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D E E L  1

Institutionele Actor Analyse en 
Collectieve Actie in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie
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H O O F D S T U K  1

Inleiding 

Op 10 februari 2011 vond het 10 jarig jubileum van het Nationaal 
Project de Nieuwe Hollandse waterlinie plaats. Op deze ‘Inspiratiedag’, 
keken ruim 200 stakeholders terug (en vooruit) op 10 jaar werken aan 
de linie. Er werd stil gestaan bij de huidige situatie, want de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie krijgt langzaam haar nieuwe verschijningsvorm. 
De 200 aanwezige stakeholders hadden een zeer wisselende achter- 
grond. De aanwezigheid van onder andere wethouders, lokale onder- 
nemers, beleidsmedewerkers van Ministeries, mensen van het 
Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, bouwbedrijven 
en forteigenaars, toont aan dat het netwerk van stakeholders zeer 
divers is.
Al deze verschillende partijen hebben uiteenlopende belangen maar 
moeten toch samenwerken om de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
succesvol aan te pakken. Dit proefschrift is geschreven om inzicht te 
geven hoe dit netwerk functioneert en heeft gefunctioneerd.

Doelstelling
De doelstelling van dit deel is het inzichtelijk krijgen en duiden waarom, hoe 
en onder welke voorwaarden de vele verschillende partijen in het besluitvor-
mingsproces van de Nieuwe Hollandse Waterlinie samenwerken. De kennis die 
is opgedaan kan gebruikt worden in de toekomst van dit project en voor andere 
projecten. 
 De bezuinigingen, de decentralisatie en de economische crisis veranderen 
de context van het project. Een kritische reflectie kan een bijdrage leveren om 
de kern van het project te definiëren en vanuit de inhoud van het project te 
bezien wat goed gaat en wat beter, efficiënter en effectiever zou kunnen. 

Probleemstelling
Het project kent zowel inhoudelijk-ruimtelijk als bestuurlijk een complexe 
opgave. Op allerlei verschillende manieren wordt samengewerkt tussen partijen 
die andere belangen, prioriteiten en inzichten hebben. Als duidelijk wordt 
wanneer goed wordt samengewerkt (en wanneer niet), kan geleerd worden hoe 
het proces van samenwerking in de toekomst mogelijk kan verbeteren. Dit heeft 
geleid tot de volgende probleemstelling:

“Onder welke voorwaarden is in de actie arena van het project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie collectieve actie al dan niet effectief mogelijk gebleken?” 
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Figuur 1.1  Basiskaart Nieuwe Hollandse Waterlinie uit het uitvoeringsprogramma.

Bron: PB-NHW 2006a, 2.
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Het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie: een introductie
Het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een intersectoraal  
ruimtelijk ordeningsproject waarbij de historische waarden van de linie 
herkenbaar, duurzaam en voor een zo groot mogelijk publiek gerevitaliseerd  
worden door ruimtelijke ontwikkeling. Een kaart van de waterlinie staat op de 
linker pagina afgebeeld (zie figuur 1.1 op de vorige bladzijde). In het project 
zijn vijf Ministeries (OC&W, EZ1, V&W, Defensie en VROM2), vijf provincies 
(Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland3 en Brabant) en meer dan  
25 gemeenten betrokken. Daarnaast zijn ook Staatsbosbeheer, drie Water- 
schappen en verenigingen voor cultureel erfgoed betrokken bij het project. 
 In het Nationaal Project worden uiteenlopende belagen uit verschillende 
sectoren integraal op elkaar afgestemd om de linie te revitaliseren. Onder de 
vlag van het Belvedèreprogramma, waarin vier verschillende Ministeries de 
domeinen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening wilden integreren, werd in 
1999 het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie opgericht. Onder leiding 
van het projectbureau is men gestart met het opstellen van een overkoepelende 
visie, het Linieperspectief Panorama Krayenhoff uit 20034. Vervolgens is het 
waterliniegebied opgeknipt in zeven deelgebieden, waarvan er twee (Diefdijk 
en Loevestein) later zijn samengevoegd (zie figuur 1.1 op de vorige bladzijde). 
Er werd ook een Rijksenveloppe gemaakt, waarin de miniseries specifieke 
doelstellingen opnamen.

In deze projectenveloppes, definieerden provincies samen met gemeenten 
concrete plannen  die pasten binnen het opgestelde Linie-perspectief. In 2005 
werd een bestuursovereenkomst vastgesteld waarin provincies en Ministeries 
afspraken maakten over de strategie, de organisatie, de posities en de verdeling 
van verantwoordelijkheden. Vervolgens werden in 2008 de plannen in de 
enveloppen vastgesteld in een uitvoeringsprogramma dat werd ondertekend 
door provincies en Ministeries. Het uitvoeringsprogramma had een termijn tot 
2020 en er was behoefte aan plannen voor de korte termijn. Daarom werd in 
2008 het Pact van Rijnauwen gesloten. Dit is een uitsnede uit het uitvoerings-
programma waarin projecten zijn gepland die voor 2012 moesten worden 
uitgevoerd.

1 Het ministerie van EZ droeg voorheen de naam EL&I en daarvoor LNV.
2 De Ministeries van VROM en V&W zijn inmiddels samengevoegd in het ministerie van  
 Infrastructuur en Milieu.
3 De provincie Zuid-Holland treedt 2 oktober 2014 uit het project. 
4 Het Linieperspectief is een andere benaming voor Panorama Krayenhoff, beide namen worden  
 in dit proefschrift afwisselend gebruikt. 
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Figuur 1.2  Indeling project de Nieuwe Hollandse Waterlinie in zes projectenveloppen.

Bron: Kenniscentrum Waterlinie 2015
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In november 2012 wordt een actualisatie van het uitvoeringsprogramma 
vastgesteld door Liniecommissie5 (zie figuur 1.3).

Op deze belangrijke formele momenten zijn beslissingen genomen die de koers 
en de voortgang van het project hebben beïnvloed. Deze beslissingen zijn 
voorbereid en genomen binnen een geïnstitutionaliseerde organisatiestructuur 
van overlegverbanden.

Figuur 1.3  Belangrijke formele momenten in de voortgang van het project

Bron: eigen vervaardiging 

In de Liniecommissie zitten bestuurders van provincies en Ministeries. Samen 
vormen zij het bestuur van de projectorganisatie6. Het Liniecommissieoverleg 
wordt voorbereid door provinciale ambtenaren in het programmamanagers-
overleg. In dit overleg zitten ook Staatsbosbeheer, de RCE en één ambtelijk 
vertegenwoordiger van het Ministerie EL&I. In het programmamanagers-
overleg wordt ook de voortgang en uitvoering van liniebrede uitvoeringstaken 
besproken. Deze uitvoering vindt plaats op het niveau van de enveloppen. Dit 
zijn regionaal afgebakende uitvoeringsprogramma’s. De enveloppen worden 
‘getrokken’ door projectleiders van de provincies. Deze komen bijeen in het 
projectleidersoverleg waarin de plannen binnen de enveloppen op elkaar 
worden afgestemd. Het programmamanagersoverleg wordt gevoed door het 
projectleidersoverleg. De projectleiders staan onder controle van envelop-
pencommissies. Hierin zitten bestuurders van de provincies, de betrokken 
gemeenten, de waterschappen en de eigenaars van waterlinievastgoed. 
Daarnaast is er nog het kwaliteitsteam. Dit bestaat uit een groep experts 
van verschillende disciplines die de Liniecommissie of betrokken overheden 
gevraagd en ongevraagd van niet-bindend advies kunnen voorzien. 

5 Hoewel de periode na 2012 buiten de scope van dit eerste deel van het proefschrift valt, trekken 
in 2014 de ministeries zich terug, net als de provincie Zuid Holland. Het Nationaal Projectbureau 
wordt opgeheven door ondertekening van het Pact van Altena. De vier overgebleven provincies 
richtten het Liniebureau op, een ambtelijke projectorganisatie waarin de vier provincies 
samenwerken.

6 De Liniecommissie komt twee keer per jaar bij elkaar. Een selectie uit de liniecommissie 
vertegenwoordigt het Dagelijks Bestuur. Hierin zitten ambtenaren en bestuurders van  
provincies Utrecht en Gelderland, het ministerie van EL&I en het projectbureau. Het DB komt 
elke twee maanden bijeen.

1999 Oprichting project bureau NHW

2004 Panorama Krayenhoff

2005 Bestuursovereenkomst

2006 Uitvoeringsprogramma

2008 Pact van Rijnauwen

2011 Uitvoeringsprogramma 2

2014 Pact van Altena
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Tot slot is er het Nationaal Projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat 
werkt in dienst van de Liniecommissie. Het projectbureau voert het secretariaat 
van het programmamanagersoverleg, de Liniecommissie en het kwaliteitsteam. 
Het bureau vervult een belangrijke rol als schakel tussen de lokale uitvoering-
spraktijk en de Liniecommissie. De kern van de taken van het projectbureau is 
het agenderen, ondersteunen en beschermen van waterliniebelangen. Voor een 
organogram van de projectorganisatie zie figuur 1.4.

Figuur 1.4  Organogram project de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bron: website Liniebureau NHW 2015: 1

In dit deel wordt onderzocht hoe de actoren binnen deze geïnstitutionali-
seerde overlegstructuur tot collectief handelen komen. Om dit te begrijpen 
wordt geanalyseerd hoe de actoren omgaan met dilemma’s die op grond van 
wetenschappelijke literatuur worden verwacht. 

Verwachtingen 
In dit deel ligt de nadruk op analyse, interpretatie en bevindingen. De weten- 
schappelijke relevantie stoelt voornamelijk op het empirisch toetsen van 
theoretisch inzicht om aan de hand daarvan kritisch te reflecteren op de aanpak 
van het waterlinieproject. Uit de theorie komt naar voren dat bij ingewikkelde  
governancevraagstukken vaak een collectief actieprobleem ontstaat (Ostrom 
2007, Scharpf 1997). Actoren moeten in een complex, institutioneel gefragmen-
teerd veld gezamenlijk handelen om tot een oplossing te komen. In dit deel 
wordt het collectieve actieprobleem geanalyseerd aan de hand van vier 
dilemma’s. Aangenomen wordt dat de actie arena van het project dermate 
veel actoren met tegengestelde belangen bevat dat deze niet in staat zijn om 
op een effectieve en efficiënte manier collectieve actie te verwezenlijken. De 
vier dilemma’s zijn gebaseerd op de institutionele rationele keuzebenadering 
(Ostrom 2007) en het actor-gecentreerd institutionalisme (Scharpf 1997). De 
verwachtingen worden verder uitgewerkt in hoofdstuk twee. 
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Afbakening
Het is lastig om de grenzen van het besluitvormingsproces van het project de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te geven. Daarom is voor een brede scope 
gekozen en wordt de reikwijdte van het project gedefinieerd als het geheel van 
initiatieven van het projectbureau en haar partners om de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie te revitaliseren. Ruimtelijk bestrijkt het project de formele grenzen 
van het gebied zoals deze in de voorlopige lijst van het UNESCO-werelderfgoed 
zijn opgenomen. Inhoudelijk wordt er ook een ruimtelijke relatie gelegd. Het 
onderzoek volgt de lijn van abstracte ideevorming vanaf de kiem tot de concrete 
uitvoering van projecten in het waterliniegebied.

Methoden
Literatuurstudie, archiefonderzoek, observatie en semigestructureerde 
interviews zijn de vier methoden in dit deel. Het archiefonderzoek is gedaan 
bij het projectbureau in Utrecht, bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort en digitaal naar Tweede Kamerstukken. De observatie is uitgevoerd 
op netwerkdagen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, door frequente 
aanwezigheid op het projectbureau in Utrecht en in het bijzonder het bijwonen 
van vergaderingen. In totaal zijn 25 interviews gehouden met onder andere 
bestuurders, beleidsmedewerkers, topambtenaren en medewerkers van 
publieke organisaties. 

Tijdpad
De analyse van het eerste deel richt zich op de periode 1980-2012. Door 
toepassing van interviews en archiefonderzoek was het mogelijk waardevolle  
inzichten te krijgen over deze lange periode. Om actuele resultaten van het 
planproces te geven worden op verschillende plekken in dit deel de meest 
actuele beschikbare gegevens gebruikt. 

Structuur
Deel een bestaat uit vijf hoofdstukken. Na dit eerste introducerende hoofstuk 
volgt een theoretisch hoofdstuk waarin aan de hand van literatuurstudie een 
aantal deelvragen en verwachtingen zijn opgesteld. Het  derde hoofdstuk 
bevat de geschiedschrijving, ook wel “chroniquen” genoemd. Hierin wordt 
de ontwikkeling van het project beschreven en geduid. Het is een neutrale 
weergave van feitelijke gebeurtenissen. In het vierde deel worden vier 
dilemma’s behandeld die voortkomen uit de poging tot collectief handelen. Er 
wordt gekeken hoe men met de dilemma’s is omgegaan. Het vijfde onderdeel 
bevat de conclusies. 
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H O O F D S T U K  2

 
Theorie

Het bereiken van collectieve actie wordt in dit proefschrift onderzocht 
door vanuit verschillende wetenschappelijke theorieën de werkelijk- 
heid te duiden. In dit deel is institutionele actor analyse toegepast.  

Collectieve actie en instituties
 
Het bereiken van collectieve actie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie is lastig 
omdat diverse stakeholders uiteenlopende belangen hebben. Voor het bereiken 
van collectieve actie is coördinatie nodig. Institutionele actor analyse heeft 
bijzondere aandacht voor de rol van instituties in besluitvormingsprocessen 
en stelt dat ze een doorslaggevende rol hebben in hoe, waarom en op welke 
momenten coördinatie plaatsvindt tussen actoren (Ostrom 2007, Scharpf 
1997). De term instituties wordt op een brede manier geïnterpreteerd en 
betekent de formele en informele regels die structuur geven aan de interacties 
tussen individuen (Ostrom 2007: 22). Institutionele actor analyse is primair 
gebaseerd op de rationele keuzebenadering en gaat er vanuit dat individuen 
in een specifieke context handelen om eigen doelstellingen en behoeften te 
bevredigen. Instituties worden als belangrijke variabelen gezien die zowel het 
individuele als het uiteindelijke collectieve handelen beïnvloeden. 

Het onderzoek van Elinor Ostrom geeft op eigen wijze inhoud aan de institutio- 
nele actor analyse. Ostrom deed onderzoek naar hoe actoren met tegengestelde 
belangen common pool resources (CPR’s) exploiteren. CPR’s zijn goederen 
en diensten die rivaliserend maar lastig uitsluitbaar zijn (Ostrom 1994: 4). 
Rivaliserend betekent dat het gebruik van een goed door een actor ten koste 
gaat van het gebruik van een andere actor. Het uitsluitbaar maken van een goed 
betekent dat het gebruik kan worden uitgesloten. Dat is bij CPR’s dus niet goed 
mogelijk. 

2.1

2
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie kan niet in haar geheel worden gekwalifi-
ceerd als een CPR omdat zij bestaat uit veel verschillende soorten goederen en 
diensten. Toch is de theorie van Ostrom over het bereiken van collectieve actie 
zeer bruikbaar. De kwalificatie op basis van economische welvaartstheorie is 
op basis van de twee formele kenmerken eenvoudig te maken, echter, de vraag 
is meer hoe actoren de verschillende goederen en diensten die de waterlinie 
levert (of in potentie kan leveren) kwalificeren (als CPR, als publiek goed, 
tolgoed of privaat goed) en welke consequenties men hieruit trekt wat betreft 
de arrangering van de diensten.
 Private goederen worden niet vanzelfsprekend gearrangeerd door 
de markt. De overheid produceert immers talrijke private goederen omdat 
hieraan een publieke ‘merit’ wordt toegekend. Vaak worden private goederen 
behandeld als collectieve goederen en worden zij voorzien door de overheid. 
Aan voorziening door de overheid kleeft het nadeel dat niet altijd direct 
gereageerd kan worden op veranderingen in de vraag. Bovendien straft de 
overheid inefficiënt gedrag niet zo direct af als de markt. Dit is de reden dat 
Elinor Ostrom zoekt naar mogelijkheden om publieke goederen via particulier 
initiatief te arrangeren. Bij de waterlinie gaat het vooral om de borging van 
publieke waarden, zoals het historische erfgoedkarakter van de forten en 
landschappen, het behoud van het open landschap, de bescherming van natuur 
(zoals beschermde vleermuiskolonies). Als de overheid de zekerstelling van 
deze kwaliteiten naar zich toe trekt zit daaraan ook een prijskaart, met name 
met betrekking tot de exploitatie en onderhoud van forten en landschappen. 
Als de borging van de publieke kwaliteit aan de markt wordt gelaten loopt 
men het risico van onbedoeld gebruik (overexploitatie7 en uitsluiting van 
publieke toegang). De toegankelijkheid kan via geboden of prijsheffing 
gereguleerd worden (ten laste van burgers of van de exploiterende partij). In dit 
spanningsveld moet gezocht worden naar kwaliteit en de effectiviteit van de 
publieke voorziening. De discussie tussen de betrokken overheden, de non- 
gouvernementele publieke partijen (zoals Staatsbosbeheer) en diverse partijen 
in de private sector gaan over deze lastige afwegingen. 

Het theoretisch raamwerk van Elinor Ostrom maakt het mogelijk te onderzoeken 
hoe actoren collectief handelen kunnen coördineren. Ostrom toonde met haar 
onderzoek aan dat actoren in staat zijn instituties te ontwerpen waarmee 
bijvoorbeeld overexploitatie van common pool resources wordt voorkomen 
(Ostrom 1990). De vraag is echter welke instituties collectief handelen mogelijk 
maken en hoe instituties veranderd kunnen worden. 
 Hoewel diverse institutionele planningstheorieën verschillende accenten 
leggen op bijvoorbeeld coalitie vorming (Sabatier 1988), regels (March & Olsen 

7 Het tegenovergestelde van overexploitatie is ook mogelijk: een actor kan zich een fort of een 
deel van de waterlinie toe-eigenen waardoor anderen er geen gebruik meer van kunnen maken. 
Heller & Eisenberg (1998) omschrijven deze situatie als het tragedie van de anti-commons.
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1989, Ostrom 1988,) of onderhandelen (Scharpf 1997) voor het verklaren van 
collectieve actie, onderscheiden zij allen vier kernelementen: de plannings-
arena, de condities die de arena beïnvloeden, de betrokken actoren en de 
uitkomsten van de interactie. De actie arena, ook wel de actor constellatie  
(Scharpf 1997), trading zone (Mäntysalo & Balducci 2013) of beleids-sub-
systeem (Sabatier 1988) genoemd, kan worden omschreven als het speelveld 
waarbinnen actoren met elkaar interacteren. De actie arena wordt door Elinor 
Ostrom gedefinieerd als “the social sphere where individuals interact, exhange 
goods and services, solve problems, dominate one another or fight.” (Ostrom 
2007: 28). De actie arena bestaat volgens Ostrom uit twee onderdelen: actoren 
en de actor situatie. 
 De actoren worden door Ostrom gedefinieerd op het niveau van het 
individu. Het handelen van de actoren wordt volgens Ostrom (2007) en Scharpf 
(1997) beïnvloed door de actor situatie. Deze wordt gevormd door belangen, 
posities, de acties die mogelijk zijn en de informatie die beschikbaar is.

De actie arena wordt beïnvloed door een aantal externe condities: de regels die 
de relaties tussen de actoren bepalen, de structuur van de gemeenschap waarin 
de actie arena is ingebed en de fysieke-ruimtelijke condities van het plangebied 
(Ostrom 2007: 28). Met condities worden politieke, fysieke, economische of 
sociaal-maatschappelijke voorwaarden bedoeld, die de verhoudingen in de 
actie arena kunnen veranderen. Bepaalde beleidsdiscoursen of algemeen 
geldende gedragsregels zijn voorbeelden van condities die de interactie in de 
actie arena kunnen beïnvloeden. 

De institutionele actor theorie veronderstelt dat door grondige analyse van de 
condities, actoren en de actie arena verwachtingen kunnen worden opgesteld 
over welke interactiepatronen tussen de actoren optreden. Scharpf (1997) 
gebruikt de speltheorie om concrete verwachtingen op te stellen over de 
interactiepatronen. Op basis van grondige analyse kan dan bijvoorbeeld het 
prisoners-dilemma worden verwacht of een deadlock-situatie (Scharpf 1997: 
75). In dit theoretische hoofdstuk worden ook verwachtingen opgesteld. Deze 
verwachtingen zijn toegespitst op bepaalde dilemma’s die zeer waarschijnlijk 
optreden. Alvorens deze verwachtingen worden toegelicht wordt kort aange- 
geven waarom het bereiken van collectieve actie zo lastig is in het Nieuwe 
Hollandse Waterlinie gebied. 

 
 Coördinatieproblemen in het waterlinielandschap

In de wetenschappelijke literatuur wordt een aantal institutionele factoren 
genoemd waarom het lastig is om collectief handelen te realiseren in 
landschapsprojecten als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ruimtelijke 
positionering van het waterlinielandschap zorgt voor een aantal specifieke 
coördinatieproblemen. De waterlinie ligt op het grensvlak van stad en 

2.2
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platteland. De laatste jaren is in de wetenschappelijke literatuur aandacht voor 
een nieuwe ruimtelijke configuratie: de grenzen tussen stad en land vervagen. 
Het traditionele onderscheid tussen urbane en rurale gebieden is steeds 
lastiger te maken omdat beide steeds intensiever met elkaar verbonden zijn 
en in elkaar overlopen. Hierdoor is een discontinue lappendeken ontstaan van 
stedelijke en niet-stedelijke functies aan de randen van steden (Dembski & 
Salet 2010). De transformatie van het gebied tussen stad en platteland naar 
een ruimtelijke configuratie die wordt gekenmerkt als een diffuse stedelijke 
ruimte aan de randen van steden, wordt in de wetenschappelijke literatuur 
op diverse manier beschreven: zo worden de termen Zwischenstadt (Sievers 
2003), Metapolis (Ascher 1995), de Città Diffusa (Secchi 1997), de Nevelstad 
(Borret 2002), de polycentrische stedelijke regio (Kloosterman & Musterd 2001) 
of Rurban spaces (Gallent et al 2006) gebruikt.  Aan de randen van steden 
transformeert het landschap: de traditionele landbouwfunctie maakt plaats 
voor stedelijke recreatie, vergaderlocaties, shopping-malls, autoshowrooms 
en bedrijventerreinen. Met name langs grote vervoersassen is de ruimtelijke 
transformatie zichtbaar. In het Nederlandse ruimtelijke ordeningsdebat wordt 
deze ruimtelijke verandering gekwalificeerd als ongewenst en gelabeld als 
“verrommeling” van het landschap. In de wetenschappelijke literatuur wordt 
ook het verlies van ruimtelijke identiteit van het landschap als probleem naar 
voren gebracht: “Traditional landscapes with their ecological and cultural 
values become highly fragmented and gradually lose their identity” (Antrop 
2004: 24). Dit is problematisch omdat de stedelingen het gebied juist bezoeken 
op zoek naar recreatieve activiteit en een sterke authenticiteit en identiteit 
(Mommaas et al 2000: 106-107, Albers & Boyer 1997).

Om de verommeling en het verlies van identiteit tegen te gaan, of te beperken, 
is coördinatie tussen de verschillende stakeholders in het gebied nodig. Drie 
institutionele factoren zorgen ervoor dat collectieve actie in gebieden tussen 
stad en platteland lastig te bereiken is. Ten eerste overschrijdt de bovenge-
schetste ruimtelijke transformatie territoriale grenzen van verschillende 
gemeenten (Horlings 2010: 9). Om tot gecoördineerde actie te komen moeten 
urbane en rurale gemeenten samenwerken. Deze samenwerking is echter 
niet altijd vanzelfsprekend. Ten tweede overschrijdt de transformatie van 
het gebied aan de randen van steden traditionele sectorale grenzen binnen 
publieke organisaties. De nieuwe ruimtelijke configuratie in het stedelijk 
tussengebied wordt veroorzaakt door een combinatie van veranderingen in 
de regionale economie, de landbouwsector, cultureel-recreatieve behoeften 
en woonvoorkeuren. Om collectieve actie effectief te maken in deze gebieden 
is het van belang dat goed wordt samengewerkt tussen beleidssectoren. Het 
is echter gebruikelijk dat stedelijk en niet-stedelijk beleid binnen  overheids-
diensten wordt behandeld in aparte beleidsafdelingen (Van den Brink et al. 
2006). Ten derde is het niet altijd duidelijk is welke partij verantwoordelijk zijn 
om de problemen op te lossen (Kreukels & Van Vliet 2001, Smaal et al 2005: 43). 
Worden de leegstaande forten door alle partijen als probleem ervaren en welke 
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partijen zouden hun verantwoordelijkheid moeten vertalen naar financiële 
bijdragen? Horlings (2010) benadrukt dat in gebieden tussen stad en platteland 
een structureel gebrek is aan sturingscapaciteit. Vaak ontbreekt een partij die 
zich verantwoordelijk voelt en de uiteenlopende belangen kan coördineren. In 
het dynamische gebied tussen stad en platteland vinden immers vaak confron-
taties plaats tussen economische, ecologische, landschappelijke en culturele 
waarden. Binnen de actie arena van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
is het dus naar verwachting lastig voor de actoren om collectief handelen te 
coördineren. De volgende verwachting is opgesteld: 

Verwachting: De actie arena van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
bevat dermate veel actoren met tegengestelde belangen dat zij niet in staat 
zijn om op een effectieve en efficiënte manier collectief handelen te realiseren.

Verschillende dilemma’s in veranderende arena’s
Omdat revitalisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een groot project is, dat 
over een lange termijn wordt geëvalueerd (1999-2014), veranderen gedurende 
het project de actie arena, de condities, de actoren en de uitkomsten. In dit 
proefschrift is daarom gekozen om naar specifieke dilemma’s te kijken. Deze 
dilemma’s spelen gedurende het hele proces en worden aan de hand van 
institutionele planningstheorie geanalyseerd. 
 Het centraal stellen van dilemma’s in empirisch planologisch onderzoek 
is gebaseerd op het werk van Portugali (2011) en wordt recentelijk steeds vaker 
toegepast, zie onder andere (Portugali 2012, Salet et al 2014, Savini 2013, 
Savini et al 2014, Wilkinson 2012). Portugali (2011: 250) stelt dat de ruimtelijke 
ordening te maken heeft met een discrepantie: planning gaat over de toekomst 
en planners veronderstellen, vaak impliciet, dat bepaalde aannames en 
voorspellingen kunnen worden gedaan over de toekomst, of dat bepaalde 
ruimtelijke, economische of maatschappelijke dynamieken kunnen worden 
gereguleerd. Hier tegenover staan theorieën die de complexiteit van stedelijke 
systemen kwalificeren als zelf-organiserend en non-lineair, ze zijn in feite niet 
te plannen. 

Deze discrepantie leidt tot dilemma’s voor planners. Savini et al (2014) stellen 
dat aan de ene kant staan radicale modernisten staan die problemen trachten 
op te lossen door betere voorspellingen en oplossingen te formuleren. Aan 
de andere kant de radicale pragmatisten die sterk geloven in het experimen-
teren, het leren uit ervaringen en het bereiken van ruimtelijke ontwikkeling 
door kleine stapjes te maken (Savini et al 2014: 3). Beide uitersten hebben hun 
eigen tekortkomingen. Een ruimtelijke ordeningspraktijk die te veel gericht is 
op het reguleren van ontwikkelingen ontkent de complexiteit van de realiteit. 
Een aanpak die enkel is gericht op experimenteren en in kleine stapjes opereert 

2.3
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ontbreekt het aan ambitie om bepaalde (negatieve) patronen te doorbreken of 
lange termijn doelstellingen te bereiken.

Door dilemma’s centraal te stellen in het onderzoek wordt de lastige positie 
van de ruimtelijke planner erkend: het is niet altijd gemakkelijk om het ‘juiste’  
te doen. Sterker nog, een dilemma veronderstelt namelijk dat altijd negatieve 
aspecten verbonden zijn aan kiezen voor het tegengestelde. Door dilemma’s 
centraal te stellen is een genuanceerd antwoord op de probleemstelling 
mogelijk. 

In dit deel van het proefschrift wordt geanalyseerd hoe actoren zijn omgegaan 
met vier specifieke dilemma’s. De dilemma’s zijn uitgekozen omdat ze 
gedurende het hele planningsproces (van 1999 tot 2014) een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de manier waarop de actoren collectieve actie hebben 
bereikt. De dilemma’s hebben dus te maken met veranderingen in de context, 
de actie arena en de actoren. Hieraan wordt nadrukkelijk aandacht besteed in 
de empirische hoofstukken in dit deel.

De verschillende onderdelen die belangrijk zijn in institutionele analyse: de 
condities, de actie arena, de actoren en de uitkomsten zijn voor ieder dilemma 
geanalyseerd maar worden niet expliciet benoemd per dilemma. Per dilemma 
worden verschillende elementen uitgelicht die verklaren waarom actoren op 
een bepaalde manier hebben gehandeld. De empirische analyse richt zich 
voornamelijk op de interactiepatronen tussen de actoren. De behandeling van 
de dilemma’s staat dus centraal omdat op die manier een scherpe analyse 
mogelijk is van de institutionele patronen die optreden tussen de actoren.  

 Dilemma 1: Centrale visie versus decentrale uitvoering

Het Linieperspectief en het projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn 
geïnitieerd op nationaal bestuurlijk niveau. Het schrijven en vaststellen van 
een overkoepelend Linieperspectief is een overwegend nationale en provinciale 
aangelegenheid geweest. Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is eind 
2003 in de Tweede Kamer vastgesteld en is opgenomen in de Architectuurnota, 
de nota Belvedère en de nota Ruimte. Toch moeten plannen uit nationale koker 
daadwerkelijk gerealiseerd worden in de lokale praktijk. 
 In de literatuur blijkt dat de overgang van planvorming naar uitvoering tot 
problemen kan leiden (Alexander 1985, Majone & Wildavsky 1978, Sabatier & 
Mazmanian 1980, Sabatier 1986). Recentelijk is dit implementatievraagstuk 
weer herontdekt in de literatuur (zie onder andere: Hupe 2014, Saetren 2005, 
2014). Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie kent een structuur waarbij 
de uitvoering en visievorming in overwegend aparte domeinen van elkaar 
plaatsvinden. Gezien de complexiteit van het waterlinieproject kan worden 
aangenomen dat hier problemen optreden. Deze problemen komen voort 
uit verschillen in de domeinen waarin het plan, het Linieperspectief, wordt 
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gebruikt. In de planvormingsfase willen partijen vrijheid en flexibiliteit hebben 
om eventueel onder afspraken uit te komen, het resultaat is naar verwachting 
een abstract plan met niet bindende afspraken. In de uitvoeringsfase is juist 
behoefte aan concrete en bindende afspraken. 

Om uit te zoeken hoe in het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt 
omgegaan met dit dilemma wordt een aantal vragen gesteld. Hoe is de relatie 
tussen actoren op centraal en decentraal niveau en hoe interacteren deze 
partijen met elkaar? Welke strategie is voorzien om abstracte plannen tot 
uitvoering te brengen? Tot welke problemen leidde de uitvoering op lokaal 
niveau en hoe is het Linieperspectief uiteindelijk tot uitvoering gebracht?

Concrete verwachting:
•  Spanning tussen regionaal perspectief en lokale uitwerking; 
•  Lastig om conflicten op meerdere bestuursniveaus te overbruggen;
•  Hiërarchische structuren domineren bij oplossen conflict.

 Dilemma 2: Mobiliseren versus programmeren

De strategische aanpak van het project is vastgelegd in het Linieperspectief 
uit 2003. Het opstellen van Panorama Krayenhoff zorgde ervoor dat het project 
aandacht kreeg van verschillende partijen. In het Linieperspectief staan de 
ambities, richting en visie opgetekend over wat men met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie van plan is. In Panorama Krayenhoff ontbreken echter concrete 
plannen en de wijze waarop deze worden verbonden aan middelen (program-
mering). De gedachtegang is dat lokale partijen eigen doelen en middelen 
kunnen inbedden in concrete plannen, die passen binnen het brede kader. De 
visie is sinds 2003 niet meer aangepast of herzien. 
 De kern van dit dilemma richt zich op de functie van het ruimtelijk plan 
(Faludi 1986, Faludi & Van der Valk 1994, Rhodes 1981, Tewdwr-Jones 1994). 
Aan de ene kant moet een ruimtelijk plan richting geven en een helder beeld 
scheppen hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien, een plan dat 
wordt vastgesteld en uitgevoerd. Actoren zijn hier aan inhoudelijke, ruimtelijk 
geformuleerde normen gebonden (De Vries 2002: 82). Dit is ruimtelijke planning 
als programmering. 
 Aan de andere kant kan planning als proces worden gezien. Het plan is 
een vehikel om draagvlak te creëren en is onderhevig aan verandering. Een plan 
is dan flexibel omdat men moet inspelen op onverwachte veranderingen. De 
uitkomst van het proces is vaak onduidelijk. Het ruimtelijk plan wordt gebruikt 
om aandacht te vragen en commitment te organiseren: positionering. Empirisch 
onderzoek toont aan dat niet altijd duidelijk is of dit daadwerkelijk bereikt 
wordt (Shipley 2002).
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Bij inhoudelijk en bestuurlijk complexe ruimtelijke opgaven is behoefte aan 
zowel programmering als het mobiliseren van actoren voor het plan. Om inzicht 
te krijgen in dit dilemma is een aantal vragen opgesteld. In hoeverre heeft 
Panorama Krayenhoff bijgedragen aan het activeren van partijen voor het 
plan (mobiliseren)? In hoeverre heeft Panorama Krayenhoff bijgedragen aan 
het opstellen van concrete uitvoeringsprojecten (programmering)? Hoe wordt 
door de actoren Panorama Krayenhoff gezien en hoe zijn zij omgegaan met de 
spanning tussen programmering en positionering?

Concrete Verwachtingen:
•  Spanning tussen Panorama Krayenhoff als blauwdrukplan of als flexibel  

  discussiestuk; 
•  Panorama Krayenhoff mist een scherpe probleem- en doelstelling;
•  Panorama Krayenhoff leeft wellicht onder ambtenaren maar is niet  

  maatschappelijk geactiveerd. 

 Dilemma 3: Interne bestuursfocus versus externe oriëntatie 

De bestuurlijke complexiteit van het project zal leiden tot veel overleg. Er moet 
zowel verticale als horizontale afstemming plaatsvinden. Actoren van verschil-
lende hiërarchische bestuursniveaus moeten doelen, middelen en verantwoor-
delijkheden tegen elkaar uitwisselen om tot collectieve actie te komen. Dit is 
verticale afstemming. 
 Daarnaast moet horizontale afstemming plaatsvinden. Het integrale 
karakter van de plannen leidt tot veel overleg tussen verschillende afdelingen 
binnen gemeenten, provincies en Ministeries. Hier moet gedacht worden aan 
afstemming tussen afdelingen toerisme, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening 
of natuurbeheer. Dit is de horizontale afstemming tussen sectoren. Kortom: de 
bestuurlijke en inhoudelijke complexiteit van het waterlinieproject leidt tot veel 
overleg, coördinatie en afstemming.

Om de besluitvorming binnen een project met veel actoren overzichtelijk, 
efficiënt en daadkrachtig te maken is er behoefte aan selectie. Bepaalde 
actoren krijgen een formele institutionele positie binnen het netwerk van 
samenwerking en anderen worden buitengesloten. De kern van het dilemma 
spitst zich op de vraag welke partijen wel of geen formele positie krijgen binnen 
het netwerk (De Bruijn et al 2010, Healey 1996, Ostrom 2007, Scharpf 1997). Wie 
doen er wel en niet mee in het project? Te veel partijen leidt tot een inefficiënte 
organisatie, terwijl een te kleine selectie leidt tot het risico dat partijen zich 
buitengesloten voelen en zich keren tegen het project. De selectie van actoren 
leidt hoe dan ook tot een mechanisme van binnen- en buitensluiten. Dit wil 
overigens niet zeggen dat actoren die worden buitengesloten en geen formele 
positie hebben in het proces, geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Dit heeft  
te maken met de oriëntatie van de ‘insiders’: zij kunnen openstaan voor invloeden  
van buitenaf en erop gericht zijn om deze invloeden op te zoeken, of juist niet. 
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Bij dominante interne oriëntatie wordt de afstand tussen ‘insiders’ en ‘outsiders 
vergroot. Dit kan de kans op conflicten vergroten. Daarnaast is er weinig 
aandacht voor dynamiek in het plangebied waarop kan worden ingespeeld. Dit 
zijn lokale ondernemers, economische dragers, plannen van externe partijen 
waar strategisch op ingespeeld zou kunnen worden. 
 De selectie en oriëntatie van actoren kan een cruciale invloed hebben 
op de efficiëntie, daadkracht, toegankelijkheid en het draagvlak van de 
organisatie. Om te analyseren welke invloed dit dilemma heeft op het vraagstuk 
van collectieve actie worden de volgende deelvragen gesteld. Welke partijen 
hebben een formele rol binnen het planproces van het project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en waarom juist deze partijen? Wat is de oriëntatie van 
deze actoren en wat voor gevolgen heeft dit voor de planvorming? 

Concrete verwachtingen:
•  Spanning tussen een organisatie die intern of juist extern is georiënteerd;
•  Organisatie is overwegend intern georiënteerd door grote complexiteit;
•  Grote afstand tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’;
•  Wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden zijn partijen erg  

  afwachtend waardoor het proces vertraagt.

 Dilemma 4: Geconcentreerde regie versus gefragmenteerde sturing

Het ingewikkelde organisatiemodel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zorgt 
voor een sturingsvraagstuk. De gefragmenteerde bestuurlijke situatie waarin de 
plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten worden gemaakt, vraagt 
om coördinatie en afstemming. Een voorbeeld hiervan is de doelstelling om de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie als ‘een herkenbaar geheel te revitaliseren’. Om 
eenheid in de concrete plannen op gemeentelijk niveau te bereiken is regie en 
sturing nodig. Sturing is noodzakelijk om partijen eendrachtig te laten handelen 
om zo gedeelde doelen te bereiken.

Uit literatuur blijkt dat leiderschap een voorwaarde is om dergelijke complexe 
besluitvormingsprocessen succesvol af te ronden (Agranoff 2007, Teisman 
2005). Tegelijkertijd ligt leiding of regie gevoelig omdat partijen streven 
naar autonomie en zeggenschap over hun eigen agenda en middelen. Deze 
verscheidenheid leidt tot een situatie waarin het lastig is één partij de regie 
te geven. Daarnaast blijkt uit literatuur dat een belangrijk onderdeel van deze 
regiekwestie is dat duidelijk moet bestaan wie probleemeigenaar is (Koppenjan 
& Klijn 2004, March et al 1972). Het uitgesproken toewijzen of verdelen 
van problemen maakt het gemakkelijker regie te voeren. Duidelijkheid over 
probleemeigenaarschap draagt bij aan duidelijkheid op welke punten actoren 
regie kunnen voeren. Wanneer partijen probleemeigenaar zijn, voelen ze zich 
verantwoordelijk om zich in te spannen voor het project. Dit vereist een andere 
vorm van regie vergeleken met partijen die geen prikkel voelen om zich in te 
spannen voor het project. De vraag is of partijen het waterlinieproject wel 



52 I N S T I T U T I O N E L E  A C T O R  A N A L Y S E

als een probleem zien, en zo ja, of ze zich er ook aan willen committeren. Het 
duidelijk aanwijzen van probleemeigenaars kan leiden tot het centreren van een 
deelprobleem bij een actor. Hierdoor kan het probleem efficiënt en relatief snel 
worden opgelost. Een nadeel van het duidelijk toewijzen van deelproblemen  
is dat belangen van andere partijen minder worden meegewogen in het plan- 
proces. 

Om inzicht te krijgen in de regiekwestie worden een aantal vragen gesteld. De 
eerste vraag richten zich op wie de regie heeft in het besluitvormingsproces 
van het waterlinie-project en waarom deze partij(en)? De tweede vraag is welke 
soort regie wordt gevoerd en tot welke problemen dit leidt. Tot slot is er de 
vraag hoe het probleemeigenaarschap is verdeeld in de organisatie van het 
project. 

Concrete verwachtingen:
•  Er is spanning tussen wie de regie heeft en wie niet;
•  Weinig partijen hebben het overzicht over de gehele organisatie; 
•  Regie is er nauwelijks omdat er geen duidelijke leider of hierarchie is binnen  

  de organisatiestructuur.

Onderstaand zijn in figuur 2.1 de vier dilemma’s schematisch weergegeven. Per 
dilemma staan de deelvragen die empirisch worden getoetst. De deelvragen 
vormen de structuur van hoofdstuk vier, waarin de bevindingen staan 
opgetekend over hoe actoren zijn omgegaan met de dilemma’s.

Figuur 2.1  Schematische weergave dilemma’s en deelvragen

Dilemma 1
Centrale Visie vs. 

Decentrale Uitvoering

Dilemma 2
Mobiliseren vs. 
Programmeren

Hoe is voorzien de nationale plannen 

tot uitvoering te brengen en hoe is de 

relatie tussen de actoren op centraal 

en decentraal niveau?

In hoeverre heeft Panorama 

Krayenhoff bijgedragen aan het 

activeren van partijen en het 

opstellen van een ruimtelijk 

programma?

Tot welke problemen leidt de 

uitvoering op lokaal niveau?

Hoe is het linieperspectief tot 

uitvoering gebracht?

Hoe en door welke actoren wordt 

Panorama Krayenhoff gebruikt?
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Bron: eigen vervaardiging

Dilemma 3
Interne bestuursfocus 
vs. Externe oriëntatie

Dilemma 4
Geconcentreerde vs. 

Gefragmenteerde regie

Welke partijen hebben een formele 

rol binnen het planproces en waarom 

deze partijen?

Wie heeft de regie in het besluit-

vormingsproces en waarom deze 

partij(en)?

Wat is de oriëntatie en motivatie van 

deze actoren en wat voor gevolgen 

heeft dit voor de planvorming?

Welke regie wordt gevoerd en tot 

welke problemen leidt dit?

Hoe is het probleemeigenaarschap 

verdeeld in de organisatie van het 

waterlinieproject?
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H O O F D S T U K  3

Chroniquen
 
In dit hoofdstuk wordt de evolutie van het waterlinieproject in een 
aantal fasen beschreven. De beschrijving van het project begint bij de 
eerste initiatieven om forten op te knappen en eindigt anno 20128. De 
initiatieven worden opgedeeld in een aantal perioden. Deze perioden 
hebben verschillende kenmerken. Zo kan bijvoorbeeld de probleem-
definitie van de stakeholders per periode anders zijn, het aantal 
stakeholders kan veranderen en de doelstellingen kunnen wijzigen. 
De samenwerking per periode wordt geduid door de omstandigheden 
waarin de stakeholders moeten samenwerken te analyseren. Om dit te 
kunnen bereiken wordt per periode een aantal kernvragen gesteld. De 
kernvragen zijn samengevoegd in twee vragen: wat & wie en waarom 
& welke gevolgen. Tot slot is er per periode nog een puntsgewijze 
samenvatting toegevoegd.

1 Wat gebeurde er in deze fase? (situationeel)
2 Wie waren er bij deze gebeurtenis betrokken? (contextueel)
3 Waarom handelden de actoren zo? (interpretatief)
4 Welke gevolgen had dit voor het project (analyserend)
5 Wat betekent dit in enkele zinnen kort samengevat?  
 (samenvattend)

Het periodiseren van 20 jaar samenwerking tussen stakeholders 
leidt tot problemen. Sommige processen lopen dwars door een aantal 
periodes heen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen buiten de schets 
van de situatie die wel degelijk invloed hebben op de samenwerking 
en inhoudelijke ontwikkeling van het project. Om deze trends en 
processen tóch een plek te geven is er voor gekozen om deze weer te 
geven in aparte kaders.
 

1980-1988: particulier initiatief
 
Wat en wie: in deze periode zijn meerdere voorbeelden van particuliere 
initiatieven waardoor forten een nieuwe (tijdelijke) functie krijgen. Er zijn 
bijvoorbeeld kunstprojecten in fort Asperen en er komt een wijnhandelaar in 

8 Voor een volledig overzicht van de gebeurtenissen tot 2012 kan de digitale tijdsbalk bekeken 
worden via de link: http://timeglider.com/app/viewer.php?uid=line_57122fff284857f-
2f43aa23ae6baf40e.

3.1

3
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Fort Jutphaas te Nieuwegein. Een van de eerste ontwikkelingen vindt plaats 
in 1986, wanneer er verschillende tentoonstellingen van kunstenaars in forten 
nabij Utrecht zijn (Will 2002). Een lokale gemeenschap uit het dorpje Acquoy 
(nabij fort Asperen) begon het fort te gebruiken voor 10 openlucht-voorstel-
lingen van Shakespeare in 1981. Dit trok duizenden bezoekers. In 1984 werd fort 
Asperen opgenomen in de buitenkunstroute van kunstenaar Piet Cleveringa. 
Deze route heette ‘beelden aan de Linge’ en leidde naar de expositieruimte van 
Piet Cleveringa in Acquoy. Er werd door de actieve kunstenaars een stichting 
opgericht (stichting Fort Asperen) voor de jaarlijkse activiteiten in en rondom 
fort Asperen. Het fort werd op dit moment niet effectief gebruikt door de 
eigenaar Defensie en het stond op de lijst van dienst Domeinen.

In 1986 werd Staatsbosbeheer de nieuwe eigenaar van fort Asperen (Belvedere 
2007). Staatsbosbeheer heeft toen afgesproken het fort beschikbaar te stellen 
aan de Stichting Fort Asperen, inmiddels omgedoopt tot Stichting KunstFort 
Asperen. Het fort werd alleen in de zomermaanden toegankelijk gesteld 
door Staatsbosbeheer omdat een beschermde soort vleermuizen in het fort 
winterslaap hield. Vanaf 1986 zijn er bijna ieder jaar activiteiten in Fort Asperen, 
die veelal gerelateerd zijn aan kunst, cultuur maar ook aan de geschiedenis van 
het fort en het landschap van de Linge.

Een aantal kunstenaars besloot naar aanleiding van de tentoonstelling een 
boek te maken: De Hollandse Waterlinie (Brand & Brand 1986). Uit interviews 
blijkt dat het boek binnen korte tijd was uitverkocht. Er zijn drie drukken 
verschenen. Deze tentoonstellingen en boeken hebben bijgedragen aan het 
op de kaart zetten van de Waterlinie voor het Nederlands publiek. Sinds de 
tentoonstelling en de publicatie van het boek zijn de schrijvers meerdere malen 
per jaar gevraagd om lezingen te houden over de Waterlinie.

Waarom en welke gevolgen
Nieuwe activiteiten in waterlinieforten ontplooien is geen bezigheid die door 
publieke instanties is geïnitieerd. De eerste initiatieven zijn genomen door 
lokale ondernemende personen. Dit waren mensen die geïnspireerd raakten 
door forten en het landschap en mogelijkheden zagen voor nieuw gebruik. Deze 
initiatiefnemers hebben aan anderen laten zien hoe een dergelijk fort voorzien 
kan worden van een nieuwe functie. Een gevolg van de activiteiten en de daar 
uit voortkomende aandacht in de pers is een toenemende publieke aandacht 
voor de leegstaande forten.

Aan de ene kant is er dus sprake van een lokaal initiatief, aan de andere kant 
moet er wel een eigenaar zijn die het initiatief ondersteunt. Defensie stootte in 
de jaren ’80 al enkele forten af (Fort Abcoude, Voordorp en Bakkerskil). Via de 
dienst Domeinen werd in veel gevallen Staatsbosbeheer de nieuwe eigenaar 
van de forten. Uit interviews blijk dat Staatsbosbeheer in eerste instantie niet 
zo goed wist wat men met de forten moest doen. Staatsbosbeheer reageerde 
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ad-hoc: op sommige lokale initiatieven werd wel ingegaan en op sommige niet. 
Maar dit veranderde in de tweede helft van de jaren ’90 toen Staatsbosbeheer 
verzelfstandigd werd (later hier meer over).

Samengevat:
•  Nieuwe activiteiten in forten komen vanuit het lokaal initiatief;
•  Er is sprake van weinig coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

activiteiten wat mede komt door de diffuse eigendomsverhoudingen van de  
forten;

•  De activiteiten zorgen voor een toenemende publieke aandacht voor de  
Nieuwe Hollandse Waterlinie, die wel nadrukkelijk gefocust is op het  
objectniveau van de forten.

1988-1992: publieke initiatieven in Utrecht
Wat en wie: het eerste publieke initiatief komt van de provincie Utrecht, die  
samen met de gemeente Utrecht, randgemeenten en het Ministerie van 
Landbouw en Visserij in 1988 de opdracht geven aan ingenieursbureau Grontmij 
om een ontwikkelingsplan op te stellen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
provincie Utrecht (Grontmij 1989). Het resultaat is een ontwikkelingsplan dat 
opvallende inhoudelijk gelijkenissen kent met hoe de waterlinie vanaf 2000 is 
aangepakt. Opvallend is dat in het rapport benadrukt wordt dat de samenhang 
in de linie een waarde is die beschermd moet worden. Om dit te bereiken 
wordt niet gekozen voor één masterplan maar voor specifieke afwegingen en 
uitwerking per lokale situatie: ‘De projectvoorstellen met betrekking tot de 
samenhang liggen vooral in de voorwaardenscheppende rol’ (Grontmij 1989: 3). 

De drie doelstellingen die in 1989 geformuleerd zijn, kennen grote gelijkenissen 
met de doelstellingen waarmee het projectbureau in 2000 van start gaat. De 
eerste richt zich op de samenhang, het tweede doel richt zich op het behouden 
en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden en tot slot moet de linie 
ontwikkeld worden met een toeristisch-recreatief element. Als argument om 
de linie aan te pakken wordt aangegeven dat de linie bedreigd wordt door 
verstedelijking, dat de cultuurhistorische waarden verloren kunnen gaan en dat 
de linie kansen biedt voor natuur en recreatie (Grontmij 1989). 
Een andere gelijkenis is dat wordt voorgesteld om een projectmanagement in 
te stellen dat verantwoordelijk is voor de stimulering, coördinatie, afstemming 
en promotie van het project. Het projectmanagement staat onder controle van 
een stuurgroep en krijgt gestalte doordat ambtenaren van verbonden instanties 
gedetacheerd worden. Daarnaast is er een begeleidingsgroep die de stuurgroep 
ambtelijk voorbereidt. Er wordt voorgesteld om een stichting op te richten met 
apart gedelegeerde bevoegdheden, los van bestaande organisaties (Grontmij 
1989). Deze stichting wordt door gedeputeerde Kok en wethouder Willigenburg 

3.2
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uiteindelijk opgericht in 1994. De Utrechtse Fortenstichting koopt in de jaren ’90 
twee forten: Fort Spion en Fort ’t Hemeltje (Utrechts Nieuwsblad 1995).

Alleen uit interviews blijk dat in het najaar van 1990 door provincie Utrecht 
contact is gezocht met de Rijksdienst voor Monumentenzorg (RDMZ). De reden 
hiervoor was dat de provincie zich afvroeg of de initiatieven op het gebied van 
de ruimtelijke ordening konden worden doorgetrokken over de provinciegrenzen 
heen door samen aan de waterlinie te werken. De inhoudelijke kernvraag was 
op ‘wat voor manier de cultuurhistorische waardevolle elementen in verschil-
lende provincies, konden worden beschermd met betrekking tot huidig planolo-
gisch beleid’ (Van Dun 1999: 50). De RDMZ speelde dit door aan de RPD, VROM 
en LNV en het resultaat was een gezamenlijk gefinancierd onderzoek dat in 
1993 werd uitgebracht (later hier meer over). Doordat het Rijk dit onderzoek 
ging begeleiden, werd het initiatief in Utrecht inhoudelijk en financieel niet 
ondersteund. De RDMZ krijgt weinig middelen ter beschikking om een effectieve 
bijdrage te leveren aan het Utrechtse initiatief. Het Ministerie van OCW vindt 
dat de strategische fase van de waterlinie een taak is die op het Ministerie 
moet worden afgehandeld en niet op uitvoeringsniveau van de RDMZ. Door de 
terughoudende medewerking van het Ministerie komt het project nauwelijks in 
beweging binnen de RDMZ en de provincie Utrecht. 

Het initiatief van de provincie Utrecht sneuvelt en de adviezen van Grontmij 
blijven liggen, het project komt niet van de grond. Ook de Utrechtse Forten- 
stichting bloedt langzaam dood. Waarschijnlijk heeft het ontbreken van een 
bijdrage van de nationale overheid hier mee te maken, gecombineerd met de 
tekortkomingen in de samenhang van een overkoepelende visie en een zwakke 
financiële basis. Maar in de tussentijd werd in Den Haag op Ministerieel niveau 
hard gewerkt aan een nieuwe studie.

Waarom en welke gevolgen
In de jaren ’80 kocht de gemeente Utrecht drie forten aan (o.a. Fort de Gagel). 
Deze forten zijn aangekocht omdat de dienst Domeinen contact zocht met 
Utrecht. Op haar beurt zag Utrecht mogelijkheden het toeristisch recreatief 
beleid te versterken door de aankoop van de forten. Vanaf het moment van 
aankoop is weinig gebeurd met de forten. Pas toen enkele enthousiaste ambte- 
naren en bestuurders zich hadden hard gemaakt voor de waterlinie in Utrecht 
kwam er beweging. Uit de interviews komt naar voren dat het contact van de 
ambtenaren met de RDMZ en het Ministerie van Landbouw en Visserij wél zorgde  
voor meer aandacht van de waterlinie op Rijksniveau. Maar van een actieve 
inhoudelijke en financiële bijdrage vanuit Den Haag voor de uitvoering van het 
provinciale initiatief was geen sprake. Het plan van Grontmij is niet uitgevoerd, 
al is de fortenstichting wel opgericht. Deze stichting heeft een bescheiden rol 
gespeeld voor de ontwikkeling van de waterlinie. De provincie en gemeente 
Utrecht waren begin jaren ’90 actief om hier en daar een fort te kopen en op te 
knappen. Van een gecoördineerde, strategische aanpak was echter geen sprake.
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Samengevat:
•  De provincie en gemeente Utrecht hebben het initiatief genomen om voor  

  Utrechts liniegebied een ontwikkeling in gang te zetten; 
•  De plannen van Utrecht hebben inhoudelijk opvallende gelijkenissen met de  

  aanpak die na 2000 is gevolgd; 
•  Het initiatief is begin jaren ’90 gestrand. Er was nauwelijks medewerking  

  vanuit de Ministeries, het commitment vanuit de omliggende gemeente was  
  gering, er was een beperkte overkoepelende visie en er was te weinig  
  financieel draagvlak; 

•  De activiteiten van de provincie Utrecht hebben gezorgd voor een studie die  
  gefinancierd en begeleid wordt door de RPD.

1990-1993: publieke initiatieven in Den Haag
Wat en wie: Begin jaren ’90 bestaan op Ministerieel niveau drie processen die 
invloed hebben op het ontstaan van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De drie processen kennen een andere oorsprong en ontwikkelen zich parallel. 
Ten eerste is er een opdracht vanuit de Rijksplanologische Dienst om een 
studie te doen naar de Waterlinie, ten tweede is er is de interdepartementale 
werkgroep ArMoLa en ten derde is er vanuit LNV het ‘project 33’. Onderstaand 
worden alle drie ‘sporen’ kort toegelicht.

Spoor 1: Door de provincie Utrecht is via de RDMZ een verzoek gedaan om een 
oriënterend onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van de Waterlinie. 
De RPD verstrekt de opdracht aan de Universiteit van Wageningen en het 
Instituut voor Bos en Natuuronderzoek. Deze komen tot de publicatie van de 
studie ‘Waterlijn’ (RPD 1993). Voor het eerst wordt de waterlinie als één geheel 
onderzocht en wordt gekeken naar mogelijkheden voor de toekomst van de 
waterlinie. In het rapport worden de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie overigens als één geheel beschouwd. Het rapport kent een 
hoger abstractieniveau dan de Grontmijstudie uit 1989. Het discours om de linie 
als één geheel te revitaliseren is leidend. Daarnaast wordt duidelijk geprofi-
leerd dat  de linie behouden moet blijven door ontwikkeling (RPD 1993: 29). 
Opvallend is de bijlage die zich specifiek richt op de bestuurlijke conditionering 
voor de realisatie van de visie. De hoofdconclusie uit deze bijlage is dat de vijf 
gedeputeerden de coördinatie van het project waterlinie graag op zich nemen. 
Maar dit willen ze alleen doen als het Rijk bereid is het waterliniegebied een 
formele ‘status’ te geven: ‘De coördinerende gedeputeerden willen een overleg 
met het Rijk o.l.v. een coördinerend bewindspersoon om tot erkenning van 
het project op Rijksniveau te komen. Pas daarna heeft het zin om ruimtelijke 
plannen te ontwikkelen…’ (RPD 1993: 46). Daarnaast moet het Rijk ‘gunstige 
voorwaarden scheppen voor adequate instandhouding’ (Van Dun 1999: 51). De 
provincies vinden dat het Rijk als eerst het initiatief en haar verantwoordelijk- 
heid moet nemen.

3.3
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Spoor 2: Naast de publicatie Waterlijn was er nog een ander initiatief op 
Ministerieel niveau: ArMoLa. Dit staat voor Architectuur, Monumenten en 
Landschap. Het gaat hier om een interdepartementale werkgroep die moet 
nadenken over hoe cultuurhistorie in de planologie gebracht kan worden. 
ArMoLa is ontstaan naar aanleiding van het Platform Landschap en Cultuur. Dit 
platform is een lobby van historisch geografen, natuurbeschermers en biologen 
om het landschapsbeleid interdepartementaal te organiseren en historisch-ge-
ografisch waardevolle situaties te beschermen: ‘De aanhoudende pleidooien 
voor meer samenhang in het beleid ten aanzien van de cultuurhistorie hebben 
mede een rol gespeeld bij de instelling van het zogeheten ArMoLa-overleg in 
1993’ (Borger 2003: 115). De lobby was een reactie op het sterk economisch 
gerichte landbouwbeleid van optimalisering en herverkaveling wat tot 
destructie van het landschap leidde. ArMoLa werd opgericht door OCW en LNV 
maar kreeg ook medewerking van V&W en VROM. De werkgroep concludeerde 
dat de Waterlinie een perfect voorbeeld was van hoe cultuurhistorie en 
ruimtelijke ordening bij elkaar kwamen: er moest ‘iets’ mee gebeuren, zo was de 
conclusie. In deze werkgroep zaten overwegend beleidsmedewerkers die goed 
de ingangen wisten in ‘het Haagse’. Doordat ArMoLa interdepartementaal was, 
kreeg het waterlinieproject binnen verschillende Ministeries ‘pleitbezorgers’. 
De interdisciplinaire werkgroep zorgde voor ambtelijk draagvlak voor de 
waterlinie als nationaal project. Ook bestuurlijk probeerde ArMoLa de waterlinie 
op de agenda te krijgen. Uiteindelijk hebben enkele medewerkers van ArMoLa er 
voor gezorgd dat de waterlinie in het Belvedèrebeleid werd opgenomen.

Spoor 3: Dan was er nog een derde ontwikkeling. Eind jaren ’80, was men 
binnen LNV druk bezig met het opstellen van het Natuurbeleidsplan. Er 
werden in dit beleidsplan gebieden aangewezen ‘[voor] behoud en herstel 
van de bestaande landschapskwaliteit’, en [die] hebben daarvoor een zekere 
planologische bescherming nodig (LNV 1993). Maar welke landschappen 
kwamen in aanmerking voor deze bescherming en welke niet? Om deze vraag 
te beantwoorden werd project 33 gelanceerd (Hegener 1995: 23). Dit was een 
beoordelingssysteem waardoor bepaalde landschappen werden uitgelicht 
die waardevol zijn. Aan dit project werkten niet alleen ambtenaren mee, 
ook meerdere externe experts werden aangetrokken, waaronder een aantal 
historisch-geografen. Uiteindelijk wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 
waardevol gebied naar voren gebracht in het NBP rapport project 33.

Waarom en welke gevolgen
Het feit dat cultureel erfgoed, landschapsbeleid en de waterlinie aandacht 
heeft gekregen heeft te maken met een tal van factoren. De directe aanleiding 
kan gezien worden in het initiatief dat provincie Utrecht heeft genomen, 
wat uiteindelijk leidde tot de opdracht voor de Waterlijnstudie. Toch moet 
de aandacht voor cultureel erfgoed, landschapsbeleid en kwaliteit van de 
ruimtelijke plannen in breder perspectief worden geplaatst. Bepaalde politieke 
discoursen, maatschappelijke aandacht en beleidsontwikkelingen kunnen 
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verklaren waarom de waterlinie plotseling aandacht kreeg. De brede beleids-
ontwikkelingen zijn in het onderstaand kader verder uitgewerkt.
Een duidelijk gevolg van de aandacht op verschillende Ministeries is dat de 
waterlinie onder ambtenaren steeds bekender werd. De mogelijkheden van 
de waterlinie inspireerde sommige beleidsmedewerkers dermate dat ze 
zichzelf tot ‘pleitbezorger’ verklaarden. De betrokkenheid van ambtenaren 
vormde een kiem voor bestuurlijk draagvlak dat in deze periode nog duidelijk 
ontbrak. Een ander gevolg is dat de provinciale focus van de Grontmijstudie 
werd opgeschaald. Daarnaast richtten de Ministeries zich op het uitwisselen 
en afstemmen van belangen in verschillende intersectorale werkgroepen 
(ArMoLa, Project 33 en Waterlijn). Hierdoor was er weinig belangstelling om de 
initiatieven in de provincie Utrecht te ondersteunen. Den Haag trok in deze fase 
het waterlinieproject naar zich toe, al gebeurde dat misschien onbewust. 

Samengevat:
•  De Grontmijstudie leidt uiteindelijk tot actie op Ministerieel niveau; 
•  Er komt een nieuwe oriënterende studie, Waterlijn, waar de ruimtelijke focus  

  verschuift van een provinciaal plan naar een nationaal plan; 
•  Door verschillende ambtelijke werkgroepen (ArMoLa, Project 33 en Waterlijn)  

  krijgt de waterlinie binnen verschillende Ministeries (LNV, VROM, V&W, OCW)  
  aandacht; 

•  Voor de provincies is een regisserende rol bedacht, al willen ze deze alleen  
  nemen als de waterlinie een nationale status krijgt. Maar komt deze er ook?

Beleidsontwikkelingen jaren ’80-’90

D at de waterlinie aandacht 
kreeg begin jaren ’90 op 
verschillende ministeries 

kan verklaard worden door de inter- 
acties tussen verschillende partijen te 
analyseren. Maar om deze interacties 
te duiden moet ook gekeken worden 
in welke context beleidskeuzen 
gemaakt zijn. Hoe werd in die tijd over 
cultuurhistorie, landschapsbeleid 
en kwaliteit van ruimtelijke ordening 
gedacht en hoe staat dit in relatie tot 
de ontwikkeling van het waterlinie-
project? 

In de jaren ‘80 werd het overheids- 
apparaat vernieuwd. In deze jaren 
nam ‘de kritiek op de allesomvattend- 

heid en het anoniem-bureaucratische  
karakter van de verzorgingsstaat toe’  
(Van der Cammen & De Klerk 2003: 
213). Planvorming was ernstig verko- 
kerd en er was sprake van talloze 
sector- en facetplannen. Er was 
behoefte aan daadkrachtige afstem- 
ming, coördinatie en integratie tussen  
Ministeries (Faludi & Van der Valk  
1994). Het beleid ‘zal vooral effectie- 
ver en doorzichtiger moet worden, 
en de beperkingen van het sectorale, 
vooral compartimentele beleid zullen 
moeten worden opgeheven’ (De Roo 
2001: 177). Binnen de ministeries 
ontstonden  in deze periode verschil-
lende ambtelijke werkgroepen om 
deze integratie te bewerkstelligen. 
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Planning werd projectmatig aange- 
pakt, hierdoor werden plannen ‘inwis- 
selbare blauwdrukken die enerzijds 
verlies van geloof in de mogelijkheid 
tot beheersing van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen weerspiegelen  
en anderzijds het toegenomen onder- 
handelingskarakter van de ruimtelijke 
ordening onderstrepen’ (Van der 
Cammen & de Klerk 2003: 256). 
Rijksambtenaren hadden relatief 
gezien veel vrijheid voor het uitkiezen 
van eigen projecten.

Het integraal werken en de vrijheid 
voor ambtenaren zorgde ervoor dat 
ambtenaren gemakkelijk tijd en 
draagvlak konden vinden voor het 
waterlinieproject.

Ook het landbouwbeleid heeft een 
andere wending gekregen eind jaren 
’80, begin jaren ’90. Het landbouw-
beleid is traditioneel sterk georiën-
teerd op het optimaliseren van de 
productie. In de jaren ’80 maakten 
verschillende historisch geografen 
zich sterk voor het landschap (Borger  
2003, Klok & Vervloet 1983, Visser  
1992). De kwaliteit van het landschap 
ging sterk achteruit door de steeds  
verdergaande opschaling en herver- 
kaveling van agrarisch gebied (Renes 
2010). Pleitbezorgers die de waarden 
van het landschap wilden behouden 
en versterken, organiseerden zich en 
deden verschillende aanbevelingen 
(Platform Landschap & Cultuur,  
Beekmanstichting, Groene Hart 
Nota’s). Daarbij bestond de maat- 
schappelijke discussie over de 
bescherming van het Groene Hart 
en het Waddengebied en ook 
de productieoverschotten in de 
landbouw verhoogde de druk op LNV 

om het landschap een prominente rol 
in het beleid te geven (Renes 2010). 
Uiteindelijk hebben enkele individuen 
binnen de ambtelijke top van LNV 
zich hard gemaakt voor het aanwijzen 
van nationale landschappen. Dit was 
geen gemakkelijke klus aangezien 
LNV voorheen hoofdzakelijk 
agrarisch-economisch georiënteerd 
was. Het feit dat er meer aandacht 
en middelen binnen LNV naar het 
landschap gingen, verhoogde de kans 
op steun vanuit dit ministerie voor 
de waterlinie. LNV was belangrijk 
voor het project omdat de waterlinie 
in het rapport Waterlijn, en later in 
de Belvedèrenota als een integraal 
landschapsproject werd geframed.  

Binnen de ruimtelijke ordenings-
wereld van VROM en de RPD kwam na 
de ingrijpende stadsvernieuwingen 
eind jaren ’70 het ‘kwaliteitsdenken’ 
op (Borger 2003). De vraag was hoe 
kwaliteit toegevoegd kon worden 
aan de leefomgeving in en rondom 
steden. De stadsdoorbraken en de 
sterke functiescheiding van eind jaren 
’70 en begin jaren ’80 hadden voor 
leefbaarheidproblemen gezorgd in 
de grote steden. Hoe kon de kwaliteit 
van de leefomgeving versterkt 
worden? De sterke functiescheiding 
en economische optimalisering van 
de stedelijke ruimte stonden niet 
meer centraal en maakte plaats voor 
de kwaliteit van de leefomgeving: 
‘Kwaliteitsoordelen over smaak, 
vormgeving en schoonheid treden in 
de plaats van weggevallen gemeen- 
schappelijke maatschappijvisies en 
wetenschappelijk objectiveerbare 
programma’s’ (Van der Cammen & De 
Klerk 2003: 217). Op deze manier  
kwam er een stroming die al langer 



62 I N S T I T U T I O N E L E  A C T O R  A N A L Y S E

1993-1997: project ligt stil 
Wie en wat: na de publicatie van Waterlijn gebeurde een tijd niets met 
betrekking tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De studie sloot weliswaar af 
met een bijlage waarin stond dat de provincies regie wilden nemen als het 
project een zekere ‘status’ kreeg en aan bepaalde voorwaarden (waaronder 
financiering) werden voldaan door het Rijk (RPD 1993). Het initiatief moest 
dus van het Rijk komen maar de nota’s en studies van de interdepartementale 
werkgroepen werden niet omgezet in bestuurlijk handelen.

Op 11 september 1997 neemt de Tweede Kamer het besluit om Staatsbos-
beheer te verzelfstandigen (Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer 1997). 
De beslissing wordt genomen om een beter product te leveren tegen lagere 
kosten voor de overheid (Staatsbosbeheer 2011). Daarnaast kan Staatsbosbeer 
een eigen visie ontwikkelen en een onafhankelijk geluid laten horen door op 
te komen voor haar belangen. In deze visie was Staatsbosbeheer niet alleen 
een natuurbeheerder maar was ook sterk verbonden aan landschapsbeheer 
en ondersteunde recreatieve en educatieve activiteiten. Begin jaren ’90 had 
Staatsbosbeheer geleidelijk veel forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
in eigendom gekregen via dienst Domeinen. Staatsbosbeheer realiseerde zich 
dat de forten grote onderhoudskosten met zich meebrachten. Men wilde af van 
de werkwijze om voor elk individueel fort steeds apart financiering te regelen. 
Uit interviews blijkt dat de forten een goede mogelijkheid voor Staatsbos-
beheer boden om zich na de verzelfstandiging te profileren. Daarom besloot 
Staatsbosbeheer contact op te nemen met LNV over de mogelijkheden met de 
leegstaande forten. De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd opnieuw aangekaart 
bij LNV door een actieve, welwillende actor met een grote portefeuille water- 
linievastgoed. 

in de wetenschap actief was, in 
praktijk: de lagenbenadering. Door de 
historische gegroeide leefomgeving 
en het gebruik van de steden 
ruimtelijk te analyseren kon men 
kwaliteit toevoegen. Historische 
bouwwerken staan dan niet meer 
in de weg van nieuwe ontwikke-
lingen maar kunnen juist kwaliteit 
toevoegen aan de ruimtelijke plannen 
(OCW 1999). Cultureel erfgoed werd 
eind jaren ’80 begin jaren ’90 hot en 
werd gezien als pleister op de wonden 
van het stedelijk weefsel dat door de 
rigoureuze stadsdoorbraken flinke 
schade had opgelopen. Voorheen 

was het Ministerie van VROM en de 
RPD op de steden georiënteerd, alles 
daar buiten was voor de provincie of 
van LNV. Toch kwam ook hier begin 
jaren ’90 verandering in. Stad en land 
waren niet meer strikt gescheiden 
werkdomeinen maar er was sprake 
van overlap. Hierdoor ging ook VROM 
en de RPD zich meer verdiepen in 
gebieden tussen en rondom steden. 
Door de opkomst van de lagenbe-
nadering, het kwaliteitsdenken en 
de bredere scope bij VROM was de 
aandacht voor de waterlinie niet 
geheel verassend te noemen. 
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Waarom en welke gevolgen
De studie Waterlijn was in opdracht van RPD geschreven dat onder de verant- 
woordelijkheid viel van VROM. Bij VROM wilde men niet het initiatief nemen in 
het waterlinieproject, omdat ze vonden dat het initiatief bij LNV of OCW moest 
liggen, zo blijkt uit interviews. Het project was immers cultuurhistorisch en 
landschappelijk, zo was de redenering. Tevens draaiden de Ministeries om de 
hete brij heen: de financiering van het project. VROM stelde zich passief op om 
te voorkomen hoofdfinancier te worden doordat men bij de RPD Waterlijn had 
geschreven.

In de tussentijd was men bij OCW druk bezig om het Belvedèreproject op te 
starten. Het initiatief van dit project lag bij OCW, al was het een interdeparte-
mentaal project waar ook VROM, V&W en LNV medewerking aan verleenden 
(OCW 1999). Het ging om een nieuw beleidskader voor cultureel erfgoed waar 
het credo “behoud door ontwikkeling” leidend was. Cultureel erfgoed moest 
niet meer beschermd en geconserveerd worden met restrictief beleid, nee, 
het erfgoed moest toegankelijk zijn, de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 
versterken en gefinancierd worden door ruimtelijke ontwikkeling. Het erfgoed 
werd gebiedsgericht aangepakt. Dit was en is een cultuuromslag binnen het 
werken met cultureel erfgoed. De kansen voor herbestemming van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie werden door deze nota vergroot. Het Belvedèrebeleid 
was overigens controversieel maar wel gewenst binnen het Ministerie van OCW 
omdat men voorheen nogal op ad-hoc basis aan het werken was met cultureel 
erfgoed.

Samengevat:
•  Na de bijdrage van verschillende interdepartementale werkgroepen blijven  

  de adviezen en rapporten in de lade liggen; 
•  Uiteindelijk is het Staatsbosbeheer die na de verzelfstandiging de mogelijk- 

  heden met de leegstaande forten weer aankaart; 
•  In de tussentijd wordt gewerkt aan het nieuwe beleid met betrekking tot  

  cultureel erfgoed: de nota Belvedère.

1997-1999: Belvedère, oprichting projectbureau
Wie en wat:De interdepartementale werkgroep ArMoLa die moest nadenken 
over archeologie, monumenten en landschap, hebben meegeschreven aan de 
nota Belvedère. De werkwijze voor het opstellen van de nota Belvedère was 
communicatief van aard. Er waren veel werksessies tussen verschillende  
departementen, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn partijen 
betrokken bij het nadenken over het opstellen van de beleidsnota. Uiteindelijk 
is een vergadering in Delft cruciaal geweest. Bij deze vergadering, die de naam 
Groep Decision Room droeg, konden politici en beleidsmakers anoniem hun 
mening profileren en anoniem stemmen op bepaalde voorstellen binnen een 
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zeer kort tijdsbestek (Provincie Utrecht, 1997). In deze vergadering is besloten 
om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Nationaal Project te profileren als 
voorbeeldproject binnen de Nota Belvedère. 
     
Waarom en welke gevolgen
Uiteindelijk wordt de nota Belvedère in 1999 vastgesteld door de Tweede 
Kamer (Tweede Kamer 1999). Deze beslissing zorgt er voor dat het project de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie daadwerkelijk van de grond komt. De regering 
geeft hiermee een formele status aan het project waar de provincies om hadden 
gevraagd in 1993. Er moet overigens worden opgemerkt dat het onduidelijk 
is wat precies de betekenis en status is van een ‘Nationaal Project’. Voor de 
ambtenaren die de Belvedèrenota hadden geschreven, was het duidelijk dat 
het Waterlinieproject van een dergelijke omvang was dat een apart project-
bureau moest worden opgericht. Dit gebeurt eind 1999 niet zonder slag of 
stoot. De Ministeries die verbonden zijn aan het Belvedèreproject, komen voor 
een korte tijd in een impasse. Kern van het probleem is dat het project voor 
geen enkel Ministerie prioriteit had. VROM vond dat het te veel landschap was 
en dat LNV het moest trekken, LNV vond dat de ruimtelijke ordeningsopgaaf 
prominent was, V&W vond het niet technisch genoeg. De grote vraag was welk 
Ministerie de leiding ging nemen en de coördinerende taak op zich nam. De 
interviews tonen aan dat geen enkel Ministerie daar trek in had en het leek 
een eindeloos gekissebis te worden. Op een gegeven moment is besloten om 
een groepje enthousiaste ambtenaren aan de slag te laten gaan. Financiering 
van het project kwam uit de Belvedèrefondsen. Ambtenaren uit verschillende 
Ministeries werden gedetacheerd naar het projectbureau Nieuwe Hollandse 
Waterlinie dat zou vallen onder het projectbureau Belvedère. 

Inhoudelijk gezien wordt het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie anders 
geframed dan in de studie Waterlijn is gedaan. Opvallend is dat de Stelling van 
Amsterdam is weggevallen en het project een sterker cultuurhistorisch karakter 
heeft gekregen. Daarnaast onderkent de nota dat er al bepaalde initiatieven 
en plannen zijn in het liniegebied: ‘Voor zover er sprake is van ontwikkeling in 
het gebied, is er weinig samenhang tussen diverse plannen’ (OCW 1999: 16). 
Hoe deze eenheid bereikt moet worden in de waterlinie is nog onduidelijk in 
het beleidsstuk. Er wordt een gebiedsgerichte aanpak voorgesteld waarbij 
de cultuurhistorische kwaliteiten benadrukt moeten worden door ruimtelijke 
ontwikkeling. Hoe het project georganiseerd en aangepakt moet worden is op 
dat moment volstrekt onduidelijk.
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Samengevat:
•  De nota Belvedère biedt uiteindelijk een beleidskader waardoor het  

 waterlinie project een formele status krijgt en financieel en bestuurlijk  
 draagvlak komt voor het oprichten van een projectbureau; 

•  Dit is precies wat de provincies hebben geëist voor een coördinerende rol die  
 is voorgesteld in de Waterlijnstudie; 

•  De coördinerende en initiërende rol ligt bij het Rijk.
 

1999-2003 Start van het projectbureau en het  
Linieperspectief

Wie en wat: Het projectbureau begint met vijf medewerkers. De meeste 
medewerkers hebben in het verleden aan het project gewerkt binnen ArMoLa 
of hebben ervoor gelobbyd. Allemaal hebben ze zich vrijwillig aangemeld toen 
het projectbureau werd opgericht. De ambtenaren kwamen gedetacheerd over 
vanuit diverse departementen. 
 Het projectbureau is communicatief van start gegaan. Zonder een voor- 
ingenomen idee over de waterlinie is men het land in getrokken en men heeft 
gesproken met waterschappen, gemeenten, provincies en bewoners. Het was 
een intensieve PR-campagne om draagvlak te creëren. Daarnaast kon men 
peilen hoe men over de Waterlinie dacht en wat men er mee wilde. Voor de 
bijeenkomsten met burgers werd het bureau Publiek & Politiek ingeschakeld. 
Dit bureau heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat slechts 19% van de 
700 deelnemers open stond voor nieuwe functies in oude gebouwen. Van de 
ondervraagden vond 27% dat een deel van de gebouwen een nieuwe functie 
mocht krijgen en 53 % van de ondervraagden vond dat het accent op behoud en 
conservering moest liggen (Publiek & Politiek 2001: 1). Het Belvedère-gedachte- 
goed van ‘behoud door ontwikkeling’ stuitte in de praktijk op weerstand onder 
de bevolking. 

De startnotitie van het projectbureau laat zien dat er bij het opstarten van het 
project geen duidelijke strategie was hoe het project te organiseren. Men was 
bezig met veel verschillende activiteiten tegelijkertijd, zo komt naar voren uit 
de interviews. Dit blijkt ook uit het werkplan voor 2001: ‘In 2001 zal de status 
van de projectorganisatie worden verduidelijkt. Doel, taken, vorm, omvang, 
structuur en positionering zullen worden vastgesteld in een organisatieplan’ 
(PB-NHWa 2001: 4). Uiteindelijk wordt de concept nota organisatie ruim ander- 
half jaar na de oprichting van het projectbureau vastgesteld (PB-NHW 2001b). 
In 2000 werd besloten om een overkoepelende visie te laten opstellen voor 
het hele waterliniegebied. Dit zou de eenheid van planvorming voor het gebied 
moeten versterken. Dit leidt tot het uitnodigen van vier ontwerpteams die allen 
een scenario mogen uitwerken. Uiteindelijk krijgt landschapsarchitect  Luiten 
met het scenario ‘Lijn in het Landschap’ de opdracht om zijn concept verder uit 
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te werken. Het resultaat is het Linieperspectief: Panorama Krayenhoff. Om het 
project aan te sturen wordt op 26 april 2001 door Staatssecretaris Faber een 
stuurgroep ingesteld met gedeputeerden van alle deelnemende provincies en 
een afgevaardigde van ieder deelnemend departement (PB-NHW 2001b: 1). 
Daarnaast nemen de waterschappen zitting en is één stoel vrijgemaakt voor 
een burgemeester die de belangen voor de gemeenten vertegenwoordigt. De 
stuurgroepvergaderingen worden ambtelijk voorbereid door een projectgroep 
waar aan ambtenaren van de betrokken organisaties deelnemen. Daarnaast is 
er een klankbordgroep met actieve organisaties die een adviserende rol hebben 
in het organisatiemodel. 

Het projectbureau stelt in deze periode ook een grootschalig onderzoek in naar 
de mogelijkheid om de linie in zijn geheel met een PPS te ontwikkelen (PB-NHW 
2001a: 4). De initiatieven voor een PPS zijn ingebed in een bredere context, 
zie hiervoor het onderstaande kader. De PPS gebeurt in samenwerking met 
het Ministerie van Financiën. Grontmij, AM Wonen, ING en Staatsbosbeheer 
leveren een plan aan om de linie als een geheel te ontwikkelen. Daarnaast wordt 
besloten onderzoek te laten doen naar de kosten en baten van het project, dit 
wordt door KPMG gedaan, daarnaast wordt er een algemene kostenraming 
gemaakt door Bureau Bunker Q (Bunker Q 2003, KPMG 2003). Deze financiële 
berekeningen zijn nodig om het project in te dienen bij de RPC op 11 november 
2003 (PB-NHW 2003a). De RPC zal een advies geven als de Ministerraad op 19 
december 2003 een besluit moet nemen om het Linie-perspectief in te stellen.

De opkomst van PPS in de ruimtelijke planning

I n maart 1988 wordt in de vierde 
nota van de ruimtelijke ordening 
het beleidsvoornemen geprofi-

leerd dat ruimtelijke ontwikkeling 
in de toekomst gefinancierd gaat 
worden door samenwerkingsver-
banden tussen publieke en private 
partijen. Dit is het begin van de 
opkomst van PPS in de moderne 
planologie (Bult-Spierings et al. 
2005). Het toenemende besef bij 
overheden dat om tot uitvoering te 
komen van ruimtelijke ambities, 
nauwer moet worden samengewerkt 
met private partijen is een reden 
waarom PPS steeds nadrukkelijker 
in de politieke belangstelling staat 
(Kouwenhoven 1991). De lasten van 

de ruimtelijke investeringen kunnen 
niet meer eenzijdig worden gedragen 
door de publieke sector. Daarnaast 
kan er worden meegedongen in het 
opstrijken van baten. Het overschot 
aan kapitaal binnen de private sector  
kan op deze manier worden aange- 
wend voor gekoppelde private en 
publieke doelen. Ruimtelijke ordening 
is immers een activiteit waarbij zowel  
private als publieke partijen betrok- 
ken zijn. Begin 2000 heerst de over- 
tuiging dat de sterke elementen van 
publiek en privaat tot synergie in 
de ruimtelijke planning zal leiden. 
In een PPS wordt de private partij 
voor lange tijd gecontracteerd door 
een publieke partij. De private partij 
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Waarom en welke gevolgen
Het aantrekken van medewerkers voor het projectbureau uit verschillende 
departementen was een bewuste keuze, omdat het projectbureau onafhan-
kelijk wilde zijn en niet gezien wilde worden als uitvoerder van een bepaald 
departement. Om deze reden vertrok het projectbureau ook uit Den Haag en 
ging men naar een eigen locatie in Utrecht. De promotietour door het land was 
bedoeld om draagvlak te vinden voor het waterlinieproject. Voorheen was het 
project toch sterk vanuit de nationale overheid opgezet. De reacties waren 
wisselend. Uit interviews blijkt dat veel gemeenten een afwachtende houding 
aannamen en sommige provincies sceptisch waren. Dit werd ook duidelijk uit 
de interviewronden die werden gehouden onder alle betrokken gemeenten 
(PB-NHW 2002). Ook binnen de Ministeries waren sceptici omdat er geen 
toereikend budget was om het project daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Toch 
wist het projectbureau met haar presentaties voor omwonenden, erfgoed- 
organisaties, waterschappen, provincies en gemeenten te inspireren. Een direct 
gevolg van de ruimtelijke scenario’s die zijn uitgewerkt door landschapsarchi-
tecten, is het Linieperspectief.

Op 26 november 2003 dienen Grontmij, ING, AM Wonen en Staatsbosbeheer 
hun voorstel in een liniebrede PPS constructie (Grontmij et al. 2003). Door de 
stuurgroep wordt besloten om niet verder te gaan met de PPS (PB-NHW 2004a). 
Kosten voor het onderzoek worden volgens contract 50-50 verdeeld tussen 
overheid en marktpartijen. De PPS gaat niet door omdat te veel afbreuk zou 
worden gedaan aan het Linieperspectief door teveel woningbouw. Daarnaast 
had de overheid geen eenduidig ‘object’ in handen dat men in kon brengen in de 
PPS, het eigendom van de forten en landschappen was immers versnipperd. Tot 
slot bestond er geen gesprekspartner met gecentraliseerde bevoegdheden voor 
een liniebrede PPS.

heeft de vrijheid om binnen een kader 
van gedetailleerde afspraken haar 
financieringsbronnen, creativiteit 
en kennis van de markt te gebruiken 
om de opdracht uit te voeren. De 
publieke partij stuurt enkel op het 
gewenste einddoel. Het geloof in 
PPS heeft invloed op de verwach-
tingen, ambities, insteek en aanpak 
van ruimtelijke plannen. PPS wordt 

gezien als oplossing voor diverse 
planningsproblemen zoals een gebrek 
aan creativiteit in de publieke sector, 
het aantrekken van privaat kapitaal 
voor ruimtelijke ontwikkeling en het 
evenwichtig verdelen van risico’s. 
Daarbij bestaat een sterk geloof dat 
PPS op verschillende schaalniveaus 
toepasbaar is. 
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Samengevat:
•  Het begin van het project start chaotisch en van een duidelijke strategie is  

  geen sprake; 
•  Dit verandert wanneer in 2001 een stuurgroep en een projectgroep wordt  

  ingesteld; 
•  Voor de ontwikkeling van het project is het werken aan het Linieperspectief  

  de belangrijkste ontwikkeling; 
•  In de tussentijd bouwt het projectbureau goodwill op door open dialogen en  

  groepsgesprekken aan te gaan met provincies, bewoners, erfgoedorganisa- 
  ties en gemeenten;  

•  Een liniebrede PPS constructie is wel geïnitieerd maar gaat niet door omdat  
  er afbreuk zou worden gedaan aan het geheel van de linie. 

2003: het Linieperspectief
Wie en wat: Panorama Krayenhoff kent drie drukken, waarvan de eerste 
wordt meegenomen op een tour langs gemeenten, waterschappen, provincies 
en bijeenkomsten met burgers. De tweede druk wordt opgestuurd naar de 
betrokkenen die allen kritiek mogen uiten. Vervolgens maakt het project-
bureau wederom een tour door het Waterliniegebied om te laten zien wat 
voor implicaties de kritiek heeft gehad voor het Linieperspectief. De derde, 
definitieve versie wordt vastgesteld door de Ministerraad op 19 december 2003 
(Ministerraad 2003: 8). 
 Panorama Krayenhoff is gebaseerd op een zeer simpel stedenbouwkundig 
principe. Aan de oostzijde van de linie wordt gepleit voor het openhouden van 
het schootsveld. De westzijde van de linie biedt mogelijkheden voor verdichting. 
De visie is landschapsgericht en focust op het behouden van de eenheid in de 
linie. De visie mag abstract genoemd worden en kent geen concrete voor- 
stellen. Over de organisatie van het project stelt Luiten voor om het project 
op te knippen in projectenveloppen (Luiten et al. 2003). Daarnaast moet ‘een 
slagvaardige Liniecommissie in het leven geroepen worden die…het publieke 
programma van eisen bewaakt’ (Luiten et al 2003: 62). Hiermee wordt bedoeld 
dat de samenstelling en grootte van de Stuurgroep herzien moet worden en dat 
zij duidelijke eisen moet definiëren om een heldere opdrachtgeverslijn naar de 
enveloppen te bewerkstelligen. Daarbij krijgt de Liniecommissie de beschikking 
over centraal beheerde middelen, zo stelt Luiten voor. In hoofdlijnen staat het in 
Panorama Krayenhoff dus een opzet om het perspectief uit te voeren.

Waarom en welke gevolgen
Panorama Krayenhoff wordt met lof ontvangen door de deelnemende partijen. 
De presentatie is groots. Veel actoren spreken van een visie die inspireert, 
laat dromen en commitment creëert. Maar er is ook scepsis. Het is een mooie 
visie, maar wat zal er uiteindelijk van terecht komen? Er is immers nog geen 
budget voor ruimtelijke interventies met betrekking tot de waterlinie. De visie 
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is bewust abstract gemaakt omdat bij concrete voorbeelden of invullingen 
partijen benadeeld zouden kunnen worden waardoor er weerstand ontstaat. De 
doelstelling was niet alleen een visie te ontwerpen waarbij de eenheid van het 
project gewaarborgd kon worden, maar ook om commitment te creëren. 
 Het duurde lang voordat het Linieperspectief formeel door alle partijen 
(ministeries, provincies en gemeenten) werd goedgekeurd. Dit had voornamelijk 
te maken met de politieke onrust die heerste. Het kabinet was gevallen 
(Balkenende I) en daarmee liep de planning een jaar vertraging op. In de 
tussentijd kon men nadenken over de volgende fase: de invulling van de plannen 
en de uiteindelijke implementatie.

Samengevat:
•  Het proces van het opstellen van Panorama Krayenhoff heeft geleid tot 

  verhoging van het bestuurlijk commitment; 
•  Daarnaast was er eindelijk een officieel vastgesteld document dat specifiek  

  voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie een kader gaf waarbinnen het gebied  
  kon worden aangepakt. 

2003: Projectbureau 2.0
Wie en wat: Toen de visie was vastgesteld brak een nieuwe fase aan voor het 
waterlinieproject. Hoe moest deze visie worden omgezet in actie? Hoe kon de 
scepsis die bij sommige partijen heerste worden weggenomen? Inventarisatie 
en uitwerken van ideeën moest plaatsmaken voor uitvoering. Ook de projectdi-
recteur van het projectbureau werd vervangen. Het management was nu meer 
gericht op de transitie naar de uitvoering van het project, terwijl het voorheen 
meer was gericht op het inspireren en het creëren van commitment om aan de 
slag te gaan met de linie.
 De organisatiestructuur van het projectbureau veranderde (PB-NHW 
2003b). De stuurgroep werd de Liniecommissie, de klankbordgroep verdween, 
er kwam een kwaliteitsteam en er kwamen programmamanagers vanuit de 
provincies die de projectenveloppen gingen trekken in het waterliniegebied. 
Voor een schematische weergave van het nieuwe organisatiemodel, zie 
figuur 3.1 op de volgende pagina. Het projectbureau werd opgehangen aan de 
uitvoeringsorganisatie van LNV: de Dienst Landelijk Gebied (DLG). In de nieuwe 
Liniecommissie was overigens geen plaats meer voor vertegenwoordigers van 
de gemeenten (PB-NHW 2004b).
 Daarnaast werd ingezet op zogeheten ‘quick wins’, dit zijn concrete 
ruimtelijke projecten die snel gerealiseerd moesten worden. Het doel was om 
aan de betrokken partijen te laten zien dat het Waterlinieproject niet bleef 
hangen in overleg en beleid maar wel degelijk de slag maakte naar uitvoering. 
Er werd in de Liniecommissie van 8 april 2004 besloten de projectenveloppen te 
verdelen onder de provincies (PB-NHW 2004c). Iedere envelop werd geleid door 
een provincie. Omdat sommige enveloppen in meer dan één provincie vielen 
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moesten provincies onderhandelen wie welke enveloppe ging trekken. Toen 
de verdeling definitief was, is gevraagd door het projectbureau om voor iedere 
enveloppe een klein ‘panorama krayenhoffje’ te maken. Hierin moesten de 
provincies de vertaalslag maken van de totaalvisie naar concrete projecten die 
op elkaar werden afgestemd. 

Figuur 3.1  Organigram Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Bron: Liniebureau NHW 2015.

Waarom en welke gevolgen
De veranderingen in de organisatiestructuur hebben alles te maken met een 
daadkrachtig en snel opererend bestuurlijk model in te stellen. De inhoudelijke 
ambities zijn geborgd in het Linieperspectief en voor de provincies is er een 
coördinerende taak voor ogen ten opzichte van de gemeenten. De afstemming 
tussen de enveloppen is vooral een taak voor de provincies en het project-
bureau. De quick wins hebben geholpen de scepsis te reduceren en heeft het 
enthousiasme onder bestuurders vergroot, zo blijkt uit interviews. Een groot 
vraagstuk dat nog moet worden opgelost is het officieel vastleggen van de 
uitgesproken ambities en de verdeling van verantwoordelijkheden door de 
verschillende partijen. In een overeenkomst leggen de betrokken partijen vast 
wat en met name hoe ze het project gaan aanpakken: de bestuursovereen-
komst.

Samengevat:
•  Het nieuwe organisatiemodel dat begin 2003 wordt geïntroduceerd is gericht  

  op de uitvoering; 
•  Projectinhoudelijk krijgen provincies een coördinerende taak toebedeeld via  

  het trekken van de enveloppen; 
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•  Het projectbureau ondersteunt en verzorgt de coördinatie tussen de  
 enveloppen; 

•  Met de Quick Wins wordt het bestuurlijk commitment voor de waterlinie  
  versterkt. 

2003-2005: bestuursovereenkomst
Wie en wat: Het vastleggen van de uitgesproken ambities en toezeggingen 
door de verschillende partijen gebeurt in de bestuursovereenkomst. Hierin 
is vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt hoe het project te realiseren en 
wat van iedere partij verwacht mag worden. Inhoudelijk hebben de partijen 
afgesproken ‘de Waterlinie als onderdeel van het Nederlands cultureel en 
landschappelijk erfgoed tot een herkenbaar ruimtelijke eenheid te maken en 
deze duurzaam in stand te houden’ (Liniecommissie 2005: 2). Op 5 september 
2005 tekenen de leden van de Liniecommissie de bestuursovereenkomst. 
Daarnaast zijn er ook afspraken over de organisatie en de taken die partijen 
hebben. Er wordt afgesproken om in 2006 met een uitvoeringsprogramma te 
komen dat de basis vormt voor het toezeggen van financiële middelen. In 2006 
zal met het Rijk en provincies onderhandeld moeten worden welke Rijksmid-
delen in het kader van het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) toegezegd 
worden en wat de provincies gaan bijdragen.
 Met de presentatie van de Nota Ruimte op 27 april 2004, is de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie aangewezen als nationaal landschap (VROM 2005). Het 
project komt hiermee in aanmerking voor Nota Ruimte middelen.

Veranderende rol provincies in de ruimtelijke planning

3.9

M et de Nieuwe Wet op de 
ruimtelijke ordening 
(Wro) uit 2006 is de rol 

van de provincies veranderd. De 
herverdeling van taken en bevoegd-
heden tussen provincies en het Rijk is 
een proces dat eerder is gestart maar 
krijgt een vaste juridische vorm met 
het instellen van de (nieuwe) Wro. 
Onder het motto ‘decentraal wat kan, 
centraal wat moet’ verandert de rol 
van de provincie op het gebied van 
ruimtelijke ordening in een toetsende, 
reactieve rol in een pro-actieve, 
coördinerende en regisserende rol 

(Witsen et al 2011). In het huidige 
kabinetsbeleid trekt het Rijk zich in 
grote mate terug van het ruimtelijke 
ordeningsdossier en beperkt zich 
tot enkele kerndoelstelling zoals het 
mainportbeleid en het investeren in  
infrastructuur (I&M 2011). De provin- 
cies krijgen meer verantwoordelijk- 
heid en mogelijkheden om eigen 
ruimtelijk ordeningsbeleid te 
definiëren, sturen en implementeren.
Waar voorheen de provincie 
voornamelijk bezig was met het 
doorvoeren en controleren van 
nationaal beleid, geeft men nu 
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Waarom en welke gevolgen:
Het vastleggen van afspraken in de bestuursovereenkomst is van belang omdat 
het project dan beter bestand is tegen bestuurlijke instabiliteit. Als intenties 
en toezeggingen worden vastgelegd in een officieel document is het lastig voor 
partijen om daar nog onderuit te komen. 
 In de interviews komt naar voren dat de bestuursovereenkomst niet 
gemakkelijk tot stand is gekomen. De provincies en Ministeries hebben met 
name moeite afspraken te maken over de (verdeling van) zeggenschap. Als 
partijen uitspreken zich in te zetten voor het behoud van de waterlinie, beperkt 
dat hun vrijheid om andere ruimtelijke ordeningsplannen in het waterlinie- 
gebied uit te voeren. Dan krijgt een Liniecommissie mede-zeggenschap over  
het betreffende gebied. Het resultaat is een bestuursovereenkomst die partijen 
wel degelijk mogelijkheden geeft om onder de afspraken uit te komen. De  
gemeenten ondertekenen deze  overeenkomt overigens niet. Op 12 november 
2004 verschijnt bij het projectbureau het interne document waarin alle 
gemeenten zijn geïnterviewd over de bestuursovereenkomst. De meeste 
gemeenten ondersteunen de overeenkomst maar onder andere Utrecht 
en Vianen hebben kritiek: ‘Liniecommissie staat vrij ver op afstand van de 
uitvoering, dit voordurend beseffen! De commissie dient helder te maken hoe ze 
gemeenten kan faciliteren’ (PB-NHW 2004c: 5). 

De financiële strategie voor het project is gefocust op de nieuwe wet Inrichting 
Landelijk Gebied die er aan komt. Dit is een wet voor het landelijk gebied 
waarbij de provincies zeggenschap hebben over de verdeling van het geld (Wet 
Inricht Landelijk Gebied 2006). Deze wet is uiteindelijk op 1 januari 2007 in 
werking getreden, al hebben de partijen met elkaar afgesproken in 2005 al te 
handelen alsof de wet er al is. Deze beslissing heeft implicaties voor de positie 
van de Liniecommissie, omdat deze nu geen beschikking heeft over middelen 
die verdeeld kunnen worden. De middelen liggen bij de provincies en die 
bepalen hoe ze verdeeld worden. Daarmee wordt de invloed van de Liniecom-
missie kleiner en is gekozen om in de comissie inhoudelijke strategie te volgen 
om invloed uit te kunnen oefenen op de projecten. 

Samengevat:
•  In de bestuursovereenkomst wordt het commitment en de ambities van de  

  betrokken partijen officieel vastgelegd; 
•  Er wordt afgesproken hoe het project wordt aangepakt en wat er van partijen  

  verwacht mag worden; 

invulling en sturing aan eigen 
geformuleerd beleid. Voor de 
uitvoering van dit beleid is de 
provincie afhankelijk van lokale en 

regionale partijen. De regisserende 
rol betekent dat de provincie actoren 
aanstuurt opdat haar eigen beleid 
geïmplementeerd wordt.
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•  Financieel gezien wordt er ingehaakt op de wet-ILG die in voorbereiding is; 
•  Het is nog wel onduidelijk wat het budget is en wie wat betaalt. Daarvoor  

  moet eerst een uitvoeringsprogramma worden gemaakt.

2005-2006: uitvoeringsprogramma 
Wie en wat: De intenties van de betrokken partijen zijn vastgelegd in de 
bestuursovereenkomst, de volgende stap is het concreet definiëren welke 
projecten uitgevoerd moeten worden. De provincies krijgen de taak om samen 
met de gemeenten concrete uitvoeringsprogramma’s te maken per enveloppe. 
Uiteindelijk worden de programma’s bij elkaar opgeteld begroot op 550 miljoen, 
waarvan tot en met 2013 300 miljoen nodig zou zijn (Liniecommissie 2006a: 5). 
In het uitvoeringsprogramma is een coördinerende rol voor het projectbureau 
weggelegd. De primaire taak van het projectbureau is om de plannen in de 
enveloppen te doen stroken met de liniebreede doelstellingen. In de praktijk 
komt dit neer op inhoudelijke ondersteuning en begeleiding van de programma’s 
in de enveloppen. In 2005 is er voor iedere enveloppe een commissie opgericht. 
Deze commissies zijn ‘noodzakelijk omdat er anders te weinig tempo kan 
worden gemaakt, het proces in de enveloppen onvoldoende verbonden is met de 
Liniecommissie, waardoor de regie door de Liniecommissie niet goed mogelijk 
kan zijn’ (PB-NHW 2005: 3). Aan iedere enveloppe is een medewerker van het 
projectbureau verbonden.

Het projectbureau raakt nauw betrokken bij de uitwerking van de enveloppen, 
temeer om de doorvertaling van het Linieperspectief te bewerkstelligen: ‘De 
gekozen sturingsfilosofie…laat bewust veel inhoudelijke ruimte voor nadere 
invulling op lokaal en regionaal niveau. Het goed gebruiken van die ruimte is 
geen vanzelfsprekendheid’ (PB-NHW 2005: 3). 
 In het uitvoeringsprogramma worden drie inhoudelijk doelstellingen 
gevolgd, de eerste is het herkenbaar van de waterlinie als een geheel. De 
tweede is om het project in de hoofden en harten van de mensen te krijgen, 
de derde doelstelling is om een duurzaam gebruik van de linie te realiseren 
(Liniecommissie 2006a: 10). 

Waarom en welke gevolgen
Het uitvoeringsprogramma is belangrijk geweest om een raming te maken van 
de kosten om het waterlinieproject te realiseren. Daarnaast is er dringend een 
vertaalslag nodig van het abstracte Linieperspectief naar concrete projecten 
(PB NHW 2005: 3). Het gevolg is dat de gemeenten onder regie van de provincie 
concrete projecten moesten formuleren. Niet alle gemeenten zitten hier op te 
wachten. Sommige gemeenten hebben andere belangen binnen het waterlinie-
gebied of de waterlinie heeft geen prioriteit. Dit is gedeeltelijk terug te zien in 
het uitvoeringsprogramma. De vertaalslag van Panorama Krayenhoff binnen de 
enveloppen is wisselend geslaagd, zo blijkt uit interviews. 

3.10
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Het gevolg van het uitvoeringsprogramma is dat de provincies en Ministeries 
nu aan zet zijn. Er moet geld komen om de projecten tot uitvoering te brengen, 
ze hebben immers afgesproken in de bestuursovereenkomst zich in te spannen 
voor de waterlinie. 

Samengevat:
•  Het uitvoeringsprogramma zorgde er voor dat abstracte visie werd omgezet  

  in concrete projecten; 
•  Daarnaast leidde het uitvoeringsprogramma tot een raming van de kosten  

  zodat duidelijk werd hoeveel geld voor het waterlinieproject nodig was.

2006-2008: Pact van Rijnauwen
Wie en wat: In juli 2007 verschijnt er een tussentijdse evaluatie naar de 
organisatie van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De evaluatie is 
gematigd positief over de aanpak van het ‘complexe inhoudelijke en bestuur-
lijke besluitvormingsproces’. Maar er kunnen ook zaken beter, zo is er een 
gebrek aan bestuurlijk leiderschap, is de eenheid van de linie niet goed geborgd 
en bestaat er onduidelijkheid over instrumenten om concrete projecten aan te 
pakken (Lysias 2007: 8). 
 Er komt meer duidelijkheid over het bestuurlijk leiderschap en de borging 
van eenheid door een nieuwe overeenkomst die ondertekend wordt. Het Pact 
van Rijnauwen wordt op 11 februari 2008 gesloten (Liniecommissie 2008). Dit 
Pact is een overeenkomst tussen provincies en Ministeries over een selectie 
van projecten uit het uitvoeringsprogramma die voor 2011 gereed moeten 
komen. Voor dit project stellen Rijk en Provincies middelen beschikbaar. Op 
12 december 2008 besluit de Ministerraad om 35 miljoen euro beschikbaar te 
stellen voor de waterlinie (PB-NHW 2008a). Dit bedrag wordt verdubbeld door 
de provincies en wordt aangewend voor het realiseren van een aantal concreet 
gedefinieerde projecten. Het gaat hier om nota ruimtemiddelen. 
 Deze claim gaat gemoeid met een lang voorbereidingsproces. Zo moeten er 
business cases worden gemaakt en kosten-baten analyses. Uiteindelijk hebben 
meerdere bestuurslagen intensief samengewerkt om voor de deadline de 
claims in te kunnen dienen. De claims resulteren in een bedrag van 70 miljoen: 
35 miljoen Nota Ruimte gelden van het Rijk en 35 vanuit de regio (provincies, 
gemeenten, waterschappen). Daarnaast lift het waterlinieproject mee op de 
ontwikkeling van de Groene Uitweg. Dit is het landschapsproject wat gekoppeld 
is aan de verbreding van de A1-A6-A9 waardoor 10 miljoen euro vrij komt voor 
investeringen in het waterlinieprogramma.

Waarom en welke gevolgen
Het Pact van Rijnauwen leidt tot een overzichtelijk lijst van projecten die 
uitgevoerd kunnen worden. De projecten zijn nadrukkelijk uitgewerkt en 
worden ondersteund door een bestuursovereenkomst en een inhoudelijke visie 
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(Panorama Krayenhoff). Het gevolg is dat het waterlinieproject financiering 
rond krijgt voor de uitvoering. Uit de beschikbare middelen mogen de provincies 
zelf de afweging maken hoeveel geld ze in welke projecten stoppen. Dit is het 
resultaat van een onderhandelingsproces tussen provincies en Ministeries. 
De provincies wilden zelf zeggenschap houden over hoe het geld verdeeld zou 
worden over het landelijk gebied (het was immers ILG en Nota Ruimtegeld). De 
provincies hadden met het budget nog de mogelijkheid om keuzes te maken 
voor de allocatie van het geld. 

Samengevat:
•  Het Pact van Rijnauwen zorgt er voor dat het waterlinieproject concreet  

wordt en aanspraak gemaakt kan worden op nationale programma’s en  
budgetten (Nota Ruimte, ILG-gelden, Groene Uitwegprogramma); 

•  Hierdoor kan begonnen worden met de grootschalige uitvoering van concrete  
projecten.  

2008-2012: uitvoering en afstemming
Wie en wat: De uitvoering van de projecten is een activiteit die met name door 
de gemeenten gedaan wordt. De provincies nemen een regisserende rol en 
het projectbureau werkt ondersteunend. Deze ondersteunende rol zit vooral 
in het overdragen van unieke inhoudelijke kennis over hoe deze projecten 
aangepakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met beschermde 
vleermuizen in forten of regels met betrekking tot cultureel erfgoed. Daarnaast 
heeft het projectbureau een belangrijke taak om de liniebreede visie te 
bewaken. Omdat het projectbureau enkel het waterliniebelang vertegenwoor- 
digt, kan zij andere partijen attenderen indien wordt afgeweken van het Linie- 
perspectief. Concreet betekent dit dat het projectbureau kijkt of de concrete 
ontwikkelingen voldoen aan het Linieperspectief, de bestuurs-overeenkomst 
en het uitvoeringsprogramma. Ook internationaal is het project-bureau actief in 
meerder Europese samenwerkingsverbanden (Interreg’s C8 en At Fort). Tot slot 
is het projectbureau verantwoordelijk voor de nationale communicatiestrategie.

Waarom en welke gevolgen
De uitvoering is misschien wel de meest cruciale fase van het waterlinie-
project. Alle plannen waar jarenlang aan is gewerkt (vanaf 1989) worden 
uiteindelijk omgezet in tastbare resultaten. De doelstellingen die jarenlang 
zijn vastgehouden en aangescherpt worden nu op de proef gesteld. De rol van 
de Ministeries is kleiner geworden. Het inhoudelijk kader, de organisatie en de 
financiering voor het project is voor 2008 tot en met 2011 vastgelegd. Om deze 
reden zijn de bijeenkomsten van de Liniecommissie sinds 2008 teruggeschroefd 
naar twee keer per jaar. In november 2011 is voor 110 miljoen aan projecten 
gerealiseerd of in uitvoering sinds 2004. Voor een bedrag van 55 miljoen zijn 
projecten in voorbereiding (PB-NHW 2011). Het tweede uitvoeringsprogramma 
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(UP2) voert nieuwe projecten aan voor de periode 2012 tot en met 2015. Dit 
tweede Uitvoeringsprogramma bevat een doorkijk naar 2020. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat het politieke en economische klimaat in 
Nederland verandert. Het project staat onder druk door bezuinigingen, terug- 
lopende investeringsmogelijkheden van private partijen en het reorganiseren 
van ambtelijke organisaties. Toch hebben de bestuurlijke partners en de 
enveloppencommissies bijgedragen aan het tweede Uitvoeringsprogramma. 
Hierin is afgesproken dat ondanks de financieel moeilijke tijden de lange 
termijn ambities van het project gehandhaafd blijven. 

Samengevat:
•  De fase van grootschalige uitvoering is aangebroken. Steeds meer projecten  

zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd; 
•  De betrokkenheid van het Rijk is kleiner geworden;
•  Met kennis en onder begeleiding van het projectbureau krijgt de waterlinie  

steeds meer haar nieuwe, moderne vorm. 

2010-2015: schuivende panelen en het pact van Altena (1)

A nalyse van deze periode 
valt buiten het tijdpad dat 
is onderzocht in dit deel 

van het proefschrift. Deze periode is 
later toegevoegd en steunt enkel op 
observaties van de onderzoeker.

Wie en wat: de decentralisatie-
politiek die werd geïntroduceerd 
in het kabinet Rutte-I heeft ertoe 
geleid dat de ministeries zich in de 
periode 2010-2014 langzaam maar 
zeker hebben teruggetrokken uit 
het project. Het terugtrekken van 
de ministeries en de het aanpassen 
van de projectorganisatie aan deze 
verandering heeft vanaf 2012 tot 
langdurig getouwtrek tussen de 
betrokken nationale en provinciale 
actoren geleid. Met name de positie 
van het Nationaal Projectbureau blijkt 
in deze periode een heet hangijzer.

Het Nationaal Projectbureau viel 

sinds 2009 administratief onder 
Dienst Landelijk Gebied (DLG), de 
uitvoeringsorganisatie van het 
ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (later EZ). Na 
lang onderhandelen tussen provincies 
en het ministerie wordt in maart 
2015 DLG definitief opgeheven. Het 
projectbureau de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie verdwijnt hierdoor ook. 
Vanuit de betrokken ministeries 
worden (informeel) pogingen onder- 
nomen het Nationale Projectbureau 
in stand te houden. Daarnaast willen 
met name de ministeries van OC&W en 
EZ, voordat zij zich terugtrekken, een 
duidelijk plan zien hoe de provincies 
het project gaan organiseren en 
bepaalde doelstellingen willen 
bereiken (onder andere het Unesco 
dossier). Voor de provincies blijkt het 
lastig hun doelstellingen te vertalen 
naar één coherente, overkoepelende 
agenda.
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2010-2015: schuivende panelen en het pact van Altena (2)

Heden: resultaten van Collectieve Actie
Twee typen projecten: De projectorganisatie heeft  verschillende praktijken 
geconstrueerd om het waterliniebelang te vertalen naar ruimtelijke ingrepen. 
Met een tweetal  type projecten laat het netwerk van actoren zien dat op 
verschillende manieren het waterliniebelang zowel pro-actief als reactief 
vertaald kan worden naar fysieke ingrepen. Onder het eerste type worden 

U iteindelijk slagen de provin- 
cies daar wel in: in het voor- 
jaar van 2014 wordt het 

Koersdocument vastgesteld waarin 
de provincies gezamenlijk een koers- 
wijziging voorstellen: een aanpak die 
meer is gericht op het ondersteunen 
van maatschappelijke initiatieven en 
borging van bestaande (ruimtelijke) 
kwaliteiten. Het Koersdocument 
wordt vastgesteld tijdens de Linie- 
commissie van 30 januari 2014. Vlak 
voor deze vergadering stopt voorzitter 
D’Hondt omdat hij geen draagvlak 
meer voelt: de koerswijziging en de 
daaruit volgende organisatorische 
wijzingen hebben de bestuurlijke en 
ambtelijke verhoudingen onder druk 
gezet.  

Waarom en welke gevolgen
De vaststelling van het Koersdocu- 
ment en de daarop volgende  nieuwe 
bestuursovereenkomst  “het Pact van 
Altena” (vastgesteld op 2 oktober  
2014), leidt tot een nieuwe organisa- 
tiestructuur. De provincie Zuid- 
Holland trekt zich terug net als de 
ministeries (die nog wel incidenteel 
worden uitgenodigd in de Liniecom-
missie). Begin 2015 richten de vier  
betrokken provincies het Liniebureau 
op, de opvolger van het Nationaal 

Projectbureau, maar dan op provin- 
ciaal niveau. In de periode waarin 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden moesten worden 
overgedragen van ministeries naar 
provincies, moesten de provincies 
het enerzijds eens worden over wat 
zij wel en niet wilden. Anderzijds 
moesten de ministeries (met name die 
meest betrokken waren; OC&W en EZ) 
vertrouwen hebben in deze plannen. 
Het gevolg was dat in de projectorga-
nisatie veel energie werd gestoken in 
interne afstemming en onderhande-
lingen. 

Samengevat:
•  Decentralisatie en bezuinigings- 

politiek hebben ertoe geleid dat  
actoren opnieuw moesten onder- 
handelen over taken, verantwoor- 
delijkheden en bevoegdheden  
waardoor minder aandacht was  
voor het uitvoeren van projecten.

•  De kennis en ervaring die jarenlang  
is opgebouwd in het Nationaal  
Projectbureau de Nieuwe Hollandse  
Waterlinie verdwijnt uit de formele  
overlegstructuren.

•  De verbindende en onafhankelijke 
rol van voorzitter D’Hondt is  
verdwenen uit de organisatie.
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projecten verstaan die vanuit de projectorganisatie zelf geïnitieerd zijn. Deze 
projecten kennen hun oorsprong in de beleidsvorming die voortgekomen is uit 
het waterlinieproject. Bij de planvorming en uitvoering is de projectorgani-
satie nauw betrokken. De trekkers van deze projecten zijn onderdeel van het 
organisatiemodel en worden ondersteund en aangestuurd door de trekkers van 
de enveloppen. Een voorbeeld van dit type project is de tankversperring tussen 
Culemborg en Everdingen, Fort Vechten of Fort aan de Nieuwe Steeg.

Het tweede type projecten worden gekenmerkt als ‘meeliftprojecten’. Dit zijn 
integrale projecten die door andere actoren in het waterliniegebied geïnitieerd 
zijn. In deze projecten is het waterliniebelang later opgenomen. Het waterlinie-
belang moet in deze projecten altijd worden afgestemd op andere belangen. Het 
project de Nieuwe Hollandse waterlinie kan in deze projecten een verbindende 
factor zijn. De projectmanagers van deze projecten kunnen een formele positie 
hebben binnen het geïnstitutionaliseerde linieoverleg. Een voorbeeld van dit 
type project is de gebiedsgerichte intersectorale revitalisering van de Diefdijk 
en de rivierverruiming bij Munnikenland. Of de ontwikkeling van Fort aan de 
Klop, waar de gemeente Utrecht al plannen had voordat het projectbureau werd 
opgericht.

De meeliftprojecten kunnen een verschillende aanloop hebben. Aan de ene 
kant bestaan de ‘weerstandprojecten’. Dit zijn projecten die opgestart zijn door 
andere actoren waarin het waterliniebelang onder druk staat of komt te staan. 
De projectorganisatie komt op voor haar belangen en probeert invloed uit te 
oefenen op de beslissingen van andere actoren. De projectorganisatie neemt 
hier een defensieve rol. Aan de andere kant kan de projectorganisatie actief 
betrokken worden door andere actoren die ruimtelijke plannen hebben in het 
waterliniegebied. De projectorganisatie heeft een plek aan de onderhandelings-
tafel en vertegenwoordigt het waterliniebelang in een ruimtelijk planproces 
waarbij ook andere belangen worden meegewogen. Binnen het type ‘meelift-
projecten’ zijn verschuivingen waarneembaar tussen ‘weerstandprojecten’ en 
projecten waarbij de projectorganisatie meedenkt aan een oplossing en een 
formele positie heeft.

Van de projecten die geformuleerd zijn in het Pact van Rijnauwen is het grootste 
gedeelte nu uitgevoerd of in uitvoering (PB-NHW 2014). De cijfers die gebruikt 
zijn voor het maken van onderstaande grafieken komen uit een overzicht dat 
gemaakt is op het nationaal projectbureau eind 2013 en geven het meest 
actuele overzicht dat beschikbaar is9. Van de plannen in de periode 2008-2014 

9 Hoewel de analyse van dit eerste deel van het proefschrift is gericht op het tijdspad 1980-2012, 
worden de meest recent beschikbare gegevens over de resultaten gepresenteerd. De resultaten 
die zijn behaald in de periode 2012-2014 kunnen dus niet worden verklaard door de analyse in 
dit eerste deel van het proefschrift.
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is 34 procent gereed, 40 procent is gedekt en in uitvoering en 26 procent is niet 
gedekt en niet in uitvoering (zie figuur 3.2). 

Figuur 3.2  Voortgang van de projecten zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma 2 (in 

percentages december 2013).

Bron: PB-NHW 2013: 1.

De absolute aantallen zijn afgebeeld in figuur 3.3. Daarin is een onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende deelgebieden, ook wel projectenveloppen  
genoemd. Het is duidelijk dat in het Pact van Loevestein de meeste middelen 
zijn gealloceerd en zijn besteed aan het waterlinieproject. Het Pact van 
Loevestein is het samenwerkingsverband tussen provincies Brabant, 
Gelderland, Zuid-Holland, 12 gemeenten, het waterschappen Staatsbosbeheer 
en fortexploitanten over de meest zuidelijke regio van de Waterlinie. 

Figuur 3.3  voortgang van de projecten zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma 2 per 

deelgebied (in Euro’s december 2013).

Bron: PB-NHW 2013: 1.
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Aan de fysieke ingrepen in de ruimte te zien is het project tot dan toe voor- 
namelijk gericht op het opknappen van objecten (de punten) (PB-NHW 2011). 
Verreweg de meeste middelen zijn geïnvesteerd in het opknappen van fysieke 
objecten, omgerekend 58 procent. Aan landschappen (vlakken) worden relatief  
minder middelen besteed (18 procent). Aan de lijn-elementen, zoals het aan- 
leggen van recreatieve routes, krijgen bijna een kwart van de totale bijdragen 
(24 procent). Een overzicht van de absolute cijfers is te zien in figuur 3.4.

Figuur 3.4  Samenstelling van projecten zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma 2  

(in Euro’s  december 2013).

Bron: PB-NHW 2013: 1.

Samengevat:
•  De projectorganisatie is erin geslaagd om tot collectieve actie te komen;
•  Een groot gedeelte van de projecten die zijn geformuleerd voor de periode  

2008-2012 is uitgevoerd of wordt uitgevoerd;
•  De meeste aandacht en middelen gaan uit naar objectgerichte projecten;  

het opknappen en herbestemmen van forten. De landschapsprojecten  
krijgen relatief gezien minder aandacht.

Subconclusie
De eerste initiatieven om nieuwe functies toe te kennen aan forten komen 
vanuit de maatschappij. Ondernemers zagen kansen om activiteiten te 
ontplooien in de forten. Provincie Utrecht neemt als eerste bestuursorgaan 
het initiatief om na te denken over mogelijkheden voor de linie binnen de 
provinciale grenzen. Uiteindelijk leidt dit tot niets maar zorgt het initiatief wel, 
via de RDMZ, tot een studie die door de RPD wordt begeleid. Uiteindelijk zorgt 
lobbywerk van enthousiaste ambtenaren uit verschillende departementen 
voor de omslag. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt opgenomen in de Nota 
Belvedère. Het project wordt hier geframed als een interdepartementaal 
landschappelijk herbestemmings- en inrichtingsproject waarbij het credo 
‘behoud door ontwikkeling’ leidend is. 

3.14
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De Belvedèrenota is de aanleiding voor het oprichten van het Nationaal Project-
bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gehele waterlinie, van Pampus tot 
aan de Biesbosch komt eindelijk van de grond: betrokkenheid vanuit het Rijk is 
hiervoor cruciaal gebleken. De abstracte liniebrede visie die wordt opgesteld, 
biedt volgens een eenvoudig stedenbouwkundig principe een inhoudelijk kader 
waarbinnen specifieke plannen gemaakt kunnen worden. Daarnaast heeft het 
Linieperspectief en met name het proces naar dit document toe, een verster-
kende werking voor het bestuurlijk commitment. De organisatiestructuur 
verandert en richt zich meer op de uitvoering. Er moeten snel resultaten worden 
geboekt (Quick Wins) om te laten zien dat de plannen op papier wel degelijk 
leiden tot tastbare resultaten. De doelstellingen en intenties worden formeel 
vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Partijen binden zich nu officieel aan 
het waterlinieproject. De provincies krijgen een regisserende rol toebedeeld en 
gaan samen met de gemeenten deelplannen maken. Deze deelplannen komen 
uiteindelijk bij elkaar in één document: het uitvoeringsprogramma. Provincies 
en het Rijk stellen middelen beschikbaar via verschillende programma’s en 
geldstromen (o.a. ILG-gelden, Nota Ruimte gelden, Groene Uitweg-gelden). 
Het uitvoeringsprogramma wordt nog verder gespecificeerd in het Pact 
van Rijnauwen. Hierin spreken de partijen af welke projecten er voor 2012 
uitgevoerd gaan worden. 

Al met al is de Nieuwe Hollandse Waterlinie van een landschaps- en cultuur- 
historisch project in het begin verschoven naar een integrale ruimtelijke 
ordeningsopgave. De inhoudelijke kaders die zijn gesteld bieden vrijheid voor 
partijen om eigen doelen, problemen en middelen in het waterlinieprogramma 
op te nemen. Het project is door de jaren heen geïnstitutionaliseerd. Verschil-
lende overheden zijn betrokken en zo is door de tijd heen een netwerk ontstaan 
van mensen die met enthousiasme aan de linie werken. Door steeds toe te 
werken naar nieuwe bestuurlijke overeenkomsten (Linieperspectief, Bestuurs-
overeenkomst, Uitvoeringsprogramma, Pact van Rijnauwen), is het project op de 
verschillende bestuurlijke agenda’s gebleven. 
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H O O F D S T U K  4

Dilemma’s 

In het vorige hoofdstuk is geanalyseerd hoe het project zich heeft 
ontwikkeld. Hiermee is de eerste indruk gegeven hoe de actoren 
collectieve actie hebben gecoordineerd. In dit hoofdstuk wordt gefocust 
op vier dilemma’s waarmee de actoren naar verwachting te maken 
hebben in het besluitvormingsproces. Klopt het dat deze wetenschap-
pelijke dilemma’s aanwezig zijn in het waterlinieproject en zo ja, 
hoe gaan de actoren om met de dilemma’s om collectieve actie te 
bewerkstelligen?
 De analyse van de dilemma’s is gebaseerd op archiefstudie, 
observaties van werkbesprekingen en interviews met 25 betrokkenen 
van het waterlinieproject.
 De reden dat naar dilemma’s wordt gekeken is dat hierdoor 
mogelijk is met focus te reflecteren op het proces van samenwerking 
binnen het waterlinienetwerk. Als de actoren geconfronteerd worden 
met een dilemma, moeten zij een keuze maken om tot gecoördineerde 
collectieve actie te komen. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd 
welke effecten deze keuzes hebben op de ontwikkeling en ruimtelijke 
uitwerking van het waterlinieproject.

Opvallend is de positieve reactie van de geïnterviewden over de opzet, 
aanpak en organisatie van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De tussentijdse evaluatie van het Lysias uit 2007 bevestigt dit 
positieve beeld: ‘De ingerichte projectorganisatie is compleet en goed 
doordacht. In de fase van visie- en planvorming heeft deze structuur 
goed gewerkt’ (Lysias 2007: 36). De studie van het Lysias was een 
ex-ante evaluatie op de uitvoeringsfase. Dit hoofdstuk is gebaseerd op 
ex-post onderzoek.

De kritische analyse van praktijken binnen het waterlinieproject 
tracht inzichtelijk te maken met welke spanningsvelden het project 
kampt, zodat de organisatie hiermee bewuster om kan gaan. Op dit 
moment moet door de economische en politieke omstandigheden 
het project opnieuw gedefinieerd worden. Deze reflectie kan als een 
discussiestuk dienen dat inzicht biedt in de sterke en zwakke punten 
van het project. 

4
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Centrale Visie vs. Decentrale Uitvoering 

Inleiding
 
Plannen die op ministerieel en provinciaal niveau gemaakt worden moeten 
lokaal worden uitgevoerd. De planvorming en uitvoering van het waterlinie-
project gebeurt in verschillende domeinen. Via de Rijksnota Belvedère is het 
Nationaal Project gelanceerd. Op provinciaal en Rijksniveau zijn de ideeën 
formeel vastgesteld in het Linieperspectief, de bestuursovereenkomst en het 
uitvoeringsprogramma. De gemeenten hadden een bescheiden rol in dit besluit-
vormingsproces. In deze paragraaf wordt geanalyseerd hoe deze werelden 
samenwerken en hoe afstemming plaatsvindt. 
 In wetenschappelijke literatuur is vaak naar voren gekomen dat de 
werelden van planvorming en uitvoering ver van elkaar af kunnen liggen, wat tot 
problemen kan leiden (Alexander 1985, Majone & Wildavsky 1978, Sabatier & 
Mazmanian 1980, Sabatier 1986). Naar verwachting hebben actoren in de fase 
van visie- en planvorming op regionaal niveau belang bij flexibiliteit, niet-bin-
dende afspraken, en algemene in plaats van specifieke kaders. Het resultaat is 
een plan dat gekenmerkt wordt door algemene doelstellingen en een gebrek aan 
concrete afspraken. Op lokaal niveau is echter behoefte aan duidelijke regels, 
de inzet van middelen en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Om 
dit dilemma te ontrafelen worden drie deelvragen onderzocht. Ten eerste, hoe 
is de relatie tussen actoren op centraal en decentraal niveau en hoe is voorzien 
de nationale plannen tot uitvoering te brengen? Ten tweede, welke problemen 
leidt de uitvoering op lokaal niveau? En ten derde, hoe is het Linieperspectief 
uiteindelijk tot uitvoering gebracht?

 
Hoe is de uitvoering van nationale plannen voorzien en hoe is de

relatie tussen actoren op centraal en decentraal niveau?

Doorvertaling van de abstracte plannen
De ruimtelijke visie en de ambitie van de betrokken nationale en provinciale 
actoren is vastgesteld in Panorama Krayenhoff. Dit Linieperspectief wordt 
gekenmerkt door een hoog abstractieniveau en het ontbreken van concrete 
voorbeelden en juridisch bindende afspraken. Dit was ook de bedoeling: het 
perspectief moest een kader schetsen waarbinnen provincies en gemeenten 
eigen plannen konden ontwikkelen. De partijen wilden zich in de beginfase van 
de planvorming niet binden en hadden baat bij een hoog abstractieniveau. 
In de uitvoeringsfase is juist behoefte aan concrete afspraken en het inzetten 
van middelen. Om het Linieperspectief te vertalen naar de lokale situatie 
hebben de provincies de opdracht gekregen om per enveloppe een uitvoerings-
programma op te stellen. De idee was dat lokale partijen onder regie van de 
provincies een vergelijkbaar planproces zouden opstarten zoals dat zich had 
voltrokken voor het opstellen van Panorama Krayenhoff. 

4.1

4.1.1

4.1.2
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De kwaliteit van de doorvertaling van de linievisie op regionale schaal 
is wisselend. Hiervoor zijn in de interviews verschillende voorbeelden 
aangedragen. Een reden voor het hoge abstractieniveau van het Linieper-
spectief is het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor de vertaalslag naar 
de regio. Zeker kleinere gemeenten hadden weinig ervaring om dit abstracte 
Linieperspectief te vertalen naar concretere lokale plannen. Daarnaast hebben 
gemeenten geringe interesse voor het bovenlokale belang. Overigens hebben 
lokale partijen en provincies niet altijd even intensief bewoners, belangen-
verenigingen, bedrijven en ondernemers betrokken in het plangebied. Het 
proces van het opstellen van deze enveloppenplannen is hierdoor voornamelijk 
gesloten geweest, al was dit niet de intentie van de Liniecommissie en het 
projectbureau.

Formele relatie en taken
De deelnemende Ministeries zijn vertegenwoordigd in de Liniecommissie, die  
vanaf 2008 twee keer per jaar bij elkaar komt (voorheen was dit vier keer per 
jaar). Ook de gedeputeerden van de provincies nemen zitting in de commissie. 
De Liniecommissie is opdrachtgever van het Nationaal Projectbureau en moet  
het nationaal belang borgen. De Liniecommissie stuurt op hoofdlijnen en de  
besprekingen hebben een hoog abstractieniveau. Een beslissing van de Linie- 
commissie is een zwaarwegend, niet-bindend advies aan de gedeputeerden van 
de provincies. De formele beslissingsbevoegdheid ligt dus niet bij de commissie 
maar bij het bestuur van de provincies. Er moet worden opgemerkt dat het 
lastig is voor provincies om uitspraken van de Liniecommissie naast zich neer te 
leggen. Dit komt omdat ze zich in de bestuursovereenkomst hebben geconfor-
meerd aan de afspraak de Liniecommisssie te zien “als ware het haar opdracht-
gever in projectmatige zin” (Liniecommissie 2005). Het waterlinie-gebied is 
opgedeeld in een aantal enveloppen. De enveloppen hebben een inhoud, een 
ruimtelijk ontwikkelingsprogramma en een adressant: de provincies. Het is de 
taak van de provincies om regie te voeren binnen de enveloppen. Dit wil zeggen 
dat ze moeten zorgen voor coördinatie en samenhang van concrete plannen op 
lokaal niveau. Samen met de gemeenten hebben de provincies de taak om een 
uitvoeringsprogramma op te stellen en uit te voeren. 

De gemeenten hebben de taak om concrete projecten te formuleren die 
passen binnen de enveloppenplannen van de provincies. In de meeste 
gevallen opereren gemeenten als projectmanagers. Zij moeten zorgen dat er 
vergunningen komen, dat het bestemmingsplan wordt aangepast en dat de 
plannen worden uitgevoerd. Het Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse 
Waterlinie acteert tussen de bestuurlijke schaalniveaus van Ministeries, 
provincies en gemeenten. De core business van het projectbureau zijn de 
liniebrede taken van het project. Dit wil zeggen dat het projectbureau moet 
zorgen voor afstemming tussen de enveloppen, voor kennisuitwisseling tussen 
projecten, en voor de marketing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
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Informele relaties en uitgevoerde taken in de praktijk
De bovenstaande geschetste relaties en de uitvoering van de taken wijken af 
van de praktijk. In het organisatiemodel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
is de rol van het projectbureau cruciaal voor de voortgang van het project. Het 
projectbureau onderscheidt zich van de andere actoren omdat het de enige 
organisatie is die uitsluitend opkomt voor het waterliniebelang. De praktijk van 
het projectbureau richt zich niet alleen op het uitvoeren van activiteiten met 
een liniebreed belang. Voor een groot deel van de tijd is het projectbureau bezig 
met het agenderen van projecten bij bestuurders en ambtenaren en het regelen 
van financiering. 
 In de praktijk stemmen gemeenten onderling nauwelijks beleid met elkaar 
af. Dit geldt ook voor provincies (met uitzonderingen daargelaten zoals het 
Pact van Loevestein). De afstemming tussen provincies gebeurt vooral door 
het optreden van het projectbureau via vergaderingen die zij organiseren met 
de ‘programmamanagers’ van de provincies. Hierin worden de plannen tussen 
de enveloppen op elkaar afgestemd. De afstemming tussen gemeenten binnen 
de enveloppen is formeel een taak van de programmamanagers, al wil in de 
praktijk het projectbureau ook hier coördineren. Meer hierover in paragraaf vier: 
“Regie” van dit hoofdstuk. 

Het projectbureau beschikt over unieke kennis en vaardigheden over het 
aanpakken en uitvoeren van Liniegerelateerde projecten. Hierdoor zijn partijen  
overwegend georiënteerd op het projectbureau. Als een gemeente een 
specifiek probleem heeft voor de uitvoering van een project, dan zal zij eerder 
geneigd zijn contact op te nemen met het projectbureau dan met de coördine-
rende provincie. Veel communicatie en interactie tussen actoren gaat via het 
Nationaal Projectbureau. In de praktijk beperkt het projectbureau zich dus niet 
tot haar formele rol.

Tot welke problemen leidt de uitvoering op lokaal niveau?

Afstemming tussen centraal en decentraal beleid
Uit de interviews blijkt dat binnen het waterlinieproject de afstand tussen 
uitvoering en beleid groot genoemd kan worden. Dit wordt veroorzaakt doordat 
beide niveaus bezig zijn met andere problemen, posities die worden ingenomen, 
fragiel commitment en indirecte communicatie. Deze problemen worden kort 
besproken.

Om te beginnen zijn beide werelden bezig met andere problemen. Dit wordt 
ook duidelijk in figuur 4.1, op de volgende bladzijde. Hierin staan de ruimtelijke 
opgaven van de Rijkspartijen in het waterlinieproject (met als doel ze op 
elkaar af te stemmen). Deze opgaven worden lokaal niet altijd ondersteund. 
Op gemeentelijk niveau is men overwegend bezig met projectmanagement van 
lopende projecten. Voorbeelden zijn: een exploitatie rond krijgen, overlast met 

4.1.3



86 I N S T I T U T I O N E L E  A C T O R  A N A L Y S E

Bron: VROM et al 2006: 10.

Figuur 4.1  De voorgenomen Rijksinzet uit de Rijksenveloppe van het Project de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie.
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omwonenden van een fort bespreken of bijvoorbeeld brievenwisselingen met 
het Ministerie van EL&I over de bescherming van vleermuizen.
 De bestuurlijk vastgestelde nota’s van bovenlokaal niveau over de 
herkenbaarheid en het behoud van de eenheid van de waterlinie bieden bijvoor-
beeld gemeenteambtenaren weinig concrete handvatten. Op provinciaal en 
nationaal niveau ligt de nadruk op het afstemmen van het eigen beleid op het 
waterlinieproject. Het gaat hier veelal om projecten uit eigen koker. Bijvoor-
beeld het programma Ruimte voor de Rivier afstemmen op de plannen voor de 
waterlinie. 

Abstract beleid en Lokale uitwerking
De gemeenten zitten niet altijd te wachten op een “bemoeizuchtig” ambtelijk 
apparaat, zoals het Nationaal Projectbureau. In sommige gemeenten, 
waaronder Utrecht, waren al sinds het begin van de jaren ’90 plannen met 
forten. De vraag is welke inspanningen van het projectbureau en provincie 
daadwerkelijk effect hebben op de concrete projecten. Een beleidsmedewerker 
in Utrecht zegt hierover:

“…dan zeg ik met de concrete opdracht…jullie kunnen prima vanuit 
het landelijk beleid bedenken van dat moet daar komen, en ik wil ook wel 
meedenken, maar uiteindelijk is de gemeenteraad mijn opdrachtgever”.

Deze quote illustreert dat het lokale belang kan afwijken van het nationale 
belang. Kennelijk hebben gemeenteambtenaren het gevoel dat de steun van 
lokale politiek voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet strookt met nationale 
ambities. Plannen van bovenlokaal initiatief zijn immers lastig uitvoerbaar 
wanneer de lokale politieke steun hiervoor gering is. Naar aanleiding van deze 
quote moet terecht de vraag gesteld worden in hoeverre de inspanningen van 
provincies en Ministeries daadwerkelijk effect hebben op lokale planvorming 
en uitvoering. Voor het beantwoorden van deze vraag is de behandeling van het 
thema “Regie” van belang, wat aan bod komt in paragraaf vier. 

Gedeeld waterliniebelang?
Het broos gedeelde ‘waterliniebelang’ onder actoren wordt duidelijk op 
netwerkbijeenkomsten, zoals op fort Pampus en op het 10 jarige jubileum 
begin 2011. Op deze dagen komen ondernemers, beleidsmakers, bedrijven en 
bestuurders uit het hele gebied van de waterlinie bijeen om ervaringen uit te 
wisselen. Toch zijn er in de praktijk op lokaal niveau weinig liniebrede relaties. 
Dat is te verklaren omdat bijvoorbeeld de eigenaar van Fort Pampus weinig 
belang heeft bij contact met een ondernemer in het zuiden van de waterlinie. De 
bezoekers van de forten zijn regionaal georiënteerd waardoor ondernemers zich 
ook regionaal oriënteren. Hierover zegt een Utrechtse beleidsmedewerker:
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“…wanneer je echt gaat samenwerken dan is dat toch steeds vaker 
op regionaal niveau. Dan vragen wij bijvoorbeeld aan het nationaal project-
bureau om subsidie bij het opzetten van zoiets [een regionale ondernemers-
vereniging] en dan zeggen ze van nee; wij subsidiëren alleen projecten op 
nationaal niveau”.

Deze quote illustreert twee problemen. Ten eerste toont de quote wederom aan 
dat het lokale belang in tegenstelling kan zijn met het liniebrede beleid. Door de 
uiteenlopende lokale belangen is het lastig om een breed gedragen, consistent 
commitment op te bouwen voor het niveau van de ondernemers en gemeenten.
 Ten tweede toont de quote aan dat gemeenten voor financiering van 
waterlinie gerelateerde projecten nadrukkelijk georiënteerd zijn op het 
nationaal projectbureau. Als de gemeente het waterlinieproject immers 
belangrijk zou vinden, zou ze zelf dergelijke initiatieven kunnen financieren. 
Er moet worden opgemerkt dat het Nationaal Projectbureau sinds 2012 bezig 
is met het activeren van ondernemers, onder andere door het oprichten van 
Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze stichting zal in de toekomst een aantal 
liniebrede taken overnemen van het Nationaal Projectbureau. Wat de slagkracht 
van deze stichting zal worden, dat zal de komende jaren gaan blijken. Dit 
hangt af van de mate waarin ondernemers werkelijk met elkaar willen en gaan 
samenwerken.

Communicatie en Kennisuitwisseling
De voortgang van concrete projecten en met name de problemen in de 
uitvoering worden niet altijd besproken met het Nationaal Projectbureau. 
Actoren proberen dan eerst problemen zelf op te lossen en willen de situatie 
niet complexer maken door andere actoren bij het probleem te betrekken. 
Een nadeel van deze werkwijze is dat de unieke kennis die aanwezig is op het 
projectbureau niet kan worden gebruikt. Gemeenten of provincies proberen 
het wiel dan zelf uit te vinden, terwijl de kennis beschikbaar is. Een voorbeeld 
is kennis over de manier waarop beschermde vleermuizen in forten gehouden 
kunnen worden wanneer er wordt herbestemd. 
 Als er communicatie plaatsvindt, dan verloopt dat grotendeels via het 
projectbureau. Het gevolg is dat het projectbureau veel tijd kwijt is met het in 
contact brengen van actoren en het doorcommuniceren van informatie. Een 
positief gevolg is dat de potentie binnen het waterlinienetwerk effectief wordt 
gebruikt. Een negatief gevolg is dat het projectbureau zo druk is met communi-
ceren, dat ze nauwelijks toekomt aan haar eigen taken. De partijen zouden 
elkaar immers ook zelfstandig moeten kunnen vinden.
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Hoe is het Linieperspectief uiteindelijk tot uitvoering gebracht?

Resultaten: één geheel (?)
De doelstelling om de waterlinie als één geheel te revitaliseren, zoals geformu-
leerd in Panorama Krayenhoff, is nog niet geheel bereikt. Desalniettemin zijn 
er delen in de linie integraal ontwikkeld waarin verschillende elementen van 
de waterlinie in samenhang met elkaar zijn gerevitaliseerd. In de interviews 
worden de Diefdijk of het Lingekwartier als goede voorbeelden aangedragen. 
Toch blijkt uit verschillende  gesprekken dat meer aandacht besteed mag 
worden aan het landschappelijke element en de verbindingen tussen de 
objecten. Tot nu toe is veel energie gestoken in het opknappen van forten en 
is minder aandacht voor het landschappelijke element. In het Linieperspectief 
staat dat deze verbindingen belangrijk zijn, net als het behoud van open 
landschappen (schootsvelden) en een evenwichtige afstemming tussen groen, 
blauw en rood. Er moet worden geconcludeerd dat dit perspectief tot nu toe 
wellicht te eenzijdig tot uitvoering is gebracht en dat de fysieke ingrepen zich 
overwegend beperken tot het opknappen van forten en sluizen. 

Uit de interviews komt naar voren dat de eenzijdige uitvoering wordt veroor- 
zaakt door verschillende prikkels. Ten eerste is het opknappen van één object 
tastbaar en zichtbaar en daardoor voor bestuurders aantrekkelijk. Ten tweede 
kunnen de kosten voor onderhoud van een fort worden opgebracht door een 
nieuwe activiteit, bij landschappen is dat lastiger. Ten derde overstijgt het 
opknappen van landschappen gemeentegrenzen, wat leidt tot grotere bestuur-
lijke complexiteit. Ten vierde valt het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
voor veel gemeenten en provincies onder de verantwoordelijkheid van wet- 
houder of gedeputeerde cultuur, die beschikking heeft over cultuur erfgoed-
gelden maar niet over landschapsgelden en regelstellende bevoegdheden met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Resultaten: integrale plannen
In het Linieperspectief staat dat het waterlinieproject integraal moet worden 
aangepakt. Bij het opstarten van het project werkten vijf verschillende departe-
menten mee, maar hoe integraal zijn de concrete plannen daadwerkelijk?
 Een groot deel van de respondenten zegt dat het waterlinieprogramma 
neer komt op het ‘werk maken met werk’. Dit wil zeggen dat meerdere 
financieringsprogramma’s en budgetten gebruikt worden voor één integraal 
plan. Plannen van verschillende beleidssectoren worden binnen een gebied 
op elkaar afgestemd en gezamenlijk gefinancierd. Op deze manier biedt de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie een ‘thema’ of raamwerk waarbinnen verschil-
lende geldstromen kunnen worden aangewend. Het resultaat is een integraal 
plan. Hoe integraal, wisselt sterk per enveloppe en per plan. Niet ieder gebied 
biedt immers ook dezelfde mogelijkheden voor integraliteit. Bovendien is een 
integraal plan niet per definitie ‘beter’. 
 Het afstemmen van plannen uit verschillende sectoren kan leiden tot 

4.1.4
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win-win situaties en een hogere ruimtelijke kwaliteit. In een bestuurlijk 
complexe situatie is er behoefte aan platforms, thema’s of raamwerken waar 
beleids-sectoren projectmatig plannen op elkaar kunnen afstemmen. In praktijk 
blijkt het voor bestuurslagen lastig om intersectorale plannen te formuleren en 
uit te voeren. Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is bewust opgericht 
als een ‘substraat’ waar deze afstemming kan plaatsvinden. De projectorga-
nisatie stelt zich actief op om plannen van sectoren op elkaar af te stemmen. 
Het initiatief komt van buiten gemeentelijke en provinciale beleidsvoering en 
creëert mogelijkheden voor afstemming die anders niet gezien zouden worden. 
Het is aannemelijk om te stellen dat zonder het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie het thema zou ontbreken waardoor nu plannen van beleidssectoren 
in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. 
 Omdat er mogelijkheden waren om geld bijeen te brengen uit verschillende 
ruimtelijke programma’s is dit een mogelijke verklaring voor intern georiënteerd 
financieringsgedrag. Zo bleef het wellicht onderbelicht wanneer er ook kansen 
waren om extern geld binnen te halen uit de private sector. Daarnaast heeft het 
‘werk maken met werk’ een keerzijde. Misschien doen partijen helemaal niet 
mee door inhoudelijk commitment, maar doen ze mee aan de planvorming om 
op die manier gebruik te maken van investeringsprogramma’s:

“Een waterschap kan ook denken van goh, dat komt nog eens handig uit als we 
nog eens wat water moeten bergen. Dat spreken ze niet uit, omdat het dan geld 
gaat kosten maar zo legt iedereen zijn eigen doel er in”.

Om partijen te activeren is het een goede strategie dat zij verschillende doelen 
en middelen kunnen inbrengen om een afgestemd plan te maken. Aan de 
andere kant kan dit pragmatische ad hoc gedrag van actoren uitlokken, terwijl 
het waterlinieproject een lange tijdshorizon heeft.
 

Subconclusie 

De op theorie gebaseerde aanname dat de werelden van planvorming en 
uitvoering ver uit elkaar kan liggen is bevestigd. De plannen die op nationaal 
niveau gemaakt zijn kennen een hoog abstractieniveau. Dit geldt in het 
bijzonder voor Panorama Krayenhoff. In deze visie staan vrijwel geen concrete 
afspraken tussen partijen. Lokale partijen zijn bezig met de uitvoering en 
de vertaling van het Linieperspectief is gedeeltelijk geslaagd. Er zijn goede 
voorbeelden aan te wijzen waar de nationale visie en ambities op lokaal 
niveau worden bewerkstelligd. Als ‘best practices’ worden de Diefdijk en het 
het Lingekwartier genoemd. Men is er in deze projecten in geslaagd om vier 
problemen te overwinnen, die doorgaans zorgen voor afstand tussen centraal 
en decentraal niveau.

Ten eerste is de inhoud van het werk op centraal en decentraal niveau 
verschillend. Op lokaal niveau zijn ambtenaren van gemeenten bezig met de 

4.1.5
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uitvoering en het management van concrete projecten. De Ministeries zijn 
binnen de Liniecommissie sterk gefocust op afstemming van projecten uit 
eigen koker op het waterlinieproject. Beide domeinen zijn bezig met andere 
vraagstukken en dit vergroot de afstand tussen nationaal en lokaal en abstract 
en concreet. 

Ten tweede hebben de provincies en het nationaal projectbureau een 
belangrijke taak als schakel tussen het centrale en het lokale niveau. Zij 
moeten beide werelden dichter bij elkaar brengen en zorgen voor wederzijdse 
doorwerking. Omdat de waterlinie de core business is van het nationaal 
projectbureau, komt op deze actor veel druk te liggen. In praktijk wil dit zeggen 
dat het projectbureau en de provincies constant de balans moet weten te 
vinden tussen aan de ene kant abstract opgestelde liniebelangen als ‘behoud 
door ontwikkeling’, ‘herkenbaarheid’ en het ontwikkelen van de linie als ‘een 
geheel’. En aan de andere kant moet het projectbureau de gemeenten helpen 
met concrete vragen over projecten. Het kwaliteitsteam wordt als instrument 
gebruikt om deze afstand te overbruggen, al blijft het spanningsveld bestaan.
 Ten derde hebben lokale partijen niet altijd interesse voor het behartigen 
van linieoverstijgende belangen. De nationaal geformuleerde doelstelling om 
de linie als één herkenbaar geheel te revitaliseren kan op lokaal niveau tot 
weerstand stuiten. 

Ten vierde wordt de afstand vergroot doordat communicatie tussen actoren 
veelal indirect via het nationaal projectbureau verloopt. Het projectbureau 
heeft het overzicht over het waterlinienetwerk en kan zorgen dat het netwerk 
optimaal gebruikt wordt. Toch zijn actoren met problemen soms terughoudend 
met het inschakelen van het projectbureau. Ze willen het probleem dan niet 
complexer maken door meer partijen te betrekken. Het gevolg is dat gemeenten 
zelf een oplossing gaan zoeken terwijl deze kennis aanwezig is op het project-
bureau. 

Uit de goede voorbeelden blijkt dat het mogelijk is om succesvol om te gaan 
met problemen die voortkomen uit dit dilemma. Het gaat hier niet alleen om het 
samenvallen van mogelijkheden, het toevallig zien van ‘windows of opportunity’ 
maar om het bewust omgaan met deze problemen. De plannen van nationale 
overheden en provincies om de linie ‘als een herkenbaar geheel te revitali-
seren’ en het project integraal aan te pakken is nog niet geslaagd. Het werk is 
nog niet af. Er mag meer aandacht besteed worden aan de landschappen en 
aan de samenhang in de linie. Hiervoor moeten de abstract opgestelde doelen 
door regie worden afgedwongen. Dit wordt behandeld in paragraaf vier van dit 
hoofdstuk.
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Mobiliseren vs. Programmering

Inleiding

Een ruimtelijk plan wordt vaak gebruikt om partijen in een project te 
mobiliseren en om een duidelijk programma voor een gebied op te stellen. Als 
een plan wordt gebruikt om partijen te mobiliseren dan is het plan een middel 
om commitment te creëren. Plannen kennen een hoog abstractieniveau en zijn 
flexibel. Het doel van het plan is dan om duidelijk te maken dat een mogelijke 
ruimtelijke ontwikkeling de aandacht verdient, opdat actoren zich willen 
inzetten voor het plan. Het doordringen van het belang en de bedoeling van 
het plan is geen activiteit maar een proces. Het is een keuze van de planners 

Dilemma 1
Centrale Visie vs. Decentrale Uitvoering

Hoe zijn de actoren omgegaan met dit dilemma? Voorwaarden voor collectieve  

  actie

> Men heeft gekozen voor een abstract, niet bindend 
linieoverstijgend plan dat is vastgesteld door 
provincies en Rijk.

> De concrete plannen zijn geformuleerd door 
gemeenten onder regie van de provincies, 
gebaseerd op de principes van het abstracte plan.

> De provincies zijn verantwoordelijk voor de schakel 
tussen abstract plannen en concrete uitvoering, 
hiermee wordt getracht de afstand tussen de 
domeinen te verkleinen.

> Het projectbureau acteert tussen de domeinen 
in waardoor deze partij een intermediaire functie 
krijgt.

> Er bestaat echter grote afstand tussen het 
linieoverstijgende domein en het lokale concrete 
niveau van de uitvoering.

> Het overleg binnen beide domeinen richt zich op 
fundamenteel andere vraagstukken, waardoor 
problemen niet optimaal met elkaar in verband 
gebracht worden. 

> Er is sprake van gebrekkige, selectieve en indirecte 
communicatie tussen het abstracte niveau en het 
concrete lokale niveau. 

> De afstemming tussen abstracte plannen en 
concrete uitvoering is eenmalig gemaakt in het 
uitvoeringsprogramma. 

> Gebrekkige terugkoppeling van lokale problemen 
naar bovenliggende niveaus.

> Opsplitsen van domeinen van 
visievorming en programme- 
ring.

> Kaderstellende abstracte visie 
(top down) en inbreng van 
concrete projecten (bottom up)

> Provincies en projectbureau 
verantwoordelijk maken voor 
de schakel tussen domeinen

4.2
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om te beslissen wanneer en hoe het plan kan worden ingezet als proces naar 
commitment. Zo kunnen actoren constant of eenmalig geprikkeld worden om 
zich in te zetten voor het plan.

Een plan kan door planners ook gebruikt worden voor programmering. Hier 
bestaat het plan uit concrete afspraken over hoe het gebied er in de toekomst 
uit komt te zien gezien. Het plan is geen middel maar is het resultaat van 
een onderhandelingsproces tussen partijen. Programmering kent een 
heldere formulering en koppeling van doelen, het inzetten van middelen en 
verdeling van verantwoordelijkheden. Deze paragraaf richt zich op de functie 
van het plan. Kern van het dilemma is hoe het ruimtelijk plan strategisch 
wordt gebruikt. In complexe governance vraagstukken is zowel behoefte 
aan mobilisering als aan programmering (Faludi 1986, Faludi & Van der Valk 
1994, Rhodes 1981, Tewdwr-Jones 1994). Om uit te zoeken hoe actoren zijn 
omgegaan met dit dilemma worden de volgende vragen gesteld: in hoeverre 
heeft Panorama Krayenhoff bijgedragen aan het activeren van partijen en het 
opstellen van een ruimtelijk programma? En: hoe en door welke actoren wordt 
Panorama Krayenhoff in het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie gebruikt? 

In hoeverre heeft Panorama Krayenhoff bijgedragen aan het 

activeren van partijen en het opstellen van een ruimtelijk 

programma?

Panorama Krayenhoff als activator 
Panorama Krayenhoff heeft enkele eigenschappen waardoor het mobiliseren 
van partijen gemakkelijker werd. Zo is het plan gebaseerd op een eenvoudig 
stedenbouwkundig principe met een historische grondslag: de lijn in het 
landschap. Aan de oostzijde van de verdedigingslijn moet het open landschap 
bewaard blijven, aan de westzijde mag verdichting plaatsvinden. Met de 
opbrengsten uit de verdichting kunnen de cultuurhistorische elementen 
gedeeltelijk betaald worden. 
 Cultuurhistorie en landschap waren belangrijke thema’s waarbinnen 
stakeholders vrijheid zouden krijgen eigen doelen en middelen te verbinden 
voor integrale plannen binnen het kader van een overkoepelende visie. De wijze 
waarop het Linieperspectief werd gepositioneerd maakte het mogelijk dat 
verschillende actoren kansen zagen en zich achter het project schaarden. 

Het schrijven van Panorama Krayenhoff bestond uit meerdere sessies waarbij 
ontwerpbureaus verschillende scenario’s uitwerkten. De ontwikkeling van 
de scenario’s werd verantwoord aan de stuurgroep van de waterlinie, waarin 
gedeputeerden en bestuurders van de Ministeries zitting hadden. Hierdoor 
werden de bestuurders meegenomen in het proces. Met name de voorzitter 
van de stuurgroep daagde de bestuurders uit ‘door te redeneren’ en niet 

4.2.2
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‘voortdurend op de rem te gaan staan’. Het opstellen en het proces ter 
voorbereiding van het Linieperspectief hebben ervoor gezorgd dat provincies, 
gemeenten, waterschappen en Ministeries zich betrokken voelden bij het 
waterlinieproject.
 Om het commitment te versterken en vast te houden, is het Linieperspec- 
tief bewust abstract opgesteld zonder concrete voorbeelden. Aanvankelijk 
wilde de auteur van het Linieperspectief, Luiten, zijn plannen concreter maken 
door enkele voorbeelden op te nemen in Panorama Krayenhoff. Deze zijn 
bewust uit het Linieperspectief gehouden. Dit blijkt uit de volgende uitspraak 
van Luiten, die vertelt dat de voorzitter van de toenmalige stuurgroep een 
abstract Panorama Krayenhoff wilde: 

“Die zei van luister , pas nou op. Het betere kan de vijand worden van het goede. 
Het is een razend goed verhaal en je moet het op dit niveau zien te redden en 
daarna gaan we het volgende doen. Dus geen uitwerkingen op lokaal niveau”.

De quote laat zien dat er bewust voor een plan is gekozen dat partijen 
activeerde. Concrete uitwerkingen zouden geleid kunnen hebben tot weerstand 
bij actoren. Ze zouden bijvoorbeeld uit een voorbeeld kunnen afleiden dat 
bepaalde belangen niet vertegenwoordigd worden. Ook zouden discussies 
kunnen ontstaan op detailniveau over bijvoorbeeld de vorm, materiaalkeuze of 
afwerking van een herbestemming. Een dergelijke discussie leidt af, en kan het 
besluitvormingsproces frustreren. Daarnaast is met Panorama Krayenhoff een 
tour gehouden door het waterliniegebied. Dit risico wilden de opstellers van 
Panorama Krayenhoff in deze fase niet nemen. Het was van cruciaal belang om 
medewerking van provincies en Ministeries te krijgen om het plan tot uitvoering 
te brengen. Een hoog abstractieniveau draagt daaraan bij. Het Linieperspec- 
tief is duidelijk gebruikt om het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie te 
agenderen en actoren te mobiliseren. Het is een simpele maar krachtige visie 
die is gebruikt om het referentiekader van actoren bij te stellen. Dit is precies 
wat een plan dat mobiliseert beoogt te doen, het gaat in het bijzonder ‘om de 
ruimtelijke perceptie [te veranderen] en de houding ten aanzien van andere 
actoren’ (De Vries 2002: 75). Dit is wat Panorama Krayenhoff heeft gedaan. 
Het plan wordt communicatief gebruikt door het vertellen van een verhaal, een 
boodschap, zodat de actoren zich betrokken voelen en met dezelfde mindset 
gaan handelen. 
 Een gevolg is dat het plan op een dermate hoog abstractieniveau werd 
geschreven dat in het plan scherpe doelstellingen ontbreken en een duidelijk 
plan van aanpak mist. Kortom, het plan heeft er voor gezorgd dat partijen 
geactiveerd werden en draagvlak ontstond al was onduidelijk waar de actoren 
het precies over eens waren.

Panorama Krayenhoff: een Plan zonder Concreet Programma
In Panorama Krayenhoff ontbreekt een concreet uitvoeringsprogramma. In het 
document staat niet aangegeven hoe doelen en middelen aan elkaar worden 
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gekoppeld en hoe verantwoordelijkheden worden verdeeld. Uiteindelijk wordt 
de verdeling van verantwoordelijkheden verduidelijkt in de bestuurs-overeen-
komst in 2005 en wordt de koppeling tussen doelen en middelen vastgelegd in 
het uitvoeringsprogramma uit 2006. In het Linieperspectief staat wel dat het 
waterliniegebied opgeknipt wordt in zeven enveloppen, die als deelgebieden 
van nog een ruimtelijk programma moeten worden voorzien. Op het niveau van 
de enveloppen wordt dit programma opgesteld. Zoals al eerder is aangegeven, 
moeten de provincies de enveloppen trekken en dit programma samen met de 
gemeenten opstellen. 
 Een programma is nodig om bijvoorbeeld financiering te krijgen van 
Ministeries voor het opknappen van forten. Pas in 2008, toen concrete projecten 
gedefinieerd waren kon aanspraak gemaakt worden op Nota Ruimte gelden. 
Door het gebrek aan een helder nationaal programma is lange tijd onzekerheid 
en scepsis geweest over de haalbaarheid van het project. 
 Een risico van een zwakke nationale programmering is dat de ambitie 
en abstracte visie die is geprofileerd in het Linieperspectief, kan verwateren 
doordat er sprake is van het opknippen van het plangebied in enveloppen. Hier 
wordt in paragraaf vier “regie” dieper op ingegaan.

Hoe en door welke actoren wordt Panorama Krayenhoff gebruikt?

Panorama Krayenhoff als Selectieve Activator 
Met de conceptversie van het Panorama Krayenhoff hebben medewerkers 
van het Projectbureau in de periode 2002-2003 verschillende gemeenten, 
waterschappen en bijeenkomsten met burgers bezocht. Ook hieruit blijkt dat 
het plan werd gebruikt om actoren te mobiliseren. Het gaat hier overwegend om 
overheidspartijen, voor marktpartijen was geen rol weggelegd. Het Linieper-
spectief heeft als activator gewerkt voor een select gezelschap. Voor de 
uitwerking van het Panorama Krayenhoff in enveloppen zijn vooral overheids-
partijen betrokken. Opvallend is dat het opstellen van het Linieperspectief 
gepaard ging met veel klankbordsessies met burgers en lokale overheden. 
Maar toen Panorama Krayenhoff was vastgesteld, verwaterde dit contact. De 
betrokkenheid met burgers is in sommige enveloppen in de uitvoeringsfase pas 
weer teruggekomen. Een duidelijk verschil hiertussen is dat de betrokkenheid 
met het Linieperspectief ging over de gehele linie, terwijl de uitvoeringsfase is 
gericht op één concreet project. Hierdoor wordt in de fase van programmering 
het verhaal van de gehele linie minder verteld. Hierdoor kan voor burgers het 
verhaal van de waterlinie ‘als een geheel’ vertroebelen. 

Het proces van planning kan bijdragen aan erkenning, herkenning en onder- 
steuning van het project door partijen die zich primair niet in het plannings-
domein begeven (Fisher 2001, Healey 1997). Het gaat hierbij overwegend om 
een brug te slaan tussen overheid aan de ene kant en markt en burgers aan 
de andere kant. De vertaling van een dergelijk perspectief naar uitvoering 

4.2.3
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biedt mogelijkheden de discussie te openen en partijen te activeren, ‘planning 
through debate’ (Healey 1997). Burgers en het bedrijfsleven kunnen actief 
worden betrokken bij het opstellen en inpassen van ruimtelijke plannen. In het 
geval van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de ruimtelijke planning overwegend 
een overheidstaak gebleken. Dit is een gemiste kans, want er is synergie 
mogelijk tussen de doelstelling om de linie te revitaliseren als één herkenbaar 
geheel en de doelstelling om de linie in de hoofden en harten van mensen te 
krijgen. 

Panorama Krayenhoff: een voortschrijdend perspectief?
Sinds het Linieperspectief in 2003 is vastgesteld, is het niet meer geactuali- 
seerd. De kernprincipes van het perspectief zijn vastgesteld en worden 
nauwelijks bediscussieerd in het planproces. Het effect is dat de visie op 
een voetstuk wordt geplaatst en vrijwel geen onderwerp van debat is. Er is 
sprake van eenmalig mobiliseren. Panorama Krayenhoff is de visie waaraan 
bestuurders van Ministeries en provincies zich hadden gehecht, ze voelden zich 
er bij betrokken en waren gecommitteerd. De bestuurders die later betrokken 
raakten bij het waterlinieproject hebben dit proces niet meegemaakt en voelen 
zich daardoor wellicht minder betrokken. Het Linieperspectief wordt daardoor 
minder ‘gedragen’ door bestuurders van provincies en Ministeries. De grootste 
waarde van het Linieperspectief is dat het actoren heeft geactiveerd. Hiervoor 
is het vooral het proces naar het perspectief toe van belang geweest. 

Ook al is Panorama Krayenhoff niet geactualiseerd, de ‘Ambitiekaart’ geeft een 
actueel beeld van de ambities die het kwaliteitsteam liniebreed voorgesteld 
heeft (PB-NHW 2011b). Dit wordt bestuurlijk overgenomen door de vaststelling 
van het tweede uitvoeringsprogramma, waarvan het onderdeel uitmaakt. Deze 
kaart is in opdracht van de Liniecommissie opgesteld door het kwaliteitsteam 
en geeft een overzicht van geambieerde ruimtelijke ingrepen. Voor het opstellen 
van de ambitiekaart zijn eerst alle lokale partijen geraadpleegd en zelf aan het 
tekenen gezet. Daarna heeft het kwaliteitsteam dit verwerkt in een linieover-
stijgende ambitiekaart. De komende jaren zal het stuk veelal gebruikt worden 
als discussiestuk met lokale partijen waarbij de kaart een richting geeft voor de 
koers vanuit waterlinieperspectief (PB-NHW 2011). De ambitiekaart wordt dus 
gebruikt als middel om partijen te activeren en discussie te genereren.

Flexibiliteit: sterkte of zwakte? 
Het is duidelijk dat in Panorama Krayenhoff weinig formeel is vastgelegd en 
dat het waterlinieproject haar kracht ontleent uit inspiratie, enthousiasme 
en het creëren van een goede sfeer. Er is geen sprake van een hiërarchisch 
gedomineerd project met duidelijke regels. Het project wordt kenmerkt 
door vrijblijvendheid, waaraan partijen eigen doelen kunnen verbinden in 
ruimtelijke projecten. De niet-bindende uitspraken van de Liniecommissie, 
het kwaliteitsteam en het projectbureau bieden speelruimte voor uitruil of 
‘trade-offs’. Afspraken beperken de handelingsvrijheid van actoren om tot 
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creatieve oplossingen te komen. Deze ruimte is cruciaal voor een project waarin 
partijen met verschillende belangen werken. Op deze manier kunnen immers 
win-win situaties ontstaan. Dit is duidelijk een sterkte van het project. 
 Inhoudelijk gezien kan dit karakter van het besluitvormingsproces een 
bedreiging vormen. Als (lokale) partijen niet gedwongen kunnen worden om 
‘mee te doen’, dan vallen immes gaten in de ontwikkeling van de linie als één 
geheel. 

Daarom moet constant een balans worden gevonden tussen vrijheid en 
flexibiliteit aan de ene kant en regels en bindende afspraken aan de andere 
kant. Maar stakeholders houden niet van het vastleggen van afspraken met 
betrekking tot de waterlinie. Dit beperkt hun vrijheid om in het waterliniegebied 
niet-waterlinie gerelateerde ontwikkelingen te ontplooien. De rol van het 
projectbureau is in dit licht cruciaal. Het bureau komt als enige alleen op voor 
het waterliniebelang. 

Subconclusie

De kracht van Panorama Krayenhoff is onomstreden: het heeft actoren op 
een cruciaal moment in het besluitvormingsproces geactiveerd. Dit is bereikt 
doordat het plan zich op een sterke manier wist te profileren in de toenmalige 
politiek-maatschappelijke context. Het liniebrede perspectief sloot goed aan 
bij de wensen en trends van dat moment. Actoren zijn actief betrokken bij het 
proces van opstellen waardoor ze zich wilden committeren. Strategisch is er 
voor gekozen om Panorama Krayenhoff bewust abstract te houden en niet te 
voorzien van concrete voorbeelden. Hier zou immers alleen maar ruzie over 
ontstaan. Een gevolg daarvan is dat de programmering van het plan plaatsvindt 
op een ander tijdstip en schaalniveau: de enveloppen. Het risico is dat nationaal  
geprofileerde waarden versnipperd raken door het opknippen van het plangebied. 

De mobiliserende kracht van Panorama Krayenhoff is het resultaat van een 
planvormingsproces waar verschillende actoren bij betrokken waren. Het 
mobiliserende karakter van dit plan is één keer bereikt en het commitment dat 
daaruit voortkwam is vastgelegd in Panorama Krayenhoff en de bestuurs- 
overeenkomst. Vervolgens is het Linieperspectief nauwelijks meer ter discussie 
gesteld. De manier waarop het Linieperspectief wordt gebruikt leidt tot drie 
gevolgen.

Ten eerste is in de hedendaagse situatie Panorama Krayenhoff een plan dat 
langzaam kracht verliest. De politiek-maatschappelijke context verandert, en 
nationale overheden voelen zich minder verbonden met het Linieperspectief 
dan voorheen. Ze voelen zich geen ‘eigenaar’ meer van het Linieperspectief. Met 
andere woorden: de actoren die nu programmeren en uitvoeren zijn niet altijd 
gemobiliseerd. 

4.2.4
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Ten tweede is het Linieperspectief opgesteld, vastgesteld en met name 
uitgewerkt binnen het domein van overheidsorganisaties. Hiermee wordt de 
energie, creativiteit en aandacht voor de linie van burgers en ontwerpbureaus 
over het hoofd gezien.

Ten derde wordt op deze manier de doelstelling om de waterlinie als een 
herkenbaar geheel te revitaliseren niet verknoopt met de doelstelling om de 
linie in de hoofden en harten van mensen te krijgen. Planning als proces kan als 
middel ingezet worden om een project in de maatschappij te laten landen.

Interne bestuursfocus vs. Externe oriëntatie 

Inleiding 
Het project kent een complexe bestuurlijke opgave. De opgave is complex 
omdat afstemming moet plaatsvinden tussen diverse beleidssectoren 
(horizontale afstemming) en verschillende hiërarchisch geordende bestuurs- 
organen (verticale afstemming). 

Dilemma 2
Positionering vs. Programmering

Hoe zijn de actoren omgegaan met dit dilemma? Voorwaarden voor collectieve  

  actie

> Panorama Krayenhoff is gebruikt als een 
mobiliserend plan.

> Veel verschillende actoren zijn betrokken bij het 
opstellen van Panorama Krayenhoff.

> Het Linieperspectief sloot goed aan bij toenmalig 
politiek-maatschappelijke trends. 

> De waarde van Panorama Krayenhoff ligt in 
het creëren van commitment, het activeren en 
inspireren van actoren. 

> Mobiliseren en programmeren zijn verdeeld over 
het planvormingsproces.

> Programmeren gebeurt later in het proces, in de 
enveloppen.

> De actoren die programmeren zijn niet altijd 
gemobiliseerd, hierdoor ontstaat spanning tussen 
liniebrede plannen en concrete uitvoering.

> Bewust abstract houden van 
linieoverstijgend plan.

> Faseren van mobiliseren en 
programmeren. 

> Eerst draagvlak creëren en dan 
programmeren.

> Communicatief proces naar 
het abstracte plan toe. 

> Proces tot het opstellen van 
het Linieperspectief laten 
begeleiden door onafhanke-
lijke voorzitter.

> Programmeren laten gebeuren 
onder druk en begeleiding van 
provincies. 

> Formele status toekennen 
aan het Linieperspectief 
door het vast te stellen in de 
Ministerraad.

4.3
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Om dit overleg efficiënt, daadkrachtig en overzichtelijk te organiseren, vindt 
selectie plaats. Bepaalde actoren krijgen een formele institutionele positie 
binnen het netwerk van samenwerking en anderen worden buitengesloten. De 
kern van het dilemma spitst zich op de vraag welke partijen wel of geen formele 
positie binnen het netwerk krijgen (De Bruijn et al 2010, Healey 1996, Ostrom 
2007, Scharpf 1997). Teveel actoren leidt tot inefficiëntie en een te kleine 
selectie van actoren kan ertoe leiden dat bepaalde belangen niet vertegen-
woordigd worden, wat tot onvoldoende draagvlak en weerstand kan leiden. 

Het is niet zo dat actoren die geen formele positie hebben in het geïnstitu-ti-
onaliseerde besluitvormingsproces geen enkele invloed hebben. De oriëntatie 
binnen het formele netwerk is hiervoor cruciaal. Als de ‘insiders’ extern georiën-
teerd zijn, dan hebben de ‘outsiders’ de mogelijkheid een agenderende en 
adviserende rol op zich te nemen. Om dit dilemma te analyseren worden de 
volgende deelvragen beantwoord. Welke actoren hebben een formele rol binnen 
het planproces van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie en waarom 
deze actoren? En, wat is de oriëntatie en motivatie van deze actoren en welke 
gevolgen heeft dit voor de planvorming?

Welke partijen hebben een formele rol binnen het planproces 

van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie en waarom deze 

partijen?

Introductie: schuivende posities 
De groep actoren met een formele positie binnen het besluitvormingsproces van 
het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is meerdere malen veranderd. Toen 
het projectbureau werd opgericht werd een vast overlegcircuit ingesteld. Er was 
een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. Binnen de stuurgroep 
zaten gedeputeerden van de provincies, directeuren van de Ministeries, één 
burgemeester die het belang van de gemeenten vertegenwoordigden, en 
één vertegenwoordiger van de waterschappen. De projectgroep bereidde de 
vergaderingen voor en was een ambtelijke weerspiegeling van de stuurgroep. 
Tot slot was er een klankbordgroep met een adviserende rol. In de klankbord-
groep zaten ondermeer de ANWB, LTO en de Stichting Menno van Coehoorn. 
Het instellen en de selectie van leden voor de stuurgroep ging niet zonder 
discussie. Dit blijkt uit de notulen van de stuurgroep: ‘Gedeputeerde X vindt de 
voorgestelde samenstelling te breed en stelt voor om twee afgevaardigden voor 
alle provincies te benoemen’. Hier werd op gereageerd: ‘Gedeputeerde Y vraagt 
zich af wat een kleinere stuurgroep betekent voor het draagvlak’ (PB-NHW 
2000: 2). Uit de notulen van de vergadering blijkt dat de actoren bewust met 
het dilemma van selectie omgaan. Het argument om breed draagvlak te houden 
wint het in deze vergadering van het argument om een smalle efficiënte selectie 
van actoren te maken. Er wordt besloten de brede samenstelling te behouden 

4.3.1
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en te combineren met de een beperkt vergadercircuit van vier keer per jaar 
(PB-NHW 2000: 2). 
 Toen het Panorama Krayenhoff werd vastgesteld per Ministerraad- 
besluit op 19 december 2003, werd het organisatiemodel veranderd zodat 
het project meer op de uitvoering georiënteerd was. De klankbordgroep met 
nationaal georganiseerde partijen verdween in 2005. In 2009 ontstonden ‘loges’, 
dit zijn regionaal georganiseerde lokale ondernemers in het waterliniegebied. 
Daarnaast kwam er een nieuw overleg op regionaal schaalniveau: de envelop- 
pen. Binnen de enveloppen kwamen programmamanagers van de provincie en 
de afstemming tussen de enveloppen vond plaats in het programma- 
managers-overleg. Voorheen heette dit platform de ambtelijke projectgroep. 
De bestuurlijke  agendacommissie kreeg in  2009 ook een nieuwe naam: het 
Dagelijks Bestuur. Daarnaast deed het kwaliteitsteam in 2004 haar intrede. Dit 
team kreeg met de Bestuursovereenkomst uit 2005 een vaste positie binnen 
het netwerk en kan gevraagd en ongevraagd een onafhankelijk en niet bindend 
advies geven met betrekking tot de waterlinie. De stuurgroep veranderde van 
samenstelling en naam. Vanaf 2004 heet dit overleg de ‘Liniecommissie’. De 
gemeenten en waterschappen verdwenen uit de commissie. 
 Het nieuwe organisatiemodel is te zien in onderstaand figuur 4.2.

Figuur 4.2  Organigram Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bron: Liniebureau NHW 2015.

Op 9 december 2008 concludeert de Agendacommissie dat ‘over heel 2008… de 
deelname door de leden aan de vergaderingen van de Liniecommissie beperkt 
is’ (PB-NHW 2008b: 1). Als reactie hierop neemt de Liniecommissie op 12 maart 
2009 het besluit om nog maar twee maal per jaar bij elkaar te komen. Daarnaast 
wordt de ambtelijke agendacommissie ‘verzwaard’ met één gedeputeerde 
uit Gelderland, die Noord-Brabant en Zuid-Holland vertegenwoordigt en één 
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gedeputeerde uit Utrecht, die Noord-Holland vertegenwoordigd (Liniecommissie 
2009). De Agendacommissie heet vanaf nu het dagelijks bestuur (DB). De leden 
komen tweemaandelijks bij elkaar en bereiden de Liniecommissie voor. 

Selectie van insiders en outsiders: discussie
Vanaf de oprichting van het projectbureau in 1999 heeft het project verschil-
lende organisatievormen gekend. In de periode 1999-2003 is gekozen voor een 
overleg met brede betrokkenheid van diverse bestuurslagen met Rijkspartijen, 
provincies, gemeenten en waterschappen. In de periode 2003-2009 is bewust 
gekozen voor een ‘twee lagenbenadering’. Dit betekent dat Rijk en provincie 
op nationaal niveau de hoofdlijnen uitzetten met een Liniecommissie. Het 
projectbureau geeft hieraan op regionaal niveau invulling samen met provincies, 
gemeenten en waterschappen. De actoren zitten dus niet allemaal aan één 
tafel maar er zijn twee tafels waar over andere zaken wordt gesproken. Er vindt 
borging plaats omdat de provincies verantwoordelijk zijn gemaakt voor de 
koppeling. 
 Voor het reorganisatieproces in 2003 was een kwartiermaker aangesteld 
om de reorganisatie te leiden. Deze persoon heeft interviews gevoerd met 
actoren om er achter te komen wat de wensen en eisen waren voor een nieuw 
organisatiemodel. De zojuist genoemde twee-lagenbenadering was het 
resultaat.
 Aan de keuze voor de twee-lagenbenadering ging discussie vooraf. Het 
was lastig om te kiezen of de gemeenten wel of geen formele positie kregen in 
de Liniecommissie. Hierover zegt een medewerker van het projectbureau: 

“...gemeenten zijn heel belangrijk in de uitvoering en die hadden geen zitting 
meer in de nieuwe Liniecommissie. Dus daarmee zeg je in feite je bent wel 
belangrijk maar je doet niet mee”.

Uiteindelijk was het voor gemeenten en waterschappen acceptabel om de 
positie in de stuurgroep in te leveren, als gelijkgeschakelde gebiedscom-
missies werden ingesteld. Het resultaat was dat de provincies een belangrijk 
schakelfunctie kregen tussen het nationale overleg en het lokale uitvoerings-
niveau. Niet alle partijen hadden daar vertrouwen in. Dit blijkt uit de volgende 
quote, waarin een medewerker van het projectbureau vertelt over de reactie van 
een wethouder op de nieuwe organisatievorm:

“…die was een beetje bozig, dat hij niet in de Liniecommissie zat als gemeente, 
hij vertelde me van joh, wat moet je met die provincies?  Die merken er niets van 
hoor, daar zit geen energie, je moet  gemeenten aan tafel hebben”.

Voorheen waren de betrokkenen georganiseerd in één unipolair overleg , in de 
uitvoeringsfase is dit vervangen door een bipolair overleg, waarin praktisch 
gezien twee onderhandelingsniveaus worden gefaciliteerd. Het idee was dat 
het overleg hierdoor efficiënter werd door de verschillende inhoud van beide 
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overlegstructuren. Op het regionale enveloppenniveau richt men zich op 
implementatie en afstemming binnen de enveloppen. In de Liniecommisie houdt 
men zich bezig met nationale belangen en afstemming tussen de enveloppen. 
Niet iedereen hoeft immers over alles mee te praten. Het projectbureau en  
de provincies zijn betrokken in beide overlegstructuren en hebben een inter- 
mediaire functie. Dit betekent dat zij de belangrijke taak hebben beide onder- 
handelingsniveaus op elkaar af te stemmen. Een overzicht van de overleg- 
structuren en deelnemende partijen is weergegeven in figuur 4.3.

Figuur 4.3  Overzicht betrokken actoren in de formele overlegstructuur.

Bron: eigen vervaardiging.

Wat is de oriëntatie en motivatie van deze actoren en wat voor 

gevolgen heeft dit voor de planvorming?

Dominante interne oriëntatie 
Het organisatiemodel is grotendeels opgebouwd uit publieke partijen die 
veel moeite moeten doen om tot samenhangende planvorming te komen. De 
projectorganisatie heeft een nadrukkelijke oriëntatie binnen het eigen bestuur-
lijk-ambtelijk systeem. Het kost veel tijd en energie om publieke partijen op één 
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10 Het nationaal projectbureau is in de overlegstructuren betrokken als secretaris.
11 Bij het Dagelijks Bestuur zijn vanuit de Provincie zowel gedeputeerden als beleidsmedewerkers 

betrokken.
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lijn te krijgen waardoor er minder aandacht is voor actoren buiten het geïnstitu-
tionaliseerde systeem. Een voorbeeld is de tot nu toe zeer geringe bijdrage aan 
het planproces van lokale ondernemers. Hier zegt een beleidsmedewerker van 
Provincie Utrecht over:

“We hebben toch vooral met overheden te maken. En de hele laag ondernemers 
uit het gebied die is wat minder gebruikt. De ondernemer waar ik over vertel 
was een drijvende factor in het gebied en het is heel lastig om zo iemand 
enthousiast te houden terwijl hij het gevoel heeft dat je ook meteen zijn 
bedreiging bent”

De complexiteit van horizontale en verticale afstemming leidt ertoe dat er 
weinig aandacht is voor dynamieken ‘in het veld’. Met deze dynamieken worden 
activiteiten en van bedrijven, bewoners en organisaties in het plangebied 
bedoeld die in potentie bijdragen aan de waterlinie doelstellingen. Op deze 
dynamiek kan strategisch worden ingespeeld door de projectorganisatie. In de 
handelingspraktijk van de projectorganisatie wordt vaak een nieuwe dynamiek 
gegenereerd terwijl bestaande bewegingen in het veld wel degelijk aanwezig 
zijn. 

Maar, in de praktijk zijn wel degelijk initiatieven getoond om lokale partijen 
te betrekken. Begin 2005 heeft de Liniecommissie een beleidslijn vastgesteld 
waarbij de bekendheid van de waterlinie als ‘merk’ vergroot zou worden door 
een bovenregionale netwerkorganisatie voor ondernemers. Over de vraag hoe 
dit te bereiken, laat de Liniecommissie een onderzoek doen door Leisuresult 
(Liniecommissie 2006b). Uit dit onderzoek blijkt dat lokale ondernemers het 
belang van het ‘waterliniemerk’ (nog) niet inzien, waardoor zij niet willen 
investeren in een bovenregionaal netwerk (Leisuresult 2006). Wil de Liniecom-
missie de bekendheid van het ‘merk’ de waterlinie vergroten door middel van 
een netwerk, dan moet publiek geld worden geïnvesteerd. Het voorstel van 
Leisuresult om een liniebreed marketingbureau op te zetten met overheids-
middelen is niet uitgevoerd (Liniecommissie 2006b). De leden van de Liniecom-
missie zien “het nut en de noodzaak maar hebben aarzeling bij het optuigen van 
weer een nieuwe kerstboom”, zo blijkt uit de notulen (Liniecommissie 2006b: 4). 
Uiteindelijk wordt besloten om vanuit het projectbureau de bekendheid 
van de waterlinie te vergroten door middel van boeken, promotiemateriaal 
en evenementen om zo draagvlak te creëren zodat lokale ondernemers de 
waterlinie als ‘merk’ konden gebruiken. Pas later, in 2009 is het Europese 
Interregionale project Collabor8 gestart. Dit is een initiatief waarbij lokale 
ondernemers en publieke partijen kennis uitwisselen over gebiedsgerichte 
ontwikkeling met betrekking tot toerisme. 

Spanningen en conflicten binnen overlegstructuren
Opvallend is dat hoe hoger het abstractieniveau van het overleg, des te minder 
respondenten spreken van conflicten. In de Liniecommissie zijn er structureel 
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minder spanningen en conflicten dan bij het uitwerken van concrete plannen 
voor het opknappen van forten. Dit heeft te maken met het feit dat in de 
stuurgroep Ministeries en provincies zitting hebben en het niet gebruikelijk 
is dat partijen elkaar aanspreken op disfunctioneren. Hier ligt het non-inter-
ventie beginsel aan ten grondslag: partijen zijn soeverein om te beslissen en 
verantwoordelijkheid te dragen over eigen grondgebied en agenda. Dit beginsel 
is een serieuze prikkel voor terughoudendheid. Deze actoren hebben elkaar 
immers nog vaak nodig in andere projecten. Dit wordt onderstreept in de 
volgende quote: 

“De ene provincie zal het echt nooit de andere provincie lastig maken. Maar ook 
het Rijk vindt het heel lastig om het de provincies lastig te maken. Dus partijen 
vinden het heel erg moeilijk om kritisch naar elkaar te zijn”.

De Liniecommissie richt zich enkel op hoofdlijnen. Conflicten kunnen op 
dit niveau voorkomen worden omdat voor een abstract flexibel plan nog 
onduidelijk is wat de precieze implicaties en consequenties zijn. Op het 
moment dat de abstracte visie wordt omgezet in concrete plannen kunnen 
spanningen ontstaan. Dit gebeurt pas relatief laat omdat hier een vrij grote 
overlegstructuur aan vooraf gaat. De abstracte plannen moeten door een groot 
overlegsysteem. Onder andere programmamanagers, enveloppencommissies, 
het kwaliteitsteam, medewerkers van het projectbureau mogen zich bemoeien 
met de concrete plannen. Hierover zegt een schrijver van de Belvedèrenota:

“…een enorm overlegcircuit, als je zegt ik wil op alle schaalniveaus betrokken 
zijn dan moet je ook met alle niveaus praten en je moet ze allemaal een plek 
geven in de organisatiestructuur. En dat betekent dus dat je heel veel, heel veel 
overleg hebt”

De vergaderingen in de Liniecommissie kunnen getypeerd worden als een 
bespreking met een vrijblijvend karakter waar weinig conflicten voorkomen 
en waarin de sfeer altijd goed moet blijven. Deze sfeer is van belang om 
bestuurders enthousiast te houden en de goodwill voor het project te 
versterken. Het commitment moet blijven aangezien het project(bureau) niet 
over eigen bevoegdheden en middelen beschikt om het project uit te voeren.
Het gevolg is dat tot nu toe relatief gezien veel gepraat is op abstract niveau, 
terwijl de gemeenten op lokaal niveau een sterk juridische instrument hebben: 
het bestemmingsplan12. Het creëren van commitment is lange tijd gericht 
geweest op het niveau van de provincies en Ministeries. Logisch, want hier komt 
een groot deel van de financiering vandaan. Maar nu het project steeds meer in 
de uitvoeringsfase komt, moet de oriëntatie van het projectbureau wellicht naar 

12 Nochtans hebben provincies met de nieuwe Wro meer actieve bevoegdheden gekregen zoals het 
projectbesluit en de aanwijzingsbevoegdheid (van Buuren et al 2008). 
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het versterken van commitment met gemeenten en lokaal particulier initiatief. 
Hier ligt vooral een taak voor de provincie en het projectbureau.

Verdeling van rollen
De verschillende rollen binnen het organisatiemodel worden door de buiten- 
wereld niet altijd gezien. Het onderscheid tussen de rollen zijn binnen het 
organisatiemodel helder, maar dit betekent niet dat dit voor buitenstaander ook 
geldt. Een voorbeeld is het onderscheid tussen de rol van het kwaliteitsteam 
en het projectbureau. Het kwaliteitsteam neemt vooral de ‘inhoudelijke’ kant 
voor haar rekening, terwijl het projectbureau de ‘proceskant’ voor haar rekening 
neemt. Dit onderscheid wordt door partijen buiten het organisatiemodel niet tot 
nauwelijks gemaakt. 
 In de casus van de verbreding van het Lekkanaal worden de rollen tussen 
het projectbureau en het kwaliteitsteam van te voren (intern) nauwkeurig 
doorgesproken. Het kwaliteitsteam neemt een defensieve rol in; zij genereren 
weerstand omdat de plannen die gemaakt voor de verbreding van het Lekkanaal 
de waterlinie aantasten. Het advies van het kwaliteitsteam luidt dat de plannen  
voor de verbreding van de Lek, inhoudelijk gezien vanuit het Linieperspectief 
ongewenst zijn. Het kwaliteitsteam doet enkele voorstellen voor mogelijke 
landschapsarchitecten die in staat zijn het waterliniebelang mee te nemen in 
een nieuw ontwerp. Door deze defensieve, maar toch uitnodigende houding 
gaan de plannenmakers voor de rivierverbreding het waterliniebelang 
meewegen. 

Het projectbureau maakt dankbaar gebruik van de ruimte die het kwaliteits- 
team heeft gecreëerd. Er is nu een plek verworven aan de onderhandelingstafel. 
Het projectbureau neemt een constructieve rol in en stelt zich open voor het 
zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. De procesrol van het project-
bureau komt het meest tot uitdrukking in het coördineren en faciliteren van 
overleg. Voor het kwaliteitsteam en het projectbureau is de verdeling van rollen 
helder. Door de buitenwereld wordt dit echter niet zo ervaren. Voor Rijkswater- 
staat en het Ministerie van I&M is er sprake van één partij. Onduidelijkheid 
over de rolverdeling leidt tot risico’s omdat verkeerde verwachtingen worden 
gewekt, onnodige weerstand wordt gegenereerd en kansen niet optimaal benut 
worden. Het organisatiemodel werkt dan niet zoals van te voren is beoogt. 

Dubbele petten binnen overlegstructuur
De interne oriëntatie kan als een gevolg gezien worden van de complexe 
bestuurlijke verhoudingen en van het ontbreken van een op eigen kracht 
manifest aanwezige belangstelling vanuit de private sector. De bestuurlijke 
complexiteit komt naar voren als actoren een ambivalente positie hebben in 
overlegstructuren. Actoren vertegenwoordigen bijvoorbeeld meerdere belangen, 
zij hebben een dubbele pet op.
 In het overlegcircuit van de waterlinie komt het regelmatig voor dat 
partijen een dubbele pet op hebben. Wederom is de verbreding van het 
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Lekkanaal een goed voorbeeld. Het Ministerie van I&M  heeft in de Linie- 
commissie het belang van de waterlinie, maar heeft ook belangen voor de 
verbreding van het Lekkanaal vanuit het programma voor de binnenvaart. Op 
zich hoeft dit geen probleem te zijn. Dit soort situaties komen vaker voor in de 
ruimtelijke ordeningspraktijk. De vraag is wel hoe hiermee wordt omgegaan en 
welke effecten dit heeft voor de waterlinie. Komen de actoren wel volledig op 
voor het waterliniebelang en spelen ze open kaart met andere partijen?

Een ander voorbeeld is de vraag welke gedeputeerde in de Liniecommissie 
zitting neemt. Bij de provincies kan de waterlinie bijvoorbeeld in de portefeuille 
van de gedeputeerde cultuurhistorie zitten. Toch moeten voor de waterlinie 
ruimtelijke beslissingen worden genomen, wat de verantwoordelijkheid is van 
de gedeputeerde ruimtelijke ordening. Een illustratie hiervan wordt gegeven in 
de volgende quote waarin een procesmanager vertelt over de stuurgroep:

“..dat was voor de gedeputeerde cultuurhistorie die helemaal niet over 
ruimtelijke ordening gaat, een tricky aangelegenheid. Toen dacht ik: 
we kunnen dit traject laten trekken door gedeputeerden cultuurhistorie 
maar eigenlijk moet de gedeputeerde RO hier aan tafel zitten”

Bij het linieoverleg zit de gedeputeerde cultuur dus ook namens de 
gedeputeerde ruimtelijke ordening aan tafel; wederom een dubbele petten- 
kwestie. In de praktijk betekent dit vooral dat het lastig is voor deze partijen om 
toezeggingen te doen waardoor de besluitvorming vertraagt. Er moet immers 
afstemming plaatsvinden met de gedeputeerde ruimtelijke ordening. Ook 
dit versterkt de interne complexiteit en oriëntatie van de actoren binnen het 
geïnstitutionaliseerde overleg.

Intensieve interne oriëntatie: gevaar van Groupthink
Het is opvallend dat veel geïnterviewden het lastig vinden om zich kritisch te 
uiten over het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In bijna alle interviews 
is een fascinatie en een enorm enthousiasme uitgesproken voor het project. 
Termen als ‘aaibaarheid’ en ‘verbeeltenis’ worden gebruikt als men spreekt 
over redenen voor commitment. De respondenten kunnen zich met moeite 
conflicten, spanningen of scherpe discussies herinneren. Na doorvragen en 
kritische ondervragen komen vaak toch verhalen naar boven. Komt dit doordat 
men door het enthousiasme over het project negatieve verhalen vergeet of is er 
misschien meer aan de hand?

Groepsdenken of ‘Groupthink’ is een psycho-sociaal fenomeen waarin mensen 
zich dermate laten beïnvloeden door sociale processen waardoor kritisch 
denken wordt teruggedrongen (Janis 1982). Mensen in een hechte groep 
hechten meer waarde aan een unanieme mening dan aan een kritisch rationele 
instelling. Informatie of meningen die deze unanieme mening tegenspreken, 
worden onbewust afgehouden. Onder bepaalde omstandigheden wordt de kans 
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op groupthink groter: er bestaat een hechte groep, gebrek aan duidelijkheid 
over normen en procedures, homogeniteit onder de achtergrond van groeps-
leden en grote stress door externe bedreigingen. 
 In dit onderzoek wordt niet aangetoond dat sprake is van groupthink. Het 
is echter wel een fenomeen waar de stakeholders waakzaam voor moeten zijn. 
Veel van bovenstaande omstandigheden zijn namelijk van toepassing op het 
besluitvormingsproces van de waterlinie. Kritisch zijn is lastig in een project- 
organisatie die haar kracht ontleent aan sfeer, bevestigt een medewerker van 
het projectbureau: 

“Je moet een goede sfeer creëren, je moet zorgen dat er energie in komt, 
dat er leven in komt, dat het partijen stimuleert. Maar af en toe wordt er 
vergeten om kritisch te zijn”

Mensen in het netwerk van de waterlinie hebben belang bij het in stand houden 
van een positieve sfeer. Het project draait immers op verbeelding, verleiding, 
enthousiasme en niet op formele regels, hiërarchie en scherp afgebakende 
verantwoordelijkheden.

Subconclusie 

De organisatie is zich bewust van het dilemma welke actoren wel of geen 
onderdeel moeten uitmaken van het geïnstitutionaliseerde overleg. De groep 
actoren die een formele positie heeft binnen het geïnstitutionaliseerde overleg-
circuit, is gedurende het project meerdere malen veranderd. Bij het opstarten 
van het project is gekozen voor een unipolair overleg met alle betrokken 
actoren in één stuurgroep. Toen het project in de uitvoeringsfase terechtkwam 
is bewust gekozen de selectie van actoren te herzien. Het resultaat was een 
bipolair overlegcircuit waarin linieoverstijgende belangen werden losgekoppeld 
van implementatie en uitvoering. De provincies kregen de taak om voor 
koppeling en borging te zorgen tussen beide overlegniveaus. Opvallend is de 
geringe betrokkenheid van gemeenten en het bedrijfsleven in het project. De 
formele beslissingen met betrekking tot de strategie worden genomen door de 
provincies Ministeries. Gemeenten hebben geen formele positie waardoor zij 
geen vaste stem hebben op abstract linieoverstijgend niveau.

De complexe inhoudelijke en bestuurlijke opgave van het project leidt tot twee 
resultaten.  Ten eerste leidt het tot een publieke organisatie die overwegend 
naar binnen is gekeerd. De oriëntatie van het project ligt in sterke mate binnen 
het bestaande netwerk van stakeholders. Dit is te verklaren doordat er veel 
partijen zijn met verschillende belangen, die allemaal hun input willen geven 
aan de ontwikkeling van het project. Door de interne complexiteit weinig 
aandacht voor externe partijen en dynamieken. Het gaat hier om stakeholders 
die buiten het formele overleg activiteiten ontplooien waarop strategisch 
ingespeeld kan worden. In plaats van zelf ontwikkelingen te bedenken vanuit 

4.3.3
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het formele organisatiemodel, kan men bekijken welke ontwikkelingen zich 
in het veld manifesteren. Meeliften op bestaande dynamiek is efficiënter, 
effectiever en draagt bij aan het draagvlak en economische haalbaarheid van 
het project. Ten tweede leidt de complexe bestuurlijke situatie tot procedures 
van meervoudige goedkeuring. De betrokkenheid in het besluitvormings-
proces voltrekt zich in een netwerk waarin veel waarde wordt gehecht aan een 
goede sfeer. Deze goede sfeer is nodig om goodwill en commitment te houden 
onder de betrokkenen. Het project heeft voor de betrokkenen geen urgentie, 
de waterlinie is niet de core-business van de deelnemende partijen. Doordat 
veel waarde wordt gehecht aan de sfeer is het lastig om kritisch te zijn in 
bijvoorbeeld de Liniecommissie. Dit kritisch vermogen is wel nodig omdat het 
organisatiemodel er vanuit gaat dat partijen elkaar kunnen aanspreken op de 
uitvoering van het Linieperspectief. Dit gebeurt in de praktijk nauwelijks. Het 
kost het projectbureau soms moeite om in de Liniecommissie het belang van de 
waterlinie aan te tonen en te souffleren wat de partijen moeten zeggen om het 
waterliniebelang te verdedigen. 

Dilemma 3
Interne bestuursfocus vs. externe oriëntatie

Hoe zijn de actoren omgegaan met dit dilemma? Voorwaarden voor collectieve  

  actie

> Bewuste selectie van ‘insiders’ en ‘outsiders’.

> In het proces is dit verschillende keren veranderd. 

> Instellen van twee ‘overlegtafels’ met andere 
onderwerpen

> Schrappen van de gemeenten uit het linieover- 
stijgende overleg (Liniecommissie)

> Instellen van het DB ten gevolge van lage opkomst 
Liniecommissie. 

> Terugtreden van het projectbureau uit het project-
leidersoverleg.

> Opheffen van de klankbordgroep

> Het laten vertegenwoordigen van actoren door 
anderen. 

> Hoeveelheid ambtelijk en bestuurlijk overleg leidt 
tot dominante interne oriëntatie.

> Ontwikkeling en inhoud van 
het project als uitgangspunt 
om organisatorische verande-
ringen door te voeren.

> Streven naar zo veel mogelijk 
belangen te laten vertegen-
woordigen en op het juiste 
niveau afwegen.

> Signalen opvangen en hier 
naar handelen als men toe 
is aan een organisatorische 
verandering: lage opkomst 
vergaderingen.

> Ambtelijke werkgroepen en 
bestuurlijke beslissingen zo 
veel mogelijk scheiden.

> Projectbureau dat vanuit 
waterliniebelang het project 
agendeert en actoren 
stimuleert.
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Geconcentreerde vs. Gefragmenteerde regie 

Inleiding 

Het bereiken van de doelstelling om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als ‘een 
herkenbaar geheel te revitaliseren’ leidt in een gefragmenteerde bestuurlijke 
situatie tot een sturingsvraagstuk. De betrokken actoren hebben uiteenlopende 
belangen en doelstellingen maar hebben elkaar nodig om tot collectieve actie te 
komen. Om het handelen van actoren op elkaar af te stemmen, is sturing nodig.
Uit literatuur blijkt dat leiderschap een voorwaarde is om dergelijke complexe 
besluitvormingsprocessen succesvol af te ronden (Agranoff 2007, Teisman 
2005). Het benoemen van een leider of het tonen van leiderschap ligt gevoelig 
omdat actoren streven naar autonomie en zeggenschap over eigen doelen en 
middelen. Hierdoor is het lastig één partij de regie te geven. 

Het dilemma richt zich op de vraag wie leiding neemt in het besluit-vormings-
proces. Uit literatuur blijkt dat een belangrijk onderdeel van deze regiekwestie 
duidelijkheid over het probleemeigenaarschap is (March et al 1972, Koppenjan 
& Klijn 2004). Als een actor zich probleemeigenaar voelt, dan gaat dit gepaard 
met verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen. Het ligt voor de hand  
dat de actor die zich verantwoordelijk voelt voor een probleem, zich wil 
inspannen om het probleem op te lossen. Een probleemeigenaar zal immers 
eerder de leiding nemen vergeleken met een actor die zich geen probleem- 
eigenaar voelt. Het duidelijk aanwijzen van probleemeigenaar(s) kan leiden tot 
het toewijzen van een deelprobleem bij een actor. Hierdoor kan het probleem 
efficiënt worden opgelost. 

Om te analyseren hoe actoren met het regievraagstuk omgaan worden een 
aantal deelvragen beantwoord. De eerste vraag richt zich op wie de regie heeft 
in het besluitvormingsproces van het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en waarom deze partij(en)? De tweede vraag is wat voor soort regie 
wordt gevoerd en tot welke problemen dit leidt. Tot slot is de vraag; hoe is het 
probleemeigenaarschap verdeeld in de organisatie van het project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie?

Wie heeft de regie in het besluitvormingsproces van het Nationaal 

Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie en waarom deze 

partij(en)?

Wie voert er regie in de organisatie?
Uit de interviews komt naar voren dat de betrokkenen het belangrijk achten 
dat er regie wordt gevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat actoren diffuus 
en onsamenhangend acteren. Tevens wordt naar voren gebracht dat regie 

4.4

4.4.1

4.4.2
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bijdraagt aan het agenderen van het project en het activeren van partijen. 
Binnen het organisatiemodel van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
voeren verschillende partijen regie. In totaal zijn er drie niveaus van regie 
waarneembaar13. Het niveau van de Liniecommissie, het niveau van de 
projectenveloppen en het niveau van het projectbureau. De actoren die regie 
hebben is per niveau verschillend. Een overzicht van de regieverdeling is te zien 
in figuur 4.4.

Figuur 4.4  Overzicht regieniveaus in de projectorganisatie.

Bron: eigen vervaardiging.

Het eerste regieniveau betreft de relatie tussen de Liniecommissie en 
de enveloppen. De enveloppen worden geregisseerd door de provincies, 
ondersteund door het projectbureau. De Liniecommissie controleert of de 
regionale plannen van de provincies overeenkomen met de afspraken die 
zijn gemaakt op liniebreed niveau. Dit is immers vastgelegd in de Panorama 
Krayenhoff, de bestuursovereenkomst en het uitvoeringsprogramma. Als 
bijvoorbeeld in één enveloppe de voortgang achter blijft bij de plannen, dan 
spreekt de Liniecommissie de desbetreffende trekker van de enveloppe aan 
om te handelen in overeenstemming met de gemaakte afspraken. De Liniecom-
missie is het uitgelezen platform om regie te voeren op de enveloppen omdat 
de Ministeries hier het provincie-overstijgende belang vertegenwoordigen. 
Tussen de enveloppen en de gemeenten bevindt zich het tweede regieniveau. 
Hier regisseert de provincie de gemeenten en waterschappen om de samenhang 
tussen de uitvoeringsprojecten te borgen. Daarbij houden de provincies in de 
gaten of gemeenten handelen naar het vastgestelde uitvoeringsprogramma. 

13 Ook op het gemeentelijk niveau wordt regie gevoerd, dan met name tussen ontwikkelaar, 
exploitant en bewoners. Voor deze analyse is voornamelijk geanalyseerd hoe regie wordt 
gevoerd tussen overheden.

Liniecommissie
Provincies:
enveloppen

Gemeenten:
projecten

REGIENIVEAU 1

REGIENIVEAU 3

REGIENIVEAU 2
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Een voorbeeld is dat de provincies samen met de gemeenten op enveloppen-
niveau regionale gebiedsvisies hebben opgesteld waarin concrete projecten van 
gemeenten op elkaar zijn afgestemd. De provincies voeren hier de regie omdat 
ze gemeente-overstijgend kunnen werken en zeggenschap hebben over de 
verdeling van waterliniegelden. Dit past bij de groeiende regisserende rol van de 
provincie in het domein van de ruimtelijke ordening. 

Het derde regieniveau betreft de relatie tussen de Liniecommissie, de 
enveloppen en de gemeenten. Hier regisseert het projectbureau. Het project-
bureau vormt het schakelpunt tussen het articuleren en controleren van 
beleid op abstract niveau en het uitvoeren op lokaal niveau. Het project-
bureau vertegenwoordigt in opdracht van de Liniecommissie samen met 
het kwaliteits-team primair het waterliniebelang en is zowel inhoudelijk als 
procesmatig betrokken op ieder niveau. Inhoudelijk betrokken omdat de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie de core business van deze instelling is en daardoor 
over kennis beschikt die andere partijen nodig hebben. Het projectbureau is 
procesmatig betrokken op ieder niveau doordat deze partij overzicht heeft over 
de voortgang van het project. De inhoudelijke en procesmatige kennis is de 
basis om de drie niveaus van figuur 4.4 met elkaar te verbinden. 

Regie en leiderschap
Het tonen van leiderschap en het voeren van regie is sterk gebonden aan 
competenties en eigenschappen van personen. Deze persoonsgebonden 
kwaliteiten hebben bijvoorbeeld te maken met vertrouwen, het persoonlijk 
relatienetwerk, charisma, autoriteit, overtuigingskracht, timing, het vinden 
van de juiste toon om actoren aan te spreken en het aanvoelen van spanningen 
tussen actoren. Uit de interviews is gebleken dat de voorzitters van de 
Liniecommissie en de stuurgroep over dergelijke eigenschappen beschikken. 
 De rol van een onafhankelijke voorzitter in een diffuse arena van actoren 
kan van doorslaggevend belang zijn om tot collectieve actie te komen. Uit de 
interviews blijkt dat het hierbij gaat om het bewust creëren van een bepaalde 
‘sfeer’ binnen de Liniecommissie. Deze sfeer kan alleen worden gecreëerd als 
de betrokkenen dat willen en accepteren. Het gaat om het creëren van een 
omgeving waarin actoren worden gestimuleerd om afgezien van individuele 
belangen zich in te spannen voor het bereiken van collectieve belangen. Actoren 
moeten hierbij het gevoel hebben dat door collectieve doelen te bereiken, 
individuele belangen bereikt worden. De sfeer is belangrijk omdat het om een 
lange termijn project gaat dat geen grote politieke urgentie kent. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie wordt geframed als een mooi, tastbaar, scorend en 
integraal project. 
 De persoonlijke eigenschappen van de directeur van het projectbureau 
op het gebied van leiderschap hebben overeenstemming met wat in de 
wetenschappelijke literatuur ‘the reticulist’ wordt genoemd (Friend et al 1974, 
Rhodes 1999). Het is een vorm van leiderschap waar persoonlijke competenties 
bijdragen aan het inzicht en de kunde om strategisch mogelijkheden te 
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benutten om binnen een complex gefragmenteerd bestuurlijk systeem draag-
vlak te vinden voor een langetermijnproject. Het is een vorm van ‘netwerken’ 
waardoor binnen publieke sectoren de juiste mensen op de juiste momenten 
worden aangewend ten gunste van het project. Hiervoor zijn individuele 
kwaliteiten als strategisch inzicht, tactiek en mensenkennis nodig. Omdat het 
waterlinieproject haar plaats kent binnen een complex ambtelijk systeem, is 
het kennen en gebruiken van dit netwerk van cruciaal belang voor de voortgang 
en kwaliteit. Het is een subtiele, strategische vorm van leiderschap die vaak 
niet in de openbaarheid kan worden waargenomen maar die bepalende gevolgen 
kan hebben voor de ontwikkeling en implementatie van een ruimtelijk project.

Welke regie wordt gevoerd en tot welke problemen leidt dit?

Regie door advies
Een elementaire eigenschap van het organisatiemodel is dat de Liniecommissie 
noch het projectbureau dwingende bevoegdheden heeft ten opzichte van 
gemeenten en provincies. Daarbij beschikt de Liniecommissie niet over centraal 
beheerde middelen die verdeeld kunnen worden over enveloppen. De provincies 
hebben de beschikking over de middelen voor de uitvoering van waterliniepro-
jecten. De provincies hebben dus de beslissingsbevoegdheid over de verdeling 
van de middelen. Deze middelen komen bijvoorbeeld uit ILG-budgetten en 
Nota-ruimte gelden. Slechts een deel van deze gelden is door de provincies 
gelabeld voor de waterlinie14. Doordat de Liniecommissie en het project-
bureau geen juridisch bindende bevoegdheden en middelen hebben moet de 
organisatie andere mogelijkheden vinden om regie te voeren.
 Een uitspraak van de Liniecommissie is niet een juridisch bindend besluit 
maar een zwaarwegend advies aan de gedeputeerden staten van de provincies. 
Een rol van de Liniecommissie is het adviseren over en het controleren van 
de verdeling van de middelen. Met toenmalig minister van LNV is vastgelegd 
dat dit een zwaarwegend advies is. De provincies hebben natuurlijk hun eigen 
bevoegdheid om te beslissen maar kunnen het advies moeilijk weigeren omdat 
er steun is van de minister. Daarnaast hebben de provincies verklaard om de 
Liniecommissie te zien als haar opdrachtgever in projectmatige zin (Linie- 
commissie 2005). 

Ondanks het ontbreken van bevoegdheden en middelen kan op een indirecte 
manier regie worden gevoerd op het handelen van de provincies. Het gevolg is 
dat de provincies officieel geen zeggenschap over eigen middelen inleveren, 
maar wel uit vrije wil beperkt worden in de vrijheid om eigen beleid te voeren. De 

4.4.3

14 De waterliniemiddelen van de provincies staan in 2011 onder druk. De onderhandelingen tussen 
provincies en rijk over de decentralisatie zal leiden tot het krimpen van budgetten waardoor 
provincies opnieuw middelen mogen verdelen over projecten en programma’s.
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provincie moet met goede argumenten komen wil men afwijken van een breed 
gedragen advies van de Liniecommissie. De reactie van de provincies op deze 
vorm van regie was niet positief, zoals blijkt uit het volgende citaat:

“De Liniecommissie geeft een advies aan de colleges van GS over de besteding 
van de middelen dat ze eigenlijk moeilijk kunnen weigeren. Nou, bij sommige 
provincies hadden ze wel zoiets van wie denken ze wel niet wie ze zijn? Wij gaan 
daar zelf over”.

In deze discussie werd hierop gereageerd door te zeggen dát de provincies er 
ook over gingen. Het argument was dat het advies bedoeld is om provincies te 
dwingen het waterliniebelang onder ogen te zien. De provincies hebben met de 
ondertekening van de bestuursovereenkomst bevestigd dat ze zouden opkomen 
voor het waterliniebelang en de consequenties daarvan zouden aanvaarden. 

Regie door expertise en autoriteit 
Daarnaast bestaat het kwaliteitsteam: dit team van experts geeft gevraagd en 
ongevraagd advies op ruimtelijke plannen in de waterlinie. Het advies van de 
experts is niet bindend. Het kwaliteitsteam bestaat uit vooraanstaande experts 
op het gebied van landschapsarchitectuur, architectuurhistorie en gebiedsont-
wikkeling. Deze experts vervullen geen andere rol binnen het organisatiemodel 
en borgen de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe Hollandse waterlinie. Het 
kwaliteitsteam steunt op gezag en kennis van inhoud maar heeft geen enkel 
middel tot dwang.
 Het opstellen van een onafhankelijk team van experts is een methode 
om de kwaliteit en eenheid van concrete plannen te borgen. De principes 
van Panorama Krayenhoff en de doelstelling om de waterlinie als één 
herkenbaar geheel te revitaliseren kan op deze manier gecontroleerd worden. 
Het kwaliteitsteam kan relatief snel en ad hoc worden ingezet, mocht het 
liniebelang of de ruimtelijke kwaliteit onder druk komen te staan. Een voordeel 
van het advies van een extern, onafhankelijk team van experts is dat de 
vakkundigheid van het advies lastig ter discussie kan worden gesteld. Ook komt 
het team van experts uitsluitend op voor het waterliniebelang, waardoor het 
advies niet politiek gekleurd is. 

Door de gemeenten wordt afwisselend gereageerd op het kwaliteitsteam. 
Komt het ze goed uit, dan luisteren ze en wordt samengewerkt. Komt het 
een gemeente niet uit, dan wordt niet ingegaan op het advies. Dit wordt ook 
duidelijk uit een quote van een beleidsambtenaar die bij een gemeente werkt, 
deze persoon zegt over het kwaliteitsteam: 

“Die bevallen zo nu en dan van hun stuk om op hoog abstractieniveau te 
vertellen wat er zou moeten in de linie. En collega’s die concreet bezig zijn om 
op lokaal niveau een aantal forten te herontwikkelen die hebben zo nu en dan 
zo iets van god jongens, daar hebben we ze weer. 
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Dan moeten we dit en dat. En zo nu en dan neem je daar kennis van en dan denk 
je; we gaan weer over tot de orde van de dag”

Ook al wordt het kwaliteitsteam gezien als belangrijk instrument om de eenheid 
in de waterlinie te borgen, uit de quote blijkt dat het team niet altijd met open 
armen wordt ontvangen. 

Het kwaliteitsteam toetst niet aan concrete criteria waaraan moet worden 
voldaan om een ontwerp ‘waterlinieproof’ te bevinden. Wel is er een handreiking 
plankwaliteit opgesteld (PB-NHW 2007) waarin zo concreet mogelijk spelregels 
staan voor de architectuur, materialisering, positionering en oriëntatie voor 
plannen. Niet alleen inhoudelijk moeten de experts van het kwaliteitsteam 
helder kunnen analyseren en adviseren, ze moeten de bestuurlijke complexiteit 
ook aanvoelen. Hierover zegt een lid van het kwaliteitsteam: 

“Het is een heerlijk spel van professionaliteit, aanzien, humor. Uiteindelijk 
gaat het er om dat je het vertrouwen weet te winnen van de personen die 
beslissingen nemen. Want die beslissingsbevoegdheid ligt op lokaal niveau”
 
Het is maar de vraag in hoeverre het kwaliteitsteam door lokale partijen 
daadwerkelijk als onafhankelijk wordt gezien. Het team komt op voor het 
waterliniebelang, dat voor gemeenten slechts één belang is in de ruimtelijke 
ordening. 

Regie via inhoud
Begin 2004 kregen de provincies de opdracht om samen met de gemeenten 
per enveloppe het Linieperspectief te vertalen naar een regionale gebieds-
visies. De provincie kreeg de taak te zorgen voor samenhang tussen de lokale 
plannen. De provincies hadden de beschikking over centrale middelen voor de 
uitvoering en hadden daarmee een sterk instrument om lokale planvorming te 
beïnvloeden. Provincies konden immers eisen stellen aan de lokale plannen 
voordat financiering werd verstrekt voor uitvoering. De regionale gebiedsvisies, 
of enveloppen zijn terecht gekomen in het uitvoeringsprogramma. 
 Bij de planvorming in de enveloppen zijn ook de medewerkers van het 
projectbureau betrokken. Een gevolg van deze betrokkenheid is dat conflicten 
kunnen ontstaan over de regie. Dit illustreert de volgende quote, waarin een 
voormalige trekker uit een enveloppe zegt dat het projectbureau…

“…allemaal ideeën [heeft] over hoe we het zouden moeten doen en wanneer. 
En dan denk je toch, wij zijn toch de provincie, wij zijn toch met de  uitvoering 
bezig? Waar bemoeien jullie je je eigenlijk mee?”

Trekkers van de provincie kunnen zich bedreigd voelen door medewerkers van 
het projectbureau omdat zij ook regie willen voeren. Formeel gezien heeft de 
provincie de regie in de uitvoering, al heeft het projectbureau hier een lastige 
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taak. Het projectbureau is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de 
enveloppen en bewaakt de voortgang. Hierdoor is projectbureau vanuit haar 
taakopvatting gedwongen zich te bemoeien met de inhoud en proces van de 
enveloppen. 
 De grens tussen de enveloppenoverstijgende regie die door het project-
bureau gevoerd wordt en de regie binnen de enveloppen door de provincies is 
lastig te trekken. Hierdoor kan het voorkomen dat dubbele regie wordt gevoerd 
op hetzelfde niveau. Deze problematiek wordt versterkt doordat het project-
bureau een organisatie is die vanuit de inhoud van het project handelt. Deze 
inhoudelijke aanpak kan soms botsen met de taakopvatting en verantwoorde-
lijkheidsverdeling binnen het project. 

Problemen met betrekking tot regie
In de Liniecommissie worden de inhoudelijke plannen en afspraken op 
centraal niveau geborgd. In de praktijk wil dit zeggen dat de Liniecommissie 
de voortgang en uitwerking in de enveloppen controleert en bijstuurt. In de 
ambtelijke voorbereiding van de Liniecommissie schrijven ambtenaren van de 
Ministeries, provincies en het projectbureau samen aan de agendastukken.  
Men vraagt de bestuurders te accorderen in de Liniecommissie. Voor het 
projectbureau is de waterlinie core-business. Voor de andere partijen geldt dat 
zij vaak beperkte inhoudelijke en procesmatige kennis hebben van het water- 
linieproject. Het projectbureau heeft daardoor een sterke inhoudelijke invloed 
op de agenda van de Liniecommissie. Het projectbureau is leidend voor het 
inhoudelijk opstellen van de agenda’s, wat kan leiden tot een hoge mate van 
zelfsturing. Dit betekent het inhoudelijk richting geven aan het programma en 
het souffleren van eigen opdrachtgevers. Dit geeft geen problemen zolang de 
financiering geregeld is en resultaten worden geboekt. Impliciet brengt het wel 
risico’s met zich mee wanneer dit niet het geval is.

Problemen met betrekking tot tempo en timing
Naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma moesten de provincies samen 
met de gemeenten uitvoeringsprojecten definiëren. Het projectbureau had hier 
een coördinerende taak en bewaakte de tijdshorizon. Plannen definiëren voor 
concrete projecten heeft binnen de provincies en gemeenten tijd nodig. Per 
gemeente of provincie kan dit verschillend zijn. Het is de taak van het project-
bureau ervoor te zorgen dat de voortgang binnen de enveloppen zich enigszins 
parallel ontwikkelen. Hierdoor moet het projectbureau enveloppen afremmen 
of versnellen. Dit temporiseren wordt niet altijd gewaardeerd blijkt uit de quote 
van een voormalig programmamanager:

“Dan merk je dat zo’n projectbureau niet helemaal weet hoe de besluitvorming 
binnen zo’n provincie gaat. Dan schakelen ze te snel of duwen ze het te hard 
door. Daarom is samenwerking toch moeilijk dan zit het niet zozeer in belangen 
maar ook in het feit dat er heel veel mensen werken bij het projectbureau 
waardoor ze heel hard kunnen doorlopen”
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Het projectbureau heeft hier in een lastige positie. Aan de ene kant moet er 
leiderschap getoond worden zodat de verschillende enveloppen min of meer 
gelijk lopen. Aan de andere kant moet ze flexibel inspelen op specifieke gevallen 
en ruimte geven voor provincies om de projecten te regisseren. Deze balans 
verschilt per enveloppe en dat is lastig.
 De ‘bemoeienis’ is begrijpelijk, omdat het projectbureau het tempo hoog 
wil houden en ook hier een verantwoordelijkheid heeft. Soms adviseert het 
projectbureau nadrukkelijk om bepaalde stappen te nemen binnen de provincie. 
Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd om de gedeputeerde alvast te bewegen 
bepaalde varianten te bekijken. Als een beleidsmedewerker van de provincie 
vervolgens kiest, vanwege strategische redenen (timing) om dit pas later te 
doen kan dit tot frustraties bij het projectbureau leiden (tempo).

Hoe is het probleemeigenaarschap verdeeld in de organisatie van 

het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Overtuigen van opdrachtgevers
De opdrachtgever van het projectbureau is de Liniecommissie. In de praktijk is 
niet altijd te merken dat de individuele leden van de Liniecommissie achter de 
eigen opgestelde collectieve opdracht staat. Er is in de loop der jaren door het 
projectbureau veel energie gestoken in het overtuigen van de eigen opdracht-
gevers. Dit leidt tot frustratie bij liniemedewerkers, uitgedrukt in onderstaande 
quote: 

“We zijn meer bezig met het argumenteren en bewijzen naar je eigen opdracht-
gever dan dat je kunt uitvoeren”

De frustratie is tweedelig. Enerzijds wordt de frustratie gevoed door het vinden 
van bestuurlijk draagvlak bij provincies en Ministeries om zich werkelijk te 
binden aan afspraken. Anderzijds is er de voortdurende strijd voor financiering. 
Dit leidt ertoe dat het projectbureau minder tijd en energie heeft voor de 
activiteiten waarvoor het eigenlijk is opgericht; het revitaliseren van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. De energie en tijd die gestoken wordt in het agenderen, 
betrekken, verantwoorden en overtuigen van de opdrachtgevers leidt ertoe dat 
het netwerk zich intern oriënteert en zich minder kan richten op dynamieken 
buiten het geïnstitutionaliseerde organisatiemodel. 

Motivatie: de Nieuwe Hollandse Waterlinie is leuk
Uit hoofdstuk twee is gebleken dat het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
is opgestart dankzij de inzet van een aantal bevlogen ambtenaren. Het 
commitment voor de waterlinie onder ambtenaren is sinds het opstarten van 
het project stabiel geweest. Het commitment van de bestuurders is instabieler 
en fragieler. Dit is overigens geen verrassing en geldt voor meerdere lange 
termijn projecten. Toch is steeds opnieuw geïnvesteerd in het opbouwen 

4.4.4
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van bestuurlijk commitment. Steeds is opnieuw toegewerkt naar een nieuw 
‘momentum’ voor bestuurders waardoor zij verantwoordelijk werden voor het 
project. Het Linieperspectief, de bestuursovereenkomst, het uitvoerings- 
programma, het pact van Rijnauwen zijn niet alleen momenten die inhoudelijke 
waarde hebben voor het project. Ze hebben tevens een procesmatige committe-
rende kracht. Hiervoor hebben ambtenaren zich jarenlang ingespannen. Ook 
de quick wins en het samen vieren van openingen hebben bijgedragen aan het 
behouden en versterken van  het commitment. 

Voor een lange termijn project met een organisatie zonder beslissings- 
bevoegdheid en zeggenschap over de inzet van middelen is het van belang 
dit commitment iedere keer te bevechten. Tot nu toe is dat gelukt. Voor een 
groot deel komt dit door het project inhoudelijk gezien potentie heeft om te 
inspireren. Daarnaast draagt de  bevlogenheid en de competenties van de 
medewerkers bij het nationaal projectbureau bij aan het behouden van het 
commitment. De interviews bevestigen dat het project fascineert, inspireert 
en het je kan laten dromen. Maar dit is ook een gevaar. Want leuk is niet per 
definitie urgent. Een van de schrijvers van de Belvedère nota zegt hierover: 

“Mensen vinden het leuk, maar het feit dat het leuk is, is ook een gevaar, want 
leuk is niet pijnlijk… als je een fort meer of minder opknapt, ja wie ziet dat nou. 
En de erfgoedwereld is ook niet een wereld die de A2 bezet, dat doen ze niet”

Subconclusie

Binnen de projectorganisatie worden op drie niveaus verschillende vormen 
van regie gevoerd. Er is sprake van gefragmenteerde regie omdat de Liniecom-
missie, de provincies en het projectbureau regie voeren binnen hetzelfde 
organisatiemodel. Omdat de projectorganisatie niet beschikt over dominante 
bevoegdheden en niet beslist over  in te zetten middelen, is er gekozen voor 
een inhoudelijke en communicatieve vorm van regisseren. In totaal zijn er drie 
vormen van regie gevonden. 

Ten eerste wordt regie gevoerd door inhoudelijke betrokkenheid van het 
projectbureau, soms wel of niet in samenwerking met het kwaliteitsteam. Deze 
partij vertegenwoordigt het waterliniebelang vrijwel op elk niveau en is bij ieder 
overleg betrokken. 

Ten tweede wordt regie gevoerd door advies. Een uitspraak van de Liniecom-
missie is een zwaarwegend advies voor de gedeputeerden. De gedeputeerden 
nemen beslissingen over het inzetten van middelen en bevoegdheden maar 
moeten rekening houden met het advies van de Liniecommissie dat wordt 
gesteund door de minister. Daarnaast hebben de provincies de projectmatige 
opdrachtgeversrol van de Liniecommissie erkend zoals deze is vastgelegd in de 
bestuursovereenkomst (Liniecommissie 2005). 

4.4.5
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Ten derde vindt regie plaats door expertise. Het kwaliteitsteam is onderdeel van 
de projectorganisatie en kan op ieder project gevraagd en ongevraagd advies 
geven. Dit advies is niet bindend maar stoelt op autoriteit en gezag. 
 Met deze drie vormen van regie probeert de projectorganisatie regie te 
voeren zonder dat het beschikking heeft over eigen middelen of verregaande 
bevoegdheden. De verschillende niveaus en verdeling van regie leidt tot 
problemen. De grenzen waarbinnen een partij regie mag voeren en wanneer 
de ander het over moet nemen zijn onduidelijk. Onduidelijkheid over regie kan 
leiden tot conflicten, inefficiënte ‘dubbele regie’ of het ontbreken van regie als 
beide partijen denken dat het de taak van de ander is regie te voeren. Regie 
heeft te maken met het tonen van leiderschap. Binnen het project blijken 
persoonlijke kwaliteiten doorslaggevend. Het gaat hier om een ‘softe’, subtiele, 
strategische vorm van leiderschap waarbij persoonlijke competenties er aan 
bijdragen om in een bestuurlijk complexe arena te ‘netwerken’ om keer op keer 
draagvlak te vinden voor een langetermijnproject. Deze leider weet op de juist 
momenten de juiste mensen op de juiste toon aan te spreken om de voortgang 
en kwaliteit van het plan te borgen. 

Dit leiderschap is nodig om partijen te betrekken. Het probleemeigenaarschap  
is namelijk broos. Weinig partijen voelen zich écht verantwoordelijk voor de  
hele linie. Dit bemoeilijkt het voeren van regie binnen de organisatie. De 
Liniecommissie moet regie voeren over de projectorganisatie maar dit gebeurt 
nauwelijks. In de praktijk is het projectbureau vaak bezig om zijn eigen 
opdrachtgevers te overtuigen van het belang en waarde van het project. Door- 
dat de leden van de Liniecommissie weinig dossierkennis hebben en de 
vergaderingen ambtelijk worden voorbereid door het projectbureau met veel 
dossierkennis, ontstaat een situatie waarin het projectbureau een grote mate 
van zelfsturing heeft. 

De zelfsturing heeft te maken met twee dynamieken die voortkomen uit de 
grondslagen van het organisatiemodel. Aan de ene kant gebruikt het project-
bureau haar positionering tussen de verschillende institutionele niveaus en de 
vrijheid die haar geboden is, voor het agenderen en stimuleren van het water- 
linieproject. Dit is cruciaal gebleken omdat voor andere actoren het waterlinie- 
project geen urgentie heeft. Aan de andere kant kan deze actieve houding van 
het projectbureau leiden tot passieve betrokkenheid van overige actoren. De 
overige actoren denken dat het projectbureau ‘het allemaal wel regelt’, ‘de 
expert’ is en als enige het overzicht heeft. Deze opvattingen leiden impliciet tot 
geringe actieve betrokkenheid van overige actoren.
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Dilemma 4
Geconcentreerde vs. gefragmenteerde regie

Hoe zijn de actoren omgegaan met dit dilemma? Voorwaarden voor collectieve  

  actie

> Er zijn verschillende vormen van regie waarneem- 
baar binnen de organisatie.

> Er wordt regie gevoerd op het niveau van de 
Liniecommissie, de enveloppen en het Project-
bureau. 

> Regie door advies: de uitspraken van de Liniecom-
missie zijn niet bindende, zwaarwegende aanbeve-
lingen voor GS.

> Regie door expertise: het kwaliteitsteam kan ad 
hoc worden ingezet en voert regie op concrete 
projecten.

> Regie via inhoud: het projectbureau kan door haar 
positie en inhoudelijke kennis regie voeren op 
ieder niveau.

> De verschillende niveaus en vormen van regie 
lopen vaak door elkaar. 

> Dit leidt tot spanningen en of onduidelijkheden 
voor hetgeen wat geregisseerd moet worden.

> Verschillende niveaus voor 
regie definiëren. 

> Bepaalde actoren verantwoor-
delijk maken voor regie. 

> Geen regie via harde 
afspraken, regels en 
contracten. 

> Regie via inhoud, expertise, 
argumenten en advies.

> Projectbureau neemt een 
positie in tussen de verschil-
lende bestuurlijke niveaus en 
heeft vrijheid van handelen om 
de ‘luis in de pels’ functie te 
vervullen.

> Onafhankelijke voorzitters 
aanstellen met persoonlijke 
leiderschapskwaliteiten. 

> Persoonlijke kwaliteiten zoals 
autoriteit, aanvoelen van 
spanningen, timing, doorzien 
van strategie en het bieden van 
vrijheid voor actoren.

> Projectbureaumedewerker als 
de ‘Reticulist’ (Rhodes 1999): 
subtiele strategische persoon-
lijke ‘netwerk’-kwaliteiten 
binnen complex bestuurlijk 
systeem.
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H O O F D S T U K  5

Conclusies

Na een chronologische beschrijving van de ontwikkeling van het 
project in hoofdstuk drie en het analyseren van vier dilemma’s 
in hoofdstuk vier kunnen conclusies worden getrokken en kan de 
probleemstelling van een antwoord worden voorzien. De hoofdstukken 
hebben blootgelegd onder welke condities het project tot stand is 
gekomen en zich ontwikkeld heeft. Daarnaast heeft de analyse van 
de dilemma’s inzicht geven hoe de actoren binnen die condities zijn 
omgegaan met lastige vraagstukken. Aldus kan de probleemstelling 
van het onderzoek worden beantwoord:

“Onder welke voorwaarden is in de actie-arena van het project de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie collectieve actie mogelijk gebleken en wat kan hiervan 
geleerd worden?”

De conclusies worden gethematiseerd behandeld. Ten eerste wordt 
geconcludeerd wat tot nu toe is bereikt. Ten tweede wordt besproken 
onder welke condities het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
in gang is gezet. Ten derde wordt het commitment besproken, hier 
wordt geconcludeerd hoe actoren bewogen zijn om het project te 
ondersteunen. Tot slot is geanalyseerd hoe actoren zijn omgegaan met 
vier dilemma’s om tot collectief handelen te komen.

De uitvoering: Twee typen projecten
In de praktijk zijn de resultaten van collectieve actie zichtbaar. Binnen de 
complexe bestuurlijke verhoudingen zijn de diverse verantwoordelijke actoren 
erin geslaagd om fysieke en niet-fysieke ingrepen te plegen die bijdragen aan 
het bereiken van de doelstellingen. De projectorganisatie heeft twee praktijken 
geconstrueerd om tot collectieve actie te komen. Aan de ene kant bestaan 
projecten die vanuit de projectorganisatie zelf geïnitieerd zijn. Aan de andere 
kant zijn er de ‘meeliftprojecten’, deze zijn door andere actoren geïnitieerd 
maar de projectorganisatie vertegenwoordigt hierin het waterliniebelang. De 
meeliftprojecten kunnen beginnen als ‘weerstandproject’: dit zijn projecten, 
opgestart door andere actoren waarin het waterliniebelang onder druk staat. De 
projectorganisatie organiseert hier weerstand. De diversiteit aan type projecten 
laat zien dat het netwerk van actoren in de waterlinie in staat is gebleken zowel 
actief als reactief het waterliniebelang te vertalen naar ruimtelijk-fysieke 
ingrepen.

5
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De projecten voor de periode 2008-2012 zijn voor het grootste gedeelte in 
uitvoering. Van de geformuleerde projecten is 34 procent gereed, 40 procent 
in uitvoering, en 26 procent zijn nog plannen die niet gedekt worden door 
toegekende middelen (PB-NHW 2013:1). De diversiteit van de projecten is 
minder succesvol. Verreweg de meeste middelen zijn geïnvesteerd in het 
opknappen van forten (58 procent), terwijl de landschappen (18 procent) en de 
verbindingsroutes en ‘lijnen’ (24procent) evenzeer een bijdrage leveren aan de 
liniebrede doelstellingen (PB-NHW 2013: 1).
 De conclusie beantwoordt de vraag hoe men tot deze resultaten van 
collectief handelen is gekomen.

Condities voor het tot stand komen van het project
Het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is opgestart door de inzet van 
enkele enthousiaste ambtenaren. Deze ambtenaren wisten binnen Ministeries 
via verschillende intersectorale werkgroepen het project te agenderen. Zij 
wisten door de juiste contacten binnen verschillende Ministeries het bestuur-
lijke en ambtelijk draagvlak van het project te versterken. 
 Het project sloot goed aan bij politiek-maatschappelijk trends zoals 
het ‘behoud-door-ontwikkeling-credo’ binnen de sector van het cultureel 
erfgoed, de ontwikkeling van het nationale landschappenbeleid, de zoektocht 
naar ruimte voor waterretentie, het vraagstuk van ruimtelijke kwaliteit en de 
toenemende aandacht voor integrale gebiedsontwikkeling. De ambtenaren 
wisten op nationaal niveau verschillende doelstellingen van beleidssectoren 
met elkaar te verbinden en met steun van vier Ministeries werd het project-
bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie opgericht. Het waterlinieproject is vanaf 
het begin geformuleerd als een intersectoraal ruimtelijke opgave waarin 
waterlinie-projecten financieel haalbaar worden door geldstromen uit verschil-
lende sectoren te gebruiken. De overtuiging dat integrale plannen leiden tot 
win-win situaties en verhoogde ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk argument 
geweest voor de multisectorale betrokkenheid.

Uiteindelijk bleek het opstellen van de Belvedèrenota van cruciaal belang voor 
het starten van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door de nota 
kreeg het waterlinieproject een formele status en ontstond er financieel en 
bestuurlijk draagvlak voor het oprichten van het projectbureau. Het project-
bureau heeft zich in het begin zo onafhankelijk mogelijk opgesteld. Dit is van 
cruciaal belang geweest om de betrokkenheid van verschillende Ministeries te 
behouden. De startfase was exploratief van karakter zonder bindende abstracte 
afspraken en concrete toezeggingen. Het spannende, inspirerende element van 
de waterlinie werd gebruikt om de actoren inhoudelijk mee te laten denken. Op 
deze manier raakten de actoren inhoudelijk verbonden met het project wat een 
cruciale voorwaarde is gebleken om later tot financiële toezeggingen te komen.

Het project haakte in op actuele politiek-maatschappelijk trends en verbond die 
met een integraal planidee waarin verschillende beleidsdoelen en –middelen 
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aan elkaar gekoppeld zijn. Doordat het projectbureau een neutrale positie 
heeft ingenomen en actoren zonder bindende regels en toezeggingen in een 
exploratief planproces heeft meegenomen, hebben geleid tot het succesvol in 
gang zetten van het waterlinieproject.

Het moeizame proces naar bestuurlijk commitment 
Het nationale en provinciale bestuurlijk commitment is moeizaam tot stand 
gekomen. Onder ambtenaren is de aandacht en ambitie voor de waterlinie 
stabieler. Op lange termijn bekeken, vanaf de oprichting van het projectbureau, 
is het commitment van bestuurders fragiel gebleken. Geleidelijk hebben de 
provincies Gelderland en Utrecht een voortrekkersrol genomen. Het nemen van 
deze verantwoordelijkheid heeft in de overgangsfase van beleidsvorming naar 
uitvoering gezorgd voor toename van bestuurlijk leiderschap.

Het projectbureau heeft een cruciale rol omdat het van buiten de bestaande 
institutionele structuren van de provincies en gemeenten het project agendeert 
en handelen van actoren stimuleert. Het instabiele bestuurlijk commitment 
heeft te maken met een aantal redenen. Het project heeft geen bestuurlijke 
prioriteit. Het gaat om een lange termijn project dat ambtstermijnen overstijgt. 
Daarbij was in het begin van het project scepsis over de haalbaarheid van het 
Linieperspectief; de financiering voor het project was immers nog onzeker en 
concrete afspraken waren nog niet gemaakt. Tot slot moest gewerkt worden 
aan belangen die bestuursgrenzen overstijgen en kon de complexiteit van het 
project het bestuurlijk enthousiasme temperen. 
 Het projectbureau heeft er voor gezorgd dat ondanks deze prikkels het 
commitment versterkt is. Dit komt doordat het projectbureau getrapt toewerkt 
naar overeenkomsten tussen bestuurders. Hierin worden afspraken gemaakt 
over de toekomst van het project. Na Panorama Krayenhoff zijn achtereen-
volgens de bestuursovereenkomst, het uitvoeringsprogramma en het Pact 
van Rijnauwen vastgesteld door de Liniecommissie. Niet alleen de afspraken 
maar met name het proces tot het opstellen van deze afspraken heeft het 
commitment voor de waterlinie versterkt. 

De scepsis die sommige actoren hadden over de uitvoerbaarheid is gedeeltelijk 
weggenomen door de “Quick Wins”. Dit zijn projecten die na de oprichting van 
het projectbureau snel tot uitvoering zijn gebracht zodat actoren zagen dat 
het project de slag kon maken van planvorming naar uitvoering. Het vieren van 
succes zoals het opleveren van een project of het bereiken van een overeen-
komst heeft tevens bijgedragen aan het versterken van het commitment. 
Doordat het project in de uitvoeringsfase is gekomen, hebben de Ministeries 
zich geleidelijk teruggetrokken. De inhoudelijke reden voor Nationaal 
commitment wordt eenzijdig benaderd door de Ministeries en is daardoor zeer 
kwetsbaar. Het nationaal belang wordt direct gekoppeld aan het perspectief 
om de linie als één geheel te beschouwen. Het commitment is daarom eenzijdig 
tot één thema beperkt, terwijl het project meer mogelijkheden biedt voor het 
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verbreden van dit commitment zoals het nationale belang met betrekking 
tot waterberging en natuurbeleid. Nu de condities voor het opstarten van het 
project  en het commitment zijn besproken kan worden gekeken hoe de actoren 
zijn omgegaan met een aantal dilemma’s om uiteindelijk tot collectief handelen 
te komen.

Een mobiliserend liniebreed plan dat statisch wordt gebruikt 
Voor complexe ruimtelijk en bestuurlijke projecten met een lange termijn 
hebben planners te maken met het dilemma tussen mobiliseren en program-
meren. Aan de ene kant kan een plan gebruikt worden om actoren activeren: de 
referentiekaders en de houding ten opzichte van andere actoren worden dan 
bijgesteld. Aan de andere kant moeten concrete afspraken worden gemaakt hoe 
het gebied er in de toekomst uitziet en moeten doelen en middelen aan elkaar 
gekoppeld worden. 

Het linieoverstijgende perspectief, Panorama Krayenhoff, is gebruikt om te 
mobiliseren. Het proces naar de visie had hier voor planners de belangrijkste 
waarde: het plan werd nadrukkelijk gebruikt als middel om commitment te 
creëren. De uitgebreide campagne van inspraak, voorlichting en terugkoppeling 
draagt bij aan het versterken en het verbreden van het maatschappelijk en 
politiek commitment. Panorama Krayenhoff is abstract geschreven, beperkt 
zich tot hoofdlijnen en een heldere programmering ontbreekt. Hiervoor is 
bewust gekozen om conflicten te voorkomen en de bereikte overeenstemming 
(op abstract geformuleerde doelen) vast te leggen. De programmering, waarin 
doelen en middelen gekoppeld worden aan concrete projecten vindt later 
plaats op regionaal schaalniveau. Het Linieperspectief is gebaseerd op het 
eenvoudige stedenbouwkundige principe van de lijn in het landschap. De open 
schootsvelden en het hergebruiken van forten completeren de kerncompo-
nenten van het Linieperspectief. Samen met de historische achtergrond van het 
de waterlinie wordt met Panorama Krayenhoff een overtuigend verhaal verteld 
waar bestuurders zich voor willen inspannen. 

De kracht van Panorama Krayenhoff is dat het referentiekader van de betrokken 
actoren verandert, waarbij het in het bijzonder gaat om het veranderen van de 
ruimtelijke perceptie en de houding ten aanzien van andere actoren. Van deze 
verandering wordt gebruik gemaakt door Panorama Krayenhoff vast te stellen 
waardoor de actoren zich formeel binden aan het project. Vanaf de vaststelling 
is het Linieperspectief niet meer herzien of gewijzigd. Het Linieperspectief 
wordt top-down doorgevoerd; lokale partijen moeten eigen projecten definiëren 
binnen de kaders van het Panorama Krayenhoff. Meerdere lokale partijen 
beschouwen in de uitvoeringsfase het Linieperspectief als een nationaal plan 
waarmee ze weinig te maken hebben. 
 Dit komt doordat het Linieperspectief niet verandert en statisch gebruikt 
wordt. Panorama Krayenhoff is gevoed en vastgesteld door betrokkenen 
in de periode 2001-2003. Dat betekent dat de inhoud en het commitment 
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van Panorama Krayenhoff werd gedragen door toenmalig betrokkenen. De 
toenmalig betrokkenen konden toenmalige politiek-maatschappelijke trends 
verbinden aan het plan. In de uitvoeringsfase is sprake van nieuwe betrokkenen 
en nieuwe maatschappelijke problemen. Deze actoren voelen zich minder sterk 
verbonden met de linieoverstijgende visie. 

Centraal doorgevoerde visie 
De werelden van planvorming en uitvoering kunnen ver van elkaar afliggen. Naar 
verwachting hebben actoren in de fase van visie- en planvorming behoefte aan 
flexibiliteit, niet-bindende afspraken en vrijblijvendheid. In de uitvoeringsfase is 
juist behoefte aan concrete afspraken, duidelijkheid over de inzet van middelen 
en verdeling van verantwoordelijkheden. In de praktijk van het project de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie komt naar voren dat de afstand tussen beleids-
vorming en uitvoering groot is. De projectorganisatie blijkt moeite te hebben 
met multi-level governance. Dit komt onder andere door het instellen van 
twee overlegniveaus met verschillende inhoudelijke problematieken waardoor 
afstemming wordt bemoeilijkt. De provincies en het projectbureau hebben een 
cruciale schakelrol tussen de overlegniveaus. Dit lukt met wisselend succes: de 
balans tussen linie-overstijgende belangen en concrete vragen van gemeenten 
is lastig te vinden. 

Dit wordt veroorzaakt doordat de belangen van lokale partijen soms tegen-ge-
steld zijn ten opzichte van linieoverstijgende belangen. De belangen worden 
niet altijd goed met elkaar in verband gebracht. Daarnaast worden de 
problemen van lokale gemeenten nauwelijks doorgekoppeld naar het regionale 
of nationale niveau. De afstand tussen lokaal en bovenlokaal wordt vergroot 
door gebrekkige communicatie tussen actoren van verschillende bestuurs-ni-
veaus. Gemeenten willen het probleem niet complexer maken door meer 
partijen te betrekken. Het gevolg is dat gemeenten zelf een oplossing gaan 
zoeken terwijl hiervoor kennis aanwezig is op het projectbureau. 
De tegenstellingen in perspectieven van actoren vergroot tevens de 
afstand. Vanuit het lokale belang wordt het liniebrede perspectief niet 
altijd ondersteund. Dit is een wezenlijk punt. Het Linieperspectief is ver 
verwijderd van de lokale realiteit. Er zijn te weinig prikkels om lokale partijen 
en ondernemers uit zichzelf te laten handelen in overeenstemming met 
het Linieperspectief. De denkbeelden uit het Linieperspectief worden nu te 
top-down doorgevoerd wat tot weerstand kan leiden. 

Gefragmenteerde sturing in een relationeel netwerk 
Om in complexe governanceprojecten tot collectieve actie te komen worden 
het voeren van regie en het tonen van leiderschap als cruciale voorwaarden 
gezien. Het dilemma richt zich op de vraag wie deze leiderschapsrol op zich 
neemt. Ook de wijze waarop regie wordt gevoerd, heeft invloed op het tot stand 
komen van collectief handelen. Binnen de projectorganisatie van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is sprake van gefragmenteerde regie. Op drie verschillende 
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niveaus wordt regie gevoerd. De Liniecommissie regisseert de trekkers van de 
enveloppen, de trekkers van de enveloppen regisseren de projectleiders van 
gemeenten en het projectbureau verzorgt de regie over het gehele organisatie-
model. 
 Omdat de projectorganisatie niet beschikt over eigen bevoegdheden, 
juridische instrumenten of financiële middelen, is voor een inhoudelijke vorm 
van regie gekozen waar de nadruk ligt op overtuigen en verleiden van actoren. 
Regie wordt gevoerd door zwaarwegende maar niet-bindende adviezen 
te geven, door expertise en autoriteit in te schakelen of door inhoudelijk 
betrokkenheid bij het opstellen en formuleren van ruimtelijke plannen. De 
projectorganisatie laat zien dat zonder eigen bevoegdheden of middelen genoeg 
alternatieven voorhanden zijn om regie te voeren binnen integrale ruimtelijke 
projecten waarbij meerdere bestuurslagen betrokken zijn. 

De gefragmenteerde regie leidt ook tot problemen. Het is niet altijd duidelijk 
welke partij waar regie heeft. Hierdoor is het mogelijk dat er tegengestelde 
regie wordt gevoerd of juist elke vorm van regie ontbreekt. Deze problematiek 
komt het meest tot uitdrukking op enveloppenniveau. het adresseren van 
actoren met tegengestelde belangen vereist leiderschap competenties 
waardoor gezamenlijk, afgestemd handelen wordt gestimuleerd. Persoonlijke 
eigen-schappen van voorzitters en projectdirecteuren hebben een positief 
effect gehad op het bereiken van collectief handelen. De eigenschappen richten 
zich op een subtiele, ‘softe’, strategische vorm van ‘netwerken’. Binnen een 
complexe arena worden op de juiste momenten de juiste personen op de juiste 
toon aangesproken zodat keer op keer draagvlak wordt gevonden voor het lange 
termijn project.

Interne gerichte oriëntatie 
In een project waar verschillende actoren met uiteenlopende belangen bij 
betrokken zijn, moet veel afstemming en overleg plaatsvinden. Om dit overleg 
overzichtelijk, efficiënt en daadkrachtig te organiseren moeten actoren worden 
geselecteerd die een formele positie krijgen. Het dilemma richt zich op de 
vraag welke actoren ‘insiders’ en ‘outsiders’ van dit geïnstitutionaliseerde 
overleg worden. De projectorganisatie is bewust omgegaan met het dilemma 
welke actoren wel of geen positie kregen binnen de formele overlegstructuur. 
In de beginfase hebben zo veel mogelijk actoren een positie gekregen om 
het draagvlak voor het project te vergroten. De organisatie van het project 
heeft geprobeerd dit efficiënter te maken door het overleg op te knippen in 
een bipolaire overlegstructuur met beide andere actoren en agenda’s voor 
discussie. De provincies werden verantwoordelijk gemaakt als schakel. Doordat 
beide overlegniveaus andere actoren en een andere inhoud hebben, is er weinig 
afstemming.

De projectorganisatie Nieuwe Hollandse Waterlinie weet zich op lange termijn 
aan te passen aan politiek-maatschappelijke en projectinhoudelijke verande-
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ringen. Daarnaast is het project op leren ingesteld, wat blijkt uit meerdere 
tussentijdse reflecties, adviezen en onderzoeken. De aanpassingen aan het 
organisatiemodel hebben de posities van ‘insiders’ en ‘outsiders’ veranderd, 
niet iedere actor kreeg een rol binnen het geïnstitutionaliseerde overleg. 

Om tot collectief handelen te komen moet binnen de projectorganisatie veel 
overlegd en afgestemd worden wat leidt tot een intern georiënteerde projector-
ganisatie. Binnen de projectorganisatie blijkt het voor actoren lastig om kritisch 
naar elkaar te zien. Daarbij is weinig aandacht voor stakeholders buiten het 
geïnstitutionaliseerde organisatiemodel. Daarnaast worden dynamieken in het 
plangebied niet altijd waargenomen. Het gaat hier om activiteiten ontplooid 
door ondernemers, bedrijven of bewoners die bijdragen aan de doelstellingen 
van het project waarop aangehaakt of ingespeeld kan worden. Het meeliften en 
aanhaken op de bestaande dynamiek staat haaks op de interne bestuurs-ori-
entatie die nu wordt gevolgd: het zelf genereren en in gang zetten van nieuwe 
ontwikkelingen. In de loop der jaren is het netwerk van personen die aan de 
waterlinie werken of hebben gewerkt aanzienlijk gegroeid. Actoren weten elkaar 
op een directe of indirecte manier te vinden, weten wat de kwaliteiten van 
elkaar zijn en wisselen ervaringen uit. 

Tot slot
Het Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uniek ruimtelijk 
project, waarbij de landschappelijke en cultuurhistorische elementen van de 
waterlinie worden gebruikt om verschillende opgaven uit diverse sectoren met 
elkaar te verbinden in integrale plannen. Verschillende bestuursniveaus zijn 
betrokken en zijn in staat gebleken belangen tegen elkaar af te wegen en tot 
collectief handelen te komen. Wat dat betreft is de verwachting die is opgesteld 
in het theoretische hoofdstuk, niet uitgekomen. De actoren zijn ondanks de vele 
belangentegenstellingen in staat gebleken tot collectieve actie te komen.

Om binnen de bestuurlijk complexe situatie tot handelen te komen is een 
ingenieuze projectorganisatie ingesteld. Deze organisatie kent geen eigen 
bevoegdheden of strikte verdeling van probleemeigenaarschap, heeft geen 
eenduidige leider en werkt op basis van inhoudelijke afspraken, het creëren 
van een goede sfeer, het onderhouden van relaties en expertise. De projector-
ganisatie heeft resultaten geboekt: de inspanningen van de betrokken actoren 
worden steeds zichtbaarder. 

In dit eerste deel van het proefschrift is het collectief handelen van de actoren 
in het organisatiemodel onderzocht door te analyseren hoe actoren met vier 
dilemma’s zijn omgegaan. Analyse van de dilemma’s toont aan dat ondanks de 
innovatieve projectorganisatie, klassieke planningsproblemen blijven bestaan. 
Ten eerste blijkt de afstand tussen de centrale visie en lokale uitvoering groot 
te zijn. Ten tweede wordt het linieoverstijgende perspectief op een statische 
manier gebruikt en voelen lokale partijen te weinig prikkels om uit zichzelf te 
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handelen in lijn met het Linieperspectief. Ten derde is de organisatie – ondanks 
pogingen – intern georiënteerd en is de betrokkenheid van private partijen 
gering. Tot slot blijkt niet altijd duidelijk te zijn wie wanneer de regie heeft 
binnen het organisatiemodel. 

De verwachting dat de actie arena van het project de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie dermate veel actoren bevat met tegengestelde belangen dat zij niet 
in staat zijn om op een effectieve en efficiënte manier tot collectieve actie te 
komen kan grotendeels ontkracht worden. Het uitvoeren van het project lukt 
en leidt tot tastbare resultaten. Maar als kritisch wordt gekeken bestaan er 
mogelijkheden voor verbetering. De gekozen strategie heeft tot ruimtelijke 
resultaten geleid en is dus effectief gebleken, echter de efficiëntie van het 
handelen kan nog worden verbeterd. 


