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Hét integratievraagstuk
Naar een institutioneel ontwerp van de integratie tussen ruimtelijke 
ordening en infrastructuurplanning
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FunctiesTransport

De wederkerigheid tussen Ruimtelijke ordening en
infrastructuurplanning – the land use transport feedback cycle

(Wegener & Fürst., 2004)

Bereikbaarheid

Activiteiten
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1. Integratie als (theoretisch) concept
• Ontwerpkwestie 1: Voor- en nadelen van integratie

2. MIRT als insitutioneel kader
• Ontwerpkwestie 2: Integratie gedurende het MIRT-proces

3. Sleutelen aan MIRT-ontwerp (in licht van de NOVI)
• Ontwerpkwestie 3: Integratie bevorderen met institutioneel

ontwerp

Hét Integratievraagstuk - Inhoud
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1. Integratie als (theoretisch) 
concept
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Integratie & Interactie

• Onderscheid tussen integratie, cooperatie en coordinatie in interactie en

output
(Stead et al., 2004)

(Curtis & James, 2004)

(Stead & Meijers, 2009)
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Towards area-oriented approaches in 
infrastructure planning

› Les 1: 

Effectieve integratie van snelweg en het 
omliggende gebied vraagt om dubbele 
afstemming: afstemming met andere functies en 
afstemming binnen het transportsysteem

› Les 2: 

De essentie van gebiedsgerichte planning is 
meer gebied in de lijnopgave; bij 
gebiedsontwikkeling gaat het om meer lijn in de 
gebiedsopgave. 
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Integratie – Dimensies

Nationaal

• Verticaal

Infrastructuur Ruimte

Regionaal

Infrastructuur

Lokaal

Infrastructuur Ruimte

Ruimte

• Horizontaal

Binnen sectoren Tussen sectoren Tussen gebieden
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Les 3: 

Een duurzaam gebiedsgericht plan vraagt om 
een continue brede blik: aan het begin vooral 
strategisch en later meer operationeel. 
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Strategisch - beleidsintegratie

Afstemming verstedelijking en mobiliteit met nadruk op 
bereikbaarheid (Rli, 2016; pbl, 2016); naar een toekomstbestendige en 
bereikbare woon- en werkomgeving (MinIenM, 2017)
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Operationeel - projectintegratie

Infrastructuurontwikkeling integreren met het omliggende gebied 
d.m.v. inpassing, meekoppelkansen, gebiedsontwikkeling.
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Inpassen

Bijvoorbeeld dijkversterking rekening houdend
met bestaan gebruik

Rivierverruiming

In plaats van dijkversterking

Meekoppelen

Met beperkte uitbereiding van gebruiksfuncties

Integrale gebiedsontwikkeling

Met grootschalige uitbereiding van 
gebriksfuncties

Slimme combinaties

Toepassing meerlaagse veiligheid
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Het institutioneel ontwerp van 
integratie 

Ontwerpkwestie 1:
Welke voor- en nadelen van integratie tussen 
infrastructuurplanning en ruimtelijke ordening ziet u?



14|faculty of spatial sciences

2. MIRT als institutioneel kader
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Instituties en integratie

• Instituties zijn de formele en informele (spel)regels
die interactiepatronen tussen actoren beperken (North, 

1990; Ostrom, 2005)

• Instituties structureren gedrag van actoren in het 
proces van beleidsontwikkeling, -financiering en -
implementatie; ze schrijven voor wat welk gedrag in 
specifieke situaties gewenst en ongewenst (March & Olson, 

1989)

• Institutioneel ontwerp is, vanuit een bepaalde doelstelling, 
het bewust aanpassen van institutionele eigenschappen 
(klijn & Koppenjan, 2006; Alezander, 2005)

“The essence of planning is 
institutional design” (Innes, 1995)
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Ontwikkeling van het MIRT proces
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Les 4: 

• De mate van integraliteit binnen het MIRT 
neemt af bij het doorlopen van de 
verschillende fasen 
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Beleid- en projectintegratie in het MIRT

Potentiële meerwaarde
• Beter benutten van 

bestaande infrastructuur 
• Reduceren van noodzaak 

tot mobiliteit
• Stimuleren van duurzaam 

verplaatstingsgedrag
• Betere bereikbaarheid 

(CPB, 2016)

Potentiële meerwaarde
• Effectievere, efficiëntere en betere 

besluitvorming doordat  synergiën 
kunnen leiden tot verhoogde 
ruimtelijke kwaliteit, 
kostenbesparingen en draagvlak (e.g. 

Arts et al, 2014; Elverding, 2008; Heeres et al, 
2012)

Gebieds-
agenda

MIRT
Onderzoek

MIRT
Verkenning

MIRT
Planuitwerking

MIRT
Realisatie

Beleidsintegratie Projectintegratie
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Les 5: 

De bestaande institutionele structuren zijn in 
essentie geen belemmering voor gebiedsgerichte 
planning; ook binnen de huidige kaders zijn er 
volop verbetermogelijkheden voor de planning 
van snelwegen. 
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› Formele instituties

State institutions (courts, legislatures, bureaucracies), state 
enforced rules (constitutions, laws, regulations), and official rules 
that govern organizations (Helmke & Levistsky, 2004)

› Informele instituties

Socially shared rules, usually unwritten, that are created, 
communicated, and enforced outside of officially sanctioned 
channels (Helmke & Levistsky, 2004)

› In de Nederlandse praktijk wordt dit onderscheid ook wel 
aangeduid als het verschil tussen structuur & cultuur

Formele en informele insituties – Structuur & Cultuur
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Het institutioneel ontwerp van 
integratie 

Ontwerpkwestie 1:
Welke voor- en nadelen van integratie ziet u?

Ontwerpkwestie 2:
Welke formele en informele regels staan integratie in de weg?
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Het institutioneel ontwerp van 
integratie 

Ontwerpkwestie 1:
Welke voor- en nadelen van integratie ziet u?

Ontwerpkwestie 2:
Welke formele en informele regels staan integratie in de weg?

Ontwerpkwestie 3:
Welke ontwerpmaatregel kan integratie in het MIRT bevorderen?
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3. Sleutelen aan het MIRT 
(in licht van de NOVI) 
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Ontwerpopgave 1:

De gebiedsagenda wordt nog niet optimaal benut. 

“Die gebiedsagenda, die zou qua visie, ambitie en opgave een veel 
meer inhoudelijk en integrerend kader kunnen zijn.” (respondent 

focusgroep,23-11-2017)

Ervaren barrières 

• Beperkte afstemming tussen centraal infrastructuur- en decentraal 
ruimtelijke ordeningsbeleid 

• Belangen, verantwoording en financiering mobiliteit en ruimtelijke 
ordening zijn gescheiden (CPB, 2016, Lenferink et al., 2017)
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Ontwerpopgave 2:

In hoeverre kan het MIRT als integraal 
uitvoeringsprogramma van de NOVI functioneren?

Ervaren barrières 
• Het huidige MIRT dekt niet alle sectoren van de NOVI.
• In het MIRT moet een nationaal, infrastructuurgerelateerd

belang zijn: dit kan conflicteren met de decentrale ruimtelijke 
ordening.
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Les 6: 

Wanneer integrale ontwerpprocessen voldoende 
ruimte bieden om te leren en te onderhandelen 
dan is fragmentatie geen belemmering voor 
publiek-publieke samenwerking. 
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Ontwerpopgave 3:

Hoe kan MIRT financiering worden ingezet voor het 
realiseren van integrale opgaven? 
(= “toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving” 
(NOVI))

Ervaren barrières
• Traditioneel nationaal besluitvormingsinstrumentarium gericht op 

filereductie en reistijdwinst 
• Ongelijkheid in financiering tussen Infra en RO (Lenferink et al., 2017)

• Interne projectsturing in tijd, geld en scope (Lamberigts et al, 
2016)
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Les 7: 

Praten over geld helpt: verevening is niet alleen 
belangrijk voor het verdienmodel van een 
project, maar is ook goed voor de samenwerking 
tussen betrokkenen.
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Vragen?

Contactgegevens

Sander Lenferink – s.lenferink@rug.nl

“Afstemming NOVI & MIRT: onderzoek naar afstemming 
beleid- en uitvoeringsinstrumentarium op nationaal 
en provinciaal niveau”  (Onderzoek i.o.v. DGRW)

Marijn van Geet – m.t.van.geet@rug.nl

“Planning for value: integrating land use and transport 
planning” (Promotieonderzoek)

mailto:s.lenferink@rug.nl
mailto:m.t.van.geet@rug.nl
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Wacht eens even…

Les 8:

Gebiedsgerichte planning is gebaat bij het 
gebruik van analyse-instrumenten: niet alleen 
ten behoeve van besluitvorming, maar vooral 
voor het genereren van oplossingen. 


