Stad en Land
Hoofdstuk 9: Agenda voor de toekomst
De belangrijkste vijf conclusies
Grondprijsverschillen, tussen en binnen steden en tussen stad en platteland, zijn een
teken van externe effecten en zijn dus een aanleiding voor overheidsbeleid.
Het bestuur van een stedelijke agglomeratie dat het grondwaardesurplus probeert te
maximeren, zal een vanuit maatschappelijk oogpunt optimaal pakket van publieke
voorzieningen realiseren.
Omdat grondprijsverschillen het gebruiksvoordeel van lokale publieke voorzieningen
weergeven, zijn ze een uitstekende basis voor MKBA's en de beste
belastinggrondslag voor de financiering van lagere overheden.
Door co-locatie van voorzieningen wordt maximaal gebruik gemaakt van de
voordelen van stedelijke dichtheid. De verdelende rechtvaardigheid leidt dus tot een
minder doelmatig voorzieningenaanbod.
Volgens het subsidiariteitsprincipe moeten de grenzen van een stadsregio
samenvallen met het bereik van de effecten van de centrumvoorzieningen op de
grondprijzen.
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