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Hett Nederlandse landschap is een cultuurlandschap. Het is in de loop van eeu-

wenn door mensen gemaakt. Al vroeg waren door de strijd tegen rivier- en zeewa-

ter,, de behoefte aan verbindingswegen en het gebrek aan goede landbouwgrond 

inrichtingsmaatregelenn noodzakelijk. De ingrepen waren kleinschalig en werden 

voorall  door particulieren gedaan. Onder invloed van de modernisering begon-

nenn met de overgang naar een industriële samenleving in de loop van de negen-

tiendee eeuw de eisen die aan de ruimtelijke inrichting werden gesteld echter te 

veranderen.. Bovendien werd door de neveneffecten van het moderniseringspro-

cess de kwaliteit van de leefomgeving negatief beïnvloed. Het tempo en de schaal 

vann de (her)inrichting van Nederland is hierdoor gegroeid. De rol van de over-

heidd nam bovendien sterk toe. Het karakter van het overheidsoptreden verander-

dee van incidentele specifieke werken zoals de aanleg van dijken en infrastructuur 

naarr een omvattend gebiedsdekkend inrichtingsbeleid. Het aantal beleidspraktij-

kenn met betrekking tot de omgeving groeide snel. De praktijken van de ruimtelij-

kee ordening kregen daarom in de jaren zestig de functie om de verschillende 

maatregelenn op elkaar af te stemmen. Door veranderingen binnen en buiten het 

ruimtelijkk beleid kwam die positie recent onder druk te staan. De discussie over 121 

provincialee omgevingsplannen ligt in het verlengde van deze ontwikkeling. 

Inn dit hoofdstuk analyseer ik de gegroeide overheidsbemoeienis met de omge-

ving.. Het praktijktheoretische kader voor die analyse is in de voorgaande hoofd-

stukkenn geschetst. De praktijktheorie bekritiseert een realistisch perspectief op 

hett overheidsoptreden. Volgens zo'n realistisch perspectief kan de wereld waarin 

dee overheid ingrijpt los van het overheidsoptreden worden gekend. De overheid 

kann ingrijpen in de wereld zoals die 'is'. Er is in reactie duidelijk geworden dat 

tussenn de fysieke wereld als object dat de overheid wil beïnvloeden en de betrok-

kenn actoren als subjecten die de problemen in de wereld bespreken, discoursen 

staann die bepalen wat als problematisch wordt gezien en wat niet. In dit hoofd-

stukk bekijk ik de totstandkoming van beleidsdiensten en de indeling in beleids-

veldenn in lij n met deze invalshoek als het resultaat van de institutionalisering 

vann zulke discoursen. Vanuit deze discoursen wordt de aard van de betreffende 

problemenn besproken en worden de taken van de overheid bij hun oplossing 

bepaald.. Met de totstandkoming van beleidspraktijken krijgen discoursen zo 

duurzaamheid.. De beleidspraktijken structureren op hun beurt nieuwe debatten 

overr nieuwe problemen. Het debat over provinciale omgevingsplanning is een 

voorbeeldd van zo'n nieuw debat. Dit debat vindt tegen de achtergrond van de 

ontwikkelingg van de praktijken van het omgevingsbeleid plaats. Ik bekijk die 

ontwikkelingg daarom uitgebreider in dit hoofdstuk. 

Dee analyse van dit hoofdstuk beslaat acht paragrafen. Paragraaf 5.1 geeft een 

beeldd van de ontwikkelingen voor de moderne tijd. Het ingrijpen was gericht op 

dee bescherming tegen het water en de ontginning van het land. Vroege maat-

regelenn waren kleinschalig en werden vooral door particulieren genomen. 



Inn paragraaf 5.2 wordt duidelijk dat de moderne maatschappij in de negentiende 

eeuww andere eisen begon te stellen aan de ruimte. De overheid ging zich daarom 

meerr met de omgeving bemoeien. Enerzijds werd de maatschappelijke moderni-

seringg begeleid met de aanleg van infrastructuur. Anderzijds ontstonden in reac-

tiee op de slechte woonomstandigheden verschillende lokale beleidspraktijken. 

Inn het ingrijpen in de omgeving ligt zo vanaf het begin een spanning tussen ont-

wikkelenn en beheren. In paragraaf 5.3 wordt duidelijk hoe de toenemende over-

heidsbemoeieniss met de regionale en later nationale ruimtelijke inrichting heeft 

geleidd tot de praktijken van het ruimtelijk beleid. Paragraaf 5.4 laat zien hoe deze 

praktijkenn in de jaren zestig verbonden raakten met de behoefte om het groeien-

dee aantal overheidsmaatregelen te coördineren. Paragraaf 5.5 beschrijft hoe de 

aandachtt voor de milieuproblematiek recenter resulteerde in de praktijken van 

hett milieubeleid. Vervolgens biedt paragraaf 5.6 een beeld van de vergelijkbare 

ontwikkelingenn binnen het waterbeleid. Paragraaf 5.7 verduidelijkt dat de ruim-

telijkee beleidspraktijken in de jaren tachtig mede daardoor hun centrale positie 

hebbenn verloren. Paragraaf 5.8 geeft een samenvattende typering van beleids-

praktijkenn die door de institutionalisering van discoursen zijn ontstaan. 

5.11 VROEGE PRAKTIJKEN 

Ruimtelijkee interventies zijn ouder dan de 'weg naar Rome'. Overal wraar neder-

zettingenn zijn ontstaan, heeft de mens de omgeving aan de eigen wensen aange-

past.. Dit geldt ook voor de eerste bewoners van Nederland. De terpen in de kust-

streekk zijn vroege getuigen van hun ruimtelijk ingrijpen (Stol 1993: 12). Door 

dezee maatregelen en door natuurlijke ontwikkelingen is het Nederlandse land-

schapp dat we nu kennen in de loop van eeuwen ontworpen en ontstaan. 

Belangrijkee bouwstenen voor deze ontwikkeling kwamen al in de middeleeuwse 

maatschappijj  tot stand. Deze agrarische maatschappij bestond uit een schakering 

vann nederzettingen. Naast 'heerlijke gemeenschappen met horige grondgebrui-

kerss (hoven) en 'geestelijke1 nederzettingen [kloosters) ging het daarbij vooral om 

'wereldlijke'' samenlevingskernen met regionaal verschillende namen zoals 

ambacht,, banne, gerecht, hemrik of dorp. I Heruit ontwikkelden zich later de ste-

den.. Rond de hoven en kloosters ontstonden ook wereldlijke nederzettingen die 

buurschappenn werden genoemd (Van der Linden 1982b: 9-10). De regionale ver-

schillenn tussen de nederzettingen waren groot. Nederland bestond nog niet als 

economische,, politiek of sociale eenheid. De collectieve belangen van de bevol-

kingg werden behartigd vanuit de nederzettingen. Naast bescherming tegen het 

waterr vormde de behoefte aan landbouwgrond een reden voor aanpassing van 

hett landschap. De inrichtingsmaatregelen die daartoe werden genomen hadden 

betrekkingg op de omgeving van nederzettingen. Ze werden vanuit een cultuur 

vann burgerschap vooral door particulieren genomen. 

Hett Nederlandse landschap bestaat uit verschillende gebieden: de laaggelegen 

kuststreek,, het rivierengebied en het hooggelegen achterland. De ontwikkelings-

geschiedeniss van deze gebieden is verschillend (Hendrikx 1998). De ontginning 

vann het laagveen in de kuststreek begon al in de negende eeuw (Stol 1993: 21-37). 
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Figuurr 5.1 Westelijk Nederland rond 1 300 

Bron:: Van der Linden (1982a: 65). 

Vanaff  de ne eeuw werd de 'wildernis' van het huidige Groene Hart aangepakt 

(ziee de cirkel in figuur 5.1). Door de ontginning groeide het areaal cultuurland 

hierr sterk. De bruikbaarheid van de grond werd echter snel een probleem. 

Dee afwatering en beploeging van het gecultiveerde land zorgde voor inklinking 

vann de grond (Dolfing 1993: 75). Het water kreeg hierdoor meer greep op het toch 

all  laag gelegen land. Delen van het westelijk Waddengebied, de Dollard en rond 

hett huidige IJsselmeer raakten overspoeld. In de lager gelegen provincies ont-

stondenn meren als de Haarlemmermeer en de Wormer. In reactie op de water-

overlastt werden vanaf de ne eeuw lokale waterstaatswerken aangelegd zoals 

dijken,, kades, wateringen en wegen (Van der Linden 1982b: 10). De aandacht was 

hierbijj  gericht op de bescherming van het ontstane cultuurland tegen overstro-

mingg (defensieve bedijking). De eerste dijkvakken werden spoedig aan elkaar 

gesmeed.. Rond 1200 was de sluiting van de dijken langs de kust grotendeels vol-

tooid.. Tussen de dertiende en vijftiende eeuw volgde de sluiting in het rivieren-

gebiedd (Stol 1993: 38). 

Dee middeleeuwse waterstaatszorg was het werk van particulieren en was klein-

schaligg en lokaal opgezet. De story-line 'wien water deert, die water keert' 

beheerstee de waterpraktijken. Deze story-line verwijst naar de eigen verantwoor-

delijkheidd in de strijd tegen het water. Vanuit dit idee werden dijken aangelegd 

enn onderhouden door de eigenaren van de grond achter de dijken. Het plaatselijk 

gezagg hield toezicht [schouw) op dit particuliere dijkonderhoud. Iedere neder-

zettingg had bovendien een eigen verantwoordelijkheid voor de afvoer van over-

tolli gg binnenwater op het eigen grondgebied. Vanaf de dertiende eeuw heeft dit 

geleidd tot de aanleg van vele polders - begrensde gebieden waarin de waterstand 

kunstmatigg wordt geregeld. Middels deze polders zorgden de grondeigenaren er 



voorr dat ze alleen betaalden voor de afvoer van het gebiedseigen water. De pol-

derss stonden onder beheer van waterschappen die vanuit lokaal initiatief werden 

bekostigdd en gedragen. De eerste waterschappen ontstonden al in de eerste helft 

vann de twaalfde eeuw (Van der Linden 1982b). De waterschappen gingen spoedig 

samenwerken.. Dit leidde tot zogenaamde streekwaterschappen, vaak hoog-

heemraadschappenn genoemd. Zo kon beter in de waterstaatszorg worden voor-

zien.. De beslissing om samen te werken werd lokaal genomen. Door de daling 

vann het land veranderde dit langzaam. De overlast van het water groeide. Op tal 

vann plaatsen vonden overstromingen plaats met vaak noodlottige gevolgen. In de 

dertiendee en veertiende eeuw gingen de landsheren zich daarom meer met de 

waterstaatszorgg bemoeien (Stol 1993: 46). Onder hun invloed werden de water-

schappenn daadkrachtiger. Steeds vaker werd overgegaan tot de aanleg van pol-

ders.. Uiteindelijk was het gehele laaggelegen land door een lappendeken van pol-

derss bedekt die werden beheerd door waterschappen. 

Mett de voltooiing van de bepoldering van Nederland verschoof de aandacht naar de 

terugwinningg van land. Dit gebeurde door offensieve bedijking waarbij buitendijks 

landd werd ingedijkt (Stol 1993: 59-72). Vanaf de zestiende eeuw werden meren en 

plassenn drooggemalen (Danner 1993). Deze droogmakerijen besloegen grote delen 

vann Noord- en Zuid-Holland en Friesland. Oorspronkelijk bekostigden particulie-

renn deze initiatieven uit de opbrengst van de drooggevallen grond. Pas aan het 

eindee van de achttiende eeuw vonden uit veiligheidsoverwegingen de eerste 

droogmakerijenn als staatsproject plaats. Het paste bij de veranderende rol die de 

overheidd in reactie op de modernisering in de negentiende eeuw ging spelen. De 

hierr geschetste strijd tegen het water heeft blijvende gevolgen gehad voor de attitu-

dess van de bewoners van het huidige Nederland. Het liet ten eerste zien dat samen-

werkingg in dit lage land noodzakelijk is om te overleven. Daarmee werd mede een 

basiss gelegd voor de relatief grote acceptatie van collectief optreden (Schama 1991: 

25-50;; Van der Horst 1996: 105). Het liet ten tweede zien dat met een gezamenlijke 

aanpakk een omgeving kan worden gecreëerd die voldoet aan de wensen van de 

betrokkenen.. Het maakte ten derde duidelijk dat die ingrepen ook moeten worden 

gedaann omdat de inwoners van Nederland anders rampen over zichzelf afriepen. 

Dee strijd tegen het water heeft zo verder reikende gevolgen gehad dan op het eerste 

gezichtt lijk t (Van der Horst 1996: 90-131). Het heeft denkkaders en normen laten 

institutionaliserenn die het Nederlandse sociale leven mede hebben bepaald en die 

ookk voor het debat over het omgevingsbeleid gevolgen hebben. 

HETT MODERNE LANDSCHAP 

Dee ontginning en de strijd tegen het water vormde de aanleiding voor de eerste 

praktijkenn voor de beheersing van de omgeving. Ook rond de uitbreiding van de 

stedenn bestonden verschillende lokale inrichtingspraktijken. Vooral met het oog 

opp de brandveiligheid hielden stedelijke besturen bijvoorbeeld toezicht op de 

bouww in de stad en - uit militaire overwegingen - buiten de stadspoorten (Van 

Zundertt 1990: 29). De omstandigheden waarin deze praktijken ontstonden 

varieerdenn sterk. Nederland was nog geen eenheid. De samenleving was klein-



PRAKTIJKENN VAN HET OMGEVINGSBELEID 

schaligg en lokale en regionale verbanden hadden de overhand. In de negentiende 

eeuww veroorzaakte de maatschappelijke modernisering echter ingrijpende veran-

deringen.. Aan het begin van die eeuw was Nederland als staatkundige eenheid 

ontstaan.. Na 1850 ontwikkelde Nederland zich ook tot economische, sociale en 

politiekee eenheid. Met de Industriële Revolutie verdwenen kleine handwerkbe-

drijvenn en deden de fabrieken hun intrede (Brugmans i960: 201-214). De oriën-

tatiee verschoof van lokale naar nationale markten. Lokale en regionale groepen 

raaktenn onderling meer en meer vervlochten (Knippenberg & De Pater 1988: 9). 

Nationalee kranten deden hun intrede, dialecten werden verdrongen door het 

Algemeenn Beschaafd Nederlands en klederdracht verdween. In de jaren zeventig 

vondd met de schoolstrijd de eerste politieke kwestie plaats die landelijk veel 

emotiess opriep. Functies die eerder lokaal of regionaal werden vervuld werden 

overgedragenn aan hogere niveaus. De bevolking groeide van 2,2 miljoen in 1815 

naarr 5,8 miljoen in 1909. 

Mett het moderniseringsproces veranderden maatschappelijke praktijken ingrij-

pend.. Dit had grote gevolgen voor de inrichting van het land. Het landschap van 

hett begin van de achttiende eeuw - het landschap dus van de agrarische middel-

eeuwsee maatschappij - voldeed niet aan de nieuwe eisen (Smith 1984: 62). Naar 

dee nieuwe normen was het ongeordend en inefficiënt (Van der Woud 1987: 23). 125 

Grotee gebieden woest land waren onbewoonbaar. Rivieren traden buiten hun 

oeverss en vielen in de zomer droog. De infrastructuur was met het oog op de 

toenemendee vervoersbehoefte vanuit industrie en huishoudens ontoereikend. 

Nieuwee industrieën waren slecht ingepast in de steden. De akkerlanden waren 

ongeschiktt voor nieuwe landbouwmethoden. De Nederlandse boeren konden 

doorr de geringe omvang van de bedrijven en de beperkte automatisering niet 

concurrerenn tegen het goedkope graan uit Amerika (Van der Valk 1982: 27-29). 

Medee hierdoor brak rond 1880 een landbouwcrisis uit. De werkloosheid onder de 

landarbeiderss had een omvangrijke urbanisatiegolf tot gevolg. Enerzijds zorgde 

ditt voor veel goedkope arbeidskrachten in de steden. Anderzijds was het aantal 

woningenn in de steden door bevolkingsgroei en urbanisatie te klein. De groei van 

dee stedelijke bevolking ging samen met verpaupering en een verslechterende 

volksgezondheid.. Tegelijkertijd trokken burgers die zich dit konden veroorloven 

naarr forensendorpen in gebieden als het Gooi en de duinen (Wagenaar 1982). 

Laterr vergde het toenemende autobezit nieuwe infrastructuur en bredere wegen 

inn de steden. Onder invloed van het moderniseringsproces is het aanzien van 

Nederlandd zo voorgoed veranderd. 

Dezee maatschappelijke veranderingen hebben in de negentiende eeuw verschil-

lendee overheidsreacties uitgelokt. In de eerste plaats vond een herstructurering 

vann de praktijken van het waterbeheer plaats (Van der Linden 1982b; Van der 

Woudd 1987: 50-59 en 72-77; Brainich von Brainich-Felth 1993). In dit beheer had-

denn de waterschappen een centrale rol.1 Ze beheerden niet alleen het waterpeil, 

maarr wraren ook verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van dijken, 

waterwegen,, sluizen, wegen en bruggen. De waterschappen hadden hierbij wet-

gevende,, uitvoerende en rechtsprekende bevoegdheden die slechts werden gere-
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geldd door vaak sterk verschillende reglementen. De invloed van de Staten-

Generaall  en van de provinciën was gering. In de Franse tijd werd met centrale 

wetgevingg en een departement van waterstaat - beide was overigens geen lang 

levenn beschoren - de basis gelegd voor een grotere invloed van het algemene 

bestuurr op het waterbeheer (Van der Woud 1987: 108). Sindsdien worden discus-

siess over het waterbeheer getvpeerd door een spanning tussen de traditionele 

decentralee opzet en pogingen van het algemene bestuur om meer invloed te krij -

gen.. Die spanning komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de Grondwet van 1815 

waarinn de waterschappen formeel onder beheer van de Koning werden gesteld 

(ibid:: 50). Het duurde door de gebrekkige waterstaattechnische kennis van het 

geringee aantal ambtenaren en het structurele geldgebrek tot het midden van de 

negentiendee eeuw voordat de waterschappen ook feitelijk onder het algemeen 

bestuurr waren gebracht. Hierbij speelde ten eerste de ontwikkeling van de tech-

nischee kennis van de ingenieurs van Rijkswaterstaat een belangrijke rol (Lintsen 

1980;; Van der Woud 1987: 50). In de tweede plaats was de keuze om de water-

schappenn onder toezicht van provincies in plaats van Rijk te plaatsen belangrijk. 

Tott slot bevestigde de Grondwet van 1848 dat waterschappen publiekrechtelijke 

organenn zijn - overheden die handelen in het algemeen belang. De zorg voor het 

gehelee nationale domein kwam zo onder beheer van de overheid. Wel erkende de 

Grondwett de autonomie van de waterschappen. 

Inn de Grondwet van 1848 leefde de spanning voort tussen de decentrale opzet 

vann het waterbeheer en de behoefte van de provinciale en centrale overheid aan 

invloed.. Een algemene waterstaatswet zou de terughoudendheid van het algeme-

nee bestuur daarom moeten garanderen. Die wet liet echter lang op zich wachten. 

Inn reactie op een aantal specifieke problemen die dit veroorzaakte kwam in de 

tweedee helft van de negentiende eeuw wel een reeks van wetten tot stand 

(Brainichh von Brainich-Felth 1993: 112-118). Uiteindelijk wrerd pas met de 

Waterstaatswett van 1900 het waterstaatsrecht gecodificeerd. Deze wet is geba-

seerdd op een onderscheid tussen wateren en werken onder beheer van het Rijk 

-- bijvoorbeeld de grote rivieren en zeedijken; wateren en werken onder beheer 

vann de provincies; en wateren en werken onder beheer van de waterschappen. 

Naastt dit beheer vervulden Rijk en provincies toezichthoudende taken. De 

Waterstaatswett gaf het Rijk (het oppertoczicht) hiertoe bijvoorbeeld bevoegd-

hedenn tot het overnemen van waterstaatswerken, tot de inspectie van werken en 

tott de beïnvloeding van het waterschapsbestuur. De provincies kregen de 

bevoegdheidd om waterstaatswerken over te nemen, om waterschappen te wijzi -

gen,, om waterschapsreglementen op te stellen en om bepaalde waterschaps-

besluitenn te schorsen of vernietigen. In aanvulling op de autonome waterschap-

penn gaf de Waterstaatswet een regeling voor toezicht en oppertoczicht. De wet 

kreegg als kritiek dat zo weinig van de zelfstandige positie van de waterschappen 

overbleef.. Van meerdere kanten werd gepleit voor terugkeer naar de situatie voor 

dee Franse tijd. In de toekomst zouden echter slechts verdergaande bevoegdheden 

aann het toezicht en oppertoezicht worden toegekend. 
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Naastt deze herstructurering van bestaande praktijken van het waterbeheer ont-

stondenn in reactie op het moderniseringsproces ten tweede nieuwe beleidsprak-

tijken.. Daarmee ging de overheid zaken beheren die door de markt niet werden 

voorzien.. Vooral de groeiende betrokkenheid van de overheid bij de aanleg van 

infrastructuurr viel oorspronkelijk op. Deze infrastructuur was voor de negen-

tiendee eeuw beperkt geweest (Vooys 1981: 40-43). Het belangrijkste vervoer 

vondd over het water plaats. Met de aanleg van spoorwegen, straten en kanalen 

werdd de landelijke infrastructuur aanmerkelijk verbeterd (Van der Woud 1987: 

108-195).. De overheid was hier oorspronkelijk terughoudend en liet veel ruimte 

voorr het particulier initiatief. Naar het einde van de negentiende eeuw trad de 

overheidd echter steeds vaker op als financier en uitvoerder. Bij droogmakerijen 

zoalss de Haarlemmermeer groeide de rol van de overheid. De totale uitgaven van 

Rijkk en gemeenten voor dit weg- en waterbouwkundige ontwikkelingsbeleid 

liepp zo op van circa acht miljoen gulden in 1850 tot ruim twintig miljoen om-

streekss 1870 en ruim dertig miljoen sinds de jaren tachtig (De Jonge 1968: 205). 

Vanaff  het midden van de negentiende eeuw vond verder de ontginning van hei-

devlaktenn en de ontbossing van hoger gelegen delen van het land plaats. De ver-

minderingg van het waterbergcnd vermogen van de zandgebieden die dit veroor-

zaaktee maakte dat ook hier de in laag Nederland beproefde organisatie van water-

schappenn werd ingesteld. Ook hier gaven Rijk en provincies financiële steun 127 

(Stoll  1993: 128). 

Inn aanvulling op de herstructurering van de bestaande praktijken van het water-

beleidd en het nieuwe 'ontwikkelingsbeleid' heeft het moderniseringsproces nog 

tott een derde soort reactie van de overheid geleid. Aan het einde van de negen-

tiendee eeuw groeide namelijk de onrust over de negatieve gevolgen van het 

moderniseringsproces.. Dit leidde tot een reeks van nationale debatten over socia-

lee kwesties die de politieke eenwording van Nederland onderstrepen. Deze debat-

tenn resulteerden in verschillende sociale wetten. De invloed van de overheid op 

hett functioneren van de maatschappij groeide zo. Naast de sociale beleidspraktij-

kenn nam ook de aandacht voor de fysieke omstandigheden in de sterk groeiende 

stedenn toe. Het industrialiseringsproces veroorzaakte juist hier problemen. 

Enerzijdss nam de vervuiling door industrie en ambacht sterk toe (Siraa e.a. 1995: 

231-232).. Reeds in de Middeleeuwen was aandacht voor de schadelijke effecten 

vann ambachtelijke activiteiten zoals bierbrouwerijen, linnenblekerijen en leerlooi-

erijenn voor het milieu (Faber e.a. 1973). Al vroeg werden daarom maatregelen 

genomenn om deze bedrijven buiten de stad te plaatsen. Met de industrialisatie 

namm het aantal industrieën en hun verspreiding echter toe. Het leidde tot een toe-

namee van lawaai, stank, luchtvervuiling en ziekten. Daarnaast verergerde de 

opkomstt van de kolenverbranding de luchtvervuiling enorm. In reactie op deze 

milieuhinderr trad in 1875 de Fabriekswet in werking. Deze wet vond haar oor-

sprongg in het burenrecht, dat met de opkomst van de industriële bedrijvigheid 

tekortt ging schieten (Bomhof 1991: 106). In 1896 werd de wet omgedoopt tot 

Hinderwet.. Deze wet gold lange tijd als enige milieuwet. In de wet werd geregeld 

datt fabrieken niet langer zonder toestemming van gemeenten mochten opereren 

alss zij gevaar, schade of hinder voor hun omgeving veroorzaakten. 



Naastt de industrieën vervuilden in toenemende mate ook huishoudens het stads-

milieuu (Siraa e.a. 1995: 230-231). De huizenvoorraad in de steden bleek niet bere-

kendd op de sterke groei van de stedelijke bevolking. Enerzijds daalde het sterftecij-

ferr en anderzijds veroorzaakte de industrialisatie en de landbouwcrisis een urbani-

satiegolf.. Het aantal woningen in de steden schoot hierdoor ernstig tekort. De 

kwaliteitt van de arbeiderswoningen die het resultaat waren van de negentiende 

eeuwsee speculatiebouw liet bovendien te wensen over. Het gevolg was een nijpen-

dee w-oningnood voor de arbeidende klasse, armoede en onhygiënische omstandig-

hedenn - een situatie die zich overigens ook in andere landen voordeed (Hall 1988: 

14-46).. Het vormde de opmaat voor een langdurig en moeizaam gevecht van 

medici,, ingenieurs en overheden tegen ziektes, besmetting en vervuiling. De 

afvoerr van straatvuil, de aanleg van riolering en het aanbod van schoon drinkwater 

hebbenn een belangrijke rol gespeeld bij de oplossing van deze problemen. De toe-

nemendee invloed van de overheid op de woningbouw heeft hierbij een cruciale rol 

gespeeld.. De stadsbesturen waren van oudsher onder meer door de uitgifte van 

bouwconcessies,, bouwcontracten en rooilijnbesluiten - al dan niet in combinatie 

mett uitbreidingsplannen - bij de stadsuitleg betrokken (Taverne 1978; Van der 

Cammenn & De Klerk 1986: 13-26; De Ruijter 1987; Van der Valk 1989). Aan het slot 

vann de negentiende eeuw werd met het oog op de beroerde huisvestingssituatie in 

eenn groot aantal steden betoogd dat die zorg ook de woningbouw diende te omvat-

ten.. Het heeft in 1901 geleid tot de totstandkoming van de Woningwet. 

Mett de architecten en ingenieurs behoorden ook de zogenaamde hygiënisten tot 

dee pleitbezorgers van overheidsoptreden ten aanzien van woningbouw. Zij 

steundenn een discours waarin het belang van een goede aanleg van steden werd 

verbondenn met het verbeteren van de stedelijke hygiëne. 'Licht en lucht' was hun 

strijdkreett (De Ruijter 1987: 33). Belangrijke tegenstanders waren de grondeige-

naren.. Deze trokken met de totstandkoming van Woningwet in 1901 aan het 

kortstee eind. Met deze wet kwam een volkshuisvestingswet tot stand waarmee 

dee overheidsinvloed op de woningbouw sterk toenam. De toelichting benadruk-

tee het belang van de wet voor de volksgezondheid. De controle op de naleving 

werdd in de Gezondheidswet geregeld (Van der Cammen &. De Klerk 1986: 48; 

Vann Schendden 1997: 97-102). Hiermee wordt het succes van de eerste discours-

coalitiee onderstreept. Om een betere volkshuisvesting te bereiken bood de wet 

verschillendee bevoegdheden en verplichtingen: onbewoonbaarverklaring en 

ontruimingg en sloop van krotten, aanschrijving van eigenaren tot onderhoud, 

eenn controle op de bouw door de politie, onteigening en financiële hulp aan 

bouwverenigingen.. Daarnaast bevatte de wet beperkte wettelijke bepalingen 

voorr ruimtelijke planning. Enerzijds kregen gemeenten de bevoegdheid een 

bouwverbodd op te leggen op gronden die voor straten of wregen waren bestemd. 

Ditt bouwverbod was een heet hangijzer. Grondeigendom werd beschouwd als 

eenn onaantastbaar recht. Inbreuk hierin door de overheid lag gevoelig (Van 

Zundertt 1990: 29). Het werd alleen toegestaan met het oog op volkshuisvestings-

doelen.. Anderzijds kregen grote en snelgroeiende gemeenten de verplichting een 

uitbreidingsplann op te stellen. Met de woningwet was zo de basis gelegd voor de 

ontwikkelingvann het Nederlandse ruimtelijke beleid. 
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P R A K T I J K E NN V A N HET R U I M T E L I J K BELEID 

Inn de twintigste eeuw groeide de overheidsbemoeienis met de omgeving verder. 

Inn de eerste decennia valt vooral de totstandkoming van de praktijken van het 

ruimtelijkk beleid op. De basis voor deze praktijken lag in de Woningwet. Zoals 

duidelijkk is geworden, stond in deze wet de verbetering van de stedelijke volks-

huisvestingg om gezondheidsoverwegingen centraal. De aandacht was gericht op 

hett lokale bestuur. Al spoedig werd echter gesteld dat de inrichtingsproblematiek 

dee lokale schaal oversteeg (Postuma 1991a 9-14). De Nederlandse bevolking 

groeidee sterk. Met de groei van het autobezit na 1918 werden rustige dorpen op 

afstandd van de steden bereikbaar voor grotere groepen. Vooral de duinstreek en 

hett Gooi verstedelijkten snel. Ook langs de uitvalswegen en op het platteland 

namm het aantal huizen toe. In Twente en Zuid-Limburg ontstonden nieuwe 

industrieën.. De schade aan natuur en landschap die deze ontwikkeling veroor-

zaaktee kreeg snel meer aandacht (Van der Valk 1982: 17-38). De aandacht voor 

dezee 'agglomeratieproblemen' veroorzaakte een herdefiniëring van de woning-

bouwproblematiek.. Niet de stedelijke gezondheid maar de inrichting van de 

regioo kwam centraal te staan. De wortels voor deze herdefiniëring lagen al beslo-

tenn in het debat over de Woningwet. Een groep architecten, stedenbouwkundige 

enn ingenieurs - sinds 1911 verenigd in de Bond Heemschut - verwoordde daarin 

all  het belang van een goede inrichting van de stad. Ze kregen nu steun van 

natuurliefhebberss - sinds 1905 verenigd in de Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumentenn - die pleitten tegen de aantasting van de natuur (Van der 

Valkk 1982). Deze pleidooien steunden op het romantische idee dat een ongerepte 

natuurr belangrijk is voor het geluk van de mens (Becker e.a. 1997: 9-10). De ver-

onderstellingg was dat dit door een inrichtingsbeleid kon worden gecreëerd. 

Vanuitt dit discours kwam zo het behoud van open ruimte centraal staat. In 

Engelandd en Amerika was met de opkomst van regional planning dezelfde ont-

wikkelingg te zien (Hall 1988: 136-173). 

Naastt de natuurbeschermers en esthetici wezen ook stadsbestuurders op de 

tekortkomingenn van de Woningwet. Zij benadrukten dat conflicten tussen aan-

grenzendee gemeenten maar moeizaam konden worden opgelost (Pijnenburg 

1956:: 8-31). Er ontstond zo een brede discourscoalitie die voor bovenlokale ruim-

telijkee plannen pleitte. In reactie op dit pleidooi werd in 1921 het intergemeente-

lij kk uitbreidingsplan aan de Woningwet toegevoegd. In 1931 volgde het interge-

meentelijkk streekplan. De streekplanregeling van de Woningwet 1931 bepaalde 

datt gemeenten onder leiding van de provincie in streekplancommissies een bin-

dendd streekplan moesten opstellen. Deze regeling leidde tot grote onvrede bij de 

stedebouwerss en architecten die zich inmiddels hadden verenigd in het Neder-

landss Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (NIVS) en bestuurders van 

grotee steden die weinig vertrouwen hadden in samenwerking (De Ruijter 1987; 

Postumaa 1989: 167). Het uitblijven van vastgestelde streekplannen bevestigde 

hunn kritiek. Aan het einde van de jaren dertig groeide de aanhang voor een ade-

quaatt wettelijk kader voor zelfstandig ruimtelijk beleid. Dit viel samen met het 

loslatenn van het volkshuisvestingsbelang als doelstelling van de Woningwet door 



dee Kroon (Klaassen 1986: 19). In de Troonrede van 1937 werd een nieuwe herzie-

ningg van de Woningwet aangekondigd. In 1938 werd hiertoe de commissie-

Frederikss ingesteld. In de aanloop naar de herziening van de Woningwet kreeg 

naastt het streekplan in kleine kring de regeling van een nationaal plan aandacht 

(Dee Ruijter 1980; Postuma 1991b). In 1938 organiseerde het Nivs een studiedag 

overr het nationale plan. Een jaar later verscheen een dissertatie over dit onder-

werpp (Kloos 1939). 

Hett rapport van de commissie-Frederiks verscheen vlak voor het uitbreken van 

dee Tweede Wereldoorlog. Het kreeg daardoor geen vervolg. Wel werd tijdens de 

bezettingg binnen het kader van de voorstellen van de commissie in 1941 met het 

zogenaamdee Basisbesluit de Rijksdienst voor het Nationale Plan (RNP) ingesteld. 

Inn 1942 volgden uitvoeringsbeschikkingen waarin het Nationale Plan en 

Streekplannenn werden geregeld. Ook werden de Provinciale Planologische 

Dienstenn ingesteld. De regelingen op grond van het Basisbesluit kregen na de 

oorlogg veel kritiek. De regering kwam daarom in 1950 met een Weder-

opbouwwett die het - op de latere bestemmingsplannen lijkende - wederop-

bouwplann introduceerde en de Voorlopige wet Nationaal Plan en Streekplannen 

(Giebelss 1986: 10). Deze regelingen vertoonden veel overeenkomsten met het 

Basisbesluit.. De bezetting heeft zo het ontstaan van verschillende ruimtelijke 

beleidspraktijkenn versneld. Weliswaar sluit de inhoud van het Basisbesluit aan 

bijj  de voorstellen van de commissie-Frederiks, maar het lijk t onwaarschijnlijk 

datt de wettelijke regeling zonder de bezetting zo snel tot stand zou zijn gekomen. 

Faludii  & Van der Valk (1994: 101) constateren daarom dat de regeling voor de 

nationalee ruimtelijke planning tot stand kwam zonder dat sprake was van een 

duidelijkk besef van een nationale ruimtelijke problematiek. 

Hett kleine clubje pleitbezorgers voor het nationale plan was voor de oorlog voor-

all  binnen de Nivs te vinden. De argumenten die zij hanteerden vormden een af-

spiegelingg van eerdere argumenten voor de totstandkoming van de streekplanre-

geling.. De nadruk lag op de voortgaande schaalvergroting van de ruimtelijke 

problematiekk en de hieruit voortvloeiende noodzaak van toezicht op provincies 

(Postumaa 1991b: 20). Er bestond bezorgdheid over de dreigende overbevolking 

vann westelijk Nederland. De bevolkingsstroom naar het westen en de toenemen-

dee suburbanisatie bleven een bedreiging voor natuur en landschap (Korthals 

Altess 1995: 72). Als schrikbeeld werd verwezen naar Londen met zijn aaneen 

gegroeidee verstedelijkte gebieden. Dit schrikbeeld was verbonden met het in 

hoofdstukk vier bij de bespreking van het planningdoctrine-onderzoek geïntrodu-

ceerdee stad-land discours. In dit discours stond vanuit een antigrootstedelijk 

programmaa de concentratie van de verstedelijking in middelgrote stedelijke ker-

nenn en de handhaving van open ruimte centraal.2 Het was enerzijds ingebed in 

dee socialistische en de christelijke denkkaders waarin de grote stad respectieve-

lij kk svnoniem was voor Sodom en Gomora of vervreemding. De dreiging van het 

schrikbeeldd van totale verstedelijking sluit bovendien goed aan bij de apocalypti-

schee retoriek van het protestantisme (Hajer 1995: 251-259). De ervaringen met de 

gezamenlijkee strijd tegen het water maakten de noodzaak voor collectief ingrij-
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penn aannemelijk. Kort na de oorlog was de mobiliserende werking van het stad-

landd discours op nationale schaal echter nog gering.' De bevoegdheden van de 

jongee Rijksdienst waren dan ook beperkt. De verantwoordelijkheid voor infra-

structuurr en de herinrichting van landelijke gebieden berustte bij andere minis-

teriess met een eigen professionele achtergrond en doelstellingen (Kreukels ig8o: 

135).. Oude departementen verdedigden zich tegen inmenging vanuit de ruimte-

lijk ee planning. Bovendien had de Rijksdienst veel aandacht voor natuur en land-

schap.. Het leidde tot een geïsoleerde positie (Postuma 1991b: 23). Ondanks 

pogingenn werden ook geen nationale plannen voor deelonderwerpen - facet-

p lannen-- vastgesteld (ibid: 22). 

Inn deze situatie kwam in de jaren vijfti g verandering. De voortgaande verstedelij-

kingg van westelijk Nederland kreeg meer aandacht. Bij de bespreking van deze ont-

wikkelingg was het stad-land discours richtinggevend. De 'stedebouwkundige elite" 

vann deskundigen speelde een belangrijke rol bij de acceptatie van dit discours. 

Daarnaastt waren zoals in hoofdstuk vier in reactie op het planningdoctrineonder-

zoekk is onderstreept ook andere actoren (de landbouwcoalitie bijvoorbeeld) en 

institutionelee factoren (verschuivende denkbeelden over eigendom en over de rol 

vann het Rijk) van invloed op deze verschuivende aandacht. Bij de uitwerking van 

hett stad-land discours in beleidspraktijken stond het rapport Het Westen en overig 131 

NederlandNederland uit 1956 van de Werkcommissie Westen des lands centraal (Korthals 

Altess 1995: 71-73). Dit rapport weerspiegelde de groeiende zorg voor de verstedelij-

kingg van westelijk Nederland. De bevolkingsprognoses voorspelden een voort-

gaandee bevolkingsgroei. Hierdoor dreigde een 'huizenzee van Alkmaar tot Hoek 

vann Holland' te ontstaan (figuur 5.2). Als antwoord bepleitte het rapport over-

heidsmaatregelenn om de bevolking van het westen naar overig Nederland te sprei-

den.. Aanvullend zouden perifere gebieden gestimuleerd moeten worden. Nieuwe 

maatregelenn dienden zo een oud doel. Voor de ontwikkeling binnen het westen 

werdenn de begrippen 'Randstad' en 'Groene Hart' geïntroduceerd. De Randstad 

bestondd uit een door buffers gescheiden stedelijke zone. Er werd gepoogd de groei 

vann deze zone te beperken tot een ideaal geachte omvang. Door het tegengaan van 

dee verstedelijking van het Groene Hart zou ook in het westen landelijk gebied blij -

venn bestaan. De landbouwlobby steunde deze oplossingen omdat het Groene I iart 

werdd aangewezen als agrarisch gebied. In de (eerste) Nota inzake de Ruimtelijke 

Ordeningg in Nederland (i960) werkte de regering dit beeld uit. 

Gelijkk met de behandeling van de Eerste nota werd door de Tweede Kamer de 

Wett op de Ruimtelijke Ordening ( W R O) besproken (Rohde 1984; Baron van 

Wijnbergenn 1991). In deze wet werd een afzonderlijke regeling van het ruimtelijk 

beleidd voorgesteld. Vanuit het stad-land discours - een discours over het belang 

vann open ruimte door een goede verstedelijking - was de aandacht niet gericht 

opp het accommoderen van het moderniseringsproces - zoals bijvoorbeeld bij het 

optredenn met betrekking tot de infrastructuur - maar op het voorkomen van de 

negatievee effecten daarvan (WRR 1998: 15). Dit discours werd in de wet vertaald 

naarr verantwoordelijkheden van verschillende overheden. Het mondde uit in 

eenn planningstelsel dat bestaat uit een gemeentelijk bestemmingsplan, een pro-
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vinciaall  streekplan en nationaal beleid. De nadruk lag bij het bestemmingsplan 

datt als enige bindend is voor de burger. Het idee uit oude regelingen van een 

planhiërarchiee werd verlaten. Het hogere bestuur zou met aanwijzingen wel aan-

passingenn kunnen afdwingen. De aansluiting op het beleid van andere bestuurs-

organenn zou echter bij voorkeur door overleg, overtuiging en samenwerking 

moetenn worden gerealiseerd. Dit werd vastgelegd in uitvoerige procedures ( W RR 

1998:: 7). Het stelsel kreeg dus een decentrale opzet (Salet 1989; W RR 1995: 42). 

Hierinn komt enerzijds het belang van grondeigendom tot uitdrukking en wordt 

anderzijdss de eigen huishouding van gemeenten bij het inrichtingsbeleid gere-

specteerdd (WRR 1998: 16). Kenmerkend is dat 'eigen' uitvoeringsinstrumenten en 

geldd ontbreken. De 'uitvoering' van de plannen verloopt via andere beleidsvel-

den.. Ook dit versterkt de noodzaak tot overleg. 

Dee Wet op de ruimtelijke ordening werd in 1962 vastgesteld en trad in 1965 in 

werking.. Het belang dat in die tijd aan de ruimtelijke problematiek werd gehecht 

blijk tt uit het feit dat de Tweede nota over de Ruimtelijke Ordening reeds in 1966 

verscheen.. Aan deze nota lag de beruchte CBS-prognose dat er in het jaar 2000 in 

Nederlandd 21 miljoen mensen zouden wonen ten grondslag. Met dit getal werd 

dee discussie over de verstedelijkingsproblematiek op scherp gezet. Het antwoord 

opp deze problematiek was het spreidingsbeleid. Dit beleid stelde de spreiding van 

industriee en bevolking uit het westen voor maar benadrukte ook dat die ver-

spreidingg in kernen diende te worden gebundeld. De argumenten voor dit beleid 

verwezenn naar de noodzaak om zowel in het westen van Nederland als daar bui-

tenn open gebieden te behouden en een ongebundelde verstedelijking tegen te 

gaan.. Wederom was dus de zorg voor een goede verstedelijking - lees open 

ruimtee - richtinggevend. In de Tweede nota werden zo binnen het raamwerk van 

dee W RO aanvullende beleidsmaatregelen bepleit vanuit het stad-land discours 

overr de noodzaak van een goede verstedelijking (WRR 1998: 7). Hierbij werd 

steedss impliciet verondersteld dat een goede ruimtelijke inrichting ook de voor-

waardenn zou creëren voor de ontwikkeling van goede en gezonde mensen. Niet 
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dee schaarse ruimte is zo de oorzaak van de uitgebreide overheidsinvloed op de 

ruimtelijkee inrichting maar de interpretatie van dat 'feit' vanuit het antigrootste-

delijkee discours. Spoedig zou echter een nieuw discours tot herstructurering van 

dee ontstane praktijken leiden. 

R U I M T E L I J K EE O R D E N I N G ALS A F S T E M M I N G 

Dee ruimtelijke ordening was niet het enige beleidsterrein waarop de overheid in 

dee loop van de twintigste eeuw nieuwe bevoegdheden kreeg om in de maatschap-

pijj  in te grijpen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog ging de overheid steeds meer 

optredenn als centrale oplosser van maatschappelijke problemen. Veel van de 

bevoegdhedenn die de overheid daarbij kreeg hadden ruimtelijke implicaties. De 

overheidd was bijvoorbeeld vergaand betrokken bij de grootschalige uitbreiding 

vann het wegennet (Ten Horn-Van Nispen 1992), de ontginning van venen en hei-

develdenn in het noorden, oosten en zuiden van het land en de herverkaveling van 

oudee landbouwgebieden (Van der Valk 1982: 27-29), de aanleg van de IJsselmeer-

polders,, het beheer van natuurgebieden en bij ontgrondingen. Met de uitbreiding 

vann het takenpakket van de overheid werd de samenhang tussen deze overheids-

regelingenn een steeds groter probleem. Die problematiek werd in de jaren zestig 

gesignaleerdd en bleef de gemoederen sindsdien bezig houden (Kottman 1975; 

Kottmann & Kastelein 1975; Geelhoed 1987). Deze aandacht kwam voort uit een 

discourss over de coördinatie van het overheidsbeleid waarin het grote aantal over-

heidsmaatregelen,, hun wetenschappelijke onderbouwing en hun gebrekkige 

samenhangg centraal stond. Dit discours werd vanuit de wetenschap en het 

bestuurr gesteund. Zoals in hoofdstuk 4 bleek, werd planning in de discussies naar 

vorenn geschoven als coördinatiemiddel bij uitstek. Kreukels (1980: 66-78) maakt 

hierbijj  aan het begin van de jaren zeventig een onderscheid tussen algemene 

beleidsplanningg en beleidsafstemming middels inhoudelijke plancoördinatie. De 

algemenee beleidsplanning die was gericht op afstemming middels de toekenning 

vann middelen kreeg zeer veel aandacht.4 Voor de positionering van de ruimtelijke 

ordeningg was echter vooral de tweede richting ingrijpend. Hier werd de coördi-

natiee van beleid besproken in termen van het sector-facet stelsel. 

Aann de basis van het sector-facet stelsel stond het rapport van de Commissie 

Voorbereidingg Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur (commissie-De 

Wolfff  1970). Deze commissie was in 1968 ingesteld met de opdracht een organi-

satiemodell  te bedenken waarmee aandacht voor de lange termijn van het over-

heidsbeleidd wrordt gegarandeerde De commissie bestudeerde vooral de mogelijk-

hedenn van een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid. Coördinatie en 

planningg werden aangewezen als middel voor het vergroten van de doelmatig-

heid.. De commissie onderscheidde drie vormen van planning: sectorplanning, 

facetplanningg en integrale planning. Sectorplanning is de concrete programme-

ringg van een tak van overheidsactiviteit zoals onderwijsplanning of de planning 

vann het wegennet, vaak samenvallend met een departement of een dienst van 

eenn departement. Facetplanning bekijkt één aspect van verschillende activiteiten. 

Facetplanningg coördineert de activiteiten in verschillende sectoren maar gaat 



steedss vanuit één gezichtspunt te werk. Voorbeelden van facetplanning zijn 

ruimtelijkee planning, sociaal-culturele planning en economische planning. 

Integralee planning biedt een synthese van de verschillende deelplannen vanuit 

eenn samenhangende visie op de ontwikkeling van de maatschappij op de lange 

termijn.. Hier vindt de uiteindelijke afstemming van het overheidsbeleid plaats. 

Hett planningstelsel heeft zo een hiërarchische ordening (figuur 5.3). 

5.33 Het planningstelsel van de commissie-De Wolff 
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3ron:: Kroonenburg e.a. (1981: 58). 

Hett rapport van de commissie-De Wolff kreeg in de jaren zeventig een centrale 

plaatss in de discussie over de afstemming van overheidsbeleid. Het stond aan de 

basiss van de totstandkoming en wijziging van verschillende beleidspraktijken. 

Naastt de twee bestaande planbureaus - het Centraal Planbureau en de Rijks-

planologischee Dienst - werd het Sociaal en Cultureel Planbureau ingesteld. 

Hett beoogde planningstelsel voor het sociaal-culturele facet was lange tijd in 

behandelingg maar werd uiteindelijk in het najaar van 1983 ingetrokken (Den 

Hoedd e.a. 1983: 49-55; Mastop 1984: 385). Bij de ruimtelijke planning kwam in 

lij nn met de taak als facet wel een omvangrijk planstelsel van nota's, structuur-

schema'ss en structuurschetsen tot stand met een eigen procedurele regeling - de 

planologischee kernbeslissing (Klaassen 1986: 27-30). Ruimtelijke planning werd 

mett het werkproces ruimtelijke ontwikkeling Nederland ( W E R O N) aan de 

nieuwee coördinerende taak aangepast (Siraa e.a. 1995: 92-134). Op provinciaal 

niveauu werd het streekplan het scharnierpunt tussen de verschillende sectoren. 

Hett structuurplan ging die rol vervullen bij de gemeenten. Met deze plannen 

moestt een vroegtijdige afstemming van het beleid vanuit het ruimtelijke facet 

plaatsvindenn (Den Hoed e.a. 1983: 44). Het sector-facet model werd zo op de drie 

overheidsniveauss richtinggevend voor de plaatsbepaling van de ruimtelijke plan-

ningg als coördinatiekader (Kreukels 1995: 59-60). De integrale planning is nooit 

vann de grond gekomen. Wel werd de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleidd (WRR) ingesteld. Deze Raad kreeg echter alleen een adviserende 

functie.. Zo werd de top van het planningstelsel weggenomen. Bij afwezigheid 

vann integrale planning kreeg de integratietaak van de ruimtelijke ordening een 

brederee invulling (Kreukels 1980:105; 1995). 



PRAKTIJKENN VAN HET OMC 

Dee brede invulling van de ruimtelijke ordening werd ondersteund in het rapport 

vann de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (commis-

sie-Vann Veen 1971). Deze Commissie benadrukte de suprematie van de ruimtelij-

kee ordening over ander ruimtelijk relevant beleid zoals het milieubeleid. De 

ruimtelijkee planning was immers bij uitstek geschikt voor een brede coördinatie 

(Kreukelss 1980: 138). De commissie-Van Veen signaleerde hierbij een verbrede 

taakopvattingg voor de ruimtelijke planning: "Werd oorspronkelijk onder ruim-

telijkee ordening verstaan: het scheppen van orde in de bestemming en het 

gebruikk van de grond, thans wordt onderkend dat de ruimtelijke ordening ook 

belangrijkee andere dan planologische aspecten bezit. Ruimtelijke ordening is het 

zoekenn naar en het tot stand brengen van de best denkbare wederkerige aanpas-

singg van ruimte en samenleving, zulks ter will e van die samenleving. De com-

missiee meent daarom dat een belangrijk deel van de milieuzorg uitdrukking kan 

enn moet vinden in de ruimtelijke ordening in ruime zin" (commissie-Van Veen 

1971:: 38). Met deze omschrijving wordt ruimtelijke planning verbreed tot elke 

vormm van planning vanuit een territoriaal kader (Kreukels 1980: 138). De ruimte-

lijk ee ordening omsloot dus het territoriale milieubeleid (RARO 1982: 9). Met de 

institutionaliseringg van het afstemmingsdiscours kreeg ruimtelijke planning een 

centralee positie in het overheidsbeleid. 

Dee uitbouw van de praktijken van het ruimtelijke beleid na de Tweede Wereld-

oorlogg vond zoals in paragraaf 5.3 bleek plaats vanuit het stad-land discours. Dit 

discourss ging over een concrete problematiek - de toenemende verstedelijking en 

hett verdwijnen van open ruimte. De beleidspraktijken waren gericht op de aan-

pakk van die problemen. De afstemming van verschillende maatregelen met 

betrekkingg tot de ruimte was als middel altijd een onderdeel van deze activiteit 

maarr was geen doel op zich. Met het discours over de afstemming van overheids-

maatregelenn dat in de loop van de jaren zeventig dominant werd kwamen 

afstemmingsproblemenn wel centraal te staan.6 Ruimtelijke planning werd in het 

sector-facett denken aangewezen als een van de manieren bij uitstek om de een-

heidd van het overheidsbeleid te verbeteren. Met dit discours veranderde de defi-

niëringg van de ruimtelijke problematiek. De problematiek werd niet meer gezien 

alss de inhoudelijke problematiek van de voortgaande verstedelijking van 

Nederlandd maar werd in plaats daarvan een algemene procedurele problematiek 

vann de afstemming van overheidsmaatregelen. Het planningstelsel van de ruim-

telijkee ordening en de organisatie zijn aan deze verschuiving aangepast. Er vond 

eenn herstructurering van bestaande praktijken plaats en nieuwe praktijken wer-

denn ingesteld. Deze verschuiving werd gesteund door de komst van groepen 

sociaal-wetenschappelijkk geschoolde medewerkers (Faludi & Van der Valk 1994: 

115-121).. De praktijken van de aldus opnieuw geformuleerde planning hadden 

oorspronkelijkk veel aanzien en kregen door het uitblijven van integrale planning 

eenn centrale plaats in het optreden van de overheid. Ruimtelijke planners die 

wegenss gebrek aan geld en invloed bij uitvoeringsbeslissingen lange tijd geen 

centralee positie hadden schikten zich graag in deze nieuwe rol. Beleidsafstem-

mingg ging hun identiteit bepalen. 



Hett sector-facet model is verbonden met het systeemfunctionele planningbegrip 

(par.. 4.1). Dit planningbegrip - en dus het discours over ruimtelijke planning als 

afstemmingg - veronderstelde dat de wereld kan worden gevangen in verschillen-

dee besturingssystemen. De effecten van deze verschillende systemen komen 

samenn in gebieden. Besturingssystemen moeten daarom op elkaar worden afge-

stemd.. De ruimtelijke ordening krijgt die rol. Er wordt verondersteld dat het 

mogelijkk is om vanuit verschillende invalshoeken coherent in te grijpen in de 

ruimte.. Die overtuiging werd gevoed door de vroege ervaringen van de bewo-

nerss van Nederland in de strijd tegen het water. Het idee dat de ruimte in ver-

schillendee praktijken binnen en buiten de overheid wordt geconstrueerd en dat 

diee constructies in praktijken zijn geïnstitutionaliseerd krijgt geen aandacht. Dit 

leiddee nog niet tot grote problemen toen de maatschappij in de jaren zestig nog 

betrekkelijkk uniform was en de problematiek betrekkelijk eenduidig. Met de toe-

nemendee maatschappelijke pluriformiteit en mondigheid van de burgers en met 

hett wegvallen van sociale mechanismen om consensus te bereiken groeide ech-

terr de kritiek op deze als neutraal gepresenteerde ruimtelijke planning. Onder 

meerr vanuit neomarxistische hoek werd benadrukt dat achter alle neutrale afwe-

gingenn van de ruimtelijke ordening politieke stellingnames schuil gaan (Castells 

1973;; Harvey 1973; Lefebvre 1991). Ruimtelijke ordening was geen instrument 

1366 van verantwoord en 'optimaal' ruimtegebruik maar een middel voor het behoud 

vann de bestaande situatie en de daarmee verbonden belangen (Donner 1997: 36). 

Dee neutrale praktijken kwamen in de loop van de jaren tachtig onder druk te 

staan.. Ze waren te veel gericht op de afstemming van de maatregelen van de 

overheidd en stonden los van de maatschappij waarin ruimtelijke problemen 

anderss werden gedefinieerd. Bovendien begon de groeiende aandacht voor de 

milieuproblematiekk de positie van de ruimtelijke ordening te bedreigen. De defi-

niëringg van de ruimtelijke problematiek begon daarmee in de loop van de jaren 

tachtigg te veranderen. 

5.55 PRAKTIJKEN VAN HET NIEUWE MILIEUBELEID 

Dee Nederlandse bevolking en economie maakte in de jaren vijfti g en zestig in een 

sfeerr van optimisme en vooruitgang een enorme groei door. De zware chemische 

industriee was een belangrijke drager voor die ontwikkeling (Cramer 1990: 125). 

Dee vondst van aardgas bij Slochteren in 1959 betekende bovendien een sterke 

financiëlee stimulans. Welvaart en consumptie stegen ongekend. Het optimisme 

overr deze ontwikkeling was groot. De veelgehoorde story-line 'De schoorsteen 

moett roken' onderstreept de positieve houding ten aanzien van de industrie. De 

transformatiee van landelijke gebieden tot industrieterreinen werd door velen 

gezienn als vanzelfsprekend bijeffect. Toen Mobil Oil koos voor vestiging in 

Amsterdamm werd dat bijvoorbeeld beschouwd als een groot succes voor de toen-

maligee wethouder (oop den Uyl. Het leverde immers werkgelegenheid op en 

daarmeee welvaart (Becker e.a. 1997: 11-12). Milieuproblemen werden opgevat als 

plaatselijkee problemen die middels de aan het einde van de negentiende eeuw 

vastgesteldee Hinderwet ook plaatselijk konden worden aangepakt (WRR 1995: 

45-46).. Die aanpak had bij de voormalige stedelijke milieuproblemen ten slotte 
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ookk geholpen. Rond 1970 nam de aandacht voor de negatieve gevolgen van de 

groeii  echter toe. Een aantal wetenschappers had toen reeds de alarmklok geluid 

(Packardd i960; Carsons 1962; Briejèr 1967). Tijdens een periode van ernstige 

luchtverontreinigingg (smog) in oktober 1965 in het Rijnmondgebied en het 

Westlandd kreeg de milieuproblematiek voor het eerst grote publieke aandacht. 

Actiegroepenn begonnen aandacht te eisen voor de groeiende milieuproblemen 

(Cramerr 1990). Rampen door lozingen in de Rijn zorgden voor veel opschud-

ding.. Foto's vanuit de Apolloraket speelden een belangrijke rol bij de verder toe-

nemendee aandacht voor milieuproblemen (Hajer 1995: 9). De afbeelding van de 

aardee als kwetsbare bol in het onmetelijk heelal onderstreepte het noodlot dat de 

menss met de milieuvervuiling over zich af dreigde te roepen. Tegelijkertijd vond 

aann het einde van de jaren zestig een veel bredere verschuiving van maatschappe-

lijk ee opvattingen plaats (Inglehart 1977). 

Tabell 5.1 Problemen volge 

defensie,, oorlog, vrede 

economiee en financiën 

inkomenn en prijzen 

milieu u 

werkeloosheid d 

woningnood d 

politiekee problemen 

openbaree orde 

volksgezondheid d 

geenn problemen 

overig g 

nss kiezersond 

1967 7 

1 1 

6 6 

8 8 

1 1 

29 9 

21 1 

11 1 

4 4 

--
--

19 9 

erzoek k 

1971 1 

1 1 

4 4 

7 7 

22 2 

3 3 

28 8 

4 4 

3 3 

3 3 

4 4 

23 3 

1972 2 

1 1 

3 3 

15 5 

18 8 

11 1 

15 5 

12 2 

2 2 

1 1 

3 3 

20 0 

Bron:: Aarts e.a. (1992:68). 

Dee publieke aandacht voor de milieuproblematiek groeide in de vroege jaren 

zeventigg sterk. Tijdens de verkiezingen van 1971 en 1972 was het één van de 

belangrijkstee onderwerpen (tabel 5.1). Er werd een breed debat gevoerd over de 

negatievee gevolgen van de economische vooruitgang (Cramer 1990:124-135). Hajer 

(1995:: 78-89) constateert dat in dit debat twee posities opvallen. De ene positie 

wordtt gesymboliseerd door het in 1972 verschenen rapport Grenzen aan de Groei 

vann de Club van Rome. In dit rapport wordt de milieuproblematiek voor het eerst 

afgebeeldd als een globaal probleem. Door de op groei gerichte economische ont-

wikkelingg vindt uitputting van de natuurlijke reserves plaats. Dit bedreigt het 

voortbestaann van de wereld. De oliecrisis van 1973 onderstreepte de gevolgen van 

schaarste.. De Club van Rome pleitte daarom voor ingrijpende wijzigingen. Hierbij 

werdd veel verwacht van technologische vernieuwingen en technocratische metho-

denn als omvattende planning. Deze positie werd gesteund door een discourscoali-

tiee van politici en ondernemers. Anderzijds onderscheidt Hajer de op kleinschalig-

heidd georiënteerde benadering van bijvoorbeeld Fritz Schumachers Small is Beau-

tifulltifull  uit 1973. Hier wordt het milieuprobleem gezien als een bewijs van het amore-

1977 7 

--
3 3 

7 7 

4 4 

57 7 

6 6 

3 3 

3 3 

4 4 

1 1 

13 3 

1981 1 

3 3 

11 1 

4 4 

3 3 

52 2 

6 6 

2 2 

3 3 

2 2 

--
16 6 

1982 2 

6 6 

14 4 

1 1 

1 1 

62 2 

1 1 

5 5 

3 3 

--
--
7 7 

1986 6 

11 1 

9 9 

2 2 

2 2 

41 1 

--
4 4 

6 6 

5 5 

--
20 0 

1989 9 

1 1 

--
3 3 

45 5 

17 7 

1 1 

3 3 

6 6 

5 5 

1 1 

13 3 



Iee karakter van de westerse maatschappij met zijn grootschalige productieproces-

sen.. Vanuit een scherpe maatschappijkritiek wordt als oplossing een antitechno-

cratischee utopie van zelfvoorzienende groepen naar voren geschoven. Deze positie 

steundee op een discourscoalitie van radicale milieuactivisten en maatschappijcriti-

ci.. Ondanks de verschillen onderstrepen beide posities de ernst van de milieupro-

blematiekk en de noodzaak van ingrijpende maatregelen. Het schepte begin jaren 

zeventigg een gemeenschappelijke aandacht vanuit de zo verscheiden coalities. 

Dee toenemende aandacht voor de milieuproblematiek begon rond 1970 door te 

klinkenn in het overheidsoptreden. Het leidde enerzijds tot een herstructurering 

vann bestaande praktijken. Rond 1970 liepen discussies over de verdere industriali-

satiee van het Rijnmondgebied bijvoorbeeld hoog op. Dit leidde er toe dat in 1971 

allee fracties van de toenmalige Rijnmondraad - waaronder de KV P onder leiding 

vann de latere minister-president Lubbers - tegen een nieuw Hoogovencomplex op 

dee Maasvlakte stemden. Bij de discussie over het nieuwe streekplan Amsterdam-

Noordzeekanaalgebiedd (1974) werd besloten om de vierde baan van Schiphol om 

milieuredenenn te draaien en werd besloten tegen de aanleg van een voorhaven bij 

IJmuiden.. Naast de herstructurering van bestaande praktijken leidde de institutio-

naliseringg van het milieudiscours anderzijds tot nieuwe praktijken binnen en bui-

tenn de overheid. Bij secundaire politieke organisaties zoals de O E CD en de Verenig-

dee Naties ontstonden afdelingen met betrekking tot het milieu (Hajer 1995: 90). 

Eenn eerste reactie van de Nederlandse overheid was de vaststelling van de Wet 

Verontreinigingg Oppervlaktewateren (1969) en de Wet inzake de Luchtveront-

reinigingg (1970). Een tweede reactie kwam in 1971 toen bij de formatie van het 

kabinett Biesheuvel het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd 

ingesteldd (Siraa e.a. 1995: 241-254). Spoedig volgden milieudiensten bij provincies 

enn gemeenten. Vooral biologen, juristen en chemici werden bij deze diensten te 

werkk gesteld. In haar troonrede van 1971 kondigde koningin Juliana aan dat het 

nieuwee ministerie een nota over urgente milieuproblemen zou aanbieden aan de 

Tweedee Kamer. Deze Urgentie nota verscheen in 1972. 

Dee Urgentienota benadrukte het belang van een samenhangende 'ecologische' 

aanpakk van de milieuproblematiek." Het handelen van de mens moest ecologisch 

inpasbaarr worden gemaakt. Dit impliceerde een fundamentele aanpak van de 

milieuproblematiek.. Voor urgente problemen bleek zo'n aanpak echter te traag. 

Daaromm werd om pragmatische redenen gekozen voor een sectorale benadering 

waarbijj  de meest urgente problemen afzonderlijk worden aangepakt. De nadruk 

lagg bovendien bij de bescherming van de volksgezondheid. De nota kende een 

grotee rol toe aan wetgeving. In het verlengde van deze keuze kwam in de jaren 

zeventigg - weliswaar moeizaam - een reeks wetten en wetsvoorstellen tot stand 

(Siraaa e.a. 1995: 255-259). Achtereenvolgens werden de Wet verontreiniging zee-

waterr (1975). de Wet chemische afvalstoffen (1976), de Afvalstoffenwet (1977) en 

dee Wet Geluidshinder (1978) door de Tweede Kamer vastgesteld. Deze wetten 

kendenn vooral aan Rijk en provincies bevoegdheden toe. In de beleidspraktijken 

diee hierbij werden ingesteld stonden vergunningenstelsels centraal. Het uit-

gangspuntt was dat de 'vervuiler de milieuschade betaalt'. Daartoe moest een 
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relatiee worden gelegd tussen vervuiler en het milieuprobleem. De aandacht was 

niett gericht op het wijzigen van leefwijzen of productiewijzen. In plaats daarvan 

werdd het gebruik van technische 'end-of-pipe' oplossingen gestimuleerd. De 

praktijkenn die ontstonden sloten zo vooral aan bij de positionering van de dis-

courscoalitiee die aansluiting zocht bij het rapport van de Club van Rome. Bij de 

problemenn die op deze wijze zonder grote sociale veranderingen goed konden 

wordenn aangepakt - bijvoorbeeld de vooral lokale water- en luchtproblematiek -

leiddee dit snel tot nieuwe praktijken waarmee de urgentste problemen succesvol 

werdenn aangepakt (Siraa e.a. 1995: 262-264). Andere problemen werden echter 

niett opgelost. In de loop van de jaren zeventig groeide dan ook de ontevreden-

heidd over de gekozen aanpak. 

Dee groeiende onvrede over het milieubeleid werd in belangrijke mate gevoed 

doorr de aandacht voor nieuwe milieuproblemen. Vanaf het midden van de jaren 

zeventigg ontstond een discussie over kernenergie. Voor de technologisch ge-

oriënteerdee Club van Rome was kernenergie een oplossing voor energieschaarste. 

Voorr de radicale milieuactivisten was kernenergie echter juist een symbool voor 

alless wat verkeerd is aan de maatschappij. Daarmee vond een polarisatie plaats 

tussenn de discourscoalities over de milieuproblemen en kwam de spanning tus-

senn het streven naar sociale veranderingen enerzijds en technologische oplossin- 139 

genn anderz i jds duideli jk in beeld (Hajer 1995: 73-103). Opva l lend genoeg is deze 

tegenstellingg in de jaren tachtig weggevallen. De nieuwe consensus is het resul-

taatt van een herdefiniëring van de milieuproblematiek. Kernenergie verloor rond 

19800 als embleem haar zeggingskracht. Nieuwe grootschalige problemen zoals de 

aantastingg van de ozonlaag, het broeikaseffect en de zure regen manifesteerden 

zich.. Deze problemen konden niet met de op wetgeving en individuele vergun-

ningenn gerichte praktijken van de jaren zeventig worden aangepakt. Het milieu-

beleidd moest opnieuw worden doordacht. Dit gebeurde met wat Hajer (1995: 

24-30)) het discours over ecologische modernisering (ecological modernization) 

noemt.. Aan de basis van dit discours staat de veronderstelling dat de milieupro-

blematiekk een structureel karakter heeft. Deze problematiek legt de grenzen van 

dee industriële productiewijzen bloot. Tegelijkertijd veronderstelt dit discours dat 

dee bestaande politieke, economische en sociale instituties deze structurele pro-

blematiekk toch kunnen oplossen door de zorg voor het milieu te internaliseren. 

Diee gedachte biedt de basis voor overeenstemming tussen de genoemde dis-

courscoalitiess (Hajer 1995: 89-103). Het rapport Our common future van de com-

missie-Brundtlandd heeft hierbij met de introductie van het begrip 'duurzame 

ontwikkeling'' (sustainable development) een belangrijke rol gespeeld. In de jaren 

tachtigg wordt ecologische modernisering de gebruikelijke manier om over 

milieuproblemenn te spreken. 

Dee benadering van de milieuproblematiek vanuit het discours van ecologische 

moderniseringg heeft binnen overheidskringen veel steun gekregen (Hajer 1995: 

31-36).. Hajer (1995: 251-259) verklaart deze steun in Nederland onder meer uit de 

positievee houding ten aanzien van collectief optreden die door de eeuwenlange 

strijdd tegen het water is ontstaan en uit de bekendheid met de apocalyptische 



retoriekk door de protestantse religie. Het doembeeld van de milieuvervuiling 

sprakk daardoor sterk tot de verbeelding.s De institutionalisering van dit discours 

viell  samen met het groeiende belang van het milieu op de landelijke politieke 

agendaa rond 1988 (tabel 5.1).4 Het discours leidde uiteindelijk tot een reeks van 

nieuwee beleidspraktijken. Milieubeleidsplanning was binnen deze praktijken een 

belangrijkk voertuig (Siraa e.a. 1995: 287-288).'" In de Wet Milieubeheer werd in 

19933 een regeling opgenomen voor een planningstelsel van een nationaal milieu-

beleidsplan,, provinciale milieubeleidsplannen en facultatieve gemeentelijke 

plannen.. Bij het opstellen van milieukwaliteitseisen en van uitvoeringsprogram-

ma'ss en bij het afgeven van vergunningen moet met de eigen plannen rekening 

wordenn gehouden. Afwijken mag mits goed beargumenteerd. Er is geen plan-

hiërarchie.. Met milieukwaliteitseisen en aanwijzingen kan de nationale overheid 

invloedd uitoefenen op de lagere overheden. 

Inn de praktijk werd op deze wettelijke regeling vooruit gelopen (Biezeveld 1985). 

Inn 1989 kwam een eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) tot stand (Siraa e.a. 

1995:: 293-310). De doelstelling van dit plan was het creëren van een duurzame 

ontwikkelingg door het in stand houden van het draagvermogen van het milieu. 

Hett N M P gaf hiertoe per type milieuprobleem - de zogenaamde ver-thema's -

algemenee doelstellingen die werden vertaald naar streefgetallen voor de reductie 

vann energiegebruik en emissies.11 Deze streefgetallen werden doorvertaald naar 

consequentiess voor doelgroepen. Vervolgens werd beleid geformuleerd om de 

vervuilingg van deze doelgroepen tot het berekende niveau terug te dringen. 

Overlegg met de doelgroepen speelde hierbij een belangrijke rol. Van zelfregule-

ringg door bedrijfstakken werd veel verwacht. Op plaatsen waar een concentratie 

vann vervuiling optrad zouden aanvullende gebiedsgerichte samenwerkingspro-

jectenn komen. Op deze manier zouden de milieuproblemen van Nederland in 

éénn generatie moeten worden opgelost. 

Dee aandacht voor de milieuproblematiek heeft de maatschappelijke en politiek-

bestuurlijkee werkelijkheid ingrijpend veranderd. De institutionalisering van het 

discourss van ecologische modernisering zorgde onder meer voor een herstructu-

reringg van de praktijken van het milieubeleid. Nieuwe beleidspraktijken impli-

ceerdenn een andere benadering van de maatschappij en maakten een ander optre-

denn van beleidsmedewerkers noodzakelijk. Van regulering werd minder ver-

wachtt dan in de jaren zeventig. Dit veroorzaakte hoge uitvoeringskosten en 

handhavingslastenn en de naleving was beperkt. Daarom vond een ruimere toe-

passingg plaats van sociale en privaatrechtelijke regulering en regulerende heffin-

genn (WRR 1995: 45). Niet regelgeving maar overleg en onderhandelen kwamen in 

hett nieuwe beleid centraal te staan. Naast bestaande disciplines kwamen deskun-

digenn van nieuw allooi - milieukundigen en sociale wetenschappers - bij de 

milieudiensten.. De nieuwe beleidspraktijken impliceerden een toenemende 

invloedd van de overheid in de maatschappij. Tegen alle aandacht voor deregule-

ringg en terugdringing van de overheid in is de invloed van de overheid in het 

algemeenn en de nationale en provinciale overheid in het bijzonder zo sterk 

gegroeid.. Deze centralisatie was het gevolg van de benodigde specialistische ken-
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nis,, het grensoverschrijdende karakter van milieueffecten, het gevaar van con-

currentievervalsingg en het belang van het internationale milieubeleid. 

Reductiedoelstellingenn en milieukwaliteitseisen van de nationale overheid 

bepaaldenn in vergaande mate het beleid (WRR 1995: 45-49). De nieuwe prak-

tijkenn impliceerden tot slot een centralere plaats van het milieubeleid binnen het 

overheidsbeleid.. Daarmee stak het de ruimtelijke ordening - die met het sector-

facett stelsel een centrale positie had gekregen - naar de kroon. 

N I E U W EE P R A K T I J K E N V A N HET W A T E R B E H E E R 

Mett het oog op de bescherming tegen het water ontstonden sinds de middeleeu-

wenn verschillende praktijken voor waterbeheer (par. 5.1 en 5.2). Naast Rijk en 

provinciee bleek het waterschap in deze praktijken centraal te staan. Toen de 

Waterstaatswett in 1900 werd goedgekeurd waren er tweeduizend waterschap-

pen.. Door de wens om het waterpeil steeds nauwkeuriger te beheren liep dit 

aantall  zelfs op tot vijfentwintighonderd in 1950 (IJff 1993: 13). Deze waterschap-

penn verschilden door de lokale omstandigheden en historische ontwikkeling 

sterkk van elkaar. Het regionale waterbeheer had derhalve een gevarieerde aanblik. 

Naastt een aantal grote waterschappen met een volwaardig bestuur en een techni-

schee dienst waren er veel kleine op landbouw georiënteerde waterschappen. 

Agrariërss verdeelden hier sinds jaar en dag de bestuurszetels, droegen de kosten 

enn beslisten over het beheer. Andere belangen speelden nauwelijks een rol. 

Verschillendee factoren zoals de voortgaande verstedelijking, de watersnoodramp 

vann 1953, de democratisering van de jaren zestig, de bestuurlijke schaalvergroting 

enn de toenemende watervervuiling veroorzaakten een groeiende onvrede over 

dezee situatie. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de bestuurlijke organisatie 

dann ook voortdurend ter discussie gestaan. Vooral de kritiek op de archaïsche 

waterschapsorganisatiee werd luider. In reactie op deze kritiek stelde de minister 

vann Verkeer en Waterstaat in 1968 een Studiecommissie Waterschappen - de 

Diepdelverscommissie.Diepdelverscommissie. Het rapport verscheen in 1974. 

Dee Diepdelverscommissie moest nadenken over de plaats van het waterschap in 

dee veranderende tijd (Studiecommissie Waterschappen 1974: 8). Met een schets 

vann de contouren van het waterbeheer van de toekomst kreeg het rapport echter 

eenn strekking die het functioneren van het waterschap zelf oversteeg. In deze 

schetss liggen de elementen van een nieuw discours besloten dat in de jaren tach-

tigg dominant zou worden (Kuijpers & Glasbergen 1990: 62). De commissie con-

stateertt dat een goed waterbeheer wordt uitgeoefend met inachtneming van de 

daarbijj  passende waterstaatkundige grenzen en dat het in beginsel alle aan die 

zorgg verbonden aspecten omvat. Dit impliceert dat alle met de kwantiteits- en 

kwaliteitsbeheersingg verbonden belangen bij het beheer moeten worden betrok-

ken.. De commissie noemt hierbij de belangen van natuurbehoud, landschaps-

schoon,, recreatie, economie en ruimtelijke ordening. Een samenhangend water-

beheerr is alleen mogelijk vanuit professionele beheersorganisaties. Hun grenzen 

moetenn samenvallen met waterstaatkundige grenzen. De commissie concludeer-

dee dat het waterschap in de toekomst onmisbaar is maar dat de schaal van de 



waterschappenn moet worden vergroot. Op basis van boezem- en stroomgebie-

denn stelde de commissie voor om twintig hoofdwaterschappen in te stellen die 

allee taken op het terrein van waterhuishouding en waterkering beheren (Kuijpers 

&&  Glasbergen 1990: 61). Naast agrariërs moeten vertegenwoordigers van andere 

belangenn in het waterschapsbestuur zitting krijgen. Dit impliceert naast zeggen-

schapp wel betaling. Het geheel diende te worden geregeld in een waterschapswet. 

Inn de stellingname van de commissie klinkt zo de basisgedachte door dat het 

waterr samenhangende systemen vormt. All e aspecten moeten bij het beheer 

wordenn betrokken. Die gedachte zou in de jaren tachtig met het integraal water-

beheerr dominant worden. 

Dee reactie van de regering op de Studiecommissie kwam in 1977 met het rapport 

NaarNaar een nieuw waterschapsbestel?i2 Alhoewel instemmend werd gereageerd op 

dee algemene uitgangspunten van het eindrapport wees de regering - mede door 

dee kritiek van zowel provincies als waterschappen - de verregaande reorganisatie 

vann het waterbeheer af. In plaats daarvan werd gekozen voor een geleidelijkere 

organisatorischee ontwikkeling onder de vleugels van de provincies (Kuijpers & 

Glasbergenn 1990: 61). Gelijk met de discussies over de toekomst van de water-

schappenn ging - vaak in het verlengde van het rapport van de commissie - het 

levenn in de waterschapswereld door. In veel provincies werden kleine water-

schappenn samengevoegd. Door de schaalvergroting waren er van de achthonderd 

waterschappenn van 1974 in 1993 nog honderdachttien over (IJff 1993: 13). Het 

ambtelijkk en technisch apparaat groeide sterk. Van even grote invloed op de ver-

anderingenn bij de waterschappen was de ontwikkeling van het kwaliteitsbeheer. 

AlAl  in het midden van de jaren zestig had een aantal waterschappen via het pro-

vincialee Waterschapsreglement opdracht gekregen de waterkwaliteit te waarbor-

gen.. In 1969 was bovendien de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren vast-

gesteld.. Deze wet droeg de zorg voor de waterkwaliteit op aan de provincies. 

Driee provincies - Groningen, Utrecht en Friesland - hebben deze taak gehouden. 

Inn de overige provincies werd het kwaliteitsbeheer gedelegeerd aan bestaande 

waterschappenn dan wel aan speciaal daartoe opgerichte zuiveringsschappen. 

Mett de nieuwe kwaliteitstaken groeiden de organisaties razendsnel met talloze 

Delftenaren,, Wageningers, chemici, biologen en juristen. Samen met de 

bestuurlijkee schaalvergroting leidde dit tot een volstrekt nieuw gezicht voor de 

waterschapswereldd (IJff 1993: 16-18). 

Naastt deze veranderingen in het regionale waterbeheer van provincies en water-

schappenn vonden ook bij Rijkswaterstaat veranderingen plaats. Ook hier groeide 

hett besef dat het waterbeheer te verspreid was geregeld. Aan de basis van dat 

gevoell  stond de constatering dat de waterhuishouding van Nederland die regio-

naall  door waterschappen wordt beheerd een geheel vormt. Enerzijds leidde deze 

constateringg tot pogingen om meer eenheid te brengen in de veelvormige regio-

nalee organisatie van het waterbeheer. Ondanks kritiek van waterschappen en 

provinciess die het in de Grondwet vastgelegde gedecentraliseerde karakter van 

hett waterbeheer benadrukten nam de bemoeienis van het Rijk met de regionale 

organisatiee toe. Anderzijds leidde het aan het einde van de jaren zeventig in 
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samenwerkingg met de Rand Corporation en het Waterloopkundig Laboratorium 

tott een grootschalige systeemanalyse om het samenhangende watersysteem 

kwantitatieff  in kaart te brengen (IJff 1993: 21-22). Op basis van dat onderzoek 

verscheenn in 1984 de Tweede nota Waterhuishouding.1^ Het beheer van de rijks-

waterenn werd in deze nota nader ingevuld. Om de taakverdeling tussen Rijk, 

provinciess en waterschappen bij het kwantitatieve waterbeheer goed te regelen 

wass in 1982 bovendien een Ontwerpwet op de waterhuishouding aan de Tweede 

Kamerr aangeboden. Deze wet voorzag in een planningstelsel voor het kwanti-

teitsbeheerr met een nationale nota waterhuishouding, provinciale waterhuis-

houdingsplannenn en beheersplannen voor waterschappen en andere beheerders. 

Err bestonden echter al planningstelsels voor de waterkwaliteit en voor het 

grondwaterbeheer.144 Het beheer was opgedeeld in sectoren, In het midden van 

dee jaren tachtig groeide de kritiek. 

Aann de basis van de kritiek op de sectorale aanpak van het waterbeheer stond een 

discourss over de noodzaak van een geïntegreerd beheer van watersystemen. De 

wortelss van dit discours zijn terug te vinden in het pleidooi van de Diepdelvers-

commissiee voor een samenhangend waterbeheer binnen passende waterstaat-

kundigee grenzen. De nadruk op waterstaatkundige grenzen komt terug in de 

watersysteembenadering.. De nadruk op een samenhangende aanpak past bij het 143 

uitgangspuntt van integraal waterbeheer. Integraal waterbeheer benadrukt dat 

waterbeheerr meer is dan het bewaken van de kwantiteit en de fysisch-chemische 

samenstellingg van het water. Er moet ook worden gekeken naar waterbodems, 

oeverss en naar de maritieme flora en fauna. Het waterbeheer wordt zo verbreed 

tott het beheren van leefgemeenschappen die in watersystemen aan het water 

zijnn gerelateerd. De diverse functies van het water - bijvoorbeeld voor industrie, 

landbouw,, recreatie, drinkwater en natuur - dienen derhalve in samenhang te 

wordenn bekeken. Het beheer wordt daarmee gecompliceerder en verschillende 

nieuwee disciplines raken bij deze bezigheid betrokken. Net als bij het milieu-

beheerr wordt met het discours van ecologische modernisering het idee dat zo'n 

integraall  beheer vanuit een gezamenlijke aanpak mogelijk is dominant. 

Err ontstond een discourscoalitie van onder meer milieubeheerders en natuurlief-

hebberss die de nadruk op de boerenbelangen in het waterbeheer bekritiseerden. 

Inn de rijksnota Omgaan met water werd geconstateerd dat kwaliteitsbeheer en 

kwantiteitsbeheerr van watersystemen - grondwater en oppervlaktewater - in 

samenhangg moet worden bezien. Het laat zien dat het discours over een integraal 

beheerr van watersystemen eind jaren tachtig dominant werd. 

Dee institutionalisering van het discours over integraal waterbeheer heeft met de 

gewijzigdee Wet op de waterhuishouding (1988) geresulteerd in een stelsel van 

integralee waterplannen (Kuijpers & Glasbergen 1990: 112-113). Dit stelsel bestaat 

bijj  het Rijk uit een landelijke nota waterhuishouding en een beheerplan voor de 

rijkswateren.. In 1989 kwam met de derde Nota Waterhuishouding voor het eerst 

eenn integraal nationaal plan tot stand.'' Dit plan is taakstellend voor het Rijk en 

richtinggevendd voor de andere overheden. In het beheersplan werkt het Rijk de 

verantwoordelijkheidd uit voor de nationale infrastructuur van land- en vaarwe-



gen,, de bescherming tegen overstroming door de zee en de grote rivieren en de 

beschikbaarheidd van voldoende water van voldoende kwaliteit. Op provinciaal 

niveauu bestaat het planningstelsel uit een integraal plan voor de waterhuishou-

ding.. Dit plan schetst de hoofdlijnen voor het beleid ten aanzien van regionale 

oppervlaktewateren.. Tot slot omvat het planningstelsel plannen voor de beheer-

derss van de regionale wateren. Meestal zijn dit de waterschappen. Het aantal 

waterschappenn en de taakverdeling varieert per provincie (ibid: 58-60). In 

Groningen,, Friesland en Utrecht voert de provincie bovendien zoals duidelijk 

werdd zelf het waterkwaliteitsbeheer. Het planningstelsel bestaat zo uit plannen 

opp drie niveaus. Het omvat diverse verplichtingen tot overleg. Plannen moeten 

rekeningg houden met het hogere plan en beheersplannen van waterschappen 

behoevenn goedkeuring van de provincie. Bij de uitgifte van vergunningen en bij 

hett vaststellen van waterakkoorden moet rekening worden gehouden met de 

beheersplannen.. De veronderstelling is dat met dit planningstelsel en bijhorende 

regelingenn beter rekening kan worden gehouden met de samenhang van de ver-

schillendee zorgaspecten van het waterbeheer. 

Hett planningstelsel van de Wet op de Waterhuishouding brengt de verhoudin-

genn tussen de diverse bij het waterbeheer betrokken organisaties opnieuw tot 

H44 uitdrukking. In de opzet van het stelsel is enerzijds de toegenomen rol van het 

Rijkk bij het beheer van de rijkswateren en bij het oppertoezicht op het waterbe-

heerr terug te zien en komt anderzijds de rol van de beheerders van de regionale 

waterenn tot uitdrukking. Het belang van de waterschappen bij dit beheer van de 

regionalee wateren is met de Waterschapswet (1992) versterkt. Naast een verbre-

dingg van de bevoegdheden van het Rijk bij het oppertoezicht is in deze wet het 

decentralisatiebeginsell  opgenomen dat het beheer van regionale wateren in 

beginsell  aan de waterschappen opdraagt (Brainich von Brainich-Felth 1993: 

126-129).. De spanning tussen centraal en decentraal die het waterbeleid vanouds 

typeertt komt zo opnieuw tot uitdrukking. De aloude ervaringen met de geza-

menlijkee strijd tegen het water speelt daarbij zeker een rol. De nieuwe praktijken 

vann de Wet op de Waterhuishouding vullen de regeling van de onderlinge ver-

houdingenn tussen bestuursorganen echter aan met praktijken voor een samen-

hangendd waterbeheer. Aan die praktijken ligt een discours over de noodzaak van 

eenn integraal beheer van watersystemen ten grondslag. Met dit discours wordt 

geconstateerdd dat de praktijken van het waterbeheer die in de loop van eeuwen 

zijnn ontstaan te gedifferentieerd zijn. Naast de praktijken van integrale beleids-

planningg resulteerde dit de laatste jaren in de totstandkoming van verschillende 

interactievee projecten (Kuijpers &. Glasbergen 1990). Zo leidde de institutionali-

seringg van het discours over een integraal watersysteembeheer tot de instelling 

vann beleidspraktijken waarin de afstemming van beslissingen binnen en buiten 

hett waterbeheer centraal staat. 
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B E L E I D S P R A K T I J K E NN IN B E W E G I N G 

Inn navolging van de commissie-De Wolff heeft de ruimtelijke planning een cen-

tralee plaats gekregen bij de afstemming van beslissingen over de ruimte. Door 

tweee gelijktijdige ontwikkelingen is die plaats binnen het overheidsbeleid in de 

loopp van de jaren tachtig veranderd. Enerzijds heeft zich zoals is gebleken buiten 

dee ruimtelijke ordening een aantal zelfstandige beleidsvelden ontwikkeld waar-

opp een eigen omvattende afweging met betrekking tot de ruimte wordt gemaakt. 

Inn de voorgaande paragrafen werd deze ontwikkeling voor het waterbeheer en 

hett milieubeleid geschetst. Daarnaast is bijvoorbeeld ook het takenpakket van de 

overheidd ten aanzien van de natuur uitgebreid. Planmatigheid was op elk van 

dezee beleidsterreinen het kernbegrip. Bovendien ging een aantal traditionele 

beleidssectorenn explicieter een ruimtelijk beleid voeren. De 'concurrentie' voor 

dee ruimtelijke ordening nam zo sterk toe. Anderzijds veranderde de op afstem-

mingg van beleid gerichte ruimtelijke ordening zelf. In de jaren zeventig was deze 

ruimtelijkee ordening verbonden geraakt met het op uniformiteit en omvattende 

beïnvloedingg gerichte directieve overheidsoptreden. Vanaf 1980 vond aan de 

handd van het ideaalbeeld van een gespreid en geleed bestuur echter een ingrij-

pendee herordening tussen overheid en maatschappij plaats (par. 4.3). Het bete-

kendee op verschillende beleidsvelden ingrijpende veranderingen (Kreukels 1989: 

146).. Ook de centrale positie die het sector-facet model aan de ruimtelijke 

beleidspraktijkenn gaf kwam onder druk te staan. Dit weerspiegelt zich in de ont-

wikkelingg van het ruimtelijke beleid dat minder gericht raakte op de afstemming 

vann andere beleid en zich meer richtte op de uitvoering van een eigen beleid. 

Ikk bekijk beide ontwikkelingen. 

Mett de ontwikkeling van het milieubeleid en het waterbeleid bleek de overheid 

dee laatste decennia toenemend in te grijpen in maatschappelijke praktijken. Het 

aantall  beleidspraktijken nam sterk toe. Aandacht voor de afstemming van deze 

praktijkenn - intern en extern - leidde bovendien tot praktijken voor integrale 

beleidsplanning.. De centrale overheid kreeg hierbij zowel in het waterbeheer als 

bijj  het milieubeleid een nadrukkelijkere rol. Ten aanzien van de natuur vond een 

vergelijkbaree ontwikkeling plaats. De zorg voor de natuur was tot de Tweede 

Wereldoorlogg vooral een zaak van particulieren (Cramer 1990: 179; De Jong & 

Tatenhovee 1996: 9-12). Dit particuliere initiatief werd ondersteund door de 

Rijksdienstt van het Nationale Plan die in die tijd als een 'groene' dienst te boek 

stond.. Door stijgende grondprijzen werd de particuliere natuurzorg vanaf 1950 

bemoeilijkt.. De overheid nam deze taak daarom met de aankoop en beheer van 

grondenn zelf ter hand. Vanaf het einde van de jaren tachtig werd deze op specifie-

kee gebieden gerichte natuurzorg aangevuld met een 'omvattende' natuurbenade-

ring.. Deze nieuwe aanpak werd voor het eerst geschetst in het Nationaal Natuur-

beleidsplann (1990). In dit plan werd een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aan-

gewezenn - een samenhangend netwerk van gebieden dat een 'duurzame basis' 

moett bieden voor ecosystemen en soorten. Vervolgens werd een strategie uitge-

zett om deze structuur te handhaven en versterken. De provincies kregen een 

belangrijkee rol. Ook het takenpakket van de overheid ten aanzien van de natuur 



groeide.. Hierbij werd een omvattende aanpak uitgewerkt met consequenties 

voorr andere beleidspraktijken. 

Dee ontwikkeling naar een omvattend milieubeleid, waterbeleid en natuurbeleid 

heeftt ingrijpende gevolgen gehad voor de relaties met andere beleidsvelden en in 

hett bijzonder met de ruimtelijke ordening. De commissie-De Wolff had de prak-

tijkenn van het ruimtelijke beleid aangewezen als de plaats waar al het beleid met 

betrekkingg tot de ruimte moet worden afgestemd. Die afweging van maatregelen 

mett betrekking tot de ruimte komt nu vanuit andere invalshoeken echter ook 

binnenn andere beleidspraktijken tot stand. Glasbergen (1989: 15) constateert in 

ditt verband dat er vier vormen van facetbeleid zijn ontstaan. De ruimtelijke 

ordeningg beschomvt zichzelf vanouds al als facetbeleid. Met de verbreding van de 

doelstellingg van het milieubeleid tot de ecologische inpassing van het menselijk 

handelenn heeft ook het milieubeleid zich ontwikkeld tot facetbeleid. Het water-

beheerr profileert zich, na introductie van de watersysteembenadering, als inte-

graall  waterbeheer. Naar zijn mening doemt, met de introductie van het nationaal 

Natuurbeleidsplan,, als vierde integratiekader het beleid inzake natuur en land-

schapp op. Brussaard (1989: 118) houdtt het vooralsnog bij drie facetten en telt het 

natuurbeleidd niet mee. Naast deze ontwikkeling werd de positie van het ruimte-

lij kk beleid in de jaren negentig bovendien verder ondergraven doordat steeds 

meerr beleidsorganisaties een eigenstandig ruimtelijk beleid presenteerden. 

Economischee Zaken kwam bijvoorbeeld met de nota Ruimtelijk Economisch 

Beleidd en de directie Natuurbeheer presenteerde de discussienota Visie 

Stadslandschappenn wraarin het onderscheid tussen stad en land ter discussie 

wordtt gesteld. Hajer (1997: 15-16) concludeert daarom dat de discursieve ruimte 

overr de inrichting van Nederland door veel partijen wordt gevuld. De ruimtelijke 

ordeningg raakte de regie over de Nederlandse ruimte kwijt . 

Naastt deze ontwikkeling buiten het ruimtelijke beleidsveld heeft ook een her-

structureringg binnen de ruimtelijke beleidspraktijken in de loop van de jaren 

tachtigg voor veranderingen gezorgd - de andere aan het begin van deze paragraaf 

genoemdee ontwikkeling. Het rapport van de commissie-De Wolff leek een zeke-

ree onderschikking van de sectoren onder het ruimtelijke facet te impliceren. 

Inn de beleidspraktijk werd dat al snel vervangen door het beginsel van tivccspo-

righcidrighcid - de gedachte dat sector en facet afzonderlijke regimes zijn met een eigen 

rationaliteitt en dat het zinvol is besluitvorming binnen beide regimes plaats te 

latenn vinden (Brussaard 1991). Overeenstemming ontstaat dan idealiter door 

overleg.. Daarnaast moesten sectorwetten regels voor het oplossen van conflicten 

bevatten.. In de loop van de jaren tachtig nam de ontevredenheid over de binnen 

ditt raamwerk functionerende ruimtelijke planning toe. De met de facettaak ver-

bondenn afstemmingspretenties werden nauwelijks waar gemaakt (Den Hoed e.a. 

1983:: 44-49; Verduijn &. Puylaert 1983; Salet 1983; Mastop 1985). Op de verschil-

lendee beleidsterreinen deden zich zo veel ontwikkelingen voor dat die op het 

momentt van het vaststellen van een structuurschets of-schema nauwelijks te 

overzienn waren. De ruimtelijke plannen met hun zware procedures hobbelden 

hierdoorr ondanks de ^rote ambtelijke en politieke inspanningen voortdurend 
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achterr de feiten aan (Den Hoed e.a. 1983: 45). Tegelijk werd geconstateerd dat de 

richtinggevendee functie van ruimtelijke plannen onder druk stond. Vanuit haar 

positioneringg als beleidsafstemmer kon de ruimtelijke ordening de eigen inhou-

delijkee positie niet goed uitdragen. Het overleg over de structuurschema's ging 

voorall  over de eisen van sectoren. Het ruimtelijk facetbeleid profileerde zich niet 

mett een eigen visie (Van der Cammen 1982a,b; Den Hoed e.a. 1983: 45; Mastop 

1984:10).. De aandacht voor dit 'eigene' van de ruimtelijke ordening groeide. 

Dee toenemende onvrede over het functioneren van de ruimtelijke planning leid-

dee tot een crisis in de ruimtelijke ordeningspraktijk en in de universitaire plano-

logiee en stedenbouw (par. 4.4). Op de vleugels van een nieuw discours is deze 

crisiss met een herdefiniëring van de ruimtelijke problematiek het hoofd geboden 

(Hajerr 1997).lb In de kern van dit nieuwe discours staat de voortgaande economi-

schee schaalvergroting en internationalisering. Met de komst van Europa en met 

dee ontwikkeling van een wereldeconomie werd economische concurrentie ook 

opgevatt als een concurrentie tussen landen (Porter 1990). Vanuit dit discours 

wordtt Nederland opgevat als een bedrijf- de BV Nederland - die moet concurre-

renn met andere BV'S zoals de BV Duitsland (Becker e.a. 1997: 13-14; Hajer 1997: 21-

22).. Het schrikbeeld wras het gevaar van een 'Jutlandisering' van Nederland. 

Ruimtelijkee maatregelen kunnen dat voorkomen. Het BV Nederland-discours is 

zoo onder leiding van Winsemius bij de zoektocht naar een nieuwe positionering 

voorr de ruimtelijke ordening richtinggevend geweest (Neefjes 1988a,b). De her-

positioneringg kreeg voor het eerst vorm in het ambtelijke studierapport Notitie 

RuimtelijkeRuimtelijke Perspectieven en het werd verder uitgewerkt in de Vierde Nota over 

dee ruimtelijke ordening (Korthals Altes 1995: 107-156).17 Nederland werd gedefi-

nieerdd als Distributieland en als de 'Gateway to Europe'. Er werden 'mainports' 

aangewezenn en de infrastructuur kreeg een belangrijke plaats. Bovendien werd 

benadruktt dat het voor internationale bedrijven belangrijk is dat er hoogwaardige 

woonmilieuss worden gecreëerd (Nieuwe Wassenaars). De traditionele op verste-

delijkingg gerichte ruimtelijke planning rond de tegenstelling tussen stad en land 

leekk hiermee te verdwijnen. Ruimtelijke ordening was niet meer het afwegen van 

beleidd maar een middel in de economische concurrentiestrijd van Nederland. 

Dee Vierde nota werd daartoe een 'glossy' nota vol wervende kleurendrukken. 

Dee nieuwe positionering van de ruimtelijke planning als instrument van de BV 

Nederlandd paste bij de economische malaise uit de jaren tachtig. Het sloot 

bovendienn aan bij het wegvallen van volkshuisvesting en landbouw als coalitie-

genotenn van de Rijksplanologische Dienst in het interdepartementale circuit. In 

dee nieuwe discourscoalitie zocht de RPD aansluiting bij Verkeer &. Waterstaat en 

Economischee Zaken. Tegelijkertijd groeide echter met het discours over ecologi-

schee modernisering de aandacht voor de milieuproblematiek snel. Met de Vierde 

notaa Extra werd in 1990 daarom de nieuwe positionering van de ruimtelijke 

planningg onder de nieuwe sociaal-democratische minister Alders teruggedraaid 

(Korthalss Altes 1995: 157-175). Oude concepten zoals Randstad en Groene Hart 

werdenn aan het nieuwe beeld toegevoegd. Het negatieve effect van de groei van 

Schipholl  werd een belangrijk politiek onderwerp. Het zogenaamde ABC-beleid 



werdd geïntroduceerd als middel in de strijd tegen het grootschalige autogebruik. 

Hett open houden van het Groene Hart kreeg hernieuwde aandacht. Het stad-

landd discours werd zo in ere hersteld. De natuur- en milieubeweging kregen in 

dee discourscoalitie die deze verschuiving steunde een belangrijke plaats. Het 

gevolgg is dat de herstructurering van de ruimtelijke beleidspraktijken die in lij n 

vann het ii\ Nederland-discours in het verschiet lag slechts beperkt heeft plaatsge-

vonden.. Het is echter in dat verband opvallend dat recent een hernieuwd debat 

overr de plaats van de ruimtelijke ordening is ontstaan (Rijksplanologische Dienst 

1996a;; W RR 1998). Bovendien heeft de institutionalisering van het BV Nederland-

discourss met de instelling van de Interdepartementale Commissie voor de Eco-

nomischee Structuur (ICES) wel geleid tot een beleidspraktijk die de rol van de 

Rijksplanologischee Commissie ten dele lijk t over te nemen (WRR 1998: 110-114). 

Hett zijn signalen dat het debat over de inrichting van Nederland vanuit twee dis-

coursenn wordt gevoerd - het BV Nederland-discours en het stad-land discours -

diee deels op tegengestelde veronderstellingen berusten. Juist op dit punt speelt 

zoalss in hoofdstuk zeven zal blijken het debat over omgevingsplanning een 

belangrijkee politieke rol. 

DEE EIGENHEID VAN BELEIDSPRAKTIJKEN 

Dee voorgaande paragrafen maken duidelijk dat het takenpakket van de overheid 

mett betrekking tot het Nederlandse land sterk is gegroeid. De signalering van 

problemenn leidde steeds tot de instelling van nieuwe beleidspraktijken. Deze 

ontwikkelingg heeft geresulteerd in een enorme verzameling praktijken die is 

geordendd in beleidsvelden. Steeds lag aan de totstandkoming van deze praktijken 

eenn debat ten grondslag over de juiste definitie van problemen. In zo'n debat 

stondenn coalities tegenover elkaar die de problematiek vanuit specifieke discour-

senn belichtten. Het sluiten van controverses leidde tot dominante discoursen en 

daarmeee tot dominante probleemdefinities. De institutionalisering van deze dis-

coursenn resulteerde in nieuwe en aangepaste beleidspraktijken. De huidige 

beleidspraktijkenn zijn zo het residu van een lange ontwikkeling en dragen die 

geschiedeniss in zich. In de voorgaande hoofdstukken is bovendien benadrukt 

datt discoursen niet alleen aan de instelling van beleidspraktijken ten grondslag 

liggenn maar er ook in voortleven. Werkelijkheidsconstructies worden met de 

structuurkenmerkenn van deze praktijken, met het aannemen van deskundigen 

vann specifieke disciplines, met de ontwikkeling van beleidsculturen en met het 

aangaann van specifieke coalities duurzaam (Selznick 1949). Er ontstaan systemen 

vann deels afgescheiden beleidscircuits waarin specifieke werkelijkheidsconstruc-

tiess geïnstitutionaliseerd zijn. Beleidspraktijken hebben dus eigen kenmerken 

diee passen bij een eigen werkclijkheidsconstructie. De contouren van die eigen-

heidd van beleidspraktijken voor water, ruimte en milieu - de beleidspraktijken 

diee in het debat over provinciale omgevingsplanning centraal staan - zijn in dit 

hoofdstukk geschetst. Ik zet de contouren op een rij . 

Dee praktijken van het waterbeheer hebben een lange geschiedenis. Vanaf de 

vroegstee ingrepen was het adagium 'wien het water deert, die het water keert' 
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richtinggevend.. De waterproblematiek werd als lokale problematiek van grond-

eigenarenn opgevat die ook een lokale en particuliere oplossing verdient. De loka-

lee bevolking was hierdoor nauw bij het waterbeheer betrokken. Die betrokken-

heidd werd in de loop van de Middeleeuwen op steeds meer plaatsen gebundeld in 

waterschappenn die als functioneel bestuur de belangen van de ingezetenen op 

hunn kosten vanuit een beperkte belangenafw-eging beheerden. Aangezien lokale 

enn regionale omstandigheden verschilden varieerden de beheerspraktijken in de 

waterschappenn ook. Tijdens de ontwikkeling van de Nederlandse eenheidsstaat 

werdenn delen van de waterstaat met het oog op overstromingsgevaar uitdrukke-

lijkerr als nationaal domein gedefinieerd. Het leidde tot een groeiende rol voor de 

nationalee overheid bij het waterbeheer. Met de aandacht voor de waterkwaliteit 

vanuitt het discours van ecologische modernisering werd die nationale verant-

woordelijkheidd voor het water recent nog groter. Waterproblemen werden min-

derr als technische en meer als sociale problemen opgevat. Het integraal beheren 

vann watersystemen - mede door de planning van de waterhuishouding - kwam 

centraall  te staan. De rol van de nationale overheid werd zo steeds groter. 

Daarnaastt werd echter ook de zelfstandige rol van de waterschappen bevestigd. 

Dezee ontwikkeling is terug te zien in de huidige praktijken van het waterbeheer. 

Hierinn bestaat een onderscheid tussen rijkswateren onder beheer van het Rijk en 

overigee wateren onder beheer van de waterschappen. De provincies hebben hier- H9 

bijj  een intermediaire toezichthoudende rol. De beheerspraktijken verschillen 

sterkk per provincie. In deze gedifferentieerde structuur blijf t het historische en 

gedecentraliseerdee karakter van het waterbeheer in Nederland te herkennen. 

Dee invloed van de overheid bij de ruimtelijke ordening van Nederland is groot. 

Dee praktijken waarin deze invloed vorm krijgt zijn in de loop van de twintigste 

eeuww ontstaan. De historische wortels van deze praktijken liggen in de zorg voor 

dee stedelijke hygiëne. In de eerste helft van de eeuw werden de ruimtelijke pro-

blemenn niet meer gezien als stedelijke hygiënische problemen maar als regionale 

verstedelijkingsproblemen.. Aan deze verschuiving lag het stad-land discours ten 

grondslagg waarin de ontwikkeling van aaneen gesloten stedelijke gebieden - een 

reëell  gevaar in ons kleine en dichtbevolkte land - in verband wordt gebracht met 

maatschappelijkee problemen en met slechte ontplooiingskansen voor mensen. 

Eindd jaren zestig kregen ruimtelijke problemen opnieuwr een andere definitie als 

problemenn van de afstemming van verschillend overheidsbeleid. Recent wordt 

dee ruimtelijke ordening tot slot in dienst van de ontwikkelingspotenties van 

Nederlandd in een internationale wereld geplaatst. De huidige praktijken van het 

ruimtelijkk beleid zijn het resultaat van deze veranderingen. In deze praktijken 

staann plannen centraal. Hierbij valt het decentrale karakter van het planningstel-

sell  en de afwezigheid van een planhiërarchie op. In deze opzet zijn de wortels 

vann het discours over stad en land terug te zien. Daarnaast bestaat een uitgebreid 

stelsell  van indicatieve nationale plannen. Deze plannen komen voort uit de 

definitiee van ruimtelijke problemen als afstemmingsproblemen. Overleg en 

onderhandelingenn domineren de bestuurlijke verhoudingen. De recente aan-

dachtt voor ruimtelijke planning als middel in de internationale concurrentie 

heeftt de kritiek op deze karakteristiek van de ruimtelijke beleidspraktijken doen 



groeien.. Vooralsnog heeft dit echter niet tot ingrijpende wijzigingen in de prak-

tijkenn geleid. 

Dee praktijken van het moderne milieubeleid bestaan nog kort. Ze zijn als gevolg 

vann een herdefiniëring van de milieuproblematiek ontstaan. Tot de jaren zestig 

werdenn milieuproblemen vooral gezien als plaatselijke fvsieke problemen die 

lokaall  moeten worden aangepakt. Het accent van het milieubeleid lag met de 

Hinderwett dan ook bij de gemeenten. In de jaren zeventig werd benadrukt dat 

milieuproblemenn nationale fysieke problemen zijn die een sterke invloed van de 

centralee overheid vragen. Midden jaren tachtig veranderde het discours weer. Er 

werdd benadrukt dat het milieu wordt bepaald door ecosystemen die door de 

menss kunnen worden verstoord. De aanpak van nieuwe globale milieuproble-

menn vereist daarom maatschappelijke veranderingen. Milieuproblemen werden 

duss niet als fysieke maar als sociale problemen gedefinieerd. Naast chemische en 

technischee kennis kwam de nadruk daarmee meer op sociale processen te liggen. 

Dee praktijken van het milieubeleid zijn het resultaat van die veranderingen. In 

dezee praktijken hebben de nationale en in mindere mate de provinciale overheid 

dee laatste decennia een centrale rol gekregen. Naast de sectorale compartiment-

gerichtee praktijken uit de jaren zeventig is een integrale brongerichte benadering 

1500 ontwikkeld. Met die verandering ging een accentverschuiving gepaard van een 

primairr op normering gerichte benadering naar een op overleg georiënteerde 

doclgroepenbenadering.. Naast normstelling kreeg beleidsplanning hierbij een 

belangrijkee rol als voortuig voor de vertaling van normen naar maatschappelijke 

veranderingen.. Dit planningstelsel wordt getypeerd door een afwezigheid van 

planhiërarchie,, een oriëntatie op eigen beslissingen en mogelijkheden om bere-

deneerdd af te wMjken. De losse opzet wordt gecomplementeerd met milieunor-

menn waarvan niet mag worden afgeweken. Volgens deze systematiek wordt een 

reekss afzonderlijke milieuproblemen aangepakt. 

Dezee schets geeft een indicatie van de eigenheid van beleidspraktijkcn. Die 

eigenheidd blijk t verbonden met de discoursen die aan de totstandkoming van 

praktijkenn ten grondslag lagen. De oneindig pluriforme werkelijkheid wordt met 

dezee discoursen teruggebracht tot een wereld die voor het organiseren van 

oplossingenn grijpbaar is. Vanuit deze geconstrueerde wereld zijn de bestuurlijke 

verhoudingenn op de beleidsvelden beargumenteerd. Zo contrasteert het decen-

tralee karakter van de ruimtelijke beleidspraktijkcn met het centralistische karak-

terr van het milieubeleid en heeft het waterbeleid door de eigen rol van de water-

schappenn weer een andere inbedding. Die verschillen zijn terug te zien in de 

kenmerkenn van de planningstelsel op de drie genoemde beleidsvelden en de ver-

schillendee manieren waarop deze stelsels in de beleidsvelden zijn ingebed 

(Brussaardd 1989; Rrussaard &. Enter 1990; Drupsteen 1991). De wrerkelijkheids-

constructiess die aan deze praktijken ten grondslag lagen leven bovendien voort 

inn beleidspraktijkcn. De wereld blijk t in de praktijken van het waterbeleid te 

wordenn gezien als een verzameling watersvstcmen. de ruimtelijke ordenaar ziet 

eenn wereld van stedelijke en landelijke gebieden en het milieubeleid grijpt in in 

eenn wereld van kringlopen en gelokaliseerde hinder. De ruimtelijke werkelijk-
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heidd wordt in deze praktijken dus verschillend geconstrueerd. Er worden andere 

grenzenn getrokken en andere aspecten benadrukt. De ruimtelijkheid van beleids-

praktijkenn verschilt. Op dezelfde manier zijn er andere beleidspraktijken met een 

eigenn ruimtelijkheid. Ook deze praktijken hebben een eigenheid die de besluit-

vormingssituatiee structureert. Het handelen binnen beleidspraktijken moet 

wordenn begrepen vanuit deze eigenheid. Het probleem van beleidssamenhang is 

echterr dat verschillende beleidspraktijken tegelijk betrekking kunnen hebben op 

eenzelfdee gebied. Vanuit die constatering ontstond eind jaren tachtig een debat 

overr de eenheid van het omgevingsbeleid. 
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Ziee Raadschelders & Toonen (1993) en De Goedc c.a, (1982) voor een uitgebreide 

schetss van verschillende aspecten van het waterschap. 

Foleyy (i960) en Hall (1974) maken duidelijk dat de uitgangspunten van dit stad-

landd discours ook in het Engelse ruimtelijke beleid een belangrijke plaats hebben 

gehad. . 

Dee resultaten van de regeling van streekplan en nationaal plan waren oorspron-

kelijkk teleurstellend. Lange tijd werden geen streekplannen goedgekeurd - laat 

staann een nationaal plan. Voor de oorlog waren wel 26 streekplanrapporten of 

ontwerp-streekplannenn van intergemeentelijke streekplancommissies gereed 

maarr die werden niet goedgekeurd (Postuma 1989: 168). 

Ziee over algemene beleidsplanning Planken (1976), Haccoü &. Spijkerboer (1979), 

Hirschh Ballin (1979), Kreukels (1980), Kroonenburg e.a. (1981), Tonnaer (1982) en 

Rensee (1982). 

Tweedee Kamer, zitting 1970-1971, 10914, nr.2: 4. 

Foleyy (i960) onderscheidt in zijn analyse van de Engelse ruimtelijke planning 

dezee discoursen over de ruimtelijke problematiek en planning ook. 1 li j spreekt 

overr drie planningideologieën. 

Tweedee Kamer 1971-1972,11906, nrs. 1-2. 

Hajerr (1995: 251-259) onderstreept overigens dat de effecten van de institutiona-

liseringg van het discours over ecologische modernisering in nieuwe beleidsprak-

tijkenn ernstig tekort schoten voor de oplossing van de in apocalyptische termen 

geschetstee problematiek. 

Inn 1988 kwam het RIVM met het rapport Zorgen voor Morgen met een uiterst 

somberr beeld van de staat van het milieu. In de troonrede van 1988 spreekt 

koninginn Beatrix over een 'stervende aarde'. Premier Lubbers benoemt het 

milieubeleidd tot vierde pijler van het regeringsbeleid. 

Hett idee van algemene beleidsplanning w:erd geïntroduceerd bij een discussie 

overr de Nota Milieuhygiënische Normen (Tweede Kamer, 1976-1977, 14318, 

nrs.. 1-2). Het werd uitgewerkt in de nota Meer dan de Som der Delen (Tweede 

Kamer,, 1983-1984, 18292, nrs. 1-2). 

Dee ver-thema's - verandering van klimaat, verzuring, vermesting, verspreiding, 

verwijdering,, verstoring, verdroging en verspilling - brengen soorten milieupro-

blemenn onder woorden. 

Tweedee Kamer, zitting 1976-1977, 14480, nrs. 1-2. 

Tweedee Kamer, zitting 1984-1985, 18793, n r s- 1_2-

Dezee planningstelsels waren respectievelijk in de Wet Verontreiniging Opper-

vlaktewaterenn (1969) en de Grondwaterwet (1984) geregeld. 

Tweedee Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21250, nrs. 1-2. 

Inn hoofdstuk vier is verduidelijkt dat het planningdoctrine-ondcrzoek dit tegen-

discourss onvoldoende in beeld brengt doordat het te veel is verbonden met het 

stad-landd discours. 

Tweedee Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20490, nrs.1-2. 


