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DEELL il: INLEIDING 

INLEIDING G 

Mett de theoretische omzwervingen van Deel I worden de uitgangspunten voor 

eenn analyse van het debat over provinciale omgevingsplanning zichtbaar. Het 

beginpuntt is de kritiek op de organiserende overheid in de huidige pluriforme en 

dynamischee maatschappij. De uitbouw van deze overheid bleek te zijn gebaseerd 

opp de naturalistische en functionalistische sociale theorie van de orthodoxe con-

sensus.. Volgens die theorie kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 

organiserendee overheid enerzijds en de te organiseren maatschappij anderzijds, 

kunnenn fenomenen in deze maatschappij objectief worden beschreven en is het 

dee taak van de overheid om op grond van deze beschrijving verbeteringen te 

organiseren.. Met de theorie van de orthodoxe consensus werd zo een organisato-

rischee blik op overheid en maatschappij dominant. Vanuit deze organisatorische 

blikk zijn op grond van wetenschappelijk onderzoek diverse beleidsvelden ont-

staan.. Met de voortgaande modernisering groeide echter de kritiek op de organi-

serendee overheid en op de sociale theorie van de orthodoxe consensus die eraan 

tenn grondslag lag. In de sociale en politieke theorie vond hierdoor een herorde-

ningg plaats. Ik heb de contouren van de nieuwe sociale theorie aan de hand van 

Giddens'' praktijktheorie geschetst. Het uitgangspunt van deze theorie is dat 117 

actorenn doelgericht en reflexief handelen in praktijken. Bij deze interactie 

wordenn interpretatiekaders met bijpassende normen en middelen in stand 

gehoudenn of wijzigen. Een eenzijdige organisatorische blik wordt zo aangevuld 

mett een institutioneel perspectief. Het impliceert een constructivistische onto-

logiee maar betekent tegelijkertijd dat werkelijkheidsconstructies niet zomaar 

gewijzigdd kunnen worden omdat ze in praktijken zijn ingebed en dus een insti-

tutionelee dimensie hebben. 

Vanuitt deze praktijktheoretische invalshoek zijn de problemen van de organise-

rendee overheid in de huidige maatschappij verduidelijkt. Overheidsplanning is 

daarbijj  opgevat als een praktijk van waaruit wordt getracht maatschappelijke 

praktijkenn te beïnvloeden. In deze planningpraktijken handelen actoren doelge-

richtt en reflexief. Hun handelen is echter tegelijkertijd ingebed in structuren 

zoalss zingevingskaders. Vanuit planningpraktijken wordt zo niet ingegrepen in 

dee wereld zoals hij 'is'. Die wereld moet bij het ontwerpen van oplossingen voor 

problemenn eerst in een discursief proces worden geconstrueerd. 

Planningpraktijkenn zijn het resultaat van de institutionalisering van discoursen. 

Tegelijkertijdd opereren in de maatschappelijke praktijken die de overheid wil 

beïnvloedenn echter ook doelgerichte en reflexieve actoren. Ook hun handelen 

raaktt geïnstitutionaliseerd. De mate waarin en de manier wraarop overheidsplan-

ningg succesvol kan zijn, hangt dus af van de relatie tussen planningpraktijken en 

maatschappelijkee praktijken. De praktijken van de organiserende overheid ble-

kenn te passen bij de uniforme en statische praktijken van de industriële klassen-

maatschappij.. Met de voortgaande modernisering werd de greep van de overheid 

opp de maatschappij echter kleiner, viel een groot aantal mechanismen voor de 

bindingg van overheid en maatschappij weg en werd de complexiteit van proces-



senn groter. De problemen van de organiserende overheid - een gebrekkige effec-

tivitei tt en geringe eenheid van beleid - bleken het gevolg van deze ontwikkeling. 

Opp grond van deze constatering heb ik criteria uitgewerkt waaraan een passende 

argumentatiee over nieuwe planningpraktijken moet voldoen. 

Vanuitt deze uitgangspunten onderzoek ik in Deel II het debat over provinciale 

omgevingsplanning.. In dit debat wordt gediscussieerd over de eenheid van het 

beleidd van verschillende provinciale beleidsdiensten. Deze beleidsdiensten 

wordenn opgevat als het resultaat van de institutionalisering van discoursen. Er 

zijnn zo verschillende belcidspraktijken ontstaan waarin interpretatiekaders, nor-

menn en middelen duurzaam werden. Beleidspraktijken kregen zo een eigenheid 

vann waaruit actoren de wereld beschouwden. Vanuit die praktijken wordt 

getrachtt maatschappelijke praktijken te beïnvloeden. Het provinciale debat gaat 

overr de relaties tussen deze beleidspraktijken. In dit debat wordt een nieuw beeld 

geschetstt van de werkelijkheid - een werkelijkheid met omgevingsproblemen. In 

lij nn met dit beeld worden voorstellen gedaan om beleidspraktijken aan te passen. 

Hett debat is dus het resultaat van een poging om een nieuw discours - het omge-

vingsdiscourss - te institutionaliseren en moet als zodanig worden beoordeeld. In 

ditt debat vindt een discursieve strijd plaats tussen verschillende doelgerichte 

actorenn die - elk vanuit hun institutionele context - trachten dit omgevingsdis-

courss al dan niet geaccepteerd te krijgen. Dit betekent dat het pleidooi voor 

omgevingsbeleidd politieke consequenties heeft. Er wordt immers getracht het 

omgevingsdiscourss te institutionaliseren in nieuwe beleidspraktijken die aan-

sluitenn bij dit discours. De politieke consequenties van deze pogingen moeten 

duidelijkk in beeld komen. Dat kan door de argumentaties in het provinciale debat 

aann de hand van de criteria uit paragraaf 3.9 te beoordelen. Met dit commentaar 

opp de argumentaties over omgevingsplanning beantwoord ik vervolgens de pro-

bleemstelling. . 

Vanuitt deze praktijktheoretische invalshoek op het debat over provinciale omge-

vingsplanningg verdeel ik het onderzoek in vier stappen. In de eerste stap bekijk 

ikk de manier waarop in de loop van de twintigste eeuw dominante discoursen 

zijnn ontstaan over problemen met betrekking tot de omgeving die vervolgens 

geïnstitutionaliseerdd raakten in beleidspraktijken. Hierbij zijn binnen het politie-

kee systeem de praktijken ontstaan waarbinnen nu voor omgevingsplanning 

wordtt gepleit. Deze praktijken vormen mede de institutionele context van het 

omgevingsdiscours.. Een analyse van het omgevingsdiscours vraagt daarom om 

eenn schets van deze ontwikkeling. In de tweede stap bekijk ik het resultaat van 

ditt institutionaliseringsproces binnen de provinciale beleidsdienst. Deze dienst 

bestaatt uit verschillende organisatieonderdelen met eigen culturen waarbinnen 

dee werkelijkheid verschillend wordt geconstrueerd. Ik typeer deze verschillen. In 

dee derde stap bekijk ik hoe het debat over de relaties tussen deze praktijken in de 

literatuurr en in de praktijk wordt gevoerd en welke argumenten worden gebruikt. 

Tott slot becommentarieer ik in de vierde stap die argumenten vanuit de uitge-

werktee criteria voor de beoordeling van argumentaties. Ik benadruk hierbij dat 

mett het oog op de doel- en probleemstelling niet de discursieve analvse van het 
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omgevingsdiscourss centraal staat maar de beoordeling van de argumentatie in 

hett provinciale debat. Het onderzoek is er in de eerste plaats dus niet op gericht 

omm te laten zien dat omgevingsproblemen constructies zijn of om te verduidelij-

kenn hoe die constructies zijn ontstaan. Centraal staat de vraag hoe tegen de ach-

tergrondd van het geconstrueerde karakter van omgevingsproblemen de argumen-

tatiee over omgevingsbeleid kan worden beoordeeld. Het gaat me er dus vooral 

omm de consequenties voor de organiserende overheid na te lopen. Dit impliceert 

eenn aantal keuzes. Ik loop de genoemde stappen na en verantwoord de gevolgde 

werkwijzee en de gemaakte keuzes. 

Inn de eerste stap van het onderzoek bekijk ik de institutionalisering van verschil-

lendee discoursen met betrekking tot de omgeving. Het provinciale debat wordt 

immerss mede gevoerd vanuit posities die met dit proces zijn ontstaan. De ont-

wikkelingg van verschillende beleidsvelden is constituerend voor het debat over 

omgevingsplanningg maar geldt tegelijkertijd slechts als achtergrond. Gelukkig 

bestaatt over dit onderwerp al relevante literatuur. Ten eerste geldt dat voor 

Hajerss discoursanalyse van de ontwikkeling van milieubeleid (1995) en ruimte-

lijk ee ordening (1997). Deze analyses hebben vanzelfsprekend de gewenste invals-

hoekk en bieden een goed beeld van de ontwikkeling van discoursen over de 

milieuproblematiekk en de ruimtelijke problematiek en over de daaruit voort- 119 

komendee beleidspraktijken. In de tweede plaats betreft dit de analyse van Faludi 

&.. Van der Valk (1994) van de ontwikkeling van de Nederlandse ruimtelijke plan-

ningdoctrine.. Ik heb laten zien dat dit onderzoek aansluit bij Hajers invalshoek 

enn heb ook mijn kritiek uitgewerkt. Met die kritiek sluit het planningdoctrine-

onderzoekk aan bij Hajers onderzoek. De onderzoeken bieden samen een beeld 

vann een groot deel van de gewenste informatie. Bovendien ligt - zoals ik heb ver-

duidelijktt - de nadruk van het onderzoek bij een beoordeling van de argumenta-

tiee in het provinciale debat. Deze eerste stap vormt daarvoor slechts een opmaat. 

Omm deze redenen heb ik afgezien van een uitgebreide eigen discoursanalyse 

maarr voer ik een secundaire analyse uit van de genoemde studies. Deze analyse 

iss aangevuld met eigen onderzoek fSiraa e.a. 1995). Het resultaat wordt in hoofd-

stukk 5 beschreven. 

Dee institutionalisering van discoursen over de omgeving biedt de achtergrond 

voorr het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid. In de loop 

vann de twintigste eeuw kreeg de overheid hierbij steeds nieuwe bevoegdheden 

toebedeeld.. De ambtelijke organisatie werd steeds verder opgetuigd. De huidige 

provincialee beleidsdienst is het resultaat. In de tweede stap onderzoek ik hoe 

binnenn deze beleidsdiensten het beleidsobject - ruimte, milieu, water - wordt 

geconstrueerd.. Er zal worden bekeken hoe de bcleidscultuur binnen de provin-

cialee organisaties voor milieu, ruimte en water er uit ziet, hoe met die beleidscul-

tuurr een specifiek vocabulair is verbonden en hoe met dat vocabulair het object 

wordtt geconstrueerd. Ik heb er wederom voor gekozen geen uitgebreide typering 

tee geven van de culturen van ruimtelijk beleid, milieubeleid en waterbeleid. 

Alhoewell  zo'n typering de constructivistische invalshoek op de overheid goed 

zouu verhelderen, ben ik meer geïnteresseerd in de consequenties die worden 
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getrokkenn uit de problemen tussen de culturen en de manier waarop die conse-

quentiess worden beargumenteerd. In hoofdstuk 6 maak ik daarom alleen een 

voorbeeldanalysee van verschillende beleidspraktijken ten aanzien van het noor-

denn van de provincie Noord-Holland. Deze analyse is gebaseerd op de analyse 

vann plannen en andere documenten, op participerend onderzoek en op inter-

viewss met verschillende betrokkenen binnen de ambtelijke dienst van de provin-

ciee Noord-Holland (Bijlage I). Het participerend onderzoek betrof een aantal 

workshopss over omgevingsbeleid dat in 1996 in de provincie Noord-Holland is 

georganiseerd. . 

Tegenn deze achtergrond beschrijf ik in het vervolg van hoofdstuk 6 het verloop 

vann het debat in de Nederlandse provincies en in de literatuur. Bij deze derde 

stapp bekijk ik welke problemen in het debat worden gesignaleerd, welke oploss-

ingenn worden aangedragen en hoe die worden beargumenteerd. De analyse van 

hett debat in de literatuur is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. Hierbij 

wordtt de literatuur geanalyseerd die tot 1997 over provinciale omgevingsplan-

ningg is verschenen. Voor het overzicht van de discussie in de Nederlandse pro-

vinciess is een reeks interviews gevoerd met provinciale medewerkers van ver-

schillendee beleidsdiensten (Bijlage I). Deze interviews vonden mede plaats in het 

kaderr van twee in 1994 en 1996 georganiseerde leeronderzoeken (Wissink & 

Lingbeekk 1995; Wissink 1998). Hierbij hebben doctoraalstudenten planologie aan 

dee Universiteit van Amsterdam de discussies binnen de provinciale diensten 

geïnventariseerd.. Het overzicht is in 1999 aan de hand van een telefonische 

gespreksrondee geactualiseerd. Het resultaat van de typering van het provinciale 

debatt is aan het slot van hoofdstuk 6 te lezen. In hoofdstuk 7 becommentarieer ik 

vervolgenss het verloop van het debat over provinciale omgevingsplanning. Bij 

dezee vierde stap zijn de criteria voor de beoordeling van argumentaties over 

nieuwee beleidspraktijken uit paragraaf 3.9 richtinggevend. Na deze vier stappen 

beantwoordd ik in hoofdstuk 8 de probleemstelling. 


