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Slotbeschouwing

In dit proefschrift is vanuit drie verschillende theoretische perspectieven 
geanalyseerd hoe actoren in het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
tot collectieve actie zijn gekomen. In dit hoofdstuk wordt de centrale vraag 
beantwoord: 

Op welke manieren beïnvloeden de verschillende referentiekaders van 
en de diverse institutionele condities waarbinnen actoren handelen, de 
totstandkoming van collectieve actie en de daaruit voortkomende ruimtelijke 
resultaten?

De centrale vraag richt zich op de governance van het waterlinieproject. 
Beantwoording van deze centrale onderzoeksvraag is op ten minste twee 
manieren vernieuwend. 
 Ten eerste is in dit proefschrift nadrukkelijke aandacht besteed aan 
de relatie tussen de governance van het waterlinieproject en de ruimtelijke 
uitwerking hiervan. Dit onderzoek toont mede aan, dat de ruimtelijk-fysieke 
kenmerken van het vraagstuk de probleemdefinitie en de daaraan gekoppelde 
oplossingsrichting structureren. De herbestemming en het beheer van cultureel 
erfgoed zijn een typisch voorbeeld van een beleidsterrein waarin de overheid 
van oudsher een sterke, hiërarchische rol inneemt. Vanaf 1999, mede door de 
komst van de rijksnota Belvedere, is er het beleidsvoornemen om erfgoed-
vraagstukken in een governance-setting te transformeren en beheren. Welke 
gevolgen dit beleidsvoornemen heeft en tot welke ruimtelijke consequenties 
dit leidt, is nog nauwelijks op een gestructureerde wijze empirisch onderzocht. 
Dit onderzoek legt met de Nieuwe Hollandse Waterlinie als casus het verband 
tussen de governance en de structurerende werking van de ruimtelijke 
eigenschappen van het vraagstuk en de gevolgen van collectieve actie op deze 
ruimte.
 Ten tweede worden drie complementaire wetenschappelijke theorieën 
toegepast in dit proefschrift. Naast de institutionele actor benadering, worden 
theorieën  over framing en de totstandkoming van collectieve actie arrange-
menten gebruikt. Hoewel de theorieën uitgaan van verschillende premissen, 
laat dit proefschrift zien dat de diverse verklaringen voor de collectieve acties 
die zijn gevonden elkaar aanvullen. institutionele condities blijken bepaalde 
frames in de hand te werken en andersom kunnen frames specifieke instituties 
versterken of juist onder druk zetten. In dit hoofdstuk wordt dit verder uitgelegd 
door achtereenvolgens drie centrale conclusies te presenteren. Er wordt 
tevens gereflecteerd op de conclusies door wat meer afstand te nemen van de 
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onderzochte casussen en verbanden te leggen tussen de diverse toegepaste 
theorieën en de daaruit voortkomende onderzoeksbevindingen1. 

1. strategische regionale visie; tussen governance en hiërarchie.
De eerste hoofdconclusie is dat de strategische regionale visie, Panorama 
Krayenhoff, een statisch perspectief geworden is en gedurende het project door 
decentrale overheden is ervaren als een toetsingskader. Hoewel uit deel één 
van dit proefschrift blijkt dat het maken van een strategisch ruimtelijke visie 
zeer belangrijk is geweest om een constructieve interactie in de ingewikkelde 
actie arena te bewerkstelligen, is deze visie na vaststelling in 2004 voornamelijk 
gebruikt om lokale plannen te beoordelen.
 Het gebruik maken van een bovenregionaal plan dat op draagvlak kan 
rekenen van alle betrokken partijen om op deze manier bepaalde ruimtelijke (en 
cultuurhistorische) kwaliteiten te beschermen is een veel toegepaste strategie 
in het oplossen van planningsvraagstukken die worden gekenmerkt door 
uiteenlopende belangen tussen betrokken partijen die opereren op verschil-
lende schaalniveaus. Een voorwaarde is dat algemene regels worden geformu-
leerd die ruimte bieden voor verschillende handelingsopties in diverse lokale 
contexten. Hierdoor kunnen collectieve waarden beschermd worden terwijl 
rekening wordt gehouden met de situationele, lokale realiteit. De strategische 
opzet van de uitwerking van Panorama Krayenhoff voldoet aan dit criterium. 
Uit de analyse die is gedaan in het eerste deel van dit proefschrift blijkt echter 
dat het toetsen van lokale plannen tot weerstand leidde, niet om het feit dat 
het toetsen an sich werd verworpen door lokale stakeholders maar omdat de 
lokale praktijken te weinig gearticuleerd bleken te zijn in de regionale visie om 
in de dynamiek van verschillende lokale contexten een goede doorwerking te 
garanderen. De bovenregionale visie bleek niet (meer) te worden ondersteund 
door lokale partijen. Doordat de uitgangspunten van de regionale visie voorop 
werden gesteld in de uitvoeringsfase van het project, werd het vermogen 
beperkt om beloftevolle economische kansen te verbinden aan het waterli-
nieproject. Het waterlinieproject werd daarmee in de plan- en uitvoeringsfase 
gekenmerkt door een ‘inside-out’ benadering waarbij de interactie in de actie 
arena werd bepaald door overleg en afstemming tussen diverse overheidspar-
tijen.
 
Zowel de organisatorische achtergronden van de betrokken stakeholders, als 
de framing van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben invloed 
gehad op dit toetsende gebruik en de bijbehorende ‘inside-out’ patronen van 
collectieve actie. 
 De regionale visie is ontwikkeld met een sterk bewustzijn van de  
governance-setting waarin de actoren zich toentertijd bevonden. De 

1  In het volgende hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord. 
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wederzijdse afhankelijkheid, de tegengestelde belangen en de verdeeldheid 
van middelen en verantwoordelijkheden leidde ertoe dat partijen dichter bij 
elkaar moesten worden gebracht met een visionair document: Panorama 
Krayenhoff. Er kan geconcludeerd worden dat de thema’s erfgoed en landschap 
een uitermate verbindende rol hebben gespeeld om individuele belangen en 
doelstellingen te koppelen aan het waterlinieproject. Hoewel het bewustzijn 
van de netwerk governance-setting een belangrijk vertrekpunt was bij de start 
van het project, vertoont de collectieve actie in de periode ná de vaststelling van 
Panorama Krayenhoff in 2004 minder governance kenmerken. De visie is nadien 
gebruikt als toetsingskader en traditionele hiërarchische verhoudingen blijken 
na 2004 bepalend voor de interactie tussen de actoren. De strategische visie is 
niet meer aangepast sinds de vaststelling in 2004. Er zijn drie redenen waardoor 
de starheid en het toetsende gebruikt van de visie verklaard kunnen worden.

Ten eerste blijkt dat de betrokken ministeries en provincies en het Nationaal 
Projectbureau hun handelen en acties verantwoorden en rechtvaardigen door 
te verwijzen naar Panorama Krayenhoff. De collectieve waarden die beschermd 
moeten worden volgens de visie, zoals de openheid van het landschap, de 
eenheid van de waterlinie, de herkenbaarheid van het cultuurlandschap, en de 
toegankelijkheid van de forten en landschappen, vereisen regionale coördinatie.
 Deze coördinerende rol ligt, zoals in paragraaf 4.4 van deel één naar 
voren is gekomen, bij het Nationaal Projectbureau de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, het Kwaliteitsteam (onafhankelijk adviesorgaan) en de provinciale 
programma-managers. De inhoudelijke legimitatie voor het regisserende en 
toetsende handelen van deze actoren wordt door deze partijen gevonden in 
het bestuurlijk vastgestelde visionaire document (en de daaruit voortvloeiende 
bestuursovereenkomst en uitvoeringsprogramma’s). De raison d’être van het 
Nationaal Projectbureau is de borging van publieke waarden bij de vertaling 
van de visie in concrete ruimtelijke projecten. Op het nationaal projectbureau 
werd -gekscherend- naar Panorama Krayenhoff verwezen als de Bijbel van de 
waterlinie. De identiteit van het Nationaal Projectbureau was sterk verweven 
met de regionale visie. Het gebruik van het document kan dus verklaard worden 
door de rolverdeling binnen de projectorganisatie en de rechtvaardiging voor het 
handelen die uit het document werd gehaald. 

Ten tweede blijkt dat, bij de verdeling van middelen, de hiërarchische 
verhoudingen tussen actoren domineren. Gemeenten krijgen alleen financiering 
wanneer wordt voldaan aan de door de hogere overheid gestelde normen. 
Het interactiepatroon dat hieruit naar voren komt heeft nog veel kenmerken 
van inside-out redeneren. Het verdelen van publieke ‘waterliniemiddelen’ 
gebeurt op provinciaal niveau, zoals in paragraaf 4.1 van deel één naar voren 
is gekomen. Willen de lokale plannenmakers (gemeenten, waterschappen, 
particulieren) aanspraak maken op beschikbare publieke middelen, dan moet 
worden aangetoond dat het plan bijdraagt aan de regionale visie. Panorama 
Krayenhoff wordt op deze manier instrumenteel gebruikt om de beschikbare 
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middelen te verdelen. Dit is ook een belangrijke reden waarom de visie niet snel 
wordt aangepast. Dit zou betekenen dat de regels voor lokale plannenmakers 
worden aangepast terwijl het spel wordt gespeeld. 

Een derde reden waarom het strategische plan toetsend wordt gebruikt en niet 
is aangepast gedurende het project, heeft te maken met de fasering van het 
Nationaal Project de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De strategische visie is erg 
belangrijk geweest voor het verkrijgen van politiek en ambtelijk commitment 
betreffende welke richting de waterlinie zich zou kunnen ontwikkelen. Na deze 
fase van mobiliseren (zie paragraaf 4.2 van deel één) heeft men een bestuur-
sovereenkomst opgesteld en twee uitvoeringsprogramma’s. Hoewel tijdens 
de uitvoeringsfase in 2008-2015 wel pogingen zijn gedaan om Panorama 
Krayenhoff te actualiseren (omdat de visie begon af te wijken van politieke 
agenda’s en maatschappelijke dynamieken), is dit nooit werkelijkheid 
geworden. Redenen hiervoor waren dat het waterproject ‘al in de uitvoering zat’ 
en juist concrete resultaten moesten worden geboekt voor het afbrokkelende 
bestuurlijke commitment. Het politieke draagvlak voor het waterlinieproject 
moest continu worden bevochten en hiervoor was het belangrijk concrete 
resultaten te laten zien. De fasering van het project bood weinig ruimte om de 
strategische visie te actualiseren. Een gevolg hiervan is dat de legitimiteit die 
de bovenregionale actoren aan de visie ontleenden onder druk kwam te staan 
omdat nieuwe bestuurders en projectmedewerkers zich niet altijd herkenden in 
de ideeën van Panorama Krayenhoff (zij hadden immers de mobiliserende fase 
niet meegemaakt).

2. De arrangerende rol die overheidspartijen hebben ingenomen heeft 
aanbod-gedreven functies in de hand gewerkt.
De tweede hoofdconclusie richt zich op het gebruik van de forten. In dit 
proefschrift wordt een arrangeur gedefinieerd als de actor die de producent 
selecteert om aan de vraag van de consument te voldoen. In deel twee van deze 
dissertatie is geconcludeerd dat de betrokken overheidspartijen een arrange-
rende invloed hebben uitgeoefend op het gebruik en het beheer van de forten. 
Het gevolg is dat veel forten een aanbod-gestuurde functie hebben gekregen: 
de functie van het fort is bepaald door de overheid en sluit niet altijd even 
goed aan bij de maatschappelijke vraag. De meeste forten zijn herbestemd 
met een publieke, maatschappelijke, culturele of museale functie en zijn voor 
een breed publiek toegankelijk. De meeste gesloten militaire domeinen zijn 
hierdoor getransformeerd naar publieke ruimten. Echter, de exploitatie en het 
beheer van deze forten steunt door deze functies sterk op overheidssubsidies, 
zoals in hoofdstuk twee van dit proefschrift naar voren is gekomen. Er zijn drie 
verklaringen voor dit ruimtelijke resultaat. 
 
Ten eerste is er een dominant frame actief binnen de betrokken overheidspar-
tijen dat een sterke invloed heeft op de toekenning van functies. Een belangrijke 
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reden om forten tot publiek-maatschappelijke functies te bestemmen is dat het 
gaat om herbestemming van maatschappelijk erfgoed met cultuurhistorische 
waarden. De publieke middelen die zijn geïnvesteerd in het ondernemersklaar 
maken van de forten (restauratie en herontwikkeling), moeten bijdragen aan 
maatschappelijke doelen. Daarbij leeft de zorg bij de betrokken overheidspar-
tijen dat samenwerking met private ontwikkelaars ten koste zal gaan van de 
bescherming van belangrijke collectieve waarden; denk aan de landschappe-
lijke waarden en natuur- en erfgoedwaarden. Ook de borging van de algemene 
of publieke toegankelijkheid van de forten blijkt een belangrijke eis voor 
herbestemming: investeerders die de forten wilden kopen en toe-eigenen 
maakten hierdoor in praktijk minder kans op een vergunning. Een interessant 
resultaat uit de analyse van de Antwerpse fortengordel (zie paragraaf 6.3 in 
deel drie) is dat hier tegenover gesteld kan worden dat private forten beter 
toegankelijk kunnen zijn dan forten in publiek eigendom en exploitatie.  
 De publieke functie die wordt toegekend aan de waterlinie zoals dit naar 
voren komt in het empirische onderzoek naar de frames in paragraaf 4.3 van 
deel twee), is in feite een specifieke ruimtelijke vertaling hoe de waterlinie 
getransformeerd zou moeten worden. Hoewel de relatie tussen publieke 
waarden en de daaraan gekoppelde maatschappelijke functies in beleidsdocu-
menten naar voren wordt gebracht als een vanzelfsprekendheid, is het dat niet. 
Er had bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden voor het selectief commercieel 
exploiteren van een aantal forten om een deel van de opbrengsten te gebruiken 
voor het financieel ondersteunen van onrendabele (maatschappelijke) functies.

Een tweede belangrijke reden voor de sterk arrangerende rol van overheidspar-
tijen heeft te maken met de bouwfysische en ruimtelijke eigenschappen van 
de forten. Sommige forten zijn slecht bereikbaar, liggen ver af van stedelijke 
gebieden of vereisen dermate hoge investeringskosten en exploitatieop-
brengsten dat marktpartijen niet geïnteresseerd zijn om het fort te transfor-
meren en exploiteren. Wat hiermee samenhangt is dat de beschikbaarheid en 
besteding van publieke middelen arrangerend werkt. Op ambtelijk niveau kan 
binnen de publieke sector de druk worden gevoeld om publieke middelen die 
beschikbaar zijn te besteden (binnen bepaalde termijnen) aan het opknappen 
van forten. Dit werkte een mechanisme in de hand waarbij de restauratie-
opgave los is komen te staan van de exploitatie en beheeropgave. Dit betekent 
dat de forten ondernemersklaar werden gemaakt, terwijl op dat moment nog 
onduidelijk was welk type onderneming gebruik ging maken van het fort: 
hierdoor is het voorgekomen dat investeringen in het fort werden gedaan met 
publiek middelen die geen bijdrage leverden aan het uiteindelijke gebruik 
van het fort. De investeringen die al gedaan waren in het fort sloten bepaald 
gebruik van het fort uit, waardoor dit mechanisme een arrangerende werking 
heeft. Het feit dat binnen de publieke sector budgetten beschikbaar waren 
voor restauratie en herbestemming zorgt voor een relatief sterke positie 
van overheidspartijen tegenover investeerders en ontwikkelaars: inzet van 
financiële middelen uit de markt was niet strikt noodzakelijk om forten te 
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revitaliseren. Een valkuil hierbij is dat op locaties waar geen enkele marktpartij 
interesse heeft voor herontwikkeling (door bouwtechnische of ruimtelijke 
eigenschappen), functies gerealiseerd worden waarvan werd verwacht dat 
de markt ze zou realiseren. Aanbod-gedreven functies kunnen alleen worden 
gerechtvaardigd wanneer daar maatschappelijk en politiek draagvlak voor is, 
zoals voor het vredes- educatiecentrum in Utrecht.

Ten derde is het stapelen van eisen een belangrijke reden waarmee de arrange-
rende rol van overheidspartijen verklaard kan worden. Het stapelen van 
eisen, zoals naar voren is gebracht in paragraaf 3.1 van deel twee, betekent 
dat diverse overheidspartijen vanuit hun eigen belangen eisen stellen aan de 
herontwikkeling en het gebruik van een fort. Hoewel diverse overheidspartijen 
gedurende de looptijd van het project in toenemende mate terughoudender 
werden met het stellen van eisen, bleef het cumulatieve effect van de bij 
elkaar opgetelde eisen zorgen dat slechts een beperkt aantal private ontwikke-
laars of exploitanten aan deze eisen voldeden. De ondernemers die tegemoet 
kwamen aan de gestelde eisen hadden veelal een maatschappelijke, museale of 
educatieve achtergrond. De eisen die vanuit diverse overheidsdiensten werden 
gesteld werden niet altijd even goed gecoördineerd. In het empirisch onderzoek 
op het Eiland van Schalkwijk in deel twee van dit proefschrift komt naar 
voren dat ondernemers meer dan eens een verbindende rol innemen tussen 
overheidsdiensten, doordat zij de enige partij zijn die weten aan welke eisen 
hun plannen allemaal moeten voldoen. 
 

3. keuze voor collectief actie arrangement zelden bewust tot stand 
gekomen.
Op basis van literatuurstudie is in het derde deel duidelijk geworden dat 
collectieve actie arrangementen kenmerken kunnen hebben die geclassificeerd 
kunnen worden in de volgende drie categorieën: markt, hiërarchie en netwerk. 
Het gaat hier niet zozeer om de actor die arrangeert (zoals in hoofdconclusie 
twee besproken) maar om de conditionerende werking van het arrangement 
op de wijze waarop actoren tot gecoördineerd handelen komen. In paragraaf 
4.3 in het eerste deel van het proefschrift is duidelijk geworden dat de formele 
organisatiestructuur van het waterlinieproject wordt gedomineerd door 
intern overleg en afstemming tussen diverse overheidspartijen. Hoewel de 
invloed van hiërarchie en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 
actoren niet altijd helder is, en zelfs gekwalificeerd kan worden als ambigu, 
hebben hiërarchische relaties een belangrijke invloed gehad op de verdeling 
van middelen en het verlenen van toestemming voor ruimtelijke ontwikkeling 
(herbestemming). Dit was voornamelijk het geval in de perioden waarin werd 
gedecentraliseerd. Opvallend is dat de hiërarchische coördinatie binnen de 
actie arrangementen van de waterlinie organisatorisch is vastgeroest: de meest 
belangrijke beslissingen over de waterlinie zijn genomen in de vaste overleg- en 
besluitvormingsstructuur op zowel ambtelijk- als bestuursniveau. 
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Hoewel theorieën over collectieve actie arrangementen niet expliciet zijn over 
de criteria waarop de keuze van het arrangement moet worden gebaseerd, 
blijkt uit dit onderzoek dat de eigenschappen van het (ruimtelijk) probleem een 
belangrijke determinant kunnen zijn voor het bepalen welk actie arrangement 
moet worden gevolgd. De veelzijdigheid van de waterlinie betekent dat niet 
voor de gehele waterlinie één dominant arrangement kan worden gekozen: het 
behouden van cultuurhistorische waarden vereist -een of andere- betrokken- 
heid vanuit de overheid, via hiërarchie of netwerk. Dat geldt niet, of in ieder 
geval in mindere mate voor exploiteren van forten: de onrendabele top vereist  
wellicht (financiële) betrokkenheid vanuit de publieke sector, maar via markt- 
mechanismen zou de functie en exploitatie ook bepaald kunnen worden. In de 
Antwerpse casus van dit proefschrift is duidelijk geworden dat in Vlaanderen 
een grote variëteit is opgetreden aan collectieve actie arrangementen en de 
daarbij horende ruimtelijke uitwerkingen. De regie op ruimtelijke vraagstukken 
zoals de openheid van landschap, de instandhouding erfgoed, en het natuur- 
behoud- en beheer wordt in Vlaanderen op meer uiteenlopende wijze gearran-
geerd. Discussies over welk type ruimtelijke problemen op welke manier gearran- 
geerd zouden moeten worden zijn zelden gevoerd in de waterlinie. Op basis van 
het onderzoek in dit proefschrift zijn hiervoor twee redenen aan te voeren.

Ten eerste blijkt dat, vaak onbewust, wordt vastgehouden aan bepaalde 
routines en praktijken die gebaseerd zijn op hiërarchische verhoudingen tussen 
overheidspartijen en de afstand tussen markt en overheid. Deze routines zijn 
dermate georganiseerd in publieke organisaties dat het moeilijk is om deze 
te herkennen en daar bewust van af te wijken. De in deel twee geanalyseerde 
casus het Eiland van Schalkwijk toont aan dat ondanks de door gemeente 
Houten gekozen bottom-up strategie, collectieve actie arrangementen worden 
gedomineerd door hiërarchische verhoudingen tussen actoren. Omdat publieke 
middelen alleen aan publieke doelen mogen worden besteed, is in Schalwijk 
(zie paragraaf 3.2 in deel twee) de situatie is opgetreden waarin ondernemers 
wachtte op toestemming voor hun bottom-up plannen, terwijl de overheid 
middelen investeerde in aanbod-gestuurde functies zoals een kano-route 
(waarvoor overigens nog geen ondernemer was gevonden). Het aanleggen en 
ontwikkelen van recreatie voorzieningen in het gebied, zoals een kano-route, 
is een prima voorbeeld van een vraagstuk dat kan worden gearrangeerd door 
marktwerking. 
 Een andere incentive in het bottom-up-proces van de gemeente Houten is 
de cultuur van het samenwerken: de gemeente wilde dat de ondernemers in het 
gebied hun plannen op elkaar zouden afstemmen en moesten nadenken over 
een collectieve marketingstrategie. De ondernemers zaten hier echter niet op 
te wachten. De behoefte om een gebiedsgerichte overkoepelende strategie te 
maken komt vanuit de lokale overheid en past bij de manier waarop vanuit de 
publieke planningsdiensten naar een gebied wordt gekeken. De beleidsreflex 
om de lokale plannen te integreren in één overkoepelend plan is een voorbeeld 
van een ingesleten routine binnen de publieke sector.
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De tweede verklaring heeft te maken met hoe publieke en private actoren de 
frames van elkaar inschatten. In paragraaf 4.2 in deel twee van dit proefschrift 
is duidelijk geworden dat discussies over samenwerking tussen markt en 
overheid in de waterlinie worden gevoerd in de wij-zij these. Empirisch 
onderzoek naar de frames toont aan dat private en publieke partijen niet 
scherp zijn onder te verdelen in twee groepen die geheel tegengesteld over de 
waterlinie denken. Toch wordt hier in de praktijk wel naar gehandeld. Private 
partijen, en met name projectontwikkelaars, worden door overheidspartijen 
in dit project ingeschat als partijen die de maatschappelijke waarden van de 
waterlinie bedreigen. Dit is een belangrijke reden waarom het arrangeren door 
de markt niet als serieuze optie wordt gezien.

Slot 
De Belvedere-gedachte dat commerciële exploitatie van erfgoed de beheer- 
en onderhoudskosten voor de overheid kan doen laten verminderen is slechts 
deels waarheid geworden in het waterlinieproject. Forten blijken lastig 
commercieel te exploiteren door de ruimtelijke positionering en de fysieke 
eigenschappen van de gebouwen. Ook zijn de kosten voor het beheer en 
onderhoud op lange termijn niet altijd meegewogen in de beslissing welke 
type onderneming voor het fort het meest geschikt zou zijn. Het behouden van 
erfgoedwaarden en het beschermen van waardevolle natuur en landschapsele-
menten blijkt dominant te zijn geweest in de ruimtelijke ontwikkelingsopgave. 

De in het Belvedere beleid voorgestelde gebiedsgerichte aanpak van erfgoed- 
opgaven is in Panorama Krayenhoff vertaald naar het eenvoudige principe van 
verdichten aan de westzijde van de verdedigingslijn en het openhouden van 
het landschap aan de oostzijde. Terugverwijzend naar de theorie suggereert 
deze oost-west verdeling twee type collectieve actie arrangementen: markt (of 
netwerk) aan de westzijde en hiërarchie aan de oostzijde. De op de Belvedere- 
beleid gestoelde verwachting dat de herontwikkeling van de waterlinie kon 
plaatsvinden door PPS-constructies in een open, netwerkachtige governance 
setting, is niet uitgekomen. Van het idee dat de opbrengsten uit ruimtelijke 
ontwikkeling aan de westzijde konden worden gebruikt voor het revitaliseren 
van de fortengordel evenmin. Wat dat betreft heeft het behouden geprevaleerd 
boven het ontwikkelen.


