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VOORWOORD 

Het schrijven van een woord vooraf gebeurt meestal achteraf^. Het post
scriptum in de gedaante van een proloog. 

De inspiratie tot het schrijven van dit proefschrift ligt in een lang 
gekoesterd verlangen de ervaringen met besluitvorming die ik in mijn werk
leven en in het bijzonder in het project Plan van Aanpak Schiphol en om
geving (1989-1991) heb opgedaan, vast te leggen, in een theoretisch raam te 
plaatsen en aan de praktijk weer door te geven. Dit proefschrift is anders 
dan gebruikelijk tot stand gekomen als een omgekeerd proces van praktijk 
naar theorie, van empirie naar prescriptie^. Het zoeken naar een toepasselij
ke theorie voor een bestaand kluwen van besluitvorming (de uitbreiding van 
Schiphol 1991) heeft als nadeel dat het gevonden theoretisch raam een ec
lectische stijl verraadt; dit eclecticisme heeft als charme en voordeel dat 
hierdoor hopelijk een leesbaar, herkenbaar en toepasbaar boek is geschre
ven. 

Dit boek gaat over besluitvorming en in het bijzonder over de 
vraag aan welke kwaliteitseisen de besluitvorming van grote infrastructurele 
projecten moet voldoen. De uitbreiding van Schiphol 1991 vormt het onder
zoeksmateriaal; de pluricentrische benadering van Teisman het onderzoeks
perspectief. Dit boek is daarnaast een Haags verhaal en heeft vooral betrek
king op de wijze waarop hoofdrolspelers op Rijksniveau (het Directoraat-
Generaal Milieubeheer, de Rijksplanologische Dienst en de Rijksluchtvaart
dienst) in samenspel met NV Luchthaven Schiphol en de provincie Noord-
Holland vorm geven aan de besluitvorming van de uitbreiding van Schiphol 
in de periode 1989-1991. 

"If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is 
because he hears a different drummer. Let him step to the music he hears, 
however measured or far away" (David Thoreau, Walden). Hoe treffend is 
deze observatie! Het schrijven van een proefschrift, los van een wetenschap
pelijke werkomgeving, is een oefening in eenzaamheid. Die eenzaamheid 
uit zich in de existentiële worsteling die aan het vinden van werkelijk grens
verleggende bevindingen voorafgaat. Die eenzaamheid uit zich verder in de 
concentratie en ambachtelijkheid die het schrijven van een proefschrift 
vergt. 

Graag spreek ik mijn dank uit aan mijn promotoren Prof. Dr R.J. 
in 't Veld en Prof. Drs R. den Dunnen. Zonder hen zou dit boek niet zijn ge
schreven. Roel in 't Veld dank ik voor zijn fundamentele kritiek en voor de 
Socratische wijze waarop hij de totstandkoming van dit proefschrift heeft 
begeleid. Roel den Dunnen dank ik voor de inspiratie, aanmoediging en het 

2 Zie: M.J.W. van Twist, 1995. 

3 Zie ook: Herman van Gunsteren, 1994, blz. 8, waarin hij ingaat op politieke theorie versus 
bestuurlijke praktijk: "Kennis van de bestuurlijke wereld is niet zo gemakkelijk te verkrijgen. 
Deze wereld is niet transparant en evenmin in de directe waarneming gegeven. Men moet 
veel weten om hem überhaupt te kunnen waarnemen. Dat weten is slechts beperkt in boeken 
te vinden". 



vertrouwen waarmee hij mij gedurende al de jaren van het schrijven tege
moet is getreden. Niet in de laatste plaats dank ik hem voor zijn vriendschap 
en bescherming. 

Graag spreek ik mijn dank uit aan het Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) voor de bij de uit
voering van dit "project" ondervonden medewerking. Ik hoop dat dit proef
schrift dat is gebaseerd op de praktijk een bijdrage kan leveren aan toekom
stige trajecten van besluitvorming. Gezegend met een indrukwekkende hoe
veelheid creativiteit en conceptueel vermogen bij zijn medewerkers is het 
Ministerie van VROM het aan zijn taakstelling verplicht om ook in de toe
komst zijn vooraanstaande rol bij de besluitvorming van grote infrastructu
rele werken in Nederland waar te maken. 

Dr J. Eberg en Drs M.R. Ket tenslotte dank ik voor hun bereidheid 
het manuscript mee te lezen en voor hun zeer waardevolle adviezen. 
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