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INLE ID IN G G 

Nederlandd verandert snel. De kleinschalige agrarische samenleving van weleer 

heeftt zich ontwikkeld tot een welvarende internationaal georiënteerde maat-

schappij.. De bevolking is snel gegroeid en kreeg een gevarieerde samenstelling. 

Regionalee gedragspatronen zijn vervangen door nationale en internationale leef-

stijlen.. Nieuwe technologieën deden hun intrede. De toegenomen mobiliteit 

maaktee afstanden kleiner. Nieuwe bedrijven opereren in mondiale netwerken en 

oriënterenn zich op mondiale markten. Met de eenwording van Europa verliezen 

nationalee overheden aan gewicht. Een blik op de kaart van Nederland laat zien 

datt de ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor de omgeving. Door verstede-

lijkin gg is veel open ruimte verdwenen. Nieuwe infrastructuur doorsnijdt het res-

terendee landelijke gebied. De kwaliteit van het milieu is zorgwekkend. 

Dee betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij deze ontwikkelingen is groot. 

Problemenn leidden vrijwel steeds tot beleidsreacties. De overheid dirigeert bij-

voorbeeldd de aanleg van woonwijken, bedrijfsterreinen en infrastructuur en is 

betrokkenn bij spraakmakende projecten. Ook worden maatregelen getroffen voor 

natuurr en milieu en tegen overstromingen. In de loop van de twintigste eeuw 

heeftt de overheid zich zo opgeworpen als oplosser van problemen in de omge-

ving.. Het aantal plannen van deze 'organiserende' overheid is echter zo groot dat 

dee samenhang vaak zoek lijkt . Over dat probleem gaat dit boek. 

Dee aanleiding voor de aandacht voor de eenheid van het overheidsbeleid is een 

recentt debat over provinciale omgevingsplanning. In dit debat wordt geconsta-

teerdd dat de samenhang van het provinciale omgevingsbeleid onvoldoende is. 

Err zijn te veel plannen en de werkwijze op verschillende beleidsvelden varieert 

sterk.. Hierdoor worden gefragmenteerde oplossingen aangedragen voor de 

samenhangendee omgevingsproblematiek. In reactie op deze constatering woorden 

voorstellenn gedaan om het omgevingsbeleid beter te organiseren. Verschillende 

provinciess kondigen omvattende omgevingsplannen aan die afzonderlijke plan-

nenn vervangen. Met deze plannen zouden de provincies de omgevingsproblema-

tiekk beter kunnen oplossen. Het provinciale debat gaat dus over de eenheid van 

omgevingsproblemenn en het omgevingsplan wordt gezien als instrument om de 

aanpakk van deze problemen te verbeteren. 

Inn reactie op dit organisatorische pleidooi betoog ik in de komende hoofdstuk-

kenn dat planning niet alleen moet worden bekeken als instrument voor het 

oplossenn van vooraf gegeven problemen. Plannen vervullen ook een rol bij het 

benoemenn van die problemen en bij het in stand houden van dominante pro-

bleemdefinities.. Deze rol komt vanuit een institutionele blik in beeld. Met deze 

blikk worden de pleidooien voor provinciale omgevingsplannen in zijn histori-

schee en politieke context geplaatst. \ Iet pleidooi voor provinciale omgevings-

planningg blijk t dan een voorstel te zijn om op een nieuwre manier naar de werke-

lijkheidd te kijken. In plaats van een wereld met ruimtelijke problemen, milieu-
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problemenn en vvaterproblemen ontstaat een wereld met omgevingsproblemen. 

Hett debat over omgevingsplanning is vanuit deze blik geen organisatorisch debat 

overr het optimaliseren van beleidsinstrumenten maar een politiek debat over de 

constructiee van omgevingsproblemen met politieke gevolgen. De komende 

hoofdstukkenn maken die politieke gevolgen van de ogenschijnlijk organisatori-

schee voorstellen zichtbaar. De analyse illustreert zo de noodzaak van een aanvul-

lendee institutionele blik bij het denken over de overheid. 

Inn dit inleidende hoofdstuk werk ik de uitgangspunten voor de analyse van het 

provincialee debat uit. Eerst schetst paragraaf 1.1 de ontwikkeling van de organise-

rendee overheid. De 'ontdekking' van maatschappelijk problemen heeft steeds tot 

eenn reactie van de overheid geleid. Die overheid ontwikkelde zich zo tot pro-

bleemoplosserr van de moderne maatschappij. In de huidige pluriforme en dyna-

mischee maatschappij verloopt het doelgerichte overheidsoptreden echter steeds 

moeizamer.. Deze moeilijkheden vormen de achtergrond voor het debat over het 

provincialee omgevingsbeleid. In paragraaf 1.2 introduceer ik dit provinciale 

debat.. In paragraaf 1.3 verduidelijk ik het geconstrueerde karakter van de omge-

vingsproblematiek.. Vervolgens presenteert paragraaf 1.4 de twee blikken van 

waaruitt het debat kan worden bestudeerd. Naast een organisatorische blik waar-

inn de afstemming van overheidsbeleid als organisatorische opgave wordt beke-

kenn staat een complementaire institutionele blik die de politieke consequenties 

vann beleidsafstemming inzichtelijk maakt. Het overheidsoptreden moet vanuit 

beidee blikken worden beargumenteerd. Die constatering mondt in paragraaf 1.5 

uitt in een vraagstelling. Paragraaf 1.6 schetst tot slot de opbouw van het boek. 

1.11 DE O R G A N I S E R E N D E O V E R H E I D 

Dee moderne mens leeft in een georganiseerde maatschappij. We worden geboren 

binnenn een georganiseerde gezondheidszorg, genieten een opleiding aan diverse 

onderwijsorganisaties,, hebben een dienstverband bij verschillende arbeidsorga-

nisaties,, regelen onze vakantie bij een reisorganisatie, besteden onze vrije tijd bij 

commerciëlee amusementsbedrijven of sportorganisaties en brengt de laatste 

jarenn ondersteund door allerlei dienstverlenende organisaties door. Oudere 

beschavingenn kenden ook sociale verbanden zoals het gezin, de kerk en de staat 

maarr hun optreden had niet het doelgerichte karakter van de moderne associa-

ties.. Bovendien speelden organisaties niet eerder op zulke diverse terreinen zo'n 

grotee rol. Deze inkapseling van het maatschappelijk leven in organisatorische 

verbandenn vond in de loop van de twintigste eeuw steeds sneller plaats en hangt 

zoalss zal blijken samen met het moderniseringsproces. Onder invloed van dat 

process werd de overheid steeds meer gezien als doelgerichte organisatie die 

gesteundd door de kennis van de toegepaste sociale wetenschappen maatschappe-

lijk ee problemen moet oplossen en daartoe ook in staat werd geacht. 

Aann de ontwikkeling van deze 'organiserende' overheid ging een lang proces 

vooraf.. De Nederlandse eenheidsstaat ontstond aan het slot van de achttiende 

eeuw.. Met de grondwet van Thorbecke uit 1848 kreeg deze staat het karakter van 



eenn klassieke rechtsstaat - een staat waarin het bestuur onderworpen is aan het 

recht.. Oorspronkelijk waren de bevoegdheden van de overheid terughoudend 

geregeld.. Er werd verondersteld dat een onbelemmerde concurrentie zou leiden 

tott een rechtvaardige samenleving (Burkens e.a. 1994: 21). Onder invloed van het 

democratiseringsprocess werden de eisen van de sociaal zwakkeren echter steeds 

duidelijkerr verwoord en gehoord. Hierdoor kwam het geloof in de rechtvaardig-

heidd van de resultaten van een onbelemmerde concurrentie onder druk te staan 

(ibid:: 23). De uitgangspositie van mensen bleek ongelijk te zijn. Naast de bescher-

mingg van fundamentele rechten trachtte de overheid daarom in de loop van de 

twintigstee eeuw met diverse maatregelen gelijke kansen te creëren. Het over-

heidsoptredenn was steeds meer gericht op het ontwerpen van een gewenste 

maatschappij.. De verzorgingsstaat was het resultaat. 

Dee groeiende overheidstaak was vooral het gevolg van het succes van de over-

heidd om concrete doelen te bereiken. De 'slechte' overheid werd vervangen door 

eenn 'goede' overheid die met steun van grote groepen van de bevolking sociale 

gelijkheidd creëerde. Hierbij werden steeds afzonderlijke maatschappelijke pro-

blemenn onderscheiden en op grond van onderzoek van oplossingen voorzien. 

Dee overheidsbemoeienis groeide in twee periodes van expansie van de late jaren 

veertigg tot de vroege jaren vijfti g en van het midden van de jaren zestig tot het 

beginn van de jaren zeventig sterk (De Swaan 1989: 229). Oorspronkelijk was de 

overheidd in staat om de beloften waar te maken. De autoritaire en hiërarchische 

bestuursstijll  - een bestuursstijl waarbij de overheid als centrale coördinerende 

instantiee optreedt - was in de naoorlogse industriële klassenmaatschappij waarin 

relatieff  grote consensus over doeleinden en een relatieve uniformiteit van waar-

denn en normen bestond betrekkelijk succesvol. Corporatistische arrangementen 

enn verzuilde structuren boden hierbij de mogelijkheid om op basis van samen-

werkingg tussen elites de relatief geringe pluriformiteit te kanaliseren (Van 

Montfortt 1995: 79). 

Inn de loop van de jaren zestig begonnen de problemen zich echter af te tekenen. 

Mett de toenemende maatschappelijke complexiteit en het groeiende takenpakket 

vann de overheid nam de zorg over de samenhang van het overheidsbeleid toe. 

Menn begon te onderkennen dat 'de' overheid zich had ontwikkeld tot een zeer 

gefragmenteerdee organisatie - een samenstel van ondernemingen met elk eigen 

doelstellingen,, middelen en culturen (Kreukels &. Simonis 1988: 14). De gebrek-

kigee samenhang was om twee redenen ongewenst. Enerzijds is het overheidsop-

tredenn alleen rechtvaardig en geloofwaardig als verschillende maatregelen elkaar 

niett tegenspreken.' Anderzijds schaadt een gebrekkige samenhang de effectiviteit 

vann het overheidsoptreden. Oorspronkelijk werd de gebrekkige samenhang 

opgevatt als een bestuurstechnisch probleem waarvoor dus ook bestuurstechni-

schee oplossingen werden gezocht. Verschillende commissies - onder meer de 

commissiess De Wolff, Van Veen en Vonhoff- deden aanbevelingen om de 

samenhangg van het beleid te vergroten. Planning en coördinatie werden daarbij 

steedss als oplossing naar voren geschoven. Het tij bleek hiermee echter moeilijk 

tee keren. Spoedig ontstond dan ook het vermoeden dat de afstemmingsproble-
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menn geen interne bestuursproblemen waren maar een fundamentelere oorzaak 

haddenn (Van der Pot e.a. 1995: 538). 

Aann het einde van de jaren zeventig werd de kritiek op het functioneren van de 

organiserendee overheid luider en diverser. De ambtelijke machine begon achter 

tee lopen bij de gegroeide verwachtingen van bestuur en publiek. Met de toene-

mendee diversiteit van de samenleving - individualisering en het wregvallen van 

klassen,, globalisering en economische differentiatie - en de groeiende welvaart 

vertroebeldee de duidelijkheid over doelstellingen. De besluitvormingsprocedu-

ress van de moderne verzorgingsstaat boden steeds minder grip op de complexere 

enn ongrijpbaardere maatschappij (Rehg 1996: ix). Doordat de effectiviteit van het 

overheidsbeleidd hiermee terugliep nam de tevredenheid over de overheid af. 

Nett als in andere landen raakte de verzorgingsstaat in een crisis (Van Doorn & 

Schuytt 1978; De Beus & Van Doorn 1984). Er werd gewezen op de negatieve 

kantenn van het omvangrijke ambtelijke apparaat en met het slechtere economi-

schee klimaat nam de zorg over het financieringstekort toe. Uiteindelijk werd 

hierdoorr in de jaren tachtig gebroken met de trend van de toenemende over-

heidszorgg (Kreukels &. Simonis 1988: 21). Het eerste kabinet Lubbers bepleitte 

eenn terugtredende overheid en concretiseerde dit met een aantal 'Grote 

Operaties'' (Geelhoed 1983: 68-73). 

Dee toenemende kritiek op de organiserende overheid heeft inmiddels op een 

aantall  beleidsterreinen tot ingrijpende wijzigingen geleid.2 In plaats van een uni-

formee benadering van het diverse beleid vanuit één sturingscentrum wordt de 

positioneringg van overheid en maatschappij nu per beleidsveld met specifieke 

arrangementenn ingevuld (Salet 1994: 125). Planning, coördinatie en beleidsanaly-

see zijn als algemene oplossing vervangen door een gespreid en geleed bestuur 

waarbijj  ruimte wordt gelaten voor eigen initiatieven en risico's van maatschap-

pelijkk organisaties (Kreukels 1989: 146). Tegelijkertijd laten recente pleidooien 

voorr een interactieve overheid zien dat de overheid bij de aanpak van veel maat-

schappelijkee problemen nog steeds een belangrijke rol krijgt toebedeeld. Vooral 

dee zorgwekkende situatie van het milieu maakt volgens velen het belang van een 

blijvendee sterke overheid duidelijk. Een actuele bijdrage over het optreden van 

dee overheid moet zich positioneren ten aanzien van deze veranderingen. De pro-

blemenn van de organiserende overheid vormen dan ook de achtergrond van het 

debatt over provinciale omgevingsplanning. 

1.22 PROVINCIAAL OMGEVINGSBELEID 

Dee ontwikkeling van de organiserende overheid en de daarbij geconstateerde 

problemenn zijn terug te zien bij het optreden ten aanzien van de omgeving. De 

overheidd kreeg in de twintigste eeuw verschillende taken met betrekking tot dit 

onderwerp.. Hierbij zijn rond gesignaleerde problemen verschillende beleids-

veldenn ontstaan. Vanouds was de overheid al betrokken bij de strijd tegen rivier-

enn zeewater. Bovendien speelt de overheid sinds lang een rol bij de aanleg van 

infrastructuur.. Met de groeiende invloed van de overheid werd het takenpakket 



tenn aanzien van de omgeving sterk uitgebreid. Eerst nam de overheid onder het 

regimee van de ruimtelijke ordening de taak op zich om te zorgen voor een goede 

inrichtingg van het land. Recent is het takenpakket verder uitgebreid met de 

milieuzorgg en natuurontwikkeling. Het valt dus op dat het overheidsoptreden in 

tegenstellingg tot de heroriëntatie op verschillende andere beleidsvelden hier niet 

fundamenteell  is veranderd. Er zijn in de jaren tachtig zelfs nog afzonderlijke 

planningstelselss voor milieubeleid en waterbeleid ontstaan. Wel zijn bij Rijk, 

provinciee en gemeenten vraagtekens gerezen over de samenhang van de ver-

schillendee plannen voor wat inmiddels het 'omgevingsbeleid' wordt genoemd. 

Diee vraagtekens staan in het debat over provinciale omgevingsplanning centraal. 

Dee provinciale overheid heeft bij het beleid ten aanzien van de omgeving een 

belangrijkee rol. Vanuit een nadruk op het regionale karakter van de problematiek 

kregenn de provincies een spilfunctie. De omgevingszorg vormt dan ook een van 

dee belangrijkste provinciale taken. Oorspronkelijk stond bij deze zorg het streek-

plann - het ruimtelijke ordeningsplan dat met de Wet op de ruimtelijke ordening 

(1962)) haar huidige wettelijke vorm kreeg - centraal. Dit plan zou zowel het 

diversee provinciale beleid als het beleid van verschillende overheidsniveaus met 

elkaarr moeten verbinden. Integratie - zowel horizontaal als verticaal - werd 

daarmeee een van de kerntaken van de provinciale ruimtelijke ordening (Mastop 

1984:: 68; De Gier 1993: 76-79). De ruimtelijke ordening raakte zodoende direct 

verbondenn met de in de vorige paragraaf beschreven pogingen om middels plan-

ningg de samenhang van het overheidsbeleid te verbeteren. In de loop van de 

jarenn zeventig groeide echter de teleurstelling over de uitvoering van streek-

plannen.. Bovendien groeide het belang van milieubeleid en waterbeleid. 

Dee streekplanning verloor hierdoor zijn centrale positie (Mastop 1985). 

Dee veranderende positie van de ruimtelijke ordening werd aan het einde van de 

jarenn tachtig onderstreept met de wettelijke regeling van een provinciaal milieu-

beleidsplann en een waterhuishoudingsplan naast het streekplan. De integrerende 

roll  van de ruimtelijke ordening kwam ter discussie te staan. De totstandkoming 

vann de als 'concurrerend' bestempelde plannen vormde de aanleiding om na te 

denkenn over de samenhang tussen de betrokken beleidsvelden. Het aantal 

milieumedewerkerss was sterk toegenomen zodat naast de beleidsdienst voor 

ruimtelijkee ordening en de provinciale waterstaat een omvangrijke milieuorgani-

satiee ontstond met een eigen cultuur en werkwijze. De provinciale overheid 

bleekk een verkokerde organisatie waarbinnen tussen de beleidsdiensten moei-

zaamm wordt gecommuniceerd. Bovendien bestonden op de verschillende 

beleidsveldenn afzonderlijke uitvoeringsorganisaties. Bij de totstandkoming van 

hett planningstelsel voor het milieubeleid werd dit probleem gesignaleerd. 

Mett behulp van een wettelijke constructie - het later nog te bespreken haasjc-

ouer-springenouer-springen - dacht men een afdoende oplossing te bieden. Die methode func-

tioneertt in de praktijk echter niet goed (De Gier 1989; Kuijpers &. Glasbergen 

1990:: 116). Het probleem van de eenheid van het provinciale beleid krijgt hier-

doorr de laatste jaren steeds meer aandacht. 



Alss gevolg van deze ontwikkeling ontstond in de provinciale praktijk en in de 

literatuurr een debat over de samenhang van het provinciale omgevingsbeleid. 

Inn dit debat staat de relatie tussen de verschillende plannen centraal. Met het 

begripp omgevingsbeleid wordt hierbij benadrukt dat er in plaats van afzonder-

lijk ee ruimtelijke, milieu- en waterproblemen sprake is van een samenhangende 

omgevingsproblematiek.. De beleidsvelden hebben immers betrekking op een 

gezamenlijkk object - de fysieke omgeving - en moeten dus ook in samenhang 

wordenn bezien. De organisatie van de omgevingsplanning wordt nu mede naar 

aanleidingg van die redenatie tegen het licht gehouden. Hierbij wrordt onder meer 

dee optie van een omvattend omgevingsplan - als alternatief voor de bestaande 

strategischee plannen of als voorloper daarvoor - in beschouwing genomen. Dit 

plann wordt naar voren geschoven als instrument om de gefragmenteerde aanpak 

vann de omgevingsproblematiek te verhelpen. De 'oude' organisatorische oplos-

singg voor de gebrekkige samenhang van het optreden van de organiserende over-

heidd uit de jaren zestig en zeventig - omvattende planning - lijk t zodoende in dit 

debatt weer van stal te worden gehaald. In vrijwel alle provincies is zoals zal blij -

kenn besloten tot het opstellen van een omgevingsplan. In de komende hoofd-

stukkenn worden de argumenten voor die keuze bekeken. 

Ikk bekijk het debat over provinciale omgevingsplanning. De aanleiding voor het 

debatt ligt vooral bij concrete organisatorische problemen. De communicatie 

tussenn beleidsdiensten blijk t bijvoorbeeld slecht en het grote aantal plannen 

maaktt het beleid onduidelijk. Nu spreekt het voor zich dat men zich in de prak-

tij kk zorgen maakt over de gebrekkige samenhang van het beleid. Het zijn prakti-

schee problemen die om een oplossing vragen. Het uitgangpunt van de komende 

hoofdstukkenn is echter dat de wenselijkheid van een omgevingsplan met een 

verwijzingg naar deze praktische problemen niet afdoende kan worden beargu-

menteerd.. De keuze voor provinciale omgevingsplanning heeft namelijk verrei-

kendee gevolgen. Het is feitelijk een voorstel tot het afschaffen van de geïnstitu-

tionaliseerdee vormen van planning ten gunste van een nieuwe aanpak. De gevol-

genn van die keuze dienen volledig in beeld te komen. Er moet bijvoorbeeld meer 

aandachtt worden besteed aan de relatie met vergelijkbare debatten bij Rijk en 

gemeenten.. Bovendien vindt op het moment een afzonderlijke discussie plaats 

overr het ruimtelijk planningstelsel die zeer relevant lijk t (Rijksplanologische 

Dienstt 1996a; W RR 1998). Ook de geschetste tekortkomingen van de organise-

rendee overheid en de gebleken beperkingen van omvattende overheidsplanning 

moetenn bij het debat worden betrokken. De argumentatie over de keuze voor het 

omgevingsplann moet met andere woorden op een fundamenteler niveau worden 

gevoerd. . 

OMCEVINCSPROBLEME NN ALS CONSTRUCTIES 

Ikk kies als uitgangspunt voor mijn analyse van het provinciale debat dat omge-

vingsproblemenn en de wereld waarin die ontstaan constructies zijn. Deze con-

structivistischee stellingname zet zich aftegen een realistische werkelijkheids-

opvatting.. Vanuit de realistische opvatting wordt foutief verondersteld dat de 



werkelijkheidd - en de problemen die zich daarin voordoen - onafhankelijk van 

dee waarnemer bestaan en dat ze door het doen van 'goed' onderzoek kunnen 

wordenn 'ontdekt'. Er wordt dus verondersteld dat er een onderscheid kan worden 

gemaaktt tussen de werkelijkheid als object en het waarnemende subject dat deze 

werkelijkheidd bestudeert. Als alternatief voor dit 'subject-object' schema stelt de 

constructivistischee invalshoek dat de wrereld en de problemen die daarin bestaan 

wordenn geconstrueerd in interacties (Kunneman 1986: 15-38). Deze constatering 

heeftt grote consequenties voor het denken over overheidsbeleid. Het impliceert 

datt het idee dat maatschappelijke problemen 'gewoon' kunnen worden onder-

zochtt en beschreven van de hand wordt gewezen. Maatschappelijke problemen 

wordenn eerst geconstrueerd in sociale processen tussen overheid en maatschap-

pijj  voordat ze kunnen worden onderzocht en opgelost. Vanuit een constructivis-

tischee stellingname staat dus de vraag centraal hoe de werkelijkheid wordt 

geconstrueerd,, waarom bepaalde zaken daarmee als een probleem worden 

gezien,, welke actoren daarbij een rol spelen en - zo zal blijken - welke macht 

daarmeee impliciet of expliciet wordt uitgeoefend. Aangezien de totstandkoming 

vann wrerkelijkheidsconstructies binnen het politieke systeem in argumentaties 

plaatsvindtt impliceert deze stellingname een discursieve analyse. In de komende 

hoofdstukkenn maak ik daartoe gebruik van het discoursanalytische kader van 

Hajer(i995).. 15 

Dee noodzaak van een constructivistische analyse van overheidsbeleid kan het 

bestt worden verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. Ik gebruik daarvoor de 

discussiee over de verhoging van rivierdijken.̂  In februari 1995 steeg het water in 

dee uiterwaarden van de Maasvallei. Een groot aantal woningen in de Limburgse 

rivierbeddingg kwam onder water te staan. Een overstroming van de Betuwe kon 

tee nauwer nood worden afgewend. Uit voorzorg werd de bevolking inderhaast 

geëvacueerd.. De gebeurtenis leidde tot een reeks kritische vragen aan het adres 

vann de overheid. Hoe kon het dat die overheid de voorgaande jaren zo noncha-

lantt was omgegaan met het overstromingsgevaar? Het was toch al langer bekend 

datt de Nederlandse rivierdijken nauwelijks hoog genoeg waren? Hoe kon het 

bovendienn dat diezelfde overheid huizen had laten bouwen op plaatsen in de 

Maasvalleii  waar dat met het oog op overstromingsgevaar helemaal niet mocht? 

Dezee vragen werden plotseling geopperd na het ontstane overstromingsgevaar. 

Mett die gebeurtenis trad in het spreken over de verhoging van de rivierdijken tal 

vann veranderingen op. De overheid werd van een bedreiger van het waardevolle 

cultuurlandschapp van het rivierenland een lakse dijkenbouwer. De overheid 

werdd bovendien van een vervelende sta in de weg bij de aanleg van huizen in de 

Maasvalleii  een lakse toezichthouder die woningbouŵ  op onverantwoorde plaat-

senn toestaat. Onder invloed van het dreigende overstromingsgevaar werd de 

wereldd dus op een nieuwe manier geconstrueerd en werden nieuwe vragen 

gesteld. . 

Dee veranderde werkelijkheidsconstructie ging samen met een plotseling zeer 

daadkrachtigee besluitvorming over de ophoging van de Nederlandse rivierdijken. 

Dee eerst zo belangrijke cultuurhistorische waarde van het dijkenlandschap 
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vormdenn opeens geen noemenswaardige belemmering meer. Het verduidelijkt 

dee belangrijke rol van de manier waarop de werkelijkheid en de problemen daar-

inn worden geconstrueerd. Waar in de discussie over de verhoging van de Neder-

landsee rivierdijken eerst de vernietiging van cultuurlandschappen als probleem 

werdd gezien, daar werd dit na de precaire situatie van februari het overstromings-

gevaar.. De manier waarop beleidsproblemen worden benoemd hangt dus samen 

mett een breder kader van waaruit een beeld wordt geschetst van wat de werke-

lijkheidd is. Beleidsproblemen zijn met andere woorden constructies. Wat precies 

alss probleem wordt gezien, hangt af van de positie van de beschrijver. Zo is 

Schipholl  voor een bewoner van Zwanenburg iets anders dan voor een vakantie-

gangerr op weg naar Maleisië. Datgene waaraan aandacht wordt besteed, wordt 

bepaaldd door deze posities van de beschrijver. Door de herdefiniëring van de 

beleidsproblematiekk veranderde bovendien niet alleen de waardering voor de 

overheid,, maar ook het handelen van deze overheid. Binnen de kortste keren was 

dee beslissing tot verhoging van de dijken genomen. De manier waarop de werke-

lijkheidd wordt geconstrueerd en de probleemdefinities die daaruit voortkomen 

blijkenn dus consequenties te hebben voor de uitkomsten van de besluitvorming. 

Dee analyse van het overheidsbeleid moet zoals een groeiend aantal auteurs bena-

druktt beginnen bij die constatering (Edelman 1988; March & Olsen 1989; 

Schwarzz &. Thompson 1990; Fischer & Forester 1993; Faludi & Van der Valk 

1994;; Hajer 1995; Macnaghten & Urry 1998). 

Ikk bestudeer in de komende hoofdstukken mede in navolging van de analyses 

vann de genoemde auteurs het debat over provinciale omgevingsbeleid vanuit een 

constructivistischee invalshoek. Dit debat gaat zoals gezegd over de relatie tussen 

verschillendd beleid met betrekking tot de omgeving zoals het ruimtelijke beleid, 

hett milieubeleid en het waterbeleid. Er wordt benadrukt dat de maatregelen op 

dezee beleidsvelden veel met elkaar te maken hebben. Ze hebben namelijk een 

gezamenlijkk object - de fysieke omgeving - en zijn allemaal gericht op het oplos-

senn van 'omgevingsproblemen'. De verschillende beleidsvelden maken dus deel 

uitt van een omvattend omgevingsbeleid. Aangezien het object van dit beleid - de 

omgevingg - een samenhangend geheel vormt moeten er ook integrale omge-

vingsplannenn komen om de problemen ten aanzien van deze omgeving afdoende 

tee kunnen aanpakken. Ik onderzoek deze argumentatie als het resultaat van een 

'omgevingsdiscours'.. Met dit discours wordt een wereld geconstrueerd met 

omgevingsproblemen.. Deze typering betekent niet dat omgevingsproblemen 

geenn 'echte' gevolgen hebben. Natuurlijk sterven er bomen door zure regen; 

natuurlijkk sterven er vissen door vervuild water; en natuurlijk veroorzaken laag 

overvliegendee vliegtuigen echt lawaai. Omgevingsproblemen hebben dus reële 

effecten.. De constatering echter dat deze problemen deel uitmaken van één 

samenhangendee problematiek is wel een constructie. De gevolgen van die con-

structie,, de handelingen die het veroorzaakt, de groepen die zich ermee hebben 

verbonden,, de politieke effecten die dit heeft en de consequenties die hieruit 

voorr het overheidsoptreden kunnen worden getrokken staan in de komende 

hoofdstukkenn centraal. 

L L 
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1.44 DE O R G A N I S A T O R I S C H E EN DE I N S T I T U T I O N E L E BL IK 

Dee constructivistische werkelijkheidsopvatting bepaalt het uitgangspunt van dit 

boek.. Vanuit dit uitgangspunt kunnen twee manieren worden onderscheiden om 

dee overheid en de maatschappij in het algemeen en het provinciale debat over 

omgevingsbeleidd in het bijzonder te bekijken (tabel 1.1). Naast een organisatori-

schee blik staat een institutionele blik. Vanuit de organisatorische blik wordt 

geabstraheerdd van de historische ontwikkeling waarin de omgevingsproblemen 

enn de actoren die bij de oplossing van deze problemen zijn betrokken als con-

structiess tot stand zijn gekomen. Het geconstrueerde karakter van de werkelijk-

heidd wordt dus tussen haakjes geplaatst. De gegeven wereld bestaat uit een ver-

zamelingg doelgerichte actoren die vanuit hun vooraf gegeven belangen handelen. 

Dezee actoren zetten vanuit hun doelen bewust middelen in en handelen calcule-

rendd ten aanzien van normen in het algemeen en wetten in het bijzonder. Het 

doelgerichtee ontwerpen van oplossingen staat centraal. De vraag of de overheid 

alss organisatie maatschappelijke problemen in de gegeven situatie kan oplossen 

iss richtinggevend. Er zijn met andere woorden problemen - en hoe lossen we die 

op?? Plannen worden bekeken als instrumenten die hieraan een bijdrage kunnen 

leveren.. Wetenschappers richten zich vanuit een 'technische' rol op de manieren 

waaropp de politieke gestelde doelen binnen de aangereikte probleemdefinities 

kunnenn worden bereikt (De Vries 1995: 171-175). De afstemming van het beleid 

wordtt als bestuurstechnische opgave opgevat. 

Tabell  1.1 

overheid d 

planning g 

afstemming g 

werkelijkheid d 

roll wetenschap 

Twee e perspectieve nn op overhei d 

organisatorisch ee bli k 

organisatie e 

instrument t 

bestuurstechnisch h 

gegeven n 

technisch h 

en n belei d d 

institutionel ee bli k 

institutie e 

institutionelee praktijk 

politiek k 

constructie e 

cultureel l 

Vanuitt de institutionele blik wordt geconstateerd dat aan het organiseren van 

oplossingenn een ander proces vooraf gaat. Met deze blik wordt niet het geconst-

rueerdee karakter van de werkelijkheid maar de wens om problemen op te lossen 

tussenn haakjes geplaatst. Nu wordt bekeken in welke historisch gegroeide prak-

tijkenn maatschappelijke problemen en de daarbij betrokken actoren en hun 

belangenn zijn ontstaan. Waarom worden problemen dus als omgevingsproble-

menn benoemd, waarom benoemen actoren hun belangen bij deze problemen op 

eenn bepaalde manier, waarom wordt de samenhang van deze problemen bena-

druktt en welke politieke effecten heeft dit? De overheid wordt onderzocht als 

eenn institutie die is verbonden met een specifieke constructie van de werkelijk-

heid.. Er wordt bekeken hoe samenvalt met de dominantie van bepaalde groepen 

doorr hun beschikking over middelen en met breder gedeelde normen die als juist 

wordenn aanvaard. Planning draagt als praktijk bij aan de instandhouding van 

werkelijkheidsconstructies.. Het creëren van een samenhangend beleid is een 

politiekk proces waarbij nieuwe werkelijkheidsconstructies worden geïntrodu-



ccerdd met alle politieke gevolgen van dien. De wetenschap reflecteert vanuit een 

'culturele'' rol op het overheidsoptreden in deze geconstrueerde wereld (ibid). 

Ikk betoog dat beide invalshoeken in een passende argumentatie tot hun recht 

moetenn komen. De titel van dit boek - ontworpen en ontstaan - symboliseert de 

perspectievenn en hun complementaire karakter. 

Zijdcrveldss (1974: 17-38) analyse van de sociologische theorievorming biedt een 

goedee opstap voor een nadere verduidelijking van het onderscheid tussen de 

organisatorischee en institutionele blik. Zijderveld onderscheidt zelf een organi-

satiesociologischh perspectief op de werkelijkheid van een cultuursociologische 

invalshoek.. In het organisatiesociologisch perspectief staan de fenomenen orga-

nisatiee en organiseren centraal. Zijderveld (ibid: 22) omschrijft organisaties als 

"formelee structuren die als middelen gebruikt worden om in collectieve acties 

bepaaldee doeleinden te realiseren". Vanuit de organisatiesociologie wordt de 

wereldd bekeken als een verzameling doelrationele organisaties. Dit komt dus 

overeenn met de geschetste organisatorische blik. Een fabriek, de kerk, de univer-

siteitt en de overheid worden als doelrationele organisaties onderzocht. Deze 

invalshoekk is in de loop van de twintigste eeuw de sociale theorie in het alge-

meenn en het denken over de overheid in het bijzonder gaan domineren. Vanuit 

dezee invalshoek worden de verschillende beleidsdiensten die bij het provinciale 

debatt zijn betrokken opgevat als doelrationele organisaties die zich richten op het 

oplossenn van problemen. Deze beleidsdiensten w-orden opgevat als instru-

mentenn in handen van de politiek. De organisatorische invalshoek geeft volgens 

Zijderveldd een nuttige maar ook partiële beschrijving van de werkelijkheid. Door 

dee eenzijdige aandacht voor doelgerichte aspecten van associaties wordt de 'cul-

turelee factor' verwaarloosd (Zijderveld 1983). 

Omm deze eenzijdige aandacht te corrigeren werkt Zijderveld (1973a; 1974; 1983; 

1987)) met een verwijzing naar klassieke sociologen als Durkheim en Weber een 

aanvullendd cultuursociologisch perspectief uit. Dit perspectief komt overeen met 

dee geschetste institutionele blik. De cultuursociologie beschouwt het maatschap-

pelijkk handelen vanuit een institutioneel gezichtspunt. Zijderveld (1974: 24} 

omschrijftt een institutie als een traditioneel handelingspatroon dat aangeeft hoe 

menn zich dient te gedragen om begrijpelijk, zinvol en effectief te handelen. Aan 

eenn institutie zitten dus de aspecten van traditionele normen en waarden vast. 

Zijderveldd (1974: 19-21; 1983: 56) benadrukt ook de verbondenheid van instituties 

mett betekenissen. Werkelijkheidsinterpretatie en -constructie zijn historisch 

gegroeidee verschijnselen. Een cultuursociologisch perspectief valt daarom samen 

mett een kennissociologische invalshoek. Hajer (1995: 264) stelt zoals nog zal blij -

kenn op een vergelijkbare manier de institutionele inbedding van 'discoursen' in 

praktijkenn centraal. Met het proces van institutionalisering blijken specifieke vor-

menn van kennis en handelen te zijn verbonden. Door dit proces krijgen betekenis-

kaders,, normen en middelen duurzaamheid. De cultuursociologie richt de aan-

dachtt op de historische ontwikkeling van deze duurzame betekeniskaders, nor-

menn en middelen. Omdat in de cultuursociologie de ontwikkeling van instituties 

centraall  staat, is het in wezen een institutionele sociologie (Zijderveld 1983; 36). 
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Organisatiesociologiee en institutionele sociologie laten twee analytisch te schei-

denn dimensies van één en dezelfde werkelijkheid zien (Zijderveld 1987: 79). Het 

verschill  tussen beide invalshoeken kan aan de hand van het provinciale debat 

wordenn verduidelijkt. Vanuit een organisatorische blik wordt de provincie als 

doelgerichtee organisatie bekeken. In dat geval wordt bekeken uit welke onderde-

lenn deze organisatie bestaat, wat hun formele taken zijn, welke doeleinden ze 

willenn bereiken en wrelke middelen daarbij worden ingezet, hoe de verschillende 

doeleindenn zich tot elkaar verhouden en hoe de maatregelen op elkaar kunnen 

wordenn afgestemd. Flier gaat het kort gezegd om het ontwerpen van oplossingen 

voorr maatschappelijke problemen. Een onderzoek naar de beleidsdienst als insti-

tutiee hangt hiermee samen maar stelt andere aspecten centraal. Nu wordt bij-

voorbeeldd bekeken welke disciplines in de beleidsdienst zijn vertegenwoordigd, 

welkee (sub)culturen kunnen worden onderscheiden en hoe die zijn gegroeid, 

welkee tradities belangrijk zijn, welke normen, waarden en betekenissen vastlig-

genn in het handelen binnen de beleidsdienst en hoe bepaalde problemen en 

oplossingenn hierdoor vanzelfsprekend worden. Met deze institutionele blik gaat 

hett niet om de aspecten die zijn ontworpen maar om kenmerken die zijn ont-

staan.staan. De blikken stellen verschillende vragen en laten dezelfde wereld anders 

zien.. Bij analyses kunnen ze worden onderscheiden - het is een epistemologisch 

onderscheidd - maar beide blikken zijn nodig voor een volledig beeld van de wer- 19 

kelijkheidd die - ontologisch -beide aspecten omvat. 

Voorr de analyse van het debat naar de eenheid van het provinciale omgevingsbe-

leidd betekent deze stellingname dat omgevingsplanning zowel vanuit de institu-

tionelee als de organisatorische blik kan worden bekeken. Vanuit de organisatori-

schee blik is planning een neutraal en algemeen inzetbaar instrument waarmee 

omm het even welke probleemsituatie kan worden aangepakt. Met dit plan kan het 

doelgerichtee handelen van maatschappelijke actoren al dan niet effectief worden 

veranderd.. Vanuit de institutionele blik wordt planning bekeken als een gegroei-

dee historische praktijk waarin interactie plaatsvindt volgens al dan niet duurza-

mee patronen. Planning blijk t niet een kader te zijn waarin om het even welk pro-

bleemm wordt opgelost maar structureert oplossingssituaties waardoor bepaalde 

problemenn aandacht krijgen en andere niet. In planningpraktijken liggen beteke-

niskaders,, normen en middelen besloten die geleidelijk zijn ontstaan. Planning is 

mett andere woorden verbonden met manieren om problemen te benoemen en 

heeftt een politieke dimensie. In het debat over provinciale omgevingsplanning 

staatt vanuit een organisatorische invalshoek de vraag centraal of met het instru-

mentt van de omgevingsplannen de omgevingsproblematiek beter kan worden 

opgelost.. Vanuit de institutionele invalshoek wordt de roep om omgevingsplan-

nenn tegen de achtergrond van de ontwikkeling van verschillende beleidsvelden 

geplaatst.. Niet de vraag of omgevingsplannen effectieve instrumenten zijn voor 

staatt centraal maar de vraag waarom men spreekt over omgevingsproblemen, in 

welkee context dergelijke pleidooien zijn ontstaan en welke politieke gevolgen dit 

heeft.. Ik betoog dat beide invalshoeken aandacht moeten krijgen. 
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Hett overheidsoptreden kan dus vanuit twee blikken worden bestudeerd en beide 

zijnn nodig voor een volledig beeld. Met de toenemende wens van de organiseren-

dee overheid om maatschappelijke problemen op te lossen is echter de organisato-

rischee blik het denken gaan domineren. Steeds werd mede aan de hand van 

wetenschappelijkk onderzoek de 'aard' van problemen bepaald en werden vervol-

genss instrumenten ingezet om de aldus gedefinieerde problemen op te lossen. In 

dee relatief statische en uniforme industriële klassenmaatschappij werkte dit 

optredenn vanuit de organisatorische blik redelijk goed. Er bestonden relatief 

weinigg perspectieven van waaruit de werkelijkheid werd geconstrueerd. Fr waren 

bovendienn bijvoorbeeld door de autoriteit van de wetenschap en de autoriteit 

vann elites als vertegenwoordigers van grote maatschappelijke groepen goede 

mechanismenn om de bestaande pluriformiteit te stroomlijnen. Het was hierdoor 

relatieff  goed mogelijk om overeenstemming te bereiken over de definitie van 

problemen.. Bovendien was de complexiteit van maatschappelijke problemen 

relatieff  gering. In de steeds pluriformere en dynamischere maatschappij werd dit 

overheidsoptredenn vanuit een eenzijdige organisatorische blik echter problema-

tisch.. Diverse actoren traden steeds doelgerichter vanuit verschillende pro-

bleemdefinitiess op. Sociale mechanismen om deze verschillen te stroomlijnen 

vielenn bovendien weg. Het werd moeilijker om overeenstemming te bereiken 

200 over de definitie van problemen die bovendien steeds complexer werden. De 

problemenn van de slechts vanuit een organisatorische blik opererende organise-

rendee overheid - zoals de gebrekkige eenheid van het omgevingsbeleid - zijn het 

gevolgg van die ontwikkeling. Het antwoord op die problemen komt slechts met 

eenn aanvullende institutionele blik in beeld. 

Inn de komende hoofdstukken werk ik in lij n met deze stellingnamc naast de orga-

nisatorischee blik een institutioneel blik uit voor de analyse van het debat over de 

eenheidd van het provinciale omgevingsbeleid. De institutionele invalshoek krijgt 

bijj  onderzoek naar organisaties in het algemeen en de overheid in het bijzonder 

sindss kort veel aandacht (March & Olsen 1984 en 1989; Powell &. DiMaggio 1991; 

Scottt 1995; Van Montfort 1995; Mavntz & Scharpf 1995; Salet 1996b en forth-

coming;; Hendriks 1996; Healey 1997a; Hajer 1997; Scharpf 1997; De Jong 1999). 

Hett institutiebegrip wordt daarbij verschillend ingevuld. Het is dus noodzakelijk 

omm de gekozen uitgangspunten te verduidelijken. Ik zoek die uitgangspunten 

voorr een positionering van de institutionele en organisatorische blik zoals zal blij -

kenn bij Giddens' praktijktheorie en de daarbij passende discourstheorie van Hajer. 

Mett de praktijktheorie wordt planning bekeken als doelgerichte praktijk die insti-

tutioneell  ingebed raakt. De totstandkoming van praktijkpraktijken is hett resultaat 

vann de institutionalisering van discoursen. Aan de hand van het uitgewerkte 

kaderr kan een aanvulling worden gevonden op de organisatorische blik. Zo kan de 

dominantiee van de organisatorische blik bij de analyse van de overheid worden 

gecorrigeerd.. De overheid wordt dan niet meer alleen als een organisatie benaderd 

enn concrete doelen en problemen gelden niet meer als uitgangspunt. Er wordt 

duidelijkk dat organisaties die oorspronkelijk als neutrale instrumenten zijn inge-

steldd instituties worden met een eigen cultuur en doeleinden. Hierin liggen bete-

keniskaders,, normen en middelen besloten van waaruit bepaalde problemen wel 



enn andere geen aandacht krijgen. Het is de inzet van dit boek om de consequen-

tiess van deze institutionele blik voor het overheidsoptreden te schetsen. 

DEE V R A A G S T E L L I N G 

Hett uitgangspunt om bij de analyse van het provinciale debat naast een organisa-

torischee blik ook een institutionele blik uit te werken, is verbonden met de doel-

stellingenn van dit boek. Ik heb geconstateerd dat bij het optreden van de organi-

serendee overheid de organisatorische blik dominant is geworden. De institutio-

nelee dimensie van het overheidsoptreden is daarmee buiten beeld verdwenen. 

Dee problemen van de organiserende overheid zijn het gevolg van de tekortko-

mingenn van deze eenzijdige werkwijze in de huidige maatschappij. Het is mijn 

eerstee doelstelling om met een aanvullende institutionele blik te laten zien hoe 

opp deze problemen moet worden gereageerd. Deze doelstelling krijgt een ver-

talingg in een meer praktisch doel. In het debat over provinciale omgevingsplan-

ningg wordt gediscussieerd over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid. 

Dee afweging van de wenselijkheid van omgevingsplanning moet rekening hou-

denn met de resultaten van de analyse van de tekortkomingen van de organiseren-

dee overheid. 1 let debat moet daartoe zoals zal blijken worden ingezet vanuit een 

organisatorischee en institutionele invalshoek. Met een analyse van het debat 

waarbijj  zowel aan organisatorische als institutionele aspecten aandacht wordt 

besteedd wil ik hieraan bijdragen. 

Bijj  het uitwerken van een institutionele blik wil ik - een tweede doelstelling -

verschillendee theoretische debatten in de sociale wetenschappen in het algemeen 

enn de beleidswetenschappen in het bijzonder met elkaar verbinden. Deze doel-

stellingg is theoretisch van aard. De laatste tijd wordt gediscussieerd over een 

postmodernee bestuurskunde (Van Twist 1994; Abma 1996; Fox & Mille r 1996; 

Vann Eeten e.a. 1996; Frissen 1996; Hupe 1996; Akkerman & Torenvliet 1997), 

overr een institutionele benadering en institutionele planning (March & Olsen 

19844 en 1989; Powell & DiMaggio 1991; Van Montfort 1995; Mayntz &. Scharpf 

1995;; Scott 1995; Hendriks 1996; Salet 1996b en forthcoming; Healey 1997a; 

Hajerr 1997; Scharpf 1997; De Jong 1999) c n o v c r c c n constructivistische beleids-

analysee (Edelman 1988; March & Olsen 1989; Schwarz & Thompson 1990; 

Fischerr & Forester 1993; Faludi 8c Van der Valk 1994; \ lajer 1995; Macnaghten 8v 

Urryy 1998). Binnen de planningtheorie wordt gesproken over communicatieve 

enn interactieve planning (Edwards 1990; Fischer & Forester 1991; Innes 1995 cn 

1996;; Healev 1997a). FTier valt ook het debat over de Nederlandse planning-

doctrinee op (Faludi &. Van der Valk 1994; Korthals Altes 1995; Alexander 1996). 

Inn de komende hoofdstukken wil ik de gemeenschappelijke noemer van deze 

debattenn verduidelijken. FTerbij staan de consequenties van het afwijzen van een 

monolytischee werkelijkheidsopvatting centraal. 

Mij nn derde doelstelling heeft betrekking op de rol van de wetenschap bij over-

heidsbeleid.. Wetenschappelijk onderzoek krijgt vanuit de organisatorische blik 

eenn technische rol bij beleidsprocessen (De Vries 1995: 171-175). Onderzoekers 



richtenn zich in deze rol op de manieren waarop politiek gestelde doelen kunnen 

wordenn bereikt. De aangereikte probleemdefinities worden daarbij als uitgangs-

puntt aanvaard. Vanuit het institutionele perspectief wordt duidelijk dat weten-

schapp ook een culturele rol kan spelen. Anders dan bij een technische rol worden 

gegevenn probleemdefinities hier niet als uitgangspunt aanvaard maar zijn ze zelf 

onderwerpp van onderzoek. Het gaat dan niet om het zoeken van oplossingen bij 

problemenn maar om een reflexief onderzoek naar de totstandkoming en instand-

houdingg van probleemdefinities. De Vries benadrukt dat de onderzoeker vanuit 

dezee rol zelf nieuwe definities kan aandragen om zodoende problemen in een 

anderr licht te plaatsen. Bij De Vries heeft de onderzoeker vanuit de culturele 

invalshoekk dus een interveniërende rol. Daarnaast kan onderzoek naar de rol van 

definitiess bij beleidsprocessen - ook als de onderzoeker niet rechtstreeks in de 

bestaandee probleemdefinities tracht in te grijpen - tevens tot de culturele rol 

wordenn gerekend. Ik wil de manier waarop zo'n rol kan worden gespeeld verdui-

delijken.. Dit mondt in hoofdstuk acht uit in een pleidooi voor een reflexieve 

wetenschap. . 

Voorr het bereiken van deze doelstellingen bestudeer ik zoals gezegd het debat 

overr provinciale omgevingsplanning vanuit een tweezijdige invalshoek. Daarbij 

iss de volgende vraag richtinggevend: hoe moeten de pleidooien voor provinciale 

omgevingsplanningomgevingsplanning als antwoord op de tekortkomingen van het provinciale omge-

vingsbeleidvingsbeleid in de huidige gedifferentieerde en dynamische maatschappij worden 

beoordeeld?beoordeeld? Het is alleen mogelijk om deze vraag te beantwoorden als eerst 

bekendd is op welke manier veranderingen van het optreden van de overheid in de 

huidigee maatschappelijke context moeten worden beoordeeld. Ik geef mijn ant-

woordd op de bovenstaande vraag daarom in twee stappen. Eerst bekijk ik in 

Deell  I hoe veranderingen in het overheidsbeleid moeten worden beargumen-

teerd.. Hierbij is de eerste deelvraag richtinggevend: aan welke voorwaarden moet 

eeneen argumentatie over nieuwe beleidspraktijken in de huidige dynamische en gedif-

ferentieerdeferentieerde maatschappij voldoen? Bij de beantwoording van deze vraag dient 

hett nodige theoretische werk te worden verzet. De aanleiding voor dit boek is 

duss weliswaar een praktisch debat maar de vraagstelling impliceert een theoreti-

schee analyse. Deel I heeft daardoor een theoretisch karakter. Deze uitwerking 

pastt bij de tweede doelstelling. Vanuit het antwoord op de eerste deelvraag 

wordtt in Deel II het provinciale debat bekeken. Ik beantwoord daarbij de tweede 

deelvraag:: hoc kan het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid 

vanuitvanuit deze voorwaarden worden beoordeeld? Het onderzoeksmodel dat bij de 

beantwoordingg van deze vraag wordt gehanteerd en de keuzes die zijn gemaakt, 

wordenn bij de inleiding op Deel II verder geschetst. Met deze twee vragen kan de 

probleemstellingg worden beantwoord. 

Tott slot een opmerking over mijn rol als beleidsonderzoeker. Vanuit een culture-

lee invalshoek is die anders dan de 'afstandelijk analist' die geen verantwoorde-

lijkheidd neemt voor zijn eigen positie en gewoon bekijkt 'hoe het gegaan is'. Hij 

iss ook anders dan de rol van de 'alwetende onderzoeker' die vanuit zijn weten-

schappelijkee positie het debat in de praktijk beslecht. In plaats daarvan sluit de 



roll  die ik als onderzoeker kies goed aan bij de typering van Van Montfort (1995: 

19)) van de betrokken buitenstaander. De betrokken buitenstaander verschilt van 

dee deelnemer en van de chroniqueur, die 'slechts' vastlegt wat er gebeurt. De 

betrokkenn buitenstaander kijk t onbevooroordeeld, maar zijn blik wordt gestuurd 

doorr een idee. Zijn betrokkenheid verraadt een normatieve blik. Mij n 'idee' is dat 

hett debat over provinciale omgevingsplanning niet eenzijdig vanuit een organi-

satorischee blik moet worden ingezet. Zoals zal blijken levert mijn analyse in 

tegenstellingg tot het perspectief van de alwetende onderzoeker geen antwoorden 

maarr roept het vragen op die ten onrechte niet worden gesteld. Het vernauwt het 

debatt niet met een antwoord maar verrijkt het met alternatieve vragen. Als 

betrokkenn buitenstaander lever ik zodoende een bijdrage aan het debat maar ik 

pretendeerr geen finaal antwoord te geven. De resultaten van deze bijdrage zullen 

inn de komende hoofdstukken duidelijk worden. 

O P Z E TT V A N DE S T U D I E 

Dee zojuist geformuleerde vraagstelling wordt in zeven hoofdstukken beant-

woord.. In Deel I verduidelijk ik eerst de noodzaak van een aanvullende institu-

tionelee blik bij de analyse van overheid en maatschappij in het algemeen en dus 

ookk bij het debat over provinciale omgevingsplanning. Hoofdstuk 2 schetst hoe 

bijj  de ontwikkeling van de organiserende overheid de organisatorische blik het 

denkenn is gaan domineren. Deze ontwikkeling was gebaseerd op een functiona-

listischee en naturalistische sociale theorie. Door de toenemende maatschappelij-

kee dynamiek en differentiatie biedt deze theorie in de huidige maatschappij geen 

goedd houvast meer voor het overheidsoptreden. Het model van de organiserende 

overheidd raakte dan ook in opspraak. In hoofdstuk 3 werk ik met de praktijk-

theoriee van Anthony Giddens een alternatief uit voor de sociale theorie van de 

orthodoxee consensus. Vanuit deze theorie wordt planning bekeken als sociale 

praktijkk waarmee de overheid maatschappelijke praktijken probeert te verande-

ren.. Het handelen binnen planningpraktijk en maatschappelijke praktijken is 

doelgerichtt maar kan door institutionalisering duurzaam worden. De mate waar-

inn de overheid vanuit planningpraktijken de maatschappelijke praktijken kan 

beïnvloedenn hangt van de kenmerken van beide praktijken af. Alleen met een 

aanvullendee institutionele blik - die de praktijktheorie van Giddens overigens 

biedtt - komt dat goed in beeld. Vanuit deze stellingname worden de tekortko-

mingenn van de organiserende overheid in de huidige maatschappij verduidelijkt. 

Dee analyse mondt uit in een schema voor argumentaties over nieuwe beleids-

praktijken.. Vanuit dit schema becommentarieer ik in hoofdstuk4 de reacties op 

dee organiserende overheid in de nieuwe planningtheorie. Deze theorie blijk t 

geenn eenduidig antwoord te geven op het teruglopende succes van de organise-

rendee overheid. Die constatering leidt tot een voorstel voor een argumentatieve 

benaderingg over nieuwe planningpraktijken. 

Vanuitt deze uitgangspunten bekijk ik in Deel II het debat over de eenheid van 

hett provinciale omgevingsbeleid. Hoofdstuk 5 laat zien hoe in de loop van de 

twintigstee eeuw steeds afzonderlijke problemen - de waterproblematiek, de 
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ruimtelijkee problematiek en de milieuproblematiek - zijn onderscheiden. Het 

resulteerdee in diverse beleidspraktijken waarin interpretatiekaders, normen en 

middelenn geïnstitutionaliseerd zijn geraakt. Het debat over provinciale omge-

vingsplanningg gaat over de samenhang tussen deze duurzame beleidspraktijken. 

Inn hoofdstuk 6 blijk t dat met de institutionele dimensie in het debat over omge-

vingsplanningg in de praktijk en de literatuur geen rekening wordt gehouden. De 

argumentenn die in dit debat worden uitgewisseld komen voort uit een organisa-

torischee blik. Die constatering resulteert in hoofdstuk 7 in een commentaar van-

uitt de praktijktheoretische invalshoek. Het pleidooi voor omgevingsplanning 

moett wrorden geïnterpreteerd als een voorstel tot het institutionaliseren van een 

nieuww discours. Aan de hand van het uitgewerkte argumentatieschema loop ik 

dee verschillende politieke aspecten van dat voorstel na. Het toont de contouren 

vann een nieuw 'reflexief' debat. Tot slot zet ik in hoofdstuk 8 de conclusies op een 

rij .. Ik constateer dat aanvullende aandacht voor overheid en beleid vanuit een 

institutioneell  perspectief de kwaliteit van het openbaar bestuur kan verbeteren. 

Ikk bekijk op welke manier deze vergrote aandacht voor institutionele vragen 

gestaltee kan krijgen. 



Ditt uitgangspunt is vervat in de 'homogeniteitsregel , Deze regel bepaalt dat 

ministerss een eenheid behoren te zijn naar buiten en aan ingenomen regerings-

standpuntenn zijn gebonden (Van der Pot e.a. 1995: 144). Voor de provinciale 

overheidd is hier het uitgangspunt van collegiaal bestuur door Gedeputeerde 

Statenn relevant. 

Vann Montfort (1995) behandelt deze verschuivingen in theoretisch perspectief en 

bekijktt daarbij de veranderingen ten aanzien van arbeid, gezondheidszorg en 

onderwijs. . 

Ziee Van Eeten (1997) voor een uitgebreidere vergelijkbare analyse van verschil-

lendee 'beleidsverhalen' over wateroverlast en dijkversterking. 
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