverse medewerkers van het projectbureau en de gemeente. Dat kon 
op deze korte termijn en in de maand december niet worden gevraagd.

6. openbare informatie
De website Leidsche Rijn van de gemeente Utrecht biedt een goed overzicht van de hele 
ontwikkeling. De aandacht is sterk gericht op de onderhanden werken en de ontwikkelingen 
in de naaste toekomst. De informatie is bovendien vanzelfsprekend met zorg afgestemd 
op de voor Leidsche Rijn meest relevante doelgroepen: bewoners en bedrijven. Het soort 
financiële informatie, waar het in deze quick scan om gaat, is daarop niet terug te vinden.

Leidsche Rijn

algemene indruk
De algemene indruk van het project Leidsche Rijn is dat de Gemeente Utrecht op grond van 
het Vinex-convenant (dat overigens tijdens deze quick scan niet boven water kwam) goed 
in staat is om de groeitaak tot een goed einde te brengen, al is het tempo wat langzamer 
dan bij de start voorzien. Van het woningbouwprogramma (31.000 woningen) is per 
ultimo 2007 44% gerealiseerd, van het kantorenprogramma (720.000 m² bvo) 27%, van 
het bedrijvenprogramma (1.246.000 m² bvo) eveneens 44%. Wel is tijdens het interview 
in Leidsche Rijn opgemerkt dat kantoren en bedrijven de financiële kurk zijn, waar de 
grondexploitatie op drijft. Een eveneens in de bestuursrapportage van 1 juli 2008 gegeven 
risicoberekening geeft aan dat een vertraging van twee jaar in de uitgifte van terreinen voor 
kantoren en bedrijven tot een tekort van € 33 mln. zal leiden en eenzelfde vertraging in 
de woningbouw tot een tekort van € 40 mln. Zoals hiervoor al vermeld is voor stedelijke 
voorzieningen in Leidsche Rijn in de Utrechtse gemeentebegroting een aparte post 
opgenomen met een normbedrag van een kleine € 800 per inwoner, hetgeen in 2009 tot 
een totaalbedrag van rond € 32 mln. leidt.

1. taak en samenstelling van de professionele ontwikkelorganisatie
De uitvoering van Leidsche Rijn is in handen van een gemeentelijk projectbureau. Aard 
en samenstelling daarvan is tijdens de quick scan niet aan de orde geweest. Deze is 
desgewenst zeker te achterhalen. Ook de werkverdeling tussen dit bureau en externe 
bureaus en de inbedding van dit projectbureau in de gemeentelijke organisatie als geheel 
(via overlegstructuren tussen de verschillende betrokken diensten) zal dan aandacht moeten 
krijgen om een goed beeld te krijgen van de organisatie.

2. taak en samenstelling van het bestuur van de ontwikkelorganisatie 
Burgemeester en Wethouders van Utrecht vormen het bestuur van Leidsche Rijn. 
In de huidige samenstelling van dit College is Leidsche Rijn in het bijzonder de 
verantwoordelijkheid van de Wethouder voor Wonen en Ruimtelijke Ordening. De Leidsche 
Rijn is een met name genoemd onderdeel van zijn portefeuille en deze wethouder is tevens 
wijkwethouder voor Leidsche Rijn.
De ontwikkeling van Leidsche Rijn berust op een tussen rijk, bestuur regio Utrecht en 
gemeenten Utrecht en Vleuten-de Meern in 1995 gesloten Vinex convenant, een Masterplan 
uit 1996 en een Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn uit 1997, geactualiseerd in 2002.

3. planologische bevoegdheden van de ontwikkelorganisatie
Voor Leidsche Rijn geldt de Nederlandse wetgeving op het gebied van ruimtelijke 
ordening, inclusief de onteigeningswet. Zoals bekend hebben particuliere ontwikkelaars 
op Vinexlocaties tijdig grondposities opgebouwd. De wet voorkeursrecht gemeenten 
(WVG) van 1996 kwam in veel gevallen dan ook als mosterd na de maaltijd. Veelal worden 
deze gronden wel doorverkocht aan de betreffende gemeente, maar altijd in ruil voor een 
bouwrecht. In Leidsche Rijn is en wordt door grondeigenaren ook gebruik gemaakt van het 
recht op zogeheten ‘zelfrealisatie’, totnogtoe voor circa 1.000 woningen.
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de Coherence Territoriale, opgesteld door een syndicaat van communes; ZAC: Zone 
d’Activité Concerté; PLU: Plan Local d’Urbanisme (vergelijkbaar met het Nederlandse 
bestemmingsplan). Een ZAC kan dus meerdere PLU’s omvatten (van verschillende 
inliggende gemeenten), een SCOT meerdere ZAC’s.

Het SDRIF kent een uitgebreide vaststellingsprocedure waarin, voorafgaande aan de 
vaststelling door de raad van het Île de France, in elk geval de betrokken ministeries en 
departementen hun invloed uitoefenen.
Ook een ZAC (Marne-la-Vallée wordt ontwikkeld via 75 ZAC’s, waarvan er in 2007 
52 operationeel waren) is een belangrijk instrument, omdat daar diverse juridische en 
belastingtechnische regels mee zijn verbonden, waaronder het recht op onteigening. Een 
ZAC behoeft daarom de goedkeuring van de prefect van het departement. Pas daarna kan 
de ontwikkeling ervan een aanvang nemen. Wanneer de ontwikkeling is voltooid, wordt 
de ZAC ook weer formeel opgeheven. Het betreffende gebied komt dan in beheer van de 
communes en het syndicaat in wiens besuursgebied het ligt.

4. verdeling van de kosten over de ontwikkelende partijen 
Voor Marne-la-Vallée is geen duidelijk beeld ontstaan van de verdeling van de kosten over de 
ontwikkelende partijen. 
Wel kan worden vastgesteld dat de Franse staat aan de oostzijde van Parijs sinds 1970 een 
reeks van grote infrastructurele voorzieningen heeft getroffen: 1976 Autoroute A4, 1977 
lijn A van de RER fase 1, 1992 lijn A van de RER fase 2, 1994 opening van het TGV-station 
Chessy/Marne-la-Vallée, 1996 Eurostar halteert in Chessy, 1997 Thalys halteert in Chessy, 
2001 lijn A van de RER, fase 3 (lijn A telt nu 9 stations in Marne-la-Vallée), TGV Est halteert 
in Chessy. Er stoppen nu 63 TGV’s per dag.
In december 2008 werd het jaarbudget van STIF (Société des Transports Île de France) voor 
2009 vastgesteld: € 7.795 mln voor bus, metro en RER.
Op grond van het interview met de heer Ousset, directielid van EPAMARNE/EPAFRANCE 
kan worden aangenomen dat voor de hoofdgroenstructuur een duidelijke en onomstreden 
taakverdeling bestaat tussen de verschillende bestuurslagen, grosso modo op grond van de 
omvang van de betreffende groengebieden.
Zoals eerder vermeld is alleen indirect een indicatie te geven van de rijksbijdragen aan de 
stedelijke voorzieningen. Op grond van een studie van vijf nieuwe steden in het Île de France 
is dit becijferd op € 8.000 per inwoner.
Belangrijke voorzieningen zijn 2 universiteiten met bijna 10.000 studenten en 12 Grandes 
Écoles met bijna 7.000 studenten. De komst van Euro Disney was bij de start van de nieuwe 
stad niet voorzien. Maar wel is het zo, dat de unieke bereikbaarheid van het geprojecteerde 
centrum van Marne-la-Vallée met een directe aansluiting op de A4 en een gecombineerd 
TGV-RER station, de voorwaarden schiep voor de keuze van deze locatie. Inmiddels heeft 
Euro Disney zich met 14,5 mln bezoekers per jaar ontwikkeld tot toeristische attractie 
nummer 1 in Europa.

5. planexploitatie van de gebiedsontwikkelingen
Het jaarverslag over 2007 geeft zeer gedetailleerde informatie over alle in het verslagjaar 
uitgevoerde werken in de operationele ZAC’s, maar geeft financieel alleen samenvattende 
cijfers. Desgewenst zijn de financiële cijfers per ZAC vermoedelijk wel te achterhalen.

Marne-la-Vallée

algemene indruk
De algemene indruk, die tijdens het bezoek aan Marne-la-Vallée ontstond, is dat in dit 
gebied van 15.000 ha buitengewoon ingewikkelde bestuurlijke verhoudingen bestaan: 26 
communes, 5 gemeentelijke samenwerkingsverbanden (SAN: Syndicat d’Agglomeration 
Nouvelle), 3 departementen, 1 regio en diverse betrokken ministeries, alle bestuurslagen 
met eigen taken en bevoegdheden en een eigen belastinggebied). Dankzij de gekozen 
organisatievorm blijkt dit conglomeraat van bestuursorganen tot een effectieve en min 
of meer ontspannen werkwijze te leiden. Richtinggevend zijn twee periodiek bijgestelde 
documenten: (a) SDRIF: Schéma Directeur de la Region Île de France, dat de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling vastlegt en (b) CPER: Contract de Plan Etat et Region, dat de 
onderlinge financiële verplichtingen van staat en regio vastlegt. Blijkbaar bestaat op basis 
van het eerste Schéma Directeur uit 1965 zodanige zekerheid over de ontwikkeling op 
lange termijn, dat kan worden volstaan met periodiek bij te stellen planningdocumenten en 
contracten voor perioden van vijf jaar. 
 
1. taak en samenstelling van de professionele ontwikkelorganisatie
De ontwikkeling van Marne-la-Vallée is in handen van twee Établissements Publics 
d’Amenagement: EPAMARNE (ingesteld in 1972) en EPAFRANCE (ingesteld in 1987). 
Daarvan is EPAMARNE de operationele organisatie, werkzaam ook voor EPAFRANCE. 
Laatstgenoemde EPA is een zuiver financiële constructie ten behoeve van de samenwerking 
met Euro Disney. 
EPAMARNE/EPAFRANCE heeft een personeelsomvang van 128 personen. Het directieteam 
omvat 11 personen, onder leiding van een driehoofdige directie.
De taak van de EPA is de ontwikkeling van de nieuwe stad in de brede zin van het woord.
Dit omvat in elk geval de coördinatie van de investeringen van het rijk en van andere 
bestuurseenheden in de stad, het daadwerkelijk ontwikkelen van de diverse gebieden 
(aangeduid als ZAC: zone d’amenagement concerté) en het onderhouden van contacten met 
alle bij de ontwikkeling van de stad betrokken publieke en private partijen.

2. taak en samenstelling van het bestuur van de ontwikkelorganisatie 
EPAMARNE en EPAFRANCE hebben elk een eigen raad van bestuur. De raad van bestuur 
van EPAMARNE heeft als president een burgemeester en vier vice-presidenten, waarvan 
drie lokale bestuurders en één hoofdingenieur-directeur van Ponts-et-Chaussées. De raad 
bestaat voorts uit 12 gekozen volksvertegenwoordigers van regio, departement, syndicaten 
en communes, 2 gekozen vertegenwoordigers van het personeel van EPAMARNE en 4 
rijksambtenaren (in Nederlandse termen BZK, V&W, VROM en EZ).
De raad van bestuur van EPAFRANCE heeft als president een burgemeester en 
vier vice-presidenten, waarvan éen een Inspecteur van Financiën, en drie gekozen 
volksvertegenwoordigers van respectievelijk het Île de France, het departement 
Seine-et-Marne en een van de syndicaten. De raad bestaat verder uit 5 gekozen 
volksvertegenwoordigers van regio, departement, syndicaten en communes.
Voorts is er een speciaal orgaan voor de financiële controle van de beide EPA’s, bestaande uit 
9 rijksambtenaren.

3. planologische bevoegdheden van de betrokken bestuursorganen 
Leidend is het eerdergenoemde SDRIF, het Schéma Directeur de la Region Île de France. 
Ontwikkelingsplannen van andere bestuursorganen dienen in overeenstemming te zijn met 
dit SDRIF. Voor de stadsontwikkeling zelf dienen drie ‘geneste’ plannen: SCOT: Schéma 
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Milton Keynes 

algemene indruk
De algemene indruk van de werkwijze in Milton Keynes is die van open samenwerking met 
alle betrokken partijen, bestuursorganen, private partijen en de vele belangengroepen in 
de bevolking. Die instelling komt al in de naam van de ontwikkelorganisatie Milton Keynes 
Partnership (MKP) tot uitdrukking. Samenwerking tussen publieke en private partijen is ook 
noodzakelijk, omdat in de Engelse situatie particuliere grondeigenaren vrijwel de gehele 
groeitaak voor hun rekening nemen. Meer dan lokale overheden zijn zij initiatiefnemer voor 
stadsuitbreidingen en regeneratie van bestaand stedelijk gebied. MKP beschikt slechts over 
ondergeschikte grondeigendommen, die nog dateren uit de tijd van de ontwikkeling van 
Milton Keynes als New Town. Het komt ook tot uitdrukking in het feit dat het kabinet aan 
deze stad van 230.000 inwoners een aparte ontwikkelorganisatie beschikbaar stelt voor de 
uitvoering van wat hier in de kern ook rijksbeleid is: een verdere groei tot meer dan 300.000 
inwoners en meer dan 290.000 arbeidsplaatsen in 2031. 

1. taak en samenstelling van de ontwikkelorganisatie
Milton Keynes Partnerships (MKP) werd in 2004 ingesteld als een volle dochter van het 
in heel Engeland actieve English Partnerships (EP, een zelfstandig bestuursorgaan, sinds 1 
december 2008 samengevoegd met het Home and Local Communities Agency van het 
gelijknamige ministerie). MKP fungeert als een, wat plastisch heet, ‘Local Delivery Vehicle’, 
ter uitvoering van het in 2003 door het rijk gelanceerde Sustainable Communities Plan, 
waarin voor zuidoost Engeland vier groeipolen worden aangewezen, waaronder Milton 
Keynes. Het Business Plan geeft geen informatie over personeelsomvang. MKP coördineert 
de ontwikkeling van de stad in de brede zin van het woord en geeft leiding aan 8 Joint 
Delivery Teams voor verschillende onderwerpen (housing, transport, environment, etc). 
MKP hanteert daarbij het jaarlijks voortschrijdende Business Plan voor de komende vijf 
jaar om de afspraken over fasering en financiering van de honderden projecten, die in dat 
kader worden uitgevoerd, vast te leggen. Voor alle uitgaven van MKP van meer dan £ 3 mln. 
is goedkeuring van English Partnership’s projectencommissie vereist en in voorkomende 
gevallen ook van het ministerie van Financiën. 

2. taak en samenstelling van het bestuur van de ontwikkelorganisatie
Het MKP Committee, dat als bestuur van MKP fungeert, bestaat uit 17 leden, waarvan 11 
leden met stemrecht en 6 leden zonder.
Het Committee heeft een onafhankelijke voorzitter, 2 leden namens English Partnerships, 
3 raadsleden van Milton Keynes, 3 leden uit lokale belangengroepen (Local Strategic 
Partnerships) en 2 onafhankelijke leden. De leden zonder stemrecht zijn 2 leden van 
rijksorganisaties voor zuidoost Engeland, 1 vertegenwoordiger van elk van de drie counties 
waar Milton Keynes in ligt en 1 vertegenwoordiger van de Housing Corporation.

3. planologische bevoegdheden van de betrokken bestuursorganen
MKP werkt binnen de door het rijk en de regio zuidoost Engeland in diverse beleidsstukken 
aangegeven taakstellende en ruimtelijke kaders. Sinds Thatcher zijn bevoegdheden en 
financiën van lagere overheden sterk beknot. Maar sinds 2004 zijn deze Local Planning 
Authorities verplicht om een Local Development Framework (LDF) vast te stellen. De 
verhouding tussen MKP en MKC (Milton Keynes Council, de gemeenteraad) is dat MKP de 
plannen maakt, die MKC vaststelt. MKC is dus planautoriteit, MKP uitvoeringsautoriteit.
Dit Local Development Framework is de belangrijkste toetssteen voor het kunnen verlenen 
van een ‘planning permission’ aan de, meestal private, indieners van ontwikkelingsplannen.
Partijen, die een gebied willen ontwikkelen, moeten daartoe een aanvraag indienen. 
De toestemming daarvan wordt, op basis van wetgeving terzake, gekoppeld aan een 

6. openbare informatie
Het Rapport d’Activité 2007 geeft in compacte vorm buitengewoon overzichtelijke 
informatie over de activiteiten van EPAMARNE en EPAFRANCE. Meer in het algemeen 
is veel informatie beschikbaar in de vorm van allerhande rapporten en overzichten. Maar 
zonder basiskennis over de institutionele context in de vorm van bestuurlijke organisatie, 
toepasselijke wetgeving en belastingregimes is het niet goed mogelijk om al deze informatie 
te doorgronden. Zo is een uitvoerig rapport uit 2000 beschikbaar over de ontwikkeling van 
Marne-la-Vallée tot dan toe. Ook is in 2004 een diepgaande interdepartementale evaluatie 
van het nieuwe stedenbeleid afgerond, waar met medewerking van diverse universiteiten 
gedurende vijf jaar is gewerkt (aan één van de tientallen deelstudies is de rijksbijdrage van 
€ 8.000 per nieuwe inwoner ontleend). Veel daarvan is gewoon via internet in te zien. 
Voor een deel zal deze openbare verslaglegging wel wettelijk zijn voorgeschreven. Het kan 
ook zijn dat juist in de zeer ingewikkelde bestuurlijke organisatie van Frankrijk periodiek 
rapportages over alle gemaakte afspraken een belangrijk instrument is om de ontwikkelingen 
te kunnen blijven volgen en ook te controleren.
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6. openbare informatie
De website van MKP geeft veel informatie over lopende beleidsvoornemens, projecten en 
verslagen van planningcommissies, waarin de diverse projecten in opeenvolgende stadia de 
revue passeren. Ook geeft de website aan welke procedures moeten worden gevolgd en 
wanneer door wie beslissingen worden genomen en hoe men zienswijzen kan uiten. Er lijkt 
meer aandacht voor het stroomlijnen van het productieproces op basis van informatie vooraf 
dan voor verantwoording achteraf. Een compact en overzichtelijk jaarverslag als in Marne-
la-Vallée is op de website niet te vinden. Door het jaarlijks voortschrijdend karakter van het 
Business Plan zal de insider overigens goed kunnen volgen wanneer en waarvandaan welke 
bedragen voor welke projecten beschikbaar komen.

 

overeenkomst over de bijdrage van de ontwikkelaar aan de algemene kosten van de 
stedelijke ontwikkeling. In Milton Keynes is dat het Milton Keynes Tariff. Bovendien gaat 
toestemming gepaard aan het verstrekken van ontwerpinstructies en ontwerpvoorschriften, 
waar bouw- en inrichtingsplannen aan worden getoetst bij het verlenen van 
bouwvergunningen. Het hele systeem is dus gebaseerd op particuliere gebiedsontwikkeling, 
op grond van wet- en regelgeving omtrent financiële bijdragen aan algemene voorzieningen 
en ontwerpvoorschriften op basis van een Local Development Framework.

4. verdeling van de kosten over de ontwikkelende partijen
Door MKP zijn de investeringen in de lokale en strategische infrastructuur van de Urban 
Development Area (UDA) voor de periode 2006 -2016, na uitvoerig overleg met publieke 
en private partners, geraamd op £ 1.672 mln. Daarvan komt £ 311 mln. uit inkomsten van 
het Milton Keynes Tariff. Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de 
betreffende investeringen.

infrastructuur
tarief
(£ mln.)

overige
(£ mln.)

totaal
(£ mln.)

infrastructuur
landschap
onderwijs
gezondheidszorg
overige voorzieningen

 111.15
 43.90
 63.20
 23.52
 69.19

 946.35
 77.86

 112.08
 130.95
 94.23

1.057.50
 121.76
 175.25
 154.47
 163.42

totaal  310.96 1.361.47 1.672.43

Als voorbeeld van de betekenis van het Business Plan kunnen de investeringen in 
infrastructuur dienen. Bij publicatie van het plan was de bijdrage uit het MK Tariff ad £111,15 
mln. zeker. Van de overige £946,35 mln. komt £553 mln. van het rijk (Highways Agency) 
en is ook zeker. Maar van vele werken is de financiering nog niet geregeld. Soms is de 
financieringsbron ook nog onbekend. Zo is een bedrag van £124,62 mln. opgenomen voor 
een East West rail, te realiseren in 2011 – 2013, waarover nog geen beslissing is genomen en 
waarvan de financiering dus ook nog geheel onzeker is. 

5. planexploitatie van de gebiedsontwikkelingen
Een compacte uitsplitsing van het grondgebruik voor de Eastern Development Zone geeft 
het volgende beeld. Dit zijn ook voor Nederland geen ongebruikelijke verhoudingen

MK MK

grondgebruik ha  %

woongebied
bedrijventerrein 
water, groen, sport
infrastructuur 
strategische reserve
bestaand gebruik en overige bestemmingen

100
 96
 96
 54
 20
 39

 24.7
 23.7 
 23.7
 13.3
 4.9
 9.7 

totaal 405 100.0

In het Business Plan worden de projecten met lokale plaatsaanduidingen gelokaliseerd. 
Dit maakt het voor een buitenstaander onmogelijk om de projecten te groeperen naar te 
onderscheiden ontwikkelingsgebieden. Wel is een Local Development Framework voor een 
deel van de oostelijke staduitbreiding beschikbaar (3.900 woningen, 39 w/ha)). Maar daarin 
zijn geen bedragen opgenomen.
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Slotopmerkingen

Uit het voorgaande zal zijn gebleken dat het niet eenvoudig is om snel gedetailleerd 
inzicht te krijgen in de financiering van de ontwikkeling van nieuwe steden. Wel worden 
voor Leidsche Rijn zowel als voor Marne-la-Vallée jaarverslagen gepubliceerd, die over de 
verslagperiode gedetailleerde informatie bieden, maar dan toegespitst op de eigen werken 
en de eigen uitgaven en inkomsten van de ontwikkelorganisatie. In Milton Keynes wordt 
deze informatie wel openbaar gemaakt via een voortschrijdend Business Plan, waarin 
honderden projecten naar hun financieringsbronnen worden gespecificeerd. Al met al 
is de indruk ontstaan dat in Frankrijk en Engeland de informatievoorziening op dit punt 
overzichtelijker is. Voor een deel is dit wellicht terug te voeren op het gegeven dat in de 
genoemde twee landen wordt gewerkt volgens een pragmatisch samenwerkingsmodel, dat 
heldere en controleerbare afspraken vergt tussen een veelheid van partijen. Voor een deel 
echter bedriegt hier vermoedelijk ook de schijn. In de interviews is uitsluitend gesproken 
met vertegenwoordigers van de door het rijk ingestelde ontwikkelorganisaties en is gebruik 
gemaakt van door hen geproduceerde documenten. Het is zeker niet uitgesloten, dat als ook 
met vertegenwoordigers van andere partijen was gesproken, zowel publiek als privaat, een 
ander en minder helder beeld zou zijn ontstaan.

Het feit dat in Frankrijk en Engeland het rijk, via een zelfstandige en professionele 
ontwikkelorganisatie, zich mede verantwoordelijk maakt voor de uitvoering van het eigen 
ruimtelijk beleid op lange termijn, schept vertrouwen bij alle andere partijen. Ook van deze 
andere partijen wordt gevraagd om de eigen taken, bevoegdheden en financiële middelen 
voor dit gezamenlijke doel in te zetten. Onder die omstandigheden kan voor de feitelijke 
ontwikkeling met periodiek bij te stellen plannen voor de korte termijn worden volstaan.
De in Nederland afgesloten Vinex-convenanten hebben voor een deel ditzelfde effect. Zo 
wordt het ook door veel van de betreffende gemeenten ervaren. Het eigen risico van de 
gemeenten wordt (met het oog op decentralisatie van beleid) wel begrepen, maar toch niet 
van harte onderschreven. Het gaat hier immers uitdrukkelijk om rijksbeleid. Uit de evaluatie 
van VROM blijkt bovendien dat de diverse departementen deze convenanten tamelijk 
verschillend interpreteren. De gemeenten zijn dan niet bij machte om deze partijen aan hun 
toezeggingen te houden. Ook periodieke monitoring van rijkswege (die wel degelijk plaats 
vindt) blijkt op dit punt geen effect te hebben.
Het positieve effect van het samenwerkingsmodel lijkt met name in Frankrijk op te 
treden. Daar is in het concrete geval van Marne-la-Vallée immers een samenwerkingsvorm 
operationeel, waar bijna 40 bestuursorganen in deelnemen. Dat dit bestuurlijke 
samenwerkingsverband effectief kan opereren is vermoedelijk te danken aan het gegeven 
dat (1) het rijk en de regio Île de France gedurende tientallen jaren een consistent beleid 
voeren, (2) het rijk de organisatorische maatregelen treft om de uitvoering daarvan veilig 
te stellen, (3) rijk en regio tijdig hun eigen aandeel leveren voor wat betreft de nationale en 
regionale infrastructuur en (4) de tijdige voorziening van stedelijke voorzieningen door de 
gemeenten van meet af aan door het rijk (via belastingfaciliteiten) wordt zeker gesteld.

Nu de Schaalsprong van Almere in Nederland zowel door zijn omvang als door zijn ligging 
aan en in het IJmeer een unieke opgave wordt in het ruimtelijke rijksbeleid, kan het zin 
hebben de voor- en nadelen van de verschillende werkwijzen die in Nederland, Frankrijk 
en Engeland voor opgaven van dit formaat worden gevolgd nog eens wat diepgaander te 
bestuderen. Alle betrokken partijen hebben er immers belang bij dat optimale operationele 
condities worden geschapen om dit grote project te laten slagen.
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Zoetermeer
Interview d.d. 3 december 2008 met Wim Verkerk (Hoofd Staf Gemeentesecretaris, sinds 
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Rapportage Planexploitatie Almere Poort 2008, vertrouwelijke notitie Gemeente Almere
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Marne-la-Vallée
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EPAMARNE/EPAFRANCE)
Contrat de Plan Etat- Region 2000-2006, Région Île de France, 2000
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prof. ir. Dirk Frieling, projectleider, onderzoek Milton Keynes en teksten.
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