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De Sunshine Coast bestond tot drie jaar geleden 
nog uit drie elkaar beconcurrerende gemeenten. 
Na een gedwongen fusie is de regio nu één gemeente 
met een samenhangend beleid voor economische 
ontwikkeling, infrastructuur, verstedelijking en 
toerisme. Die ene gemeente is net zo groot als heel 
Luxemburg, in oppervlakte en bevolkingsomvang. 
En die wordt bestuurd door één overheidslaag.
 Alle planners die ik de afgelopen weken sprak, 
noemden de grootte van de lokale overheid een 
belangrijke succesfactor voor de stad Brisbane. 
De gemeente Brisbane heeft een bevolking van 
ruim één miljoen inwoners en een oppervlak van 
zo’n 1400 km2. Ter vergelijking: in Sydney zijn 15 
gemeenten nodig voor hetzelfde aantal inwoners. 
Voor eenzelfde grondgebied zijn dat er zelfs 31. 
 Ook voor de regio rond Brisbane bestaat een 
samenhangend plan: het South East Queensland 
Regional Plan 2009-2031, ofwel SEQ. Het wordt 
gezien als een best practice en wordt geroemd in 
heel Australië. De staat Queensland stelde het op 
in overleg met alle 11  lokale overheden op. SEQ 
gaat over een bevolking van ruim drie miljoen 
inwoners en een gebied zo groot als tweederde van 
Nederland. En ook bijzonder: het is een regioplan 
dat breed gedragen wordt.
 Vergeleken met Brisbane wordt Sydney door de 

meesten een planologische nachtmerrie genoemd. 
De stad is zo versnipperd dat nauwelijks sprake is 
van samenhangende planning. Ieder werkt voor 
zich, de regelgeving is een jungle en voor vrijwel 
elke bouwvergunning is een rechtszaak tegen de 
gemeente nodig. 
 Een grotere gemeente betekent niet automatisch 
dat de afstand tot de burger ook groter is. In tegen-
deel zelfs, en misschien is dat wel een essentieel 
onderdeel van het succes van het SEQ. Voor het 
maken van strategische plannen besteden gemeen-
ten als de Sunshine Coast en Brisbane veel energie 
en geld aan community consultation. Er is educatie 
over de ruimtelijke vraagstukken en er worden 
uitgebreid ideeën vergaard, waarvan de consequen-
ties bediscussieerd. Het Community Plan dat hier 
uit komt, is vervolgens het toetsingskader voor het 
beleid dat de gemeenteraad besluit te voeren. 
 Kijkend naar Nederland lijkt de planning van de 
Randstad verdacht veel op de situatie in Sydney. 
De Nederlandse overheid probeert al meer dan een 
halve eeuw tevergeefs richting te geven. Met drie 
overheidslagen en 70 gemeenten is het niet echt 
verwonderlijk dat dit moeizaam gaat. De Noord- en 
Zuidvleugel hebben elk evenveel inwoners als het 
SEQ en samen ruim vier keer zoveel als Brisbane. 
Stel dat de hele Randstad uit slechts vier gemeenten 

zouden bestaan. Het Groene Hart zou als één 
gemeente ongeveer net zo groot zijn als de gemeente 
Sunshine Coast. En stel je dan voor dat er voor dit 
alles slechts één coördinerende overheidslaag actief 
was. Misschien dat de Randstad dan eindelijk 
samenhang zou krijgen. Mits de overheden wel 
samenwerken én hun bevolking serieus nemen. 
South East Queensland bewijst dat het kan.
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