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VOORWOORD D 

V O O R W O O R D D 

Ditt boek is ontworpen en ontstaan. Het begon met een thema: de veranderende 

positiee van de ruimtelijke ordening door de groeiende invloed van het milieube-

leid.. Dit thema is uitgewerkt in een onderzoeksontwerp. In de loop van de tijd is 

ditt ontwerp echter meermalen aangepast. De mogelijkheid om mee te schrijven 

aann het jubileumboek voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordeningg en Milieubeheer bood bijvoorbeeld een onverwachte excursie. 

Daarmeee is afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp. Het kwam het onder-

zoekk ten goede. Dit boek is zo niet alleen ontworpen maar in de loop van de tijd 

ookk ontstaan. De spanning tussen ontwerpen en ontstaan speelde nog op een 

tweedee manier een rol. Het oorspronkelijke onderzoeksontwerp bouwt namelijk 

voortt op onderzoek van anderen. Het onderzoeksprogramma Kiezen voor 

KwaliteitKwaliteit dat richting heeft gegeven aan veel onderzoek aan de voormalige vak-

groepp Planologie en Demografie van de Universiteit van Amsterdam bood die 

inbedding.. In dit programma stond het omgevingsbeleid van de overheid in het 

algemeenn en de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in het bijzonder cen-

traal.. Op sommige punten heb ik me er tegen afgezet. De vraagstelling van dit 3 

boekk en de invalshoek die is gekozen, zijn desondanks onlosmakelijk met het 

programmaa verbonden. Het onderzoek is dus ook in deze tweede zin niet alleen 

ontworpenn maar tegelijkertijd in een specifieke setting ontstaan. Beide dimen-

siess van de spanning tussen ontwerpen en ontstaan spelen bij elke intentionele 

activiteitt - en dus ook bij het overheidsbeleid - een rol. De consequenties van die 

constateringg voor de overheid worden in de komende hoofdstukken bekeken. 

Veell  mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Ik bedank 

inn de eerste plaats mijn promotores Andreas Faludi en Arnold van der Valk. Ze 

hebbenn met hun heldere stellingnames en uitgewerkte theorievorming een dui-

delijkee en stimulerende context geschapen waarin dit boek vorm kon krijgen. Ze 

hebbenn ook - elk op eigen wijze en in een eigen stijl - steun en vertrouwen gege-

venn wanneer ik mijn eigen weg zocht. De omgeving van het onderzoek is tevens 

bepaaldd door de andere onderzoekers binnen het genoemde onderzoeksprogram-

ma.. Olivier Lingbeek, Jochem de Vries, Wi l Zonneveld, Guido Wallagh en 

Willemm Korthals Altes hadden allen een belangrijke eigen rol. Ook bedank ik de 

overigee medewerkers van wat inmiddels de Amsterdam School for the 

Metropolitann Environment (AME) heet. In het bijzonder noem ik Willem Salet 

diee - oorspronkelijk zonder het zelf te weten - veel invloed kreeg op mijn 

gedachteontwikkeling.. Naast deze direct betrokkenen hebben ook anderen 

geholpen.. Een groot aantal studenten leverde een bijdrage aan het verzamelen 

vann het onderzoeksmateriaal. Verschillende mensen uit de beleidspraktijk wraren 

bereidd hun kennis te delen. Mij n nieuwe collega's van de Wetenschappelijke 

Raadd voor het Regeringsbeleid hielpen in de laatste fase. Robert Kloosterman 



O S T W O R P FNN I N ONTSTAAN ' 

wass een niet aflatende morele steun. Paul den Hoed leverde commentaar op het 

slothoofdstuk.. Simone Langeweg, Marja Nuijten en Melanie van Soolingen ver-

zorgdenn de uitgave van de tekst. Ik bedank hen allen. Vooral echter ben ik veel 

verschuldigdd aan diegenen die het leven in deze periode ook leuk lieten zijn. 

Bert,, Michiel en Tony, ik denk vooral aan jullie. 

Bartt Wissink 
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