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NIEUWEE PLANN/ 

NIEUWEE PLANNINGPRAKTIJKEN 

Overheidsplanningg is uit de mode. Sinds de 'grote operaties' van de kabinetten-

Lubberss worden pogingen ondernomen om de rol van de overheid in de maat-

schappijj  terug te dringen. Met de toenemende vragen over de organiserende 

overheidd nam aan het einde van de jaren zeventig ook de kritiek op het uitdijen-

dee stelsel van overheidsplannen toe. Deze scepsis over overheid en planning 

bleekk het gevolg te zijn van de maatschappelijke modernisering. De Nederlandse 

maatschappijj  veranderde daarmee van een relatief statische klassenmaatschappij 

inn een dynamische en gedifferentieerde maatschappij. De voorwaarden voor 

overheidsingrijpenn zijn in deze maatschappij gewijzigd. Het denkkader van de 

organiserendee overheid en de bijpassende opvattingen over overheidsplanning 

werkenn niet meer. Ik bekijk in dit hoofdstuk de reacties op deze ontwikkeling in 

dee planningtheorie. De vraag welke rol planning volgens deze theorie in de hui-

digee maatschappij moet spelen is richtinggevend. Er zal blijken dat de kritiek op 

overheidd en planning tot inhoudelijke wijzigingen in de planningtheorie heeft 

geleid.. Recent tekent zich hierbij een nieuwe consensus afrond de typering van 

planningg als interactieve probleemoplossing. Aan de hand van het uitgewerkte 

praktijktheoretischee kader wordt die reactie in dit hoofdstuk becommentarieerd. 

Hett leidt tot de conclusie dat ook bij de analyse van de interactieve oplossing van 

maatschappelijkee problemen naast een organisatorische blik een aanvullend 

institutioneell  perspectief moet staan. 

Dee uitgangpunten voor deze analyse van de nieuwe planningtheorie zijn in het 

vorigee hoofdstuk verduidelijkt. Planning is daar getypeerd als een praktijk. Dit 

betekentt dat bij planning verschillende doelgerichte actoren zijn betrokken ter-

wij ll  hun doelgerichte optreden tegelijkertijd door de kenmerken van praktijken 

wordtt gestructureerd. Met deze planningpraktijken tracht de overheid maat-

schappelijkee praktijken te beïnvloeden. Ook in deze maatschappelijke praktijken 

tredenn actoren doelgericht en reflexief op terwijl hun handelen wordt gestructu-

reerd.. Bij een praktijktheoretische analyse van overheidsplanning staat de relatie 

tussenn planningpraktijken en maatschappelijke praktijken centraal. Die stelling-

namee biedt een goed beginpunt voor een analyse van de verschillende reacties in 

dee planningtheorie op de tekortkomingen van de organiserende overheid. De 

antwoordenn van de nieuwe planningtheorie blijken verschillende aspecten van 

planningg te benadrukken. Het is gebruikelijk om één van deze invalshoeken te 

kiezen.. Ik bepleit daarentegen - in lij n met het pleidooi van het vorige hoofdstuk 

voorr een reflexieve argumentatie over nieuwe beleidspraktijken - een argumen-

tatievee benadering waarin verschillende aspecten van planning met elkaar 

wordenn geconfronteerd. Aan de hand van deze argumentatieve stellingname 

wordtt in Deel II het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid 

becommentarieerd. . 

Ikk geef mijn commentaar op de nieuwe planningtheorie in zeven paragrafen. 

Paragraaff  4.1 schetst de planningtheorie die aan de uitbouw van de organiserende 



overheidd ten grondslag lag. Paragraaf 4.2 laat aan de hand van het Amerikaanse 

debatt over omvattende stedelijke planning de groeiende onvrede over deze plan-

ningtheoriee van de organiserende overheid zien. In de vier navolgende paragra-

fenn bekijk ik verschillende antwoorden op de problemen van de organiserende 

overheidd in de 'nieuwe' planningtheorie. Paragraaf 4.3 laat zien hoe vanuit het 

overigenss niet helder uitgekristalliseerde institutionele planningbegrip de gren-

zenn van overheidsplanning worden verkend. Paragraaf 4.4 schetst dat planning 

desalnietteminn als perspectief een rol bij het optreden van de overheid is blijven 

spelen.. Paragraaf 4.5 bespreekt het communicatieve planningbegrip. Met dit 

begripp kregen pleidooien voor een interactieve overheid veel steun. Er wordt 

benadruktt dat maatschappelijke problemen alleen in interactie tussen verschil-

lendee partijen kunnen worden opgelost. Naast deze interactieve invalshoek 

wordtt het communicatieve planningbegrip echter ook in andere opvattingen uit-

gewerkt.. Paragraaf 4.6 schetst zo'n alternatief aan de hand van de theorievor-

mingg rond het planningdoctrinebegrip. In paragraaf 4.7 constateer ik dat de nieu-

wee planningtheorie steeds verschillende aspecten van overheidsplanning cen-

traall  stelt. In plaats van een keuze voor één van de aspecten bepleit ik een 

reflexievee argumentatieve benadering wraarmee de verschillende aspecten met 

elkaarr worden geconfronteerd. 

PLANNINGG EN DE ORGANISERENDE OVERHEID 

Planningg is een oude activiteit. Handwerklieden en bouwmeesters werken bij-

voorbeeldd vanouds aan de hand van een plan. Voordat ze producten maken uit 

grondstoffenn maken ze een ontwerp van het gewenste eindresultaat. Dit ont-

werpp begeleidt vervolgens het concrete bouwproces. Deze technische planning-

opvattingg ligt ook ten grondslag aan de eerste denkbeelden over maatschappelij-

kee planning die met de Verlichting rond 1800 ontstonden. Saint-Simon verkon-

digdee bijvoorbeeld de opvatting dat de mens op basis van sociaal-wetenschappe-

lij kk onderzoek een gewenste toekomst kan creëren. Hij wordt vaak aangehaald 

alss de grondlegger van maatschappelijke planning (Schelsky 1969: n; Friedmann 

1987:: 52). In zijn voetsporen veronderstelde Comte dat de sociale werkelijkheid 

nett als de natuur door wetmatigheden wordt geregeerd. Wetenschappelijke ken-

niss over deze wetmatigheden leidt tot de oplossing van maatschappelijke proble-

men,, zo meende hij. De veronderstellingen van deze technische planningopvat-

tingg waren tot het midden van de twintigste eeuw richtinggevend voor de stede-

lijk ee planning in Nederland. Het uitgangspunt was dat de samenleving zich vol-

genss bepaalde regelmatigheden geleidelijk en consistent ontwikkelt. Aan de hand 

vann een extrapolatie van ontwikkelingstendensen en een toepassing van weten-

schappelijkk verkregen kengetallen wordt duidelijk welke behoeften in de stede-

lijk ee omgeving van de toekomst zouden bestaan. De resultaten van dit vooron-

derzoekk leidden vervolgens middels een 'creatieve sprong' tot een synthese in 

hett 'masterplan'. 

Piett masterplan schetste de ideale toekomstige stedelijke inrichting. Het gaf de 

eindtoestandd van de toekomstige stad weer en gold als basis voor het overheids-
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optreden.. Een goede uitvoering van het plan zou tot een goede ruimtelijke 

inrichtingg en daarmee tot een goed functionerend economisch, sociaal en poli-

tiekk milieu leiden (Gans 1968: 61}. In de Nederlandse planningpraktijk domineer-

dee deze blauwdruk- of eindbeeldplanning zeker tot in de jaren vijftig . Wel groei-

dee langzaam de kritiek op de achterliggende veronderstellingen. Het bleek in de 

steedss dynamischer wereld onrealistisch om een eindtoestand te projecteren. 

Eindbeeldplannenn konden namelijk geen rekening houden met onverwachte 

gebeurtenissenn en ontwikkelingen en waren hierdoor te inflexibel. Bovendien 

richttee de planning zich ten onrechte vooral op de inrichting van de fysieke 

ruimte.. Een economisch, sociaal en politiek optimaal functionerend stedelijk 

milieuu bleek bij een goede planmatige inrichting van de ruimte op grond van 

deskundigg onderzoek echter niet vanzelf te ontstaan. In de jaren zestig verloor de 

technischee planningopvatting in Nederland dan ook haar overtuigingskracht 

(Faludii  1996: 24-25; Van der Cammen 1982a: 380-381). Het werd vervangen door 

hett systeemfunctionele planningbegrip. 

Hett systeemfunctionele planningbegrip is vooral het resultaat van de Ameri-

kaansee sociaal-wetenschappelijke literatuur. De stormachtige ontwikkeling van 

dezee literatuur was zoals in paragraaf 2.3 bleek vooral het gevolg van de veron-

derstellingg dat de overheid aan de hand van de toegepaste wetenschap maat- 83 

schappelijkee problemen goed zou kunnen oplossen. De overheid kreeg onder 

invloedd van die gedachte een steeds centralere plaats in de maatschappij. De 

opvattingenn over overheidsplanning veranderden hierbij aanmerkelijk van 

karakter.. Drie theoretische ontwikkelingen waren vooral belangrijk. Vanuit de 

besluitvormingstheoriee werd benadrukt dat overheidsplanning voor alles een 

keuzeprocess is. Dit uitgangspunt werd uitgewerkt in het rationele planningmo-

del.. Ten tweede kregen in de loop van de jaren zestig het systeemdenken en de 

cyberneticaa een steeds grotere invloed. Ten derde werd als gevolg hiervan de met 

hett technische planningbegrip verbonden 'eindbeeldplanning' vervangen door 

dee opvatting dat planning een continue proces is. Deze drie invalshoeken hebben 

zichh onafhankelijk van elkaar ontwikkeld maar raakten in de loop van de jaren 

zestigg met elkaar verbonden. Het resulteerde in het systeemfunctionele plan-

ningbegripp (Schelsky 1969: 19). Dit planningbegrip bleek passende antwoorden 

tee geven op de toenemende kritiek op de technische planningopvatting (Taylor 

1998:: 69). Het bood de theoretische uitgangspunten voor de uitbouw van het 

takenpakkett van de organiserende overheid. 

Hett rationaliteitbegrip dat centraal staat in het rationele planningmodel - de 

eerstgenoemdee invalshoek - heeft een lange geschiedenis. Het kreeg onder meer 

eenn vertaling in de besluitvormingstheorie van Herbert Simon. Simon (1945) 

bekeekk de verhouding tussen politiek en beleid. Volgens de standaardopvatting 

neemtt de politiek beslissingen en leidt een wetenschappelijke uitwerking tot 

beleidd (Van Vught 1979: 58-60). Simon bekritiseerde dit veel te naïeve onder-

scheidd omdat ook bij de wetenschappelijke uitwerking keuzes een cruciale rol 

spelen.. Beleidsvorming - en dus planning - is in zijn opvatting een keuzeproces. 

Inn zijn zoektocht naar een besluitvormingstheorie die met deze constatering 



rekeningg houdt, stuitte Simon op de tegenstelling tussen de homo economicus en 

dee homo psychologicus. De homo economicus neemt zijn beslissingen rationeel. 

Dezee rationele besluitvorming is gericht op de selectie van alternatieven op 

grondd van een evaluatie van hun gevolgen vanuit een waardesysteem (ibid: 75). 

Doorr praktische beperkingen is de mens echter bij de toepassing van dit besluit-

vormingsmodell  niet in staat om optimale oplossingen te vinden. Tegenover het 

normatievee model van rationele besluitvorming uit de economische theorie 

plaatstee Simon daarom een model van beperkte rationele besluitvorming dat 

beterr past bij het praktische handelen van mensen. "Whil e economie man maxi-

mizess - selects the best alternative from among all those available to him; his 

cousinn whom we shall call administrative man, satisfices - looks for a course of 

actionn that is satisfactory or 'good enough'" (ibid: xxv). 

Langss deze weg vond Simon een manier om aandacht te besteden aan de rol van 

beslissingenn bij planning. Een plan is niet het noodzakelijke resultaat van weten-

schappelijkk onderzoek. Het is het gevolg van keuzes. Via de zogenaamde 

'Chicagoo School' werd dit uitgangspunt verwerkt in de planningliteratuur 

(Faludii  1987: 21-34; Friedmann 1973: 2-4). Het klassieke beeld van planning als 

eenn creatief ontwerpproces op basis van onderzoek werd hierbij vervangen door 

844 een opvatting dat planning een toegepaste sociale wetenschap is. Meyerson & 

Banfieldd (1955) presenteerden deze opvatting in een studie naar het huisvestings-

beleidd in Chicago als het rationele planningmodel. Volgens dit planningmodel is 

eenn beslissing rationeel indien langs de volgende weg genomen: 1) analyseer de 

situatie;; 2) reduceer en bewerk doeleinden; 3) ontwerp verschillende handelings-

alternatieven;; en 4) vergelijk de gevolgen van deze alternatieven (Banfield 1959). 

Meyersonn &. Banfield onderkenden met Simon de beperkingen van dit planning-

model.. Volledige rationaliteit is om praktische redenen onmogelijk. Ze meenden 

echterr wel dat het model een zo goed mogelijk te benaderen stappenschema is. 

"Decisionss may be made with more or less knowledge of alternatives, conse-

quences,, and relevant ends, and so we may describe some decisions and some 

decision-makingg processes as more nearly rational than others" (ibid: 315). 

Binnenn korte tijd kwam dit rationele planningmodel centraal te staan in de plan-

ningtheorie. . 

Hett aldus ontstane rationele planningmodel kreeg aan het einde van de jaren 

zestigg een impuls van de ontwikkeling van de systeembenadering - de tweede 

invalshoekk die tot het systeemfunctionele planningbegrip heeft geleid. De intro-

ductiee van deze benadering in de sociale wetenschappen vond aan het begin van 

dee jaren zestig plaats in Deutsch' The nerves of government (1966). Andere toe-

passingenn van het systeemdenken in de sociale wetenschappen volgden spoedig 

(Eastonn 1965; Beer 1966; Buckley 1967; Etzioni 1968). Deze sociaal-wetenschap-

pelijkee systeemtheorie werd ook vertaald naar de planningtheorie (Jantsch 1969; 

McLoughlinn 1969; Chadwick 1971; Faludi 1973a). Hierbij kunnen twee benaderin-

genn worden onderscheiden - een svsteemfunctionele en een systeemcyberneti-

schee benadering (Salet 1979). Beiden nemen de sterk toegenomen complexiteit 

vann de moderne maatschappij als uitgangspunt (Jantsch 1969: 7), De maatschap-
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pijj  wordt opgevat als een complex samenstel van systemen. Enkelvoudige causa-

lee verklaringen voor maatschappelijke ontwikkelingen worden vervangen door 

complexee relaties van verschillende op elkaar inwerkende factoren. In tegenstel-

lingg tot de cybernetische benadering reserveert de systeemfunctionele benade-

ringg in deze complexe maatschappij een belangrijke controlerende rol voor de 

overheidd (Van Gunsteren 1976: 30). Deze benadering sluit zodoende aan bij de 

algemenee invalshoek van de toegepaste sociale theorie ten aanzien van de over-

heidd (par. 2.3). 

Figuurr 4.1 Het planningproces volgens Faludi 

Planningg committee 

85 5 

3ron:: Faludi (1973a: 83). 

Inn het systeemfunctionele planningbegrip wordt de samenleving opgevat als een 

samenhangendd systeem. De delen van dit systeem vervullen functies. In lij n met 

dee organische metaforen van het functionalistische denken wordt verondersteld 

datt de overheid hierbij de functie van de hersenen heeft in het lichaam van de 

samenlevingg (Tugwell 1940). De overheid moet dus zorgen voor de coördinatie 

vann de verschillende systemen en maakt hierbij gebruik van planning. Vanuit het 

systeemfunctionelee planningbegrip wordt verondersteld dat planmatige coördi-

natiee mogelijk is als planning wordt opgevat als een continue proces. Gezien de 

maatschappelijkee complexiteit en dvnamiek moet de overheid ingrepen in de 

maatschappijj  immers steeds evalueren en wellicht aanvullende maatregelen 

nemenn (figuur 4.1). Op deze manier kan rekening worden gehouden met de con-

stateringenn van het systeemdenken. Planning wordt dus opgevat als een cyclisch 

process - de derde ontwikkeling die tot het systeemfunctionele planningbegrip 

heeftt geleid. Het rationele planningmodel biedt een handleiding voor de aanpak 

vann deze activiteit. Voor het opstellen van plannen waren stappenschema's uit-

gewerktt waarin het cyclische karakter van planning werd benadrukt (Webber 

1969:: 278; Van Vught 1979: 84-87). Verschillende auteurs hebben deze schema's 



verschillendd geformuleerd. Steeds terugkerende stappen zijn het formuleren van 

problemenn of doeleinden, het onderscheiden van alternatieven en criteria, het 

kiezenn van het 'beste' programma, het uitvoeren van dit programma en het 

terugkoppelenn van de resultaten. In deze aanpak zijn de drie afzonderlijke bena-

deringenn - rationele planning, systeembenadering en procesplanning - terug te 

zien. . 

Dezee schets suggereert een coherenter beeld van het systeemfunctionele plan-

ningbegripp dan de literatuur rechtvaardigt. Vooral het rationaliteitsbegrip ver-

oorzaaktee veel discussie. Naast bijdragen die dit begrip als strikt te volgen sche-

maa voor het opstellen van plannen beschouwden staan genuanceerdere stelling-

namess waarin - net als bij Meyerson & Banfield - het rationaliteitsprincipe als te 

benaderenn ideaal wordt opgevat. Ondanks deze tegenstellingen hebben verschil-

lendee systeemfunctionele benaderingen een gemeenschappelijk redeneersche-

ma.. In dit redeneerschema richt de aandacht zich ten eerste op de overheid. Het 

oplossenn van maatschappelijke problemen wordt binnen de staat gesitueerd. 

Planningg wordt opgevat als overheidsactiviteit. Er is wel aandacht voor het doel-

gerichtee optreden van andere maatschappelijke actoren maar tegelijkertijd wordt 

verondersteldd dat de overheid hierover controle kan hebben als dit op grond van 

eenn systeembenadering gebeurt (McLoughlin 1969: 92-103). De overheid is dus 

dee organisator van de maatschappij. De verhouding tussen het opereren van de 

overheidd en het autonome maatschappelijke handelen wordt niet geproblemati-

seerd.. In de tweede plaats veronderstelt het systeemfunctionele planningbegrip 

datt planning cyclisch moet verlopen. Hierbij zijn de stappen van het rationele 

planningmodell  - ook bij genuanceerde benaderingen van het rationaliteitbegrip 

-- richtinggevend. En in de derde plaats wordt verondersteld dat overheidsplan-

ningg op deze manier leidt tot vooruitgang. Faludi (1973a: 35-53) stelt overheids-

planningg bijvoorbeeld onomwonden in dienst van menselijke groei (human 

growth):growth): "rational planning results in growth as a product, and (..) the rational 

planningg process may itself be viewed as a vehicle for the very process of 

growth""  (ibid: 49). Juist op deze combinatie van kenmerken blijk t de kritiek zich 

laterr te richten. 

Vanuitt het systeemfunctionele planningbegrip is planning niet meer een met een 

specifiekee problematiek verbonden wetenschappelijke activiteit maar wordt 

planningg een algemeen toepasbare besluitvormingsmethode. Er ontwikkelt zich 

eenn algemene planningtheorie die algemene kennis levert voor het ingrijpen van 

dee overheid (Kreukels 1980: 41). De uitbouw van de organiserende overheid in de 

jarenn zestig en zeventig kreeg vorm aan de hand van de uitgangspunten van deze 

theorie.. Men ging op alle beleidsvelden de systematiek van het svsteemfunctio-

nelcc planningbegrip toepassen. I iet leidde tot een ingewikkeld stelsel van deel-

planningenn (Kroonenburg e.a. 1981: 56}. Met het groeiende aantal overheidsrege-

lingenn en de toenemende maatschappelijke complexiteit kwam de samenhang 

tussenn deze deelplanningen echter in het gedrang. Vanuit het svsteemfunctione-

lee planningbegrip werd de oplossing voor deze gebrekkige samenhang wederom 

gezochtt in aanvullende vormen van 'integrale' overheidsplanning (Kreukels 
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1980:: 66-78 en 105-117). In dit kader werd aan de hand van het bekende sector-

facett model van de commissie-De Wolff een uitgebreid stelsel van onderling 

gerelateerdee vormen van planning ingesteld. Het optimisme over de mogelijk-

hedenn om aan de hand van moderne planningmethoden vanuit de staat de 

samenlevingg te sturen was groot. Pas aan het einde van de jaren zeventig werden 

uitdrukkelijkk vragen gesteld over de invloed van de overheid. 

O M V A T T E N D EE P L A N N I N G - EEN KLASSIEK DEBAT 

Dee introductie van het systeemfunctionele planningbegrip betekende een grote 

veranderingg in de planningpraktijk. Net als bij het technische planningbegrip 

wordtt de noodzaak van omvattende planning met het systeemfunctionele plan-

ningbegripp onderstreept. De aanpak van dit proces verschilt echter sterk. Vanuit 

hett technische planningbegrip is de aandacht gericht op het opstellen van om-

vattendee masterplannen. Hierbij werden de resultaten van goed en uitputtend 

onderzoekk door een ontwerper in een plan omgezet. In dit plan zijn alle denkba-

ree aspecten en facetten van de ruimtelijke omgeving met elkaar verbonden. I let 

boodd een blauwdruk van de gehele stad van de toekomst vanuit het algemeen 

belang.11 In de loop van de jaren vijfti g groeide - eerst in Amerika en later ook in 

onss land - de ontevredenheid over deze rigide technische opvatting van omvat-

tendee planning. Het systeemfunctionele planningbegrip viel daarom in vrucht-

baree aarde. Met dit begrip werd planning een proces van besluitvorming. De cre-

atievee taak van de ontwerper werd overgenomen door een team van sociaal-

wetenschappelijkk geschoolde planners. Deze stellingname bood nieuwe munitie 

inn het debat over de mogelijkheid van omvattende planning. Met deze munitie is 

inn de jaren vijfti g en zestig in het Journal of the American Institute of Planners 

eenn interessant debat gevoerd. Meyerson, Banfield, Friedmann, Webber, 

Lindblomm en Etzioni discussieerden hierbij over de mogelijkheid van omvatten-

dee stedelijke planning.2 Verschillende dimensies van overheidsplanning komen 

inn dit debat duidelijk naar voren. 

Dee eerste bijdragen aan het debat werden geschreven op een moment dat de sys-

teembenaderingg nog niet in het planningdenken was geïntroduceerd. Hier geldt 

hett rationele planningmodel dus als uitgangspunt. Dit planningmodel onder-

streeptt het belang van een omvattende aanpak. Als - voor zover mogelijk - alle 

consequentiess van verschillende handelingsalternatieven moeten worden beke-

ken,, dan is een omvattende aanpak immers vanzelfsprekend. In de verschillende 

bijdragenn aan het klassieke debat werd bediscussieerd of omvattende planning 

mogelijkk was en hoe dat zou moeten worden georganiseerd. Meyerson (1956) 

namm hierbij het voortouw. Hij stelde de praktische grenzen aan rationele plan-

ningg centraal. Rationele planning gaat gebukt onder een gebrek aan informatie 

mett betrekking tot de implicaties van lange termijn plannen. Meyerson stelt 

daaromm voor de aandacht vooral op de middellange termijn te richten. Hierdoor 

wordenn de plannen minder abstract en ontstaat een directere koppeling met de 

dagelijksee besluitvorming. Plannen voor de middellange termijn slaan zodoende 

eenn brug tussen concrete beslissingen en de ontwikkeling op de lange termijn. 



Meycrsonn bleef met dit betoog het rationele planningmodel trouw maar maakte 

hett tegelijkertijd bruikbaarder voor concreet beleid. Zijn nadruk op planning 

voorr de middellange termijn kreeg een langdurige invloed in het denken over 

overheidsplanningg (Faludi 1973b: 115). 

Meyersonss pleidooi is bekritiseerd door Lindblom (1959). Lindblom betoogde in 

eenn reeks invloedrijke publicaties dat het rationele planningmodel weliswaar 

wenselijkk maar praktisch onmogelijk is. Het overvraagt namelijk de capaciteiten 

vann besluitvormers om alle gevolgen van beslissingen te overzien. Om die reden 

schiett ook een planning die is gerichtt op de middellange termijn tekort. 

Lindblomm stelde daarom voor 'incremcnteel' te werk te gaan. Bij deze incremen-

telee werkwijze worden steeds kleine wijzigingen in een gewenste richting 

gemaaktt en worden de effecten van die veranderingen eerst bekeken voordat 

nieuwee actie wordt ondernomen. "Incrementalism is a method of social action 

thatt takes existing reality as one alternative and compares the probable gains and 

lossess of closely related alternatives by making relatively small adjustments in 

existingg reality, or making larger adjustments about whose consequences 

approximatelyy as much is known as about the consequences of existing reality, or 

both""  (Dahl & Lindblom 1953: 82). Bij een incremented aanpak wordt dus reke-

ningg gehouden met de onverwachte effecten van het ingrijpen van de overheid. 

Daarmeee onderstreept Lindblom de relatieve en beperkte positie van planning en 

wijstt hij een voluntaristisch perspectief af. 

Niett iedereen nam echter zo radicaal stelling tegen omvattende rationele plan-

ning.. Robinson (1965) werkte de op de middellange termijn gerichte planning 

vann Meycrson verder uit. In zijn bijdrage uit het midden van de jaren zestig komt 

duidelijkk de invloed van procesplanning en systeembenadering tot uitdrukking. 

Altshulerr (1965) ontpopte zich daarentegen weer tot een fervent criticus van de 

planningg voor de middellange termijn. Ook bij deze planning is het naar zijn 

meningg niet goed mogelijk een helder beeld van het algemeen belang te krijgen. 

Friedmannn (1965) constateert om deze reden dat planners blijkbaar voor een 

onoverkomelijkk dilemma staan. Omvattende planning is noodzakelijk maar 

tegelijkertijdd onmogelijk. Etzioni (1967) heeft naar aanleiding van die constate-

ringg geprobeerd om een redelijke middenweg tussen de rationeel-omvattende en 

incrementelee modellen te vinden. Hij stelt daarbij een 'mixed-scanning' aanpak 

voorr als derde besluitvormingsmodel. In deze gelaagde aanpak wordt enerzijds 

vanuitt een omvattend perspectief in grote lijnen bekeken wat alternatieven en 

gevolgenn zijn en wrordt die selectie vervolgens aangevuld met een analyse van 

alternatievenn op detailniveau volgens het rationele model. Op deze wijze meent 

Etzionii  de voordelen van het incrementele en rationele model met elkaar te ver-

enigen. . 

Friedmannss (1965) bijdrage kan - alhoewel eerder gepubliceerd dan F.tzioni's 

pleidooii  voor "mixed-scanning" - met enig recht als hoogtepunt van de discussie 

overr omvattende planning worden beschouwd (Kreukels 1995). Friedmann geeft 

namelijkk een genuanceerde interpretatie van de wenselijkheid en onmogelijk-
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heidd van omvattende planning. In zijn bijdrage komt de invloed van procesplan-

ningg en systeembenadering duidelijk naar voren. De titel van zijn bijdrage 

-- Comprehensive Planning as a Process - maakt duidelijk dat hij het belang van 

omvattendee planning niet ontkent. Omvattendheid verwijst hierbij naar het 

beseff  dat de stad een systeem is van samenhangende sociale en economische 

aspectenn met betrekking tot de ruimte. Friedmann stelt tegelijkertijd dat omvat-

tendheidd niet op één moment in een omvattend plan kan worden gerealiseerd 

maarr slechts kan worden bereikt in een voortdurend proces tussen verschillende 

betrokkenen:: "(..) comprehensiveness is not a special feature of the planner's 

mind,, a mind trained to a holistic view, but must be achieved by a process that 

wil ll  maximize the specialized contributions of technical experts to the solution 

off  urban problems" (Friedmann 1965: 213). De reden voor deze constatering is de 

grotee dynamiek van de stedelijke ontwikkeling. Friedmann neemt met zijn plei-

dooii  afscheid van het systeemfunctionele planningmode] waarin een stapsgewij-

zee planning centraal staat. Enige tijd later leidde zijn aandacht voor de betrokke-

nenn in het planningproces tot een omslag waardoor overheidsplanning in zijn 

analysess minder centraal kwam te staan (Friedmann 1969 en 1973). 

Hett klassieke debat over omvattende planning gaat niet alleen over de aanpak 

vann planning maar ook over de plaats van de overheid in de maatschappij. 

Dee vraag wie moet plannen kruist met andere woorden de vraag hoe planning 

moett plaatsvinden. Met het systeemfunctionele planningbegrip kreeg de over-

heidd in aansluiting op het functionalisme van de orthodoxe consensus die plan-

nendee rol toebedeeld. De overheid diende hierbij te werk te gaan volgens de 

regelss van het systeemfunctionele planningbegrip. De steun voor deze stellingna-

mee was kortstondig. De bijdrage van Friedmann vormt een baken voor de kritiek. 

Omvattendee planning is volgens hem noodzakelijk maar kan alleen worden 

vormgegevenn als continu proces tussen betrokkenen. Deze constatering wordt 

laterr onderstreept door de opmerking van Scharpf (1973: 107) dat het coördinatie-

probleemm principieel onoplosbaar is. Faludi (1973a: 284) benadrukt de onmoge-

lijkheidd van omvattende uitvoeringsgerichte planning en noemt die combinatie 

utopisch.. In zijn ogen betekent dit echter niet dat de overheid geen omvattende 

plannenn moet maken. Deze plannen kunnen als indicatieve plannen een onder-

steunendee rol spelen bij de dagelijkse werkzaamheden van beleidsorganisaties 

(Faludii  1987). Indicatieve omvattende plannen worden dan niet 'uitgevoerd' en 

moetenn daarom ook niet in vergaande mate worden geïnstrumenteerd (Salet 

1996a).. In de literatuur is zodoende sinds de jaren zeventig overeenstemming 

ontstaann over de afwijzing van de combinatie van uitvoeringsgerichte en omvat-

tendee planning. Het idee van omvattende plannen als perspectief blijk t echter 

ookk na de jaren zeventig levensvatbaar. 

Aann het einde van de jaren zeventig ontstond een discussie over de plaats van de 

organiserendee overheid in de maatschappij. De kritiek op het planmatige hande-

lenn van deze overheid groeide sterk. Het planningstelsel dat op basis van het sec-

tor-facett model van de commissie-De Wolff was opgetuigd, veranderde steeds 

meerr in een complex en in zichzelf gekeerd administratief coördinatiesvsteem. 



Hett had weinig aansluiting met de maatschappij. Die maatschappij werd zelf 

bovendienn steeds pluriformer en complexer. De aard van maatschappelijke pro-

blemenn sloot steeds minder aan bij het nationaal georiënteerde planningstelsel. 

Dee maatschappij bleek hierdoor steeds moeilijker te plannen. De financiële crisis 

aann het einde van de jaren zeventig en de groeiende werkloosheid versterkten de 

problemen.. Het is dan ook niet verwonderlijk dat rond 1980 de opvattingen over 

overheidsplanningg in de Nederlandse praktijk veranderden (Kreukels 1989). Het 

vertrouwenn in planning nam af en verschillende planningregelingen werden 

afgeschaftee Deze verandering was vooral het gevolg van de problemen waarmee 

dee organiserende overheid in de praktijk werd geconfronteerd. De wijzigingen 

werdenn echter vertaald in een groeiende theoretische kritiek op het systeem-

functionelee planningbegrip. Vanuit verschillende tradities - neomarxisme, 

implementatiestudies,, systeemcybernetica, institutionele planningbegrip - wrerd 

gewezenn op de onrechtvaardigheid en ineffectiviteit van overheidsplanning. 

Diee kritiek geldt als uitgangspunt voor de stellingname van verschillende tradi-

tiess in de nieuwe planningtheorie. 

HETT I N S T I T U T I O N E L E PLAN N I N C BECR I P 

Aann de basis van het svsteemfunctionele planningbegrip staat het onderscheid 

tussenn de overheid als sturend subject en de samenleving als te bestuderen 

object.. Dit 'monocentrische' besturingsideaal dat past bij de uitgangspunten van 

dee orthodoxe consensus had tot in de jaren zeventig veel aanzien (Kreukels 1989: 

146).. Met de kritiek op het svsteemfunctionele planningbegrip raakte de plan-

nendee en coördinerende overheid in de jaren tachtig echter in onmin. Net als in 

dee sociale theorie, wraar het systeemperspectief van Parsons' functionalisme 

-- zoals in paragraaf 3.1 bleek - plaats maakte voor verschillende handelingstheo-

retischee benaderingen, werd het in de planningtheorie gebruikelijk om aandacht 

tee besteden aan het doelgericht en reflexief handelen van verschillende actoren. 

Inn navolging van Planning als Onderneming - dat in Nederland voor wat dit 

betreftt een signaalfunctie heeft vervuld - werd steeds vaker benadrukt dat de 

overheidd niet het middelpunt van de wereld is, maar één partij te midden van 

anderee organisaties. Hiermee werd de overheid steeds minder opgevat als 'focal 

organization'' (Perrow 1986: 192). Bij beleidsstudies resulteerde het in een analyse 

vann de relatie tussen verschillende bij beleid betrokken organisaties - het interor-

ganisationelee netwerk. Aan dit onderwerp werd voor i960 nagenoeg geen aan-

dachtt besteed. Sinds het begin van de jaren zeventig verscheen hierover echter 

eenn reeks boeken (Tuite e.a. 1972; Friend e.a. 1974; Negandhi 1975; Hanf &. 

Scharpff  1978; Godfroij 1981; Hufen & Ringeling 1990; Kickert 1991; Teisman 

1992;; Kickert e.a. 1997). 

Aann de basis van het netwerkperspecticf staat aandacht voor de relatie tussen 

overheidd en andere partijen. Er wordt geconstateerd dat de overheid bij het 

merendeell  van de beleidsprocessen afhankelijk was geworden - of altijd al was 

geweest?!!  - van de medewerking van andere actoren". It is unlikely, if not impos-

sible,, that public policy of anv significance could result from the choice process 
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off  any single unified actor. Policy formation and policy implementation are ine-

vitablyy the result of interactions among a plurality of separate actors with separa-

tee interests, goals, and strategies" (Scharpf 1978: 347). Auteurs als Scharpf, 

Mayntzz en Ostrom benadrukten bovendien dat de overheid ook uit onderdelen 

bestaat.. Moderne maatschappijen zijn bij het vervullen van sociale taken daar-

omm afhankelijk van interorganisationele netwerken (Ostrom 1985: 1). Deze 'ver-

vlechting'' (Scharpf e.a. 1976) is zeker geen nieuw verschijnsel - denk aan pacifi-

catiedemocratiee en neocorporatisme - maar nam door de gegroeide pluriformi-

teitt van bestuur en samenleving wel sterk toe. 

Hett netwerkperspectief wordt bij de analyse van 'vervlochten' beleidsprocessen 

opp twee manieren gebruikt. Naast het netwerkperspectief als analysekader staat 

hett netwerkperspectief als sturingsmodel (Hanf 1978; Scharpf 1978; Hufen & 

Ringelingg 1990; Kickert 1991; Tatenhove & Leroy 1995). Als analytisch perspec-

tieff  wordt het netwerkbegrip gebruikt om het verloop van beleidsprocessen te 

beschrijvenn en verklaren. Hier gelden de afzonderlijke strevingen van de indivi-

duelee actoren en hun relaties als verklarende factor. Er wordt in lij n met het 

modell  van de rationele actor verondersteld dat actoren - de basiselementen van 

hett netwerk - strategisch opereren om hun eigen doeleinden te bereiken 

(Teismann 1992: 50). De interactie in netwerken wordt dus verklaard uit de belan-

genn van actoren. Hierbij benadrukken sommige auteurs dat het handelen van 

individuelee actoren mede wordt bepaald door de 'structuurkenmerken' van het 

netwerk.. "As far as the individual organizations are concerned, they are embed-

dedd in a particular set of relationships, the structure of which constrains the 

actionn options open to them and the kinds of behaviour they can engage in as 

theyy go about their particular business" (Hanf 1978: 12). In deze structurele ken-

merkenn van netwerken komt de institutionele inbedding van het handelen van 

individuenn tot uitdrukking. Het probleem van veel analyses met het netwerkbe-

gripp is dat deze institutionele dimensie van het handelen onvoldoende aandacht 

krijgtt (Tatenhove & Leroy 1994: 133). 

Mett de uitgangspunten van het aldus ingevulde netwerkperspectief als analyse-

kaderr kan de kritiek op het systeemfunctionele planningbegrip worden beves-

tigd.. Vanuit dit planningbegrip wordt planning door een centrale instantie aan-

gedragenn als antwoord op de gebrekkige samenhang van het handelen van acto-

renn (Hanf 1978: 2). Deze coördinerende rol blijk t vanuit het netwerkperspectief 

echterr onmogelijk als de coördinator onvoldoende kennis of dwangmaatregelen 

heeftt (Hanf 1978: 2-3; Teisman 1992: 37). Verschillende actoren zullen immers 

vanuitt hun belangen een eigen koers varen. Centrale planning biedt daarom in de 

huidigee dynamische en gedifferentieerde maatschappij geen goed resultaat. Die 

constateringg werd in de praktijk weerspiegeld door de teruglopende effectiviteit 

vann overheidsplanning. Uiteindelijk is hierdoor de aanhang voor het ideaalbeeld 

vann de organiserende overheid geslonken (Kreukels 1989: 139). In reactie op deze 

kritiekk op het systeemfunctionele planningdenken kunnen twee stromingen 

wordenn onderscheiden. In de eerste richting wordt geconstateerd dat het onmo-

gelijkk is om vanuit de overheid het maatschappelijke functioneren te beheersen. 



O N T W O R P ENN h.S ONTSTAAN 

Hierr staat dan ook de heroverweging van de verhouding tussen staat en samen-

levingg voorop. In de tweede richting staat niet de omvang van het takenpakket 

maarr de manier van taakvervulling voorop. Hier wordt benadrukt dat omvatten-

dee planning als werkwijze onmogelijk is. De overheid moet daarom op een ande-

ree manier gaan opereren. In dit kader is het netwerkperspectief als sturingsmo-

dell  uitgewerkt. 

Dee eerste reactie op het slechte functioneren van de verzorgingsstaat komt voort 

uitt het institutionele planningbegrip (Schelsky 1969; Kreukels 1980; Salet, forth-

coming).. Deze reactie heeft inmiddels op verschillende beleidsvelden - bijvoor-

beeldd arbeidsvoorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting en 

infrastructuurr - tot een herordening van de verhouding tussen staat en samen-

levingg geleid (Van Montfort 1995; Kreukels 1989; Kreukels & Simonis 1988). 

Err heeft hierdoor een breuk plaatsgevonden in de ontwikkeling vanaf het begin 

vann de twintigste eeuw naar een steeds omvattender stelsel van overheidszorg 

(Kreukelss 8c Simonis 1988: 10). Aan de basis van deze veranderingen staat een 

heroverwegingg van de rol van de overheid. Kreukels & Simonis (1988: 12) consta-

terenn dat er ruimte blijf t voor een overheid die ten aanzien van het publiek 

domeinn haar eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen heeft. Wel verliest de 

922 overheid haar monopoliepositie ten aanzien van het publiek domein. Bovendien 

iss haar aandeel steeds onderhevig aan herdefiniëring in relatie tot wat de particu-

lieree sector voor haar rekening neemt. Deze benadering impliceert dat het uni-

formee optreden van de organiserende overheid wordt vervangen door specifieke 

verhoudingenn tussen overheden, markt en corporatieve actoren op verschillende 

beleidsterreinenn (Van Montfort 1995: 12). Er ontstaat een geleed bestuur met 

gevarieerdee beleidsarrangementen waarbij per beleidsveld op verschillende wij -

zenn ruimte wordt gelaten aan eigen initiatieven en risico's (Kreukels 1989: 146). 

Overigenss wordt bij de pleidooien voor een heroverweging van de taken van de 

overheidd in de huidige maatschappij niet altijd rekening gehouden met de con-

stateringg uit het vorige hoofdstuk dat zo'n herbezinning altijd voortkomt vanuit 

discoursenn waarmee de werkelijkheid wordt geconstrueerd. Deze politieke effec-

tenn van discoursen moeten steeds bij debatten over de heroverweging van over-

heidstakenn worden betrokken (Dryzek 1996). 

Dee kritiek op de organiserende overheid heeft vanuit deze institutionele invals-

hoekk op verschillende beleidsvelden geleid tot een herordening van staat en 

samenleving.. Velen blijken hierbij overtuigd van de onmogelijkheid van een 

onbeperktt uitdijende verzorgingsstaat en een alom aanwezige organiserende 

overheid.. Tegelijkertijd lijk t men echter vaak niet in staat of bereid om te bezien 

inn hoeverre het stelsel van de verzorgingsstaat zelf ter discussie moet staan 

(Kreukelss & Simonis 1988: 9). Met die constatering komt het netwerkperspectief 

alss sturingsmodel - de tweede invalshoek op het netwerkbegrip - in beeld. 

Vanuitt deze invalshoek bestaat sinds het einde van de jaren tachtig een groeiende 

aandachtt voor de oplossing van maatschappelijke problemen middels een directe 

interactiee tussen overheid en anderen.4 Hier blijf t een organisatorische invals-

hoekk - ontwerpen - het denken overheersen. Niet de noodzaak van probleemop-
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lossingg staat ter discussie maar de manier van taakvervulling. Vanuit dit perspec-

tieff  wordt benadrukt dat analytische netwerkstudies wel het verloop van beleids-

processenn verduidelijken maar onvoldoende aandacht schenken aan de maat-

schappelijkee functie van beleid. Met het analytische netwerkbegrip wordt duide-

lij kk hoe de interactie tussen actoren vanuit verschillende belangen is te begrij-

pen,, maar de noodzaak van overheidsbeleid als bemiddeling tussen betrokkenen 

verdwijntt uit beeld (Scharpf 1978: 349). Als startpunt van het sturingsperspectief 

geldtt dat de uitkomsten van de autonome sturingsacties van actoren gevolgen 

hebbenn die vanuit het algemeen belang ongewenst zijn. 

Vanuitt deze invalshoek op de maatschappelijke rol van de overheid blijven speci-

fiekee doelen als uitgangspunt gelden. Hierbij wordt verondersteld dat de over-

heidd als bemiddelaar bij de probleemoplossing betrokken moet zijn. Richting-

gevendd is niet de heroverweging van de rol van de overheid in de maatschappij 

maarr de oplossing van problemen. Nonet & Selznick (1978) spreken in dit ver-

bandd van een 'souvereignty of purpose'. Vanuit dit doelgerichte perspectief 

wordtt benadrukt dat de overheid van andere actoren afhankelijk is. De overheid 

zall  daarom voor probleemoplossing interacties moeten aangaan. Hiermee komt 

hett creëren van draagvlak en overeenstemming in het overheidsoptreden cen-

traall  te staan. Deze redenatie mondt ten aanzien van verschillende beleidspro-

blemenn uit in een pleidooi voor incidentele aanvullende projecten waarin de 

overheidd een directe interactie aangaat met andere partijen. Deze positionering 

vann de overheid krijgt onder de noemer interactieve overheid sinds het einde van 

dee jaren tachtig veel aandacht (Salet 1994: 98; Donner 1997: 34). In het vervolg 

wordtt echter duidelijk dat die benadering onvoldoende oog heeft voor de institu-

tionelee inbedding van het overheidsoptreden. 

PLANNINGG ALS PERSPECTIEF 

Dee veranderde denkbeelden over het overheidsoptreden hebben er aan het begin 

vann de jaren tachtig toe geleid dat op verschillende beleidsvelden planningrege-

lingenn zijn afgeschaft. Ook binnen de universitaire wereld nam de aandacht voor 

planningg sterk af. Planning was uit en planningtheorie stond door de associaties 

mett het systeemfunctionele planningbegrip in een kwaad daglicht (Frissen 1996: 

17).. Het plan is met deze omslag echter niet uit het openbaar bestuur verdwenen. 

Well  zijn de denkbeelden over de plaats en functie van plannen veranderd. Niet 

toevalligg kreeg de hernieuwde theorievorming over plannen vooral binnen de 

planologiee en stedebouw en dus in reflectie op de ruimtelijke planningpraktijk 

gestalte.. Juist hier was de kritiek op het systeemfunctionele planningbegrip hard 

aangekomen.. De ruimtelijke planning had zich in de jaren zeventig immers ver-

bondenn met de functie van beleidsafstemming. De uitvoering van deze op 

afstemmingg gerichte ruimtelijke plannen bleek echter zeer gebrekkig. De kritiek 

opp het systeemfunctionele planningbegrip was daarmee ook een kritiek op de 

ontstanee ruimtelijke planningpraktijk. Het veroorzaakte aan het begin van de 

jarenn tachtig een crisis in de ruimtelijke ordeningspraktijk en in de universitaire 

planologiee en stedebouw.s 



Inn tegenstelling tot de ontwikkeling op veel andere beleidsterreinen heeft de 

afwijzingg van het systeemfunctionele planningbegrip bij de ruimtelijke ordening 

niett tot een afwijzing van planning als overheidsactiviteit geleid. De denkbeelden 

overr de rol van plannen zijn wel aan de gewijzigde opvattingen aangepast. Deze 

verschuivingg stond centraal in de polemiek uit het begin van de jaren tachtig over 

hett Plan in de Planning (Mastop 1983: 7-13). Aan de basis van dit debat stonden 

verschillendee reacties op de gebrekkige uitvoering van ruimtelijke plannen. 

Grofwegg kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen de beslissingsge-

richtee stellingname van Faludi (1983) en Mastop (1983 en 1984) en de pleidooien 

voorr wervende planning van met name Van der Cammen (1982a,b).b Het debat 

overr het Plan in de Planning bestrijkt niet de gehele theorievorming over ruimte-

lijk ee planning aan het begin van de jaren tachtig." Het schetst wel verschillende 

opvattingenn over de rol die het plan na afwijzing van het systeemfunctionele 

planningbegripp in het openbaar bestuur kan spelen. 

Zoalss gezegd was het startpunt van de polemiek de gebrekkige uitvoering van de 

binnenn het sector-facet stelsel met zeer veel tijd en zorg opgestelde ruimtelijke 

plannen.. Dit viel samen met een verminderde politieke aandacht voor de ruimte-

lijk ee ordening sinds het einde van de jaren zeventig. Het overheersende idee was 

datt Nederland 'af' was. De ruimtelijke ordening behoorde op de agenda van de 

vertegenwoordigendee lichamen tot de verliezers (Van der Cammen 1982b: 451). 

Di tt gewichtsverlies werd onder meer in verband gebracht met de toegenomen 

invloedd van de investeringsdepartementen ten tijde van de recessie. Van der 

Cammenn (i982a,b) weet de verminderde politieke rol van de ruimtelijke plan-

ningg en de gebrekkige uitvoering van ruimtelijke plannen aan de verbondenheid 

vann deze activiteit met coördinatie, inspraak en overleg. Door het groeiende 

beseff  dat bij ruimtelijke ordening ook andere strategische actoren handelend en 

plannendd optreden was de ontwerppraktijk veranderd in een onderhandelings-

praktijk.. Het ruimtelijk plan bood hierdoor niet meer een visie op de gewenste 

ruimtelijkee ontwikkeling vanuit het ruimtelijk facet. In plaats daarvan bestond 

hett uit een verzameling afspraken. Omdat ruimtelijke plannen de verbeeldings-

krachtt niet meer prikkelden, speelden ze geen rol meer in de maatschappelijke 

discussie.. De ruimtelijke planning verloor zo ook haar politieke zeggingskracht. 

Vann der Cammens oplossing volgt direct uit de analyse. Door een 'wervend' plan 

tee maken zou het ruimtelijk facet een eigen visie op de gewenste ontwikkeling 

vann een gebied uitdragen. Dit plan zou de onderhandelingen in een aantrekke-

lijk ee richting bijsturen. Een consequentie van deze stellingname was dat stede-

bouwkundigenn een centralere positie in het planvormingsproces kregen. De 

oplossingg werd mede om die reden breed gedragen (Mastop 1984: 10). Het besef 

datt ook anderen bij planning zijn betrokken leidde hier dus tot een pleidooi voor 

hett herstel van het autonome plan dat anderen met wervende beelden als per-

spectieff  kan overtuigen. Deze nadruk op de perspectieffunctie van plannen is 

terugg te zien bij de analyse van de nationale ruimtelijke plannen in Planning als 

OndernemingOnderneming (Den Hoed e.a. 1983). In deze spraakmakende studie werd daaraan 

eenn tweede element toegevoegd. Vanuit het institutionele planningbegrip werd 
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benadruktt dat de plannen tegelijkertijd aansluiting moeten zoeken bij de be-

staandee maatschappelijke handelingspatronen. Op basis van een goede analyse 

vann deze patronen moet worden getracht ze in een gewenste richting bij te stu-

ren.. De overheid zou daarbij ook de eigen handelingspotentie goed in het oog 

moetenn houden. Met deze koppeling van planning aan handelen voegt Planning 

alsals Onderneming een belangrijk element toe aan het pleidooi voor wervende 

planningg (Mastop 1984: 11). 

Dee auteurs van Planning als Onderneming waren niet actiefin de polemiek over 

hett Plan in de Planning betrokken. Hun pleidooi voor de koppeling van planning 

enn handelen sloot wel aan bij een breder gedeelde analyse (Kreukels 1980: 54-57). 

Dezee aandacht is mede terug te zien in de beslissingsgerichte planningbenade-

ring.. Deze benadering ontstond voordat over een crisis in de ruimtelijke plan-

ningg werd gesproken. De beslissingsgerichte benadering kon later wel als reme-

diee tegen de daarin gesignaleerde tekorten naar voren worden geschoven. De 

basiss voor de beslissingsgerichte benadering is gelegd door Faludi (1982; 1986; 

1987)) en in zijn voetspoor Mastop f1984).s In deze benadering staat de relatie 

tussenn plannen en dagelijkse besluitvorming centraal. Dagelijkse beslissingen 

-- of operationele beslissingen - kunnen beter (verantwoorder) worden genomen 

dankzijj  het plan dat als kader fungeert. Het plan biedt dus geen toekomstschets 95 

diee moet worden gerealiseerd, maar een informatiekader voor het verantwoord 

nemenn van beslissingen. Planning krijgt op deze manier als toekomstperspectief 

eenn interne functie voor het nemen van de eigen beslissingen van het plannings-

ubject.. Vanuit dit uitgangspunt bekritiseerden Mastop en Faludi de pleidooien 

voorr wervende ruimtelijke plannen. Zij constateerden dat Van der Cammen en 

anderenn niet duidelijk maken hoe wervende plannen effect sorteert in feitelijke 

handelingen.. Mastop (1984: 10) constateert dat de wervende planners rekenen op 

eenn 'self executing power' van het plan. Er wrordt geen aandacht besteed aan de 

relatiee tussen planning en handelen. Zodoende blijf t het gevaar bestaan dat plan-

nenn geen rol spelen bij de maatschappelijke ontwikkeling. 

Mett deze kritiek is ook de richting van de tweeledige remedie voor de gebrekkige 

uitvoeringg van plannen vanuit de beslissingsgerichte benadering gegeven. Ten 

eerstee wordt benadrukt dat planning zich tot de eigen handelingsdimensie van 

hett planningsubject dient te beperken. Je kunt immers beslissingen waarover je 

geenn bevoegdheid hebt niet plannen. De gebrekkige uitvoering van de ruimtelij-

kee plannen had juist als oorzaak dat dit adagium door het subject niet in acht 

werdd genomen. Op dit punt sloot de beslissingsgerichte analyse dus aan bij 

PlanningPlanning als Onderneming. Wel kan het planningsubject middels interactie een 

verbindingg aangaan met andere actoren zodat de gezamenlijke handelingsruimte 

kann worden gepland. De beslissingsgerichte benadering is op deze manier goed 

verenigbaarr met pleidooien voor interactieve planning. De vraag of dergelijke 

interactiess ook daadwerkelijk moeten worden aangegaan wordt vanuit de beslis-

singsgerichtee benadering echter niet beantwoord. Ten tweede werd geconsta-

teerdd dat het helemaal niet zo erg is dat er van plannen wordt afgeweken. 

Plannenn worden immers onder onzekerheid opgesteld en ten tijde van het 



nemenn van de operationele beslissing kan de keuzesituatie anders zijn dan tij -

denss het opstellen van het plan werd verondersteld. Er mag daarom niet van 

strategischee plannen worden verwacht dat ze planconform worden uitgevoerd. 

Inn plaats daarvan moeten ze worden meegenomen bij de besluitvorming. 

Hett plan dient dan de verantwoording van de nageschakelde besluiten te verbe-

terenn door het bieden van een informatiekader (Mastop 1984: 329-348). 

Dezee korte schets toont de verschillende houdingen ten aanzien van de rol van 

ruimtelijkee plannen aan het begin van de jaren tachtig. Steeds blijk t de kritiek op 

hett systeemfunctionele planningbegrip en het eraan ten grondslag liggende 

monocentrischee perspectief serieus te worden genomen. Steeds geldt als start-

puntt dat overheidsplanning plaatsvindt in een gedifferentieerde en dynamische 

wereldd met verschillende actoren. De reacties op die constatering zijn echter ver-

schillend.. Vanuit de pleidooien voor wervende planning wordt de politieke func-

tiee van het plan benadrukt. Het plan dient hier als een extern gericht perspectief 

anderenn te overtuigen. Ruimtelijke plannen vergroten zodoende het politieke 

gewichtt en daarmee de effectiviteit van het ruimtelijk beleid. Vanuit de beslis-

singsgerichtee benadering wordt benadrukt dat planning alleen betrekking kan 

hebbenn op eigen beslissingen. Plannen kunnen als een intern gericht perspectief 

diee eigen beslissingen verbeteren. Richtinggevend in beide reacties is de functie 

vann het plan als perspectief. Deze perspectieffunctie wordt echter in beide bena-

deringenn verschillend ingevuld. De polemiek tussen wervende en beslissings-

gerichtee planners is in de praktijk in het voordeel van de eersten beslecht. Sinds 

hett verschijnen van de Vierde nota is er geen plan meer verschenen zonder flit -

sendee kleurendruk en wervende logo's. In de planningtheorie is de spanning 

tussenn beide perspectieven onder invloed van de opkomst van het communica-

tievee planningbegrip verdwenen. 

HETT COMMUNICATIEVE PL AN N I N C B EG Rl P 

Dee theorievorming over het plan in de planning vond plaats tegen de achter-

grondd van de kritiek op het planningstelsel in de Nederlandse beleidspraktijk en 

hett systeemfunctionele planningbegrip in de theorie. Achter die kritiek gingen 

maatschappelijkee veranderingen schuil waardoor de maatschappelijk differentia-

tiee en dynamiek sterk toenamen. Richtinggevend bij de reacties op de groeiende 

complexiteitt was het besef dat verschillende actoren bij ruimtelijke planning zijn 

betrokken.. Het ruimtelijk plan werd als intern of extern gericht perspectief naar 

vorenn geschoven. Bij pleidooien voor wervende planning werd het plan opgevat 

alss een extern gericht perspectief dat middels communicatie en beeldvorming 

naarr anderen veranderingen wil bereiken. Volgens de beslissingsgerichte benade-

ringg biedt het plan een intern gericht perspectief dat de argumentatie van de 

maatregelenn van het planningsubject mede bepaalt (Faludi 1987: 17). Deze reac-

tiess sluiten beide aan bij een ontwikkeling om planning en beleidsvorming op te 

vattenn als argumentatief of communicatief proces. Fischer &. Forester (1993) 

sprekenn in dit verband veelbetekend van een Argumentative Turn in Policy 

AnalysisAnalysis and Planning. Innes (1995) ontwaart een nieuw planningtheoretisch 
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paradigmaa dat zij typeert aan de hand van de kernbegrippen 'communicatief 

handelen'' en 'interactieve praktijk'. 

Dee opvatting dat planning een communicatief proces is vormde begin jaren 

zeventigg één van de vele reacties op het systeemfunctionele planningbegrip (Van 

Gunsterenn 1976: 28-44). Habermas (19711973 1981) heeft sinds het einde van de 

jarenn zestig belangrijke bijdragen geleverd aan de uitwerking van deze planning-

opvatting.. Hij bekritiseerde de gelijkstelling van planning met technische be-

heersing.. Hierdoor wordt de rol van planning bij de openbare wilsvorming ver-

onachtzaamd.. De verhoging van de rationaliteit van het overheidsoptreden moet 

naarr zijn mening niet gezocht worden in het verbeteren van de beheersingsmid-

delenn maar ligt bij een betere aanpak van deze wilsvorming (Habermas 1971: 

328).. Planning zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Sinds deze vroege 

positioneringg heeft Habermas' theorievorming in het teken gestaan van de 

vormgevingg van dit uitgangspunt. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen drie 

vormenn van planning die hij op grond van de eraan ten grondslag liggende ratio-

naliteitt onderscheidt (Habermas 1973: 190-193). Tegenover de doelrationaliteit 

vann het technische planningbegrip en de systeemrationaliteit van het systeem-

functionelee planningbegrip plaatst hij de praktische rationaliteit van het commu-

nicatievee planningbegrip. In dit laatste planningbegrip staat het verloop van de 

openbaree meningsvorming centraal. Habermas heeft deze eerste situering van 

hett communicatieve planningbegrip onder meer uitgewerkt in zijn Theorie des 

kommunikatievenkommunikatieven Handelns (1982). 

Hett communicatieve planningbegrip werd dus al aan het begin van de jaren 

zeventigg in de planningliteratuur geïntroduceerd. De opvatting dat planning een 

communicatieff  proces is krijgt echter pas recent veel aandacht. Het laatste decen-

niumm groeide het aantal publicaties waarin een concrete uitwerking wordt gege-

venn aan het communicatieve planningbegrip. Voorbeelden uit deze literatuur in 

Nederlandd zijn Kleefman (1985), Edwards (1990), Faludi &. Van der Valk (1994), 

Hajerr (1995) en Korthals Altes (1995). Spraakmakende buitenlandse publicaties 

zijnn Forester (1989), Throgmorton (1992), Fischer 8t Forester (1993), Sager 

(1994),, Innes (1995) en Healey (1997a,b). Habermas' theorievorming krijgt in 

dezee literatuur veel aandacht en geldt vaak als uitgangspunt. Daarnaast valt ech-

terr op dat steeds vaker ook wordt verwezen naar andere theoretici als 

Wittgensteinn (Forester 1989), Foucault (Hajer 1995) en Giddens (Healey 1997a). 

Terechtt constateert Korthals Altes (1995: 12-13) daarom dat het communicatieve 

planningbegripp niet moet worden gereserveerd voor auteurs die het gedachte-

goedd van Habermas als uitgangspunt kiezen. 

Doorr de gevarieerde sociale theorie die aan het communicatieve planningbegrip 

tenn grondslag ligt heeft de communicatieve planningtheorie een divers karakter. 

Hett is verhelderend om eerst op zoek te gaan naar de overeenkomst in de com-

municatievee planningliteratuur. Daarbij maak ik net als bij de netwerkliteratuur 

eenn onderscheid tussen analysekader en sturingsmodel - een onderscheid dus 

tussenn het sociaal-wetenschappelijke analvsekader van het communicatieve 



planningbegripp enerzijds en voorstellen voor de manier waarop planning als 

communicatieff  proces moet worden aangepakt anderzijds (Healey 1997b: 72). 

Richtinggevendd voor het analysekader van het communicatieve planningbegrip 

iss dat planning wordt opgevat als een proces van communicatie tussen verschil-

lendee doelgerichte actoren. Hierbij wordt een realistische werkelijkheidsopvat-

tingg afgewezen en wordt geconstateerd dat de werkelijkheid een sociale con-

structiee is die in verschillende praktijken gestalte krijgt. Habermas (1973: 191), 

Inness (1992), Fischer & Forester (1993: 1) en Healey (1997a: 28-29) verwijzen 

expliciett naar deze constructivistische invalshoek maar ook andere theoretici 

baserenn hun analyses hierop. De verschuiving naar een constructivistische wer-

kelijkheidsopvattingg wordt goed onder woorden gebracht in de inleidende zin 

vann de door Fischer & Forester (1993: 1) geredigeerde bundel over de argumenta-

tievee wending in het planningdenken: "What if our language does not simply 

mirrorr or picture the world but instead profoundly shapes our view of it in the 

firstt place?" Met de afwijzing van de realistische werkelijkheidsopvatting en de 

aandachtt voor strategisch actoren wordt ingehaakt bij de kritiek op het systeem-

functionelee planningbegrip. 

Dee gemeenschappelijke noemer van de communicatieve planningliteratuur is 

duss dat planning wordt opgevat als een communicatief proces waarin werkelijk-

heidsopvattingenn worden geconstrueerd of bevestigd. De consequenties voor de 

aanpakk en wenselijkheid van overheidsplanning die uit deze stellingname wordt 

getrokkenn verschillen echter. Het valt op dat de laatste jaren vanuit het commu-

nicatievee planningbegrip - vaak met een verwijzing naar de theorievorming van 

Habermass - aansluiting wordt gezocht bij pleidooien voor een interactief over-

heidsoptreden.99 Healey (1997a) pleit in dit verband bijvoorbeeld voor 'collabora-

tivee planning' en Innes (1995) voor het zoeken naar consensus in een 'interactive 

practice'.. Planning wordt door hen opgevat als een interactief proces waarbij ver-

schillendee betrokkenen middels communicatie tot overeenstemming komen. 

Err wordt benadrukt dat verschillende actoren probleemsituaties verschillend 

definiëren.. Concrete interacties waarin overeenstemming over gezamenlijke 

actiess ontstaat, helpen dergelijke barrières beslechten. Vaak wordt hierbij gebruik 

gemaaktt van sociaal-psychologische technieken en managementtechnieken zoals 

Alternativee Dispute Resolution (ADR) (Fisher &. Ury 1981; Susskind & 

Cruikshankk 1987). Het doel is om win-win-situaties te bereiken doordat geza-

menlijkee probleemdefinities worden gezocht. 

Overheidsplanningg maakt in deze interactieve vorm de laatste jaren een revival 

door.. De overheid krijgt een rol als facilitator die met het oog op het algemeen 

belangg geblokkeerde netwerken 'activeert' om zodoende maatschappelijke 

problemenn op te lossen (Teisman 1992: 61-64). Het communicatieve planning-

begripp raakt dus verbonden met het netwerkbegrip als sturingsmodel. Er wordt 

geconstateerdd dat de overheid ondanks het teruglopende sturingsvermogen in de 

samenlevingg toch tot gewenste resultaten kan komen door het sturend vermogen 

vann verschillende actoren te benutten. Verschillende actoren en hun belangen gel-

denn hierbij als uitgangspunt. Politiek wordt opgevat als een neutrale arena waar 
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actorenn binnen vooraf bepaalde regels interacteren (March &. Olsen 1989: 1-8). 

Vanuitt een gegeven probleem wordt eerst bekeken welke actoren invloed hebben 

opp de oplossing. Vervolgens wordt met relevante actoren een netwerk gevormd 

waarinn betrokkenen aan de hand van een gezamenlijke probleemdefinitie oplos-

singenn voor problemen zoeken (Tatenhove & Leroy 1994: 137)- In de Nederlandse 

beleidspraktijkk neemt de steun voor deze interactieve projectmatige aanpak de 

laatstee jaren hand over hand toe. De interactieve overheid wordt als belangrijkste 

remediee naar voren geschoven voor de tekortkomingen van de organiserende 

overheid.. Deze ontwikkeling krijgt bovendien veel steun in de wetenschap (Salet 

1994:125). . 

Hett model van de interactieve overheid biedt een organisatorisch antwoord op 

dee constatering dat de praktijken van de organiserende overheid tekort schieten. 

Hett begint bij de constatering dat de organiserende overheid de problemen van 

dee moderne maatschappij niet kan oplossen. Om die reden wordt het opstarten 

vann interactieve projecten als algemeen toepasbare neutrale oplossingsmethode 

voorgesteld.. Het uitgangspunt van dit model is dus net als bij de organiserende 

overheidd de wenselijkheid van de oplossing van maatschappelijke problemen. Er 

wordtt geabstraheert van de concrete problemen waarop deze algemene oplossing 

moett worden toegepast en de historische context waarin die problemen tot stand 99 

zijnn gekomen. Pleidooien voor interactieve planning zijn pleidooien om de geïn-

stitutionaliseerdee beleidspraktijken te ontwijken door projecten op te zetten met 

relevantee betrokkenen rond specifieke problemen. Redenerend vanuit de indivi-

duelee problemen die met de interactieve projecten worden aangepakt blijk t het 

modell  meer dan eens succesvol (Kuijpers 8t Glasbergen 1990; Glasbergen & 

Driessenn 1993). Er rijzen echter vragen wanneer deze oplossing tegen de achter-

grondd van de historische ontwikkeling van de praktijken van de moderne maat-

schappijj  wordt geplaatst. 

Aann de hand van Giddens' praktijktheorie wordt duidelijk dat een analyse van 

concretee interactieprocessen moet worden verbonden met een institutionele 

analysee van de structurele kenmerken van praktijken. Vanuit deze praktijktheo-

retischee invalshoek valt op dat planning bij de interactieve werkwijze wordt 

opgevatt als een aanvullende organisatorische praktijk waarin tussen verschillen-

dee betrokkenen een uitruil van belangen kan plaatsvinden. Het startpunt van 

dezedeze interactieve werkwijze wordt enerzijds gevormd door de problemen die men 

wilwil  oplossen en anderzijds door actoren en hun eigen belangen. De interactieve 

projectenn worden opgevat als neutrale arena's waarop politieke processen plaats-

vindenn die worden bepaald door fundamentele factoren zoals belangen en prefe-

rentiess (March &. Olsen 1989: 1). Vervolgens wordt verondersteld dat directe 

interactiee kan zorgen voor een transformatie van preferenties (Eister 1998: 1). 

Dezee werkwijze is vanuit concrete problemen die men wil oplossen wellicht 

afdoende.. Met de uitgewerkte praktijktheoretische invalshoek wordt echter dui-

delijkk dat problemen en actoren niet als uitgangspunt van een analvse kunnen 

geldenn omdat ze in praktijken tot stand komen. Ten onrechte komt de verbon-

denheidd van probleemconstructies en van actoren en belangen met specifieke 
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discoursenn - de eerste voorwaarde uit paragraaf 3.9 voor een argumentatie over 

nieuwee beleidspraktijken - niet ter sprake. Ook de band van deze discoursen met 

structurelee vormen van dominantie en legitimatie - de tweede voorwaarde -

komtt onvoldoende in beeld. Het model van de interactieve overheid besteedt dus 

tee weinig aandacht aan de bepalende rol van discoursen. 

Waaromm is deze constatering problematisch? Het model van de interactieve 

overheidd helpt toch bij het oplossen van concrete problemen?! Het antwoord op 

diee vraag is dat het functioneren van de overheid in de maatschappij vanuit het 

modell  van de interactieve overheid niet volledig in beeld komt (March &. Olsen 

1989:: 171). De overheid kan niet slechts als arena worden bekeken, maar heeft een 

institutionelee dimensie (Kamens & Lunde 1988: 169; Scott 1995: 93). Problemen 

kunnenn bij interactieve projecten slechts vanuit specifieke probleemdefinities en 

bijpassendee vormen van dominantie en legitimatie worden benaderd. Als alge-

menee oplossing voor de problemen van de organiserende overheid schiet deze 

aanpakk daarom tekort. De oplossing van de problemen van de organiserende 

overheidd vereist uiteindelijk dat de verschillende probleemdefinities van ver-

schillendee betrokkenen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Die 

probleemdefinitiess zijn echter ingebed in specifieke institutionele praktijken en 

1000 zijn dus moeilijk te wijzigen. Het interactieve model leidt daarom 'in de breedte' 

niett tot een volledige probleemoplossing.10 

Naastt deze pragmatische grens aan de interactieve aanpak kunnen in de tweede 

plaatss vanuit de legitimering van het overheidsoptreden vraagtekens worden 

geplaatst.. De overheid heeft het recht om eenzijdig in te grijpen in maatschappe-

lijk ee betrekkingen. Het optreden van de overheid is daarom gebonden aan het 

recht.. Hiermee worden de grenzen bepaald van de bevoegdheden die vanuit spe-

cifiekee discoursen aan de overheid zijn toegekend. Deze grenzen komen bijvoor-

beeldd tot uitdrukking in de bureaucratische structuur van de overheidsorganisa-

tie.. Pleidooien voor een interactieve overheid staan op gespannen voet met deze 

inbeddingg in het recht. De bureaucratische structuur die vanuit de waarborg-

functiee van het recht is ingesteld wordt bekritiseerd als sta in de weg voor de 

overheidd om in de huidige maatschappij effectief op te treden (Salet 1994: 

94-101).. De overheid wordt geacht deel te nemen aan directe interacties waarin 

mett een selectie van betrokkenen overeenstemming wordt bereikt. Bij deze 

interactiess kunnen problemen echter alleen vanuit een specifiek discours worden 

aangepakt.. De structurele vormen van dominantie en legitimatie die met dit dis-

courss zijn verbonden moeten meer aandacht krijgen. De vraag welke problemen 

wordenn opgelost en hoe probleemdefinities van kleine groepen worden gerecht-

vaardigdd komt niet aan bod. In dit verband valt ook op dat bij het vrije machts-

spell  om de oplossing van problemen weinig aandacht is voor de rol van derden. 

Doorr de behoefte aan resultaten wordt het interactieve model onvoldoende bere-

deneerdd vanuit de legitimatie van het overheidsoptreden. 

Inn de huidige pluralistische maatschappij zijn gemeenschappelijke zingevingska-

derss en een collectieve ethiek weggevallen en speelt religie niet langer een bin-
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dendee rol. De kans dat grote groepen mensen in zo'n maatschappij tot gemeen-

schappelijkee opvattingen komen is klein. De interactieve aanpak lost dit pro-

bleemm van de organiserende overheid voor specifieke onderwerpen op. Als struc-

turelee oplossing voor de gegroeide problemen schiet deze aanpak echter tekort. 

Hett heeft onvoldoende oog voor de institutionele dimensie van het functioneren 

vann de overheid. Een perspectief dat politiek reduceert tot interacties tussen 

autonomee actoren die vanuit hun belangen doelgericht handelen dient te worden 

aangevuldd met een institutioneel perspectief dat aandacht besteed aan de inbed-

dingg van zingeving, dominantie en legitimatie in praktijken (March & Olsen 

1989:: 171). Zo'n perspectief maakt duidelijk dat de centrale plaats van de organi-

serendee overheid in de maatschappij dient te worden heroverwogen. De vraag of 

dee overheid bepaalde problemen wel moet aanpakken wordt echter onvoldoende 

gesteldd (Habermas 1996: 388-447). Deze vraag komt in de nieuwe consensus 

echterr ten onrechte niet ter sprake. Die constatering past bij alternatieve theorie-

vormingg binnen de nieuwe planningtheorie. 

Dee pleidooien voor een interactieve overheid krijgen de laatste jaren zoveel steun 

datt het ze zijn getypeerd als een nieuwe consensus over overheidsplanning. Het 

betekentt niet dat er geen andere posities zijn. Verschillende auteurs kiezen van-

uitt het communicatieve planningbegrip een alternatieve oriëntatie. 101 

Throgmortonn (1992) blijf t zich bijvoorbeeld concentreren op overheidsplanning 

enn constateert dat planning het vertellen van overtuigende verhalen is. Met die 

stellingnamee die dicht tegen de Nederlandse pleidooien voor wervende planning 

ligt ,, krijgt planning een functie als perspectief dat anderen moet overtuigen. 

Hierr is planning zelf geen interactief proces maar wordt planning als overheids-

activiteitt ingezet om de interactie met anderen te beïnvloeden. Ook anderen 

bestedenn vanuit een communicatief planningbegrip aandacht aan overheidsplan-

ning.. De theorievorming rond het planningdoctrinebegrip dient als voorbeeld 

(Faludii  &. Van der Valk 1994; Korthals Altes 1995). Hier wordt niet gepleit voor 

eenn overheid die door directe interactie problemen oplost maar staat de institu-

tionelee dimensie van communicatie voorop. Deze analyse heeft geen organisato-

rischee blik maar bekijkt de ontwikkeling van de Nederlandse ruimtelijke orde-

ningg vanuit een institutionele blik. De analyse leidt tot andere conclusies dan de 

interactievee pleidooien van de nieuwe consensus. 

4 .66 DE NEDERLANDSE PL AN N I N C DOCTRI N E 

Hett planningdoctrinebegrip is door Faludi (1987: 128-132) in de planninglitera-

tuurr geïntroduceerd. Met dit begrip werd een nieuwe fase in de Amsterdamse 

beslissingsgerichtee onderzoek ingeluid (par. 4.4). De oorspronkelijk oriëntatie 

vann dit onderzoek was normatief.11 Het was gericht op het vinden van regels 

waaraann 'goede' planning behoort te voldoen. Daarbij werd bijvoorbeeld gecon-

stateerdd dat planning gericht behoort te zijn op de eigen beslissingen van het 

planningsubjectt en dat een gebrekkige uitvoering van een plan niet impliceert 

datt de planning slecht was. Met het planningdoctrinebegrip werd deze normatie-

vee invalshoek van eerdere studies vervangen door een empirisch perspectief. 
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Niett de manier waarop planning behoort te verlopen maar de manier waarop 

planningg verloopt kwam centraal te staan. Communicatie kreeg hierbij een cen-

tralee plaats. Het planningdoctrineonderzoek valt daarom binnen het communi-

catievee planningbegrip (Korthals Altes 1995: 12-16; Innes 1995: 183). De aandacht 

voorr dit onderzoek op deze plaats heeft drie redenen. Ten eerst leidt het vanuit 

eenn communicatief planningbegrip tot andere conclusies dan de nieuwe consen-

suss over interactieve planning. Ten tweede wordt met het planningdoctrine-

onderzoekk een historische analyse gegeven van de Nederlandse ruimtelijke 

planningpraktijk.. De resultaten van die analyses (Faludi & Van der Valk 1994; 

Korthalss Altes 1995) vormen mede de basis voor de analyse in Deel II . Ten derde 

heeftt mijn eigen gedachtenontwikkeling binnen het onderzoeksprogramma rond 

ditt begrip vorm gekregen en biedt dit de mogelijkheid tot een persoonlijk com-

mentaar. . 

Dee aanleiding voor de introductie van het planningdoctrinebegrip was een 

onderzoekk naar het verloop van het Nederlandse verstedelijkingsbeleid. Dit 

beleidd bleek niet aan de regels van de beslissingsgerichte methodologie voor 

goedee planning te voldoen. De plannen bevatten bijvoorbeeld geen onzeker-

heidsanalysee en geen schets van alternatieven. Vanuit de beslissingsgerichte 

1022 optiek leek de kans dat de nationale ruimtelijke nota's als perspectieven een bij-

dragee zouden kunnen leveren aan de door onzekerheden omgeven beslissingen 

overr verstedelijking hierdoor klein. Desondanks werd het verstedelijkingsbeleid 

volgenss plan uitgevoerd.12 Faludi (1987:128) verklaarde dit onverwachte succes 

mett het bestaan van een planningdoctrine, of "an overall conception, organizing 

ourr view of a field of action". Deze doctrine structureerde als betekeniskader het 

denkenn van verschillende betrokkenen bij het verstedelijkingsbeleid. Door een 

aansprekendee presentatie van het gewenste beleid, door het gebruik van pakken-

dee metaforen als Randstad en Groene Hart en ook door het werk van de 

Inspecteurss voor de Ruimtelijke Ordening waren de doelstellingen van het ver-

stedelijkingsbeleidd voor iedereen duidelijk. Iedereen wist wat het Groene Hart 

wass en was voor bescherming van dit gebied. Een planconforme uitvoering was 

hett resultaat. Het succes van het Nederlandse verstedelijkingsbeleid wordt dus 

verklaardd uit de bijdrage die overheidsplannen leverden aan de totstandkoming 

vann een planningdoctrine als gezamenlijk denkkader. 

Bijj  de verdere uitwerking van deze eerste analyse van het Nederlandse verstede-

lijkingsbeleidd met het planningdoctrinebegrip staan twee boeken centraal. Faludi 

&.. Van der Valk (1994) geven een uitgebreide historische schets van de ontwikke-

lingg van de Nederlandse ruimtelijke planning. Die analyse is verdiept en gepolijst 

doorr Korthals Altes (1995). De theoretische basis voor de uitwerking van het 

planningdoctrinebegripp wordt in deze boeken in tegenstelling tot het merendeel 

vann de nieuwe planningtheorie niet bij de sociale theorie gezocht maar bij de 

wetenschapsdynamicaa van Kuhn (1962) en Lakatos (1970). Kuhn benadrukt dat 

dee kennisvorming bij wetenschappelijk onderzoek in sterke mate wordt beïn-

vloedd door de structurerende werking van samenhangende denkkaders. Deze 

paradigma'sparadigma's bepalen welk wetenschappelijk probleem aandacht krijgt en welk 
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probleemm wordt veronachtzaamd. Paradigma's zijn verbonden met elkaar becon-

currerendee onderzoeksscholen en spraakmakende onderzoekers die vechten om 

budgettenn en publicaties. Via spraakmakende voorbeelden worden nieuwe 

onderzoekerss binnen deze onderzoeksscholen gesocialiseerd en nemen ze het 

paradigmaa over. Op die manier bepalen sociale factoren in sterke mate de inhou-

delijkee ontwikkeling van de wetenschap. Het planningdoctrineonderzoek doet 

eenn vergelijkbare constatering ten aanzien van overheidsplanning. Ook hier is 

eenn samenhangend denkkader - de planningdoctrine - richtinggevend voor de 

argumentatiee over beleidskeuzes. Ook hier is de instandhouding van dit denkka-

derr onderwerp van een argumentatieve strijd tussen verschillende betrokken 

groepenn en ook hier worden jonge professionals gesocialiseerd. Het planning-

doctrineonderzoekk stelt deze ontwikkeling centraal. 

Faludii  &. Van der Valk (1994: 18) omschrijven een planningdoctrine als een geheel 

vann samenhangende en duurzame denkbeelden van een planningsubject over de 

ruimtelijkee orde in een gebied; de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied; en hoe 

beidee zaken moeten worden aangepakt. Om een structurerende en consensusvor-

mendee rol te kunnen spelen moet de planningdoctrine een aansprekende 'kern' 

hebben.. Door de overtuigingskracht van een metaforische kern wordt een doctri-

nee richtinggevend voor het denken van het planningsubject en de planningge-

meenschapp over een gebied en structureert het zodoende de besluitvorming. 

Planningdoctriness kunnen wel veranderen. Bij de bespreking van deze dynamiek 

verwijzenn Faludi &. Van der Valk (ibid: 23-24) vooral naar Lakatos. Als startpunt 

geldtt het onderscheid tussen een metaforische kern en een verschillende onder-

steunendee concepten. Doctrines kunnen op twee manieren veranderen. Ten eerste 

kunnenn de ondersteunende concepten zich geleidelijk ontwikkelen. Ten tweede 

kann de metaforische kern worden vervangen. In dat geval is sprake van een revolu-

tiee met alle gevolgen van dien voor het met de doctrine verbonden planningsub-

jectt en de bijhorende planninggemeenschap.'5 Faludi & Van der Valk (ibid: 23-24) 

wijzenn ook op een tegenovergesteld gevaar. Een doctrine beperkt net als Kuhns 

paradigmaa de gedachtevorming over een gebied tot één gezichtspunt waardoor 

goedee alternatieven over het hoofd worden gezien. Om zo'n dogmatisme te voor-

komenn pleiten Faludi &. Van der Valk voor een 'open' doctrine. Alexander & Faludi 

(1996)) benadrukken het belang van een rationele discussie over de gewenste doc-

trine.. Hoe zo'n debat kan worden gevoerd wordt echter niet duidelijk. 

Vanuitt dit kort beschreven begrippenkader hebben Faludi & Van der Valk en 

Korthalss Altes de ontwikkeling van de Nederlandse ruimtelijke planning geana-

lyseerdd en verklaard. De begrippen Randstad en Groene Hart wrorden hierbij 

aangewezenn als metaforische kern van de Nederlandse planningdoctrine. De 

krachtt van deze kern ligt in de implicatie dat een hart vitaal is en dus moet 

wordenn beschermd. De totstandkoming en acceptatie van dit idee wordt toege-

schrevenn aan het succesvol opereren van de Nederlandse planningprofessie die 

dezee begrippen goed heeft weten te 'slijten'. Het geheim van de Nederlandse 

ruimtelijkee planning wrordt vervolgens gezocht in een goed onderhouden net-

werkk tussen professionals, politici en academici waarin de planningdoctrine is 
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verankerd.. Doordat de betekenis van de begrippen Randstad en Groene Hart 

flexibell  is en omringende concepten konden worden vervangen heeft de doctrine 

hierbijj  verschillende verschuivingen in het Nederlandse beleid - van concentri-

schee verstedelijking via groeikernen naar compacte stad - weten op te vangen.14 

Doorr deze continuïteit bestond binnen planningsubject en planninggemecn-

schapp lange tijd consensus over de Nederlandse ruimtelijke problematiek en de 

gewenstee ontwikkeling. Het verstedelijkingsbeleid kon hierdoor planconform 

wordenn uitgevoerd. Met het planningdoctrineonderzoek wordt de continuïteit 

enn het succes van het Nederlandse verstedelijkingsbeleid zodoende met een 

institutionelee blik verklaard uit de inbedding van de planningdoctrine in sociale 

praktijken. . 

Dee oriëntatie van het planningdoctrineonderzoek was zoals gezegd empirisch. 

Well  verbinden Faludi &. Van der Valk (1994: 232-262) aan deze empirische analy-

see aanbevelingen voor de praktijk. Het uitgangspunt is hierbij dat plannen 

wordenn opgevat als politieke middelen in de strijd om een doctrine in stand te 

houden.. Vanuit deze stellingname scharen Faludi & Van der Valk (ibid: 246) zich 

aann de zijde van één van de deelnemers in de discursieve strijd over de Neder-

landsee ruimte - de planologische professie. Ze verbinden zich met andere woor-

1044 den met de specifieke historische praktijk van ruimtelijke planning in Neder-

land:: "for us as planning academies strategie planning is a self-serving ideal." 

Vanuitt deze positionering maken Faludi & Van der Valk duidelijk hoe de plano-

logischee professie in de machtsstrijd om zingevingspatronen effectief zou kun-

nenn opereren. Ze constateren dat de zo succesvolle planningdoctrine rond het 

begrippenpaarr Groene Hart en Randstad daartoe in stand moet worden gehou-

denn (ibid: 252-260). Wel benadrukken ze dat deze begrippen door gebruik te 

makenn van hun flexibele karakter anders moeten worden ingevuld. Hierbij wordt 

bijvoorbeeldd voorgesteld om delen van het Groene Hart alsgrociregio's in te vul-

len.. Op deze manier blijf t de planningdoctrine aanspreken en kunnen de plano-

logischee professie en discipline hun posities behouden. Faludi & Van der Valk 

besprekenn dus vanuit hun geloof in de positieve bijdrage van de ruimtelijke orde-

ningg de vraag hoe de planologische professie haar positie in de politieke strijd om 

hett gebruik van de ruimte kan behouden. Behoud van de planningdoctrine 

wordtt hierbij als middel aangewezen. 

Dezee introductie van het planningdoctrineonderzoek is summier. Op dit onder-

zoekk is vanuit het praktijktheoretische kader van het vorige hoofdstuk de nodige 

kritiekk mogelijk. Ferst bekijk ik echter de consequenties van het planningdoctri-

neonderzoekk voor het communicatieve planningbegrip. Er wordt namelijk dui-

delijkk dat dit planningbegrip naast de pleidooien voor een interactieve overheid 

hiermeee ook alternatieve theorievorming omvat. Er kunnen derhalve kantteke-

ningenn worden geplaatst bij de nieuwe consensus rond het communicatieve 

planningbegrip.. 1 let communicatieve planningbegrip mondt niet noodzakelij-

kerwijss uit in pleidooien voor een interactieve aanpak. Het planningdoctrine-

begripp maakt duidelijk dat communicatie niet alleen moet worden onderzocht als 

interactieff  proces tussen autonome actoren met exogene belangen, maar dat 
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communicatiee ook een institutionele component heeft. Niet het vinden van alge-

meenn toepasbare manieren van probleemoplossing is hier richtinggevend maar 

dee manier waarop het verloop van besluitvorming in de ruimtelijke ordening-

spraktijkk is te begrijpen. Vanuit een institutionele blik wordt duidelijk dat com-

municatiee is voorgestructureerd in beleidspraktijken. Het verloop en effect van 

besluitvormingg is dus door het bestaan van beleidsvelden mede bepaald - een 

constateringg die overeenkomt met een van de posities in de in paragraaf 3.4 

geschetstee discussie over het machtsbegrip. Die analyse wordt door anderen 

gesteundd (Hajer 1995). Het planningdoctrineonderzoek laat zien dat een betere 

conceptualiseringg van de verhouding tussen voorgestructureerde communicatie 

inn beleidsvelden en communicatie als interactie gewenst is. Het biedt zo een nut-

tigee aanvulling op de interactieve theorievorming binnen het communicatieve 

planningbegrip. . 

Hett planningdoctrineonderzoek valt dus samenvattend binnen het communica-

tievee planningbegrip. Planning wordt bekeken als communicatief proces waarbij 

verschillendee doelgerichte actoren zijn betrokken. Het planningdoctrineonder-

zoekk kiest echter een andere oriëntatie dan de pleidooien voor interactieve plan-

ning.. Niet het oplossen van concrete problemen staat voorop maar de ontwikke-

lingg van de Nederlandse ruimtelijke planning in de loop van de twintigste eeuw. 

Hett ruimtelijk beleidsveld wordt bekeken als een verzameling praktijken die 

samenn een ten dele gesloten systeem vormen. Het handelen binnen deze praktij-

kenn blijk t mede te worden bepaald door een planningdoctrine - een interpretatie-

kaderr dat het denken van betrokkenen over het beleidsobject structureert en 

zodoendee het succes van de Nederlandse ruimtelijke ordening verklaart. De con-

structiee van de planningdoctrine is geen mentaal proces maar was ingebed in 

praktijken.. De verbondenheid van de planningdoctrine met de planologische pro-

fessiee en discipline staat hierbij voorop. Vanuit hun overtuiging over het belang 

vann de bestaande ruimtelijke planning pleiten Faludi &. Van der Valk vanuit deze 

analysee voor het behoud van de planningdoctrine. Het onderzoek mondt dus niet 

uitt in pleidooien voor een interactieve overheid maar benadrukt het politieke 

karakterr van overheidsplanning en vormt als zodanig een welkome aanvulling. 

Dezee karakteristieken van het planningdoctrinebegrip sluiten aan bij het in het 

vorigee hoofdstuk geschetste praktijktheoretische perspectief op overheid en 

maatschappij.. Met het planningdoctrineonderzoek wordt de ontwikkeling van 

dee Nederlandse ruimtelijke planning vanuit een institutionele blik onderzocht. 

Err wordt duidelijk dat het beleidsobject een constructie is en er wordt duidelijk 

hoee de constructie geïnstitutionaliseerd is in de praktijken rond het ruimtelijke 

beleidsveld.. Hierdoor komen sommige problemen in beeld en wrorden andere 

veronachtzaamd.. Vanuit het praktijktheoretische kader kan het planningdoctri-

neonderzoekk echter ook worden bekritiseerd.15 Ten eerste meen ik dat de aard 

vann de planningdoctrine verkeerd wordt benoemd. Niet het begrippenpaar 

Randstadd en Groene Hart maar het onderscheid tussen stad en land vormen de 

duurzamee drager van de Nederlandse planningpraktijk. Ten tweede is het soci-

aaltheoretischee kader dat aan de analvse ten grondslag ligt ontoereikend. Bij de 



verklaringg van het succes van de Nederlandse ruimtelijke planning komt de 

nadrukk te veel bij het doelgerichte gedrag van de Nederlandse professionals te 

liggen.. Ten derde worden de implicaties die aan het onderzoek worden verbon-

denn slechts vanuit de ruimtelijke ordeningspraktijk beredeneerd. De consequen-

tiess voor de organiserende overheid komen hierdoor onvoldoende in beeld. 

Ikk loop deze kritieken na. 

Mett het planningdoctrineonderzoek wordt het belang van leidende en duurzame 

principess benadrukt. Het begrippenpaar Randstad en Groene Hart wordt aange-

wezenn als zo n principe. De duurzaamheid en het succes van de Nederlandse 

planningg wordt verklaard uit de wervende kracht van deze begrippen. Mij n eerste 

kritiekk (1) is dat die stellingname een algemeen leidend principe verwart met een 

specifiekee toepassing van een principe op een concreet gebied.1'1 Niet het onder-

scheidd tussen Randstad en Groene Hart staat in mijn ogen in de kern van de 

ruimtelijkee planningpraktijk maar de tegenstelling tussen stad en land en de daar-

meee verbonden wens om openheid te behouden, verstedelijking te voorkomen en 

dee vorming van een metropool tegen te gaan. Het denken in termen van stedelij-

kee en landelijke gebieden en de vertaling daarvan in gebiedsdekkende metaforen 

iss dus de kern van de huidige planningdoctrine (Salet 1996c: 14-15).17 Vanuit deze 

gedachtee kan de aandacht van de Nederlandse planning voor het westen van het 

landd worden verklaard. Daar is de verstedelijkingsdruk immers het grootst. Het 

algemenee principe wordt in dit concrete gebied vertaald naar de begrippen 

Randstadd en Groene Hart. Deze begrippen zijn als typisch voorbeeld voor de 

ruimtelijkee planning gaan functioneren en zijn als zodanig symbolisch voor het 

voortbestaann van de ontstane planningpraktijk. Ze vormen echter als ruimtelijk 

beeldd niet het leidend principe van de ruimtelijke planning. Het verwrerpen van 

dee doctrine betekent dus het loslaten van het denken in termen van stad en land. 

Mij nn tweede kritiek (2) hangt met deze constatering samen. Het beginpunt is de 

definiëringg van het planningdoctrinebegrip als de samenhangende opvattingen 

vann een planningsubject. De succesvolle uitvoering van plannen zoals de 

Nederlandsee ruimtelijke nota's wordt verklaard uit de acceptatie van deze opvat-

tingenn bij de planninggemeenschap. De definitie van de planningdoctrine kiest 

duss het intentioneel opereren van het planningsubject als verklaringsgrond van 

succes.. De planologische professionals krijgen in dit verband alle lof toege-

zwaaid.. Zij zijn in staat geweest om succesvol strategisch te opereren waardoor 

'allee neuzen dezelfde kant op stonden'. Rule and Order is hiermee niet alleen een 

geschiedeniss van de Nederlandse ruimtelijke planning maar vooral van de ruim-

telijkee planners. Duidelijk komt dit tot uitdrukking in de opmerking van Faludi 

&&  Van der Valk (1994: 112) dat de ruimtelijk planning er wellicht anders had uit-

gezienn als directeur-generaal Vink minder behendig was geweest bij het vormen 

vann een netwerk fSchon 1996: 72). Meer algemeen wekt de analyse de indruk dat 

dee ruimtelijke professionals het draaipunt van de Nederlands ruimtelijke ont-

wikkelingg zijn geweest. Deze constatering past bij mijn eerste kritiek. Waar de 

keuzee voor de begrippen van Randstad en Groene \ lart door de ruimtelijke plan-

nerss namelijk nog in vergaande mate is te beïnvloeden en bepalen, daar ligt de 
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aanvaardingg van het onderscheid tussen stad en land als leidend principe buiten 

hunn bereik. 

Vanzelfsprekendd onderken ik vanuit de praktijktheoretische stellingname dat 

verschillendee individuen waaronder planologische professionals de geschiedenis 

vann de ruimtelijke planning hebben gemaakt. De eenzijdige verklaring van de 

aanvaardingg van de planningdoctrine - het onderscheid tussen stad en land -

vanuitt het intentioneel opereren van het planningsubject bekritiseer ik echter. 

Di tt kan niet als voldoende verklaringsgrond voor het succes van de Nederlandse 

ruimtelijkee planning worden aangevoerd. Daarnaast moet in mijn ogen aandacht 

wordenn besteed aan de rol van andere actoren en aan de rol van institutionele fac-

torenn bij de totstandkoming van consensus (Terhorst &. Van der Ven 1997: 341-

343).. In een verklaring van de consensus over de Nederlandse ruimtelijke plan-

ningg zouden bijvoorbeeld ook de actoren uit de Nederlandse landbouw - van 

belangg bij het benadrukken van open landschappen - bij de analyse moeten 

wordenn betrokken. Als voorbeeld van een belangrijke institutionele factor wijs ik 

opp opvattingen over het eigendom in Nederland. De interessante vraag waarom 

hett ingrijpen in particulier grondeigendom in ons land in vergaande mate wordt 

geaccepteerdd en de manier waarop dit maatschappelijk is ingebed wordt met het 

planningdoctrineonderzoekk gesteld noch beantwoord. Een analyse van de ont- 107 

wikkelingg van de Nederlandse planning vanuit het praktijktheoretische begrip-

penkaderr moet hieraan wel aandacht besteden. 

Dezee tweede kritiek maakt tegelijkertijd duidelijk waarom het planningdoctrine-

onderzoekk de aard van de crisis waarmee de ruimtelijke planning in Nederland 

dee laatste jaren wordt geconfronteerd niet goed in beeld kan brengen (Hajer 

1996:: 85). Door de oriëntatie op het doelgerichte handelen van de ruimtelijke 

plannerss komt de maatschappelijke ontwikkeling onvoldoende in beeld. 

Invloedrijkee ontwikkelingen worden hierdoor onvoldoende meegenomen. Dit 

komtt tot uiting in de aanbevelingen die vanuit het planningdoctrineonderzoek 

wordenn gedaan. Vanuit de oorspronkelijke analyse lijk t een goed recept klaar te 

liggenn voor het realiseren van effectieve planning.18 Het planningsubject moet er 

namelijkk middels pakkende metaforen voor zorgen dat een planningdoctrine 

ontstaatt die verschillende actoren met elkaar verbindt. De consensus over de te 

nemenn maatregelen wordt met die doctrine groot waardoor een succesvolle 

beleidsuitvoeringg plaatsvindt. Bij zo'n optimistisch ontwerpperspectief kunnen 

nuu vraagtekens worden geplaatst. Weliswaar biedt een breed gedragen consensus 

zoalss die over het Nederlandse ruimtelijke beleid heeft bestaan goede voorwaar-

denn voor een succesvolle beleidsuitvoering. Zo'n consensus kan echter niet 

alleenn ontstaan dank zij het intentionele opereren van een planningsubject maar 

komtt mede door een interactie met anderen en als gevolg van institutionele fac-

torenn tot stand. De mogelijkheden om een planningdoctrine te 'maken' zijn dus 

veell  beperkter dan het planningdoctrineonderzoek doet vermoeden. 

Inn het verlengde van deze constatering heeft mijn derde kritiek (3) betrekking op 

dee normatieve consequenties die aan het planningdoctrineonderzoek worden 
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verbonden.. Faludi & Van der Valk (1994: xiv) constateren dat hun betrokkenheid 

ligtt bij planning als verantwoorde besluitvorming. Ze constateren later dat een 

planningdoctrinee er voor zorgt dat er consensus is over te nemen maatregelen. 

Daarmeee wordt het gemakkelijker om beleid uit te voeren. Met de planningdoc-

trinee wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om een restrictief beleid voor het 

Groenee Hart te voeren omdat het besef groot is dat het openhouden van dit lan-

delijkee gebied belangrijk is. Of dat met het oog op bijvoorbeeld de eigendoms-

rechtenn van de bewoners van dit gebied wel 'juist' is wrordt niet bekeken. Of 

bovendienn de aanleg van een dure tunnel onder het Groene Hart wel wenselijk is 

komtt evenmin ter sprake. In plaats daarvan scharen Faludi & Van der Valk (ibid: 

246)) zich aan de zijde van één van de deelnemers in deze strijd over de Neder-

landsee ruimte - de planologische professie - en maken ze duidelijk hoe deze 

groepp in de machtsstrijd om zingevingspatronen effectief zou kunnen opereren. 

Faludii  & Van der Valk hebben zich daarmee niet verbonden met 'goede planning' 

inn het algemeen maar met de ruimtelijke planningpraktijk in Nederland. Faludi 

&&  Van der Valk bespreken de vraag hoe deze praktijk haar positie kan behouden. 

Dee vraag wat het planningdoctrineonderzoek betekent voor de wenselijkheid 

vann de ruimtelijke ordeningspraktijk zelf komt helaas niet ter sprake. Die vraag 

komtt alleen in een reflexief debat in beeld. 

Dee gevolgen van deze keuze komen tot uitdrukking in de analyse van alternatie-

vee planningdoctrines. Zo bekijkt Korthals Altes (1995) in zijn dissertatie of met 

dee Vierde nota en de Vierde nota Extra aan het einde van de jaren tachtig een 

omwentelingg in de planningdoctrine heeft plaatsgevonden. Korthals Altes beant-

woordtt deze vraag na een gedetailleerde analyse negatief. Opvallend genoeg 

wordtt echter weinig duidelijk over de inhoud van de alternatieve doctrine en de 

manierr waarop die zich ontwikkelt. De vraag hoe de keuze tussen doctrines kan 

wordenn gemaakt wordt niet beantwoord. Ook wordt niet duidelijk hoe met de 

spanningg tussen duurzame denkbeelden op verschillende beleidsvelden moet 

wordenn omgegaan. Het planningdoctrineonderzoek blijk t gericht op het in stand 

houdenn van de bestaande ruimtelijke ordeningspraktijk. Wel wordt het gevaar 

vann een 'gesloten' doctrine benadrukt (ibid: 23-24). Het belang van een rationele 

discussiee over planningdoctrines wordt onderstreept (Alexander & Faludi 1996). 

Dee manier waarop die moet worden gevoerd krijgt echter weinig aandacht. 

Hierdoorr biedt het planningdoctrineonderzoek geen aanknopingspunten voor de 

problemenn van de organiserende overheid. Het onderzoek verheldert wel de aard 

vann deze problemen maar biedt geen oplossingen. In mijn ogen is een algemene-

ree reactie vanuit het belang van een juist overheidsoptreden echter wel mogelijk. 

Ikk heb de contouren van die procedurele reacties in het vorige hoofdstuk aan de 

handd van voorwaarden voor een reflexief debat geschetst. Die voorwaarden vor-

menn dan ook de leidraad voor mij reactie op het provinciale debat in Deel II. 

Ikk sluit deze analyse af met gemengde gevoelens. Het planningdoctrineonder-

zoekk maakt duidelijk dat de beleidsobjecten die de overheid tracht te beïnvloe-

denn worden geconstrueerd. Bovendien wordt duidelijk dat deze constructies zijn 

ingebedd in praktijken en zodoende duurzaam zijn. Er wordt duidelijk waarom 
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beleidsorganisatiess aan bepaalde problemen aandacht geven en andere veron-

achtzamen.. Het onderzoek biedt daarbij een schat aan informatie over de ont-

wikkelingg van de Nederlandse ruimtelijke planning. Ik juich dit allemaal toe! 

Ikk heb echter vraagtekens geplaatst bij de manier waarop deze basisgedachte is 

uitgewerkt.. Er werd duidelijk dat het planningdoctrineonderzoek de consequen-

tiess van de analyse voor overheidsplanning en de organiserende overheid in het 

algemeenn onvoldoende in beeld brengt. Het planningdoctrineonderzoek is te 

zeerr met de instandhouding van de bestaande ruimtelijke planningpraktijk ver-

bonden.. Het biedt onvoldoende houvast voor een keuze tussen planningdoctri-

nes.. Het biedt met andere woorden een goede oriëntatie op de ontwikkeling van 

dee ruimtelijke planning maar krijgt voor mijn doeleinden geen goede uitwer-

king.. Ik gebruik de uitkomsten van dit onderzoek daarom zeker in Deel II maar 

houdtt daarbij tegelijkertijd de gemaakte kanttekeningen vanuit de stellingname 

vann het vorige hoofdstuk goed in het oog. Met die constatering kom ik bij mijn 

conclusiess over de reacties van de nieuwe planningtheorie op de tekortkomingen 

vann de organiserend overheid. 

A R G U M E N T E R E NN OVER O V E R H E I D S P L A N N I N G 

Overheidsplanningg was uit de mode (Frissen 1996: 17). De gevolgen van het 

voortgaandee moderniseringsproces hebben hun sporen nagelaten in het denken 

overr planning. Onder invloed van de toenemende complexiteit werd eerst de 

starheidd van de eindbeeldplanning van het technische planningbegrip bekriti-

seerd.. Vanuit het systeemfunctionele planningbegrip dat hiervoor in de plaats 

kwam,, werd in Nederland in de jaren zestig en zeventig met een stelsel van over-

heidsplannenn verder vorm gegeven aan de praktijken van de organiserende over-

heid.. Door de toenemende maatschappelijke dynamiek en differentiatie en door 

hett gelijktijdige wegvallen van sociale en politieke mechanismen om pluriformi-

teitt te stroomlijnen kwam ook dit planningstelsel onder druk te staan. Het stel-

sell  van overheidsplannen bleek intern wel goed afgestemd, maar stond los van de 

maatschappelijkee ontwikkeling. De relatie tussen overheidsplannen en maat-

schappelijkee handelingen bleek gering. Het wantrouwen over het overheidsin-

grijpenn op grond van wetenschappelijk onderzoek groeide. Het beeld van de 

organiserendee overheid die maatschappelijke problemen oplost en zodoende 

voorr vooruitgang zorgt kreeg steeds meer kritiek. Andere doelgerichte actoren 

dann de overheid bleken grote invloed te hebben op de maatschappelijke proces-

senn die de overheid met plannen tracht te beïnvloeden. Er werd bepleit het 

takenpakkett van de overheid te heroverwegen. De aandacht voor overheidsplan-

ningg nam sterk af en verschillende planningregelingen werden afgeschaft. Het 

terugdringenn van de rol van de overheid in het maatschappelijk functioneren 

biedtt vanuit het institutionele planningbegrip het eerste antwoord op de proble-

menn van de organiserende overheid. 

Dee laatste jaren is vanuit het communicatieve planningbegrip een hernieuwde 

aandachtt voor planning te zien. Dit planningbegrip berust op het besef dat de 

werkelijkheidd die de overheid wil beïnvloeden in sociale praktijken wordt 
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geconstrueerd.. Bij dit communicatieve proces zijn verschillende doelgerichte 

actorenn betrokken. Vanuit deze stellingname wordt planning als communicatief 

process opgevat. In dat gemeenschappelijke idee ligt dan ook de reden om te spre-

kenn over een nieuw planningbegrip. Dit planningbegrip wordt vooral uitgewerkt 

inn een nieuwe consensus waarbij planning als interactieve en communicatieve 

praktijkk tussen maatschappelijke partijen wordt opgevat. Startpunt van deze 

nieuwee consensus is de constatering dat verschillende actoren invloed hebben op 

hett oplossen van beleidsproblemen. Door deze partijen rond de tafel te krijgen in 

eenn proces van interactieve planning worden de mogelijkheden van gezamenlij-

kee actie vergroot. Bij dit tweede antwoord op de tekortkomingen van het model 

vann de organiserende overheid staat niet het terugdringen van het takenpakket 

vann de overheid voorop maar is de aandacht gericht op een andere - interactieve -

taakvervulling.. Planning wordt daarmee niet meer binnen de staat gecentreerd. 

Dee aandacht voor planning is met dit interactieve planningmodel sterk gegroeid. 

Naa de teleurstelling over de systeemfunctionele planning en het onvermogen om 

maatschappelijkee problemen op te lossen, wordt de gedachte dat probleemoplos-

singg met een interactieve aanpak wel mogelijk is met beide handen aangegrepen. 

Pleidooienn voor de interactieve aanpak van maatschappelijke problemen krijgen 

dann ook veel steun. 

Hett communicatieve planningbegrip wijst op de noodzaak om planning te bekij-

kenn als communicatief proces waarbij verschillende actoren zijn betrokken. In de 

nieuwee planningtheorie bestaat echter geen overeenstemming over de conclu-

siess die aan deze stellingname moeten worden verbonden. Naast het antwoord 

vann de interactieve planning blijk t het planningdoctrineonderzoek de aandacht 

tee richten op de institutionalisering van betekeniskaders, normen en middelen in 

dee praktijken van de Nederlandse ruimtelijke planning. Vanuit die analyse is 

bepleitt om bij te dragen aan de instandhouding van de ruimtelijke planning als 

hegemoniaall  project - een reactie die aansluit bij de analyse van Hajer (1989). 

Mett dit derde antwoord op de tekortkomingen van de organiserende overheid 

wordtt niet bepleit om problemen in interactie op te lossen maar wordt geconsta-

teerdd dat een zorgvuldige marketing van werkelijkheidsbeeld kan leiden tot een 

disciplineringg van het publieke denken over bijvoorbeeld de ruimte. Hiermee 

wordtt het denken van verschillende actoren over te nemen maatregelen 

gestroomlijndd en worden de kansen voor een succesvolle uitvoering van het 

overheidsbeleidd vergroot. Het planningdoctrineonderzoek begint dus ook bij het 

beseff  dat planning een communicatief proces is maar vertaalt dit in geheel andere 

aanbevelingenn dan de pleidooien voor interactieve praktijken. De constatering 

vann Innes (1996) dat er een nieuwe consensus in de planningtheorie is, is daarom 

eerderr verhullend dan verhelderend. Die consensus betreft wel de aard van de 

planningsituatiee maar niet de consequenties voor overheidsplanning. Het uitroe-

penn van de nieuwe consensus veronderstelt meer overeenstemming dan een blik 

opp de planningliteratuur rechtvaardigt. 

Dee nieuwe planningtheorie biedt geen eenduidig antwoord op de tekortkomin-

genn van de organiserende overheid. Er zijn verschillende recepten die kunnen 
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wordenn toegepast op dezelfde kwaal. Het is gebruikelijk om bij voorstellen voor 

nieuwee planningpraktijken te kiezen voor één van deze perspectieven. Zo'n aan-

pakk begint vanuit het gekozen planningbegrip bij de definiëring van wat plan-

ningg 'is' of behoort te zijn en leidt de aandacht zo naar specifieke aspecten van 

planning.. In lij n met de in het vorige hoofdstuk uitgewerkte voorwaarden voor 

eenn reflexieve argumentatie over beleidspraktijken kies ik niet voor zo'n benade-

ring.. In plaats daarvan moeten de verschillende elementen van de drie antwoor-

denn in een reflexief debat over nieuwe planningpraktijken met elkaar worden 

geconfronteerd.. Op die manier wordt rekening gehouden met de eenzijdigheden 

vann de afzonderlijke antwoorden. Ik ondersteun zo ten eerste het antwoord van 

hett institutionele planningbegrip. Gezien de ontwikkeling van maatschappelijke 

praktijkenn is een heroverweging van overheidstaken nodig. In aanvulling hierop 

iss echter benadrukt dat zo'n heroverweging altijd vanuit een discours plaatsvindt 

enn dat de politieke effecten van dat discours bij de discussie moeten worden 

betrokken. . 

Hett interactieve planningmodel kan ten tweede een nuttige bijdrage leveren bij 

hett oplossen van concrete problemen. De vraag of dit ook wenselijk is moet aan 

dee hand van het uitgewerkte argumentatieschema wederom expliciet worden 

gesteld.. Ook voorstellen voor interactieve praktijken zijn verbonden met dis-

coursenn die expliciet moeten worden besproken. Vervolgens kan de plaats van de 

interactievee aanpak worden bepaald. !n de derde plaats steun ik de aandacht voor 

dee institutionalisering van politieke praktijken in het planningdoctrine-

onderzoek.. Dit onderzoek vertoont veel verwantschap met de in het vorige 

hoofdstukk uitgewerkte praktijktheoretische invalshoek. Vanuit de praktijktheo-

riee zijn echter ook bij dit antwoord op de organiserende overheid kanttekeningen 

geplaatst.. Ik concludeer dat de voorstellen van de nieuwe planningtheorie als 

reactiee op de tekortkomingen van de organiserende overheid afzonderlijk tekort 

schieten.. Zij moeten met elkaar worden geconfronteerd aan de hand van de 

voorwaardenn voor een reflexieve argumentatie over nieuwe planningpraktijken. 

Mett dit schema wordt geen algemeen toepasbare oplossing voor de problemen 

vann de organiserende overheid geboden maar krijgen verschillende oplossingen 

aann de hand van procedurele voorwaarden hun plaats. Aan de hand van die stel-

lingnamee bekijk ik in Deel II het provinciale debat over de eenheid van het 

omgevingsbeleid. . 
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NOTEN N 

11 Kent (1964) bood in Amerika het meest gebruikte handboek voor deze omvat-

tendee masterplanning vanuit het technische planningbegrip. 
22 Faludi (1973b) geeft de belangrijkste bijdragen aan dit debat over omvattende 

planningg weer. Innes (1996) reageert vanuit recente theorie op het debat. 

Inn 1983 werd de lang bediscussieerde Kaderwet Specifiek Welzijn met een plan-

ningstelsell  voor het sociaal-culturele facet ingetrokken. In 1985 verscheen het 

Eindrapportt van de Adviescommissie sanering planprocedures onder de veelzeg-

gendee titel Carnavalstocht der Planprocedures. 
44 Zie Salet (1994: 89-135) voor een goede schets van de spanning tussen deze twee 

benaderingenn van de 'nieuwe' overheid. 

^^ De redactie van Stedebouw 8t Volkshuisvesting - de spreekbuis van betrokkenen 

bijj  het ruimtelijk beleidsterrein - nodigde in het septembernummer van 1984 

lezerss uit om deel te nemen aan een discussie over deze crisis. 
hh Naast Van der Cammen pleitten onder meer De Boer (1976), Wissing (1981), Van 

Dansikk (1982) en De Klerk (1982) voor wervende planning. 

Bijj  dit debat zijn bijvoorbeeld geen bijdragen uit de Nijmeegse handelingsgerich-

tee benadering betrokken (Needham 8t Wissink 1982; Muller & Needham 1989). 

Dee beslissingsgerichte benadering is in verschillende vooral empirische studies 

verderr uitgewerkt: Van der Valk 1989; Zonneveld 1991; Faludi 8t. Van der Valk 

1994;; Wallagh 1994; Korthals-Altes 1995; Lingbeek 1998. 
44 Habermas (1996) maakt overigens duidelijk dat hij zelf zijn theorievorming niet 

heeftt bedoeld als pleidooi voor allerhande interactieve projecten om concrete 

beleidsproblemenn op te lossen. 
1UU De grens van de interactieve aanpak krijgt de laatste tijd meer aandacht. Zie het 

themanummerr van Bestuurskunde (1998, nr.7) over de 'Dilemma's van interac-

tievee beleidsvoering'. 
111 Faludi (1986: 3-15) spreekt hier over een planningmethodologische invalshoek. 

Ziee ook Mastop (1984: 22-27) c n Van der Valk (1989: 33-36). 
1111 Faludi baseert zich op de uitvoering van de woningbouw. De uitvoering van bij-

horendee maatregelen voor mobiliteit en bevolkingssamenstelling verliep niet 

planconformm (Nozeman 1986). 
nn Korthals Altes (1995: 52-54) wijst hiernaast op de mogelijkheid van een geleide-

lijk ee verandering van de metaforische kern. 
144 In de Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening leek te worden gebroken met de 

kernn van de planningdoctrine. Uiteindelijk is het zo ver niet gekomen (Korthals 

Altess 1995). In de Vierde nota Extra keerde het Groene Hart weer in volle glorie 

terug. . 

^^ Het planningdoctrine-onderzoek is ook door andere auteurs becommentarieerd. 

Ziee bijvoorbeeld het themanummer van Planning Theorv (1996, nr.16). 
lf ll Deze verwarring is opvallend genoeg terug te zien bij Kuhn's paradigmabegrip. 

Ditt begrip heeft zowel betrekking op exemplarische maatgevende voorbeelden 

alss op het geheel van overtuigingen, uitgangspunten en waarden van waaruit een 

onderzoekerr opereert. Kuhn onderscheidt in latere publicaties daarom examplars 
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vann een disciplinary matrix (De Vries 1995: 102-103). Het begrippenpaar 

Randstadd en Groene Hart is in die zin een examplar. 

Dee laatste tijd krijgt het onderscheid tussen stad en land veel aandacht. Het 

vormtt het onderwerp voor de Planologische Discussiedagen van 1999 en de 

Wetenschappelijkee Raad voor het Regeringsbeleid doet er onderzoek naar. De 

bestempelingg van het stad-land onderscheid als kerngedachte van de ruimtelijke 

planningg maakt duidelijk waarom deze aandacht stof doet opwaaien. 

Faludii  & Van der Valk (1994: 252-262) passen dit recept toe op de Nederlandse en 

dee Europese ruimtelijke planning. Zie ook Faludi (1999). 
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