Stad en Land
Hoofdstuk 7: Agglomeratievoordelen en ruimtelijke-ordeningsbeleid
De belangrijkste vijf conclusies
Als het aantal steden en de totale stedelijke bevolking vastliggen, dan wordt het
agglomeratievoordeel in de ene stad tenietgedaan door het verlies elders.
Als de totale stedelijke bevolking vast ligt, dan gaat het oprichten van een nieuwe
stad ten koste van de productiviteit in bestaande steden. Dit vraagt om een beperking
van stadsvorming.
Als de groei van de stadsbevolking ten koste gaat van het platteland, dan moet het
ruimtelijke-ordeningsbeleid aan de rand van succesvolle steden worden versoepeld.
Binnen de Randstad ondervindt de ene stad veel meer beperkingen door het
ruimtelijke-ordeningsbeleid dan de andere. Dit valt niet alleen te rechtvaardigen,
tenzij open ruimte in de ene stad meer waard is dan in de andere.
Het wel of niet in het ruimtelijke-ordeningsbeleid meewegen van externe
agglomeratievoordelen kan een verschil in wenselijke stadsomvang uitmaken van
rond de 20%.
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