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"Kuntt u zich voorstellen dat een gemeentebestuur 170 stukken laat doorworste-

lenn om zicht te krijgen op het provinciale beleid? Dat doet uiteraard geen hond, 

enn zeker geen gemeentebestuur." Met deze woorden onderstreepte de Noord-

Hollandsee gedeputeerde Friso de Zeeuw tijdens een studiedag dat de eenheid en 

duidelijkheidd van het provinciale omgevingsbeleid te gering is (Binnenlands 

Bestuur,, 16 december 1994: 4). De eenheid van het overheidsoptreden werd in de 

jarenn zestig een algemeen probleem van de organiserende overheid. Enerzijds 

namm het aantal overheidsmaatregelen sterk toe. Anderzijds raakten de processen 

diee de overheid wTil beïnvloeden door een toenemende maatschappelijke differen-

tiatiee en dynamiek meer met elkaar verknoopt. De noodzaak om het diverse 

beleidd op elkaar af te stemmen werd zo groter, terwijl de mogelijkheden door het 

toenemendee aantal maatregelen en de veranderende problemen juist afnamen. De 

navenantee kritiek op de gebrekkige eenheid van het beleid heeft op verschillende 

beleidsveldenn geleid tot een heroverweging van overheidstaken. De scepsis over 

dee mogelijkheden van de organiserende overheid staat echter in schril contrast 

mett de geschetste ontwikkeling van het omgevingsbeleid. Hier nam de overheid 

dee laatste decennia juist nog veel taken tot zich. Nieuwe beleidspraktijken ten 153 

aanzienn van onder meer milieu, water en ruimte waren het resultaat. Het wekt 

gezienn de geschiedenis van de organiserende overheid geen verwondering dat 

tegelijkertijdd de aandacht voor de afstemming van deze praktijken groeide. 

Dee discussie over de samenhang van de praktijken van het omgevingsbeleid 

wordtt op alle overheidsniveaus gevoerd. Ik bekijk het provinciale debat. Dit 

debatt wordt in de provinciale praktijk en in de wetenschappelijke literatuur van 

verschillendee disciplines gevoerd. Hierbij staan vooral de relaties tussen ruimte-

lij kk beleid, milieubeleid en waterbeleid centraal. Aanleiding voor het debat is de 

constateringg dat de samenhang van dit beleid te wensen over laat. Het aantal 

provincialee maatregelen en plannen is groot. Hierdoor is de duidelijkheid over 

hett beleid gering. Bovendien blijk t dat de communicatie tussen medewerkers 

vann verschillende beleidsvelden niet goed is. Binnen de beleidsdiensten bestaan 

verschillendee culturen en worden verschillende 'talen' gesproken waardoor veel 

onbegripp bestaat. Een gefragmenteerde aanpak van de samenhangende 'omge-

vingsproblematiek'' is het resultaat. Vanuit deze probleemschets worden ver-

schillendee voorstellen gedaan om de praktijken van het provinciale omgevings-

beleidd anders te organiseren. De discussie spitst zich toe op de relaties tussen de 

driee strategische plannen - streekplan, milieubeleidsplan en waterhuishoudings-

plan.. Eén van de voorstellen impliceert dat de drie plannen worden vervangen 

doorr een provinciaal 'omgevingsplan'. Dit voorstel blijk t in diverse provincies te 

wordenn uitgevoerd. In andere provincies worden echter argumenten tegen deze 

mogelijkheidd aangevoerd. Hier worden alternatieve afstemmingsmethoden 

bepleitt om de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid te verbeteren. De 

argumentenn voor deze keuze in de provincies en de literatuur worden in dit 

hoofdstukk op een rij gezet. 



Ikk schets het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid in acht 

paragrafen.. In paragraaf 6.i geef ik een inleidend beeld van de ontwikkeling van 

dee provinciale overheid binnen de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat. 

Inn de volgende vier paragrafen typeer ik aan de hand van een concreet gebied 

-- het Hollands Noorderkwartier - de provinciale praktijken van de drie beleids-

veldenn die in het debat over omgevingsplanning centraal staan. Paragraaf 6.2 

geeftt eerst een korte inleiding. Paragraaf 6.3 schetst de praktijken van het water-

beleidd waarin het Noorderkwartier als watersysteem wordt gezien. Paragraaf 6.4 

bekijktt hoe dit gebied in de praktijken van het ruimtelijk beleid wordt bekeken 

alss een afwisseling van stedelijk en landelijk gebied. In paragraaf 6.5 wordt dui-

delijkk dat het gebied in de praktijken van het milieubeleid wordt benaderd als een 

verstoordd ecosysteem. Met deze drie paragrafen ontstaat een beeld van de eigen-

heidd van verschillende provinciale beleidspraktijken die door de in het vorige 

hoofdstukk beschreven institutionalisering van discoursen zijn ontstaan. In de 

restt van het hoofdstuk bekijk ik het recente debat over de afstemming van deze 

praktijken.. Paragraaf 6.6 laat zien hoe dit debat in de wetenschappelijke litera-

tuurr wordt gevoerd. Paragraaf 6.7 schetst de ontwikkelingen in de provinciale 

praktijk.. In paragraaf 6.8 rond ik het hoofdstuk af met een typering van het 

debatt in literatuur en praktijk. Veranderingen blijken vanuit een organisatorische 

blikk te worden beargumenteerd. Die constatering vormt het beginpunt voor mijn 

reactiee in hoofdstuk zeven. 

DEE PROVINCIAL E OVERHEID 

Dee Grondwet van 1848 bouwt de Nederlandse staat op uit drie niveaus van terri-

toriaall  bestuur - Rijk, gemeenten en provincies. Deze rechtskringen zijn geor-

dendd in een gemeenschappelijk verband - de eenheidsstaat. Slechts dit omvat-

tendee staatsverband is soeverein. De Nederlandse eenheidsstaat is echter tegelij-

kertijdd gedecentraliseerd. Dit betekent dat lagere rechtsgemeenschappen - ge-

meentenn en provincies - autonoom zijn. Voor zover de eenheid van het gemeen-

schappelijkk staatsverband dit toelaat kunnen ze de eigen 'huishouding' zelfstan-

digg besturen (Toonen 1987: 31). Deze bevoegdheid wordt slechts beperkt door de 

grenzenn van het grondgebied en door de grenzen van wat het hoger gezag reeds 

tott zich heeft genomen {Van der Pot e.a. 1995: 584). Naast het beheer van de 

eigenn huishouding hebben lagere rechtsgemeenschappen de taak om mee te wer-

kenn aan de uitvoering van hogere regelingen. Deze plicht tot medebewind^bete-

kentt echter niet dat de gedecentraliseerde lichamen organen van de centrale 

overheidd zijn. De eenheid van het hele staatsverband en de autonomie van de 

delenn zijn twee tegenover elkaar liggende krachten die het bouwwerk van de 

gedecentraliseerdee eenheidsstaat samen bepalen (Salet ig96d: 245). De onderlin-

gee verhoudingen zijn in dit krachtenveld ontstaan. Het staatsbestel heeft een 

organischh karakter. 

Hett takenpakket van de binnen deze verhoudingen opererende overheid was 

oorspronkelijkk terughoudend geregeld. De rol van de provincies werd tot het 

middenn van de twintigste eeuw bovendien verder ingeperkt door een intensief 
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rcgeringstoezichtt en door beperkte financiële middelen (Modderkolk &. Van de 

Riett 1990: 3). De provincie speelde vooral een bestuurlijke rol als middenkader.1 

Dee belangrijkste taken waren coördinatie tussen gemeenten en waterschappen, 

conflictoplossing,, allocatie van middelen en voorzieningen, uitoefening van toe-

zichtt en geschillenbeslechting (Raadschelders & Versteden 1993: 24-25). De pro-

vinciee werd wel 'bestuurders-bestuur' genoemd en leverde weinig zichtbare 

dienstenn (ibid: 2). De belangstelling voor de provincie was gering. Sinds de 

Tweedee Wereldoorlog is het takenpakket van de provincies echter aanzienlijk 

gegroeid.. Hierbij gold als uitgangspunt dat de gemeenten een primaat hebben bij 

zakenn die burgers in hun dagelijkse leven raken. Omdat gemeenten echter ook in 

samenwerkingg taken niet konden aanpakken, vond toedeling aan de provincies 

plaats.. Daarnaast traden provincies steeds vaker op als pleitbezorger bij het Rijk 

voorr lokale belangen. De provincies kregen zo een spilfunctie in het openbaar 

bestuur.. De laatste decennia werden verschillende coördinerende, stimulerende, 

initiërendee en plannende taken verworven (Modderkolk & Van de Riet 1990: 4). 

Dee provinciale rol bij de planning van milieubeheer, waterbeheer en ruimtelijke 

ordeningg is hiervan een voorbeeld. Deze taken behoren tot de kerntaken van de 

provincialee overheid. 

Hett juridisch kader waarbinnen de provincie de nieuwe taken vervult is neerge-

legdd in de Grondwet en de Provinciewet. De Provinciale Staten worden als geko-

zenn bestuur aangewezen als hoogste orgaan van de provincie. Hier is de verorde-

nendee bevoegdheid en het budgetrecht gevestigd. De Provinciale Staten kiezen 

uitt hun midden een college van Gedeputeerde Staten als dagelijks bestuur. De 

Gedeputeerdee Staten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid (collegiaal 

bestuur).bestuur). De Commissaris van de Koningin is voorzitter van Provinciale en 

Gedeputeerdee Staten. Het provinciaal bestuur maakt bij de uitoefening van haar 

takenn gebruik van een ambtelijk apparaat. Dit apparaat was oorspronkelijk geor-

ganiseerdd volgens het griffiedienstenmodel.2 Richtinggevend was het onder-

scheidd tussen de beleidsvoorbereiding door de griffi e en de uitvoering door de 

diensten.. Aan het hoofd van het apparaat stond de griffier. De ontwikkeling van 

dee praktijken van het omgevingsbeleid binnen dit model heeft een duidelijk 

stempell  op de provinciale organisatie gedrukt. Voor de vroegste taken - het toe-

zichtt op het waterschapsbeheer - ontstonden rond 1880 provinciale waterstaats-

diensten.'' Met de nieuwe provinciale taken op het gebied van de ruimtelijke 

ordeningg groeide binnen deze diensten het aantal planologische ambtenaren. 

Inn de jaren veertig ontstonden hieruit bureaus voor planologie. Deze bureaus 

werdenn in de jaren zestig omgevormd tot zelfstandige provinciale planologische 

diensten.. Verder hebben de provincies in de loop van de eeuw verschillende 

gemeentelijkee nutsbedrijven overgenomen. In het kader van de verantwoorde-

lijkheidd voor de regionale economie werd soms een economisch-technische 

dienstt of instituut opgericht. De laatste decennia valt de uitbreiding van het 

apparaatt voor het milieubeleid op. 

Mett het groeiende aantal ambtelijke afdelingen en diensten nam ook het aantal 

provincialee ambtenaren sterk toe. Waar in 1899 slechts 750 provinciale ambtenaren 



werkzaamm waren daar was dit aantal in 1950 reeds tot 6.888 ambtenaren toege-

nomenn en waren in 1980 17.002 ambtenaren werkzaam in provinciale dienst 

(Vann der Meer & Roborgh 1993: 88). Sinds 1980 is het aantal ambtenaren gestabi-

liseerd.. De groei vond binnen het griffiedienstenmodel plaats. Door de groeiende 

omvangg en complexiteit van het takenpakket en de veranderende context waar-

binnenn de provincie opereerde voldeed dit organisatiemodel echter niet meer. 

Daaromm w7erd vanaf het midden van de jaren tachtig overgestapt naar een secto-

renmodel.. In dit nieuwe model worden beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoe-

ringg samengebracht. De overgang heeft inmiddels in alle provincies plaatsgevon-

den.. De provinciale apparaten bestaan hierdoor - verschillen in naamgeving 

daargelatenn - tegenwoordig uit de sectoren Welzijn, Economie & Bestuur; 

Verkeerr 8c Vervoer; Ruimtelijke Ordening of Ruimte & Groen en Water & 

Milieu.. Daarnaast hebben veel provincies een Dienst Centrale Ondersteuning 

(Raadschelderss 8c Versteden 1993: 28). De directeuren van de diensten zijn vaak 

verenigdd in een managementteam onder voorzitterschap van de griffier. Hier 

vindtt de beleidscoördinatie plaats. De griffier beoordeelt de zorgvuldigheid van 

dee besluitvorming en controleert de beleidssamenhang. Hij fungeert als brug 

tussenn Gedeputeerde Staten en ambtelijk apparaat. 

Dee provinciale organisatie en het provinciale takenpakket zijn zo tot het begin 

vann de jaren tachtig sterk gegroeid. De in het vorige hoofdstuk beschreven prak-

tijkenn van het omgevingsbeleid speelden hierbij een belangrijke rol. De toene-

mendee kritiek op het functioneren van de organiserende overheid is echter niet 

ongemerktt aan de provincies voorbij gegaan. Meer nog dan bij de andere over-

heidsniveauss heeft de kritiek sinds 1980 tot vergaande discussies geleid. Deze 

vraagg naar het bestaansrecht van de provincies is een 'evergreen' in de Neder-

landsee bestuurspraktijk (De Zeeuw 1993: 6). Zo stelde minister Peper recent de 

roll  van de provincies weer ter discussie (Volkskrant, 24 februari 1999: 3). Er zijn 

echterr twee processen die deze vraagtekens de laatste jaren versterken. Van 

onderaff  zorgt de discussie over regionaal bestuur - recent via de voorstellen voor 

stadsprovinciess - voor twijfel . Hier wordt geconstateerd dat de schaal van de 

provinciess niet aansluit bij grootstedelijke problemen. Bovendien wrordt bepleit 

datt de provincies op het regionale schaalniveau terugtreden ten gunste van 

samenwerkendee gemeenten (Kreukels 1996: 94). Ook van bovenaf zijn door de 

Europesee integratie en de toenemende invloed van internationale verbanden 

vraagtekenss geplaatst bij de provinciale overheid. Hier wordt voorgesteld om via 

samenvoegingg van provincies tot landsdelen aansluiting te zoeken bij de proble-

menn op het mesoniveau. Beide denkrichtingen versterken de twijfels over het 

functionerenn van de provinciale overheid. Het verwondert dan ook niet dat 

recentt in alle provincies kerntakendiscussies zijn gevoerd ( IPO 1992; 1993). Het 

debatt over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid vindt in deze context 

plaats. . 
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6.22 HET HOLLAND S NOORDERKWARTIE R 

Bijj  de groei van de provinciale organisatie hebben de praktijken van het omge-

vingsbeleidd als gezegd een belangrijke rol gespeeld. Aan de basis van de totstand-

komingg van de praktijken stonden zoals in hoofdstuk vij f bleek steeds dominante 

discoursen.. Hiermee ontstond overeenstemming over de aard van de problemen 

enn de rol van de overheid bij hun oplossing. De institutionalisering van de dis-

coursenn resulteerde bij de provinciale overheid in de uitbouw van de ambtelijke 

organisatiee met nieuwe onderdelen. Na de instelling van de Provinciale Water-

staatt volgden de Provinciale Planologische Diensten. Recent werden in het kader 

vann de milieutaken afdelingen Milieu ingesteld. Binnen deze organisatieonder-

delenn vond een toestroom plaats van nieuwe medewerkers van diverse discipli-

nes.. Er ontstonden beleidspraktijken rond bijvoorbeeld vergunningenstelsels, 

overlegstructurenn en toetsingsprocedures. Het provinciale takenpakket ten aan-

zienn van achtereenvolgens water, ruimte en milieu kreeg zo gestalte. Het is niet 

verwonderlijkk dat met het groeiende takenpakket een discussie over beleidsaf-

stemmingg ontstond. Een adequate stellingname in deze discussie begint bij de 

eigenheidd van de ontstane beleidspraktijken. Daarom typeer ik aan de hand van 

eenn concreet gebied eerst de provinciale praktijken van het omgevingsbeleid.4 

Hett casusgebied is het Hollands Noorderkwartier - Noord-Holland ten noorden 157 

vann het Noordzeekanaal.s Deze paragraaf biedt een korte schets van dit gebied. 

Vervolgenss worden in drie paragrafen de provinciale beleidspraktijken met 

betrekkingg tot dit gebied geschetst. 

Hett Hollands Noorderkwartier wordt omringd door water - de Noordzee, de 

Waddenzee,, het IJsselmeer, het Markermeer, het IJ en het Noordzeekanaal. Langs 

dee kust van de Noordzee liggen hoge zandige duinen. Daarachter is een typisch 

West-Nederlandss cultuurlandschap ontstaan van grotendeels onder het zeeni-

veauu gelegen poldergebieden en droogmakerijen die worden doorsneden door 

tallozee kanalen, vaarten en sloten. Dit landschap is het resultaat van menselijk 

ingrijpen.. De ontwikkeling die daarbij heeft plaatsgevonden is typerend voor de 

inn het vorige hoofdstuk beschreven geschiedenis van de laaggelegen kuststrook 

vann Nederland. Voor het begin van de jaartelling was de duinrand ontstaan, 

slechtss onderbroken door het zogenaamde Zeegat van Bergen (Borger &. Bruines 

1994:: n). Gedeelten van het land achter de duinen stonden voortdurend onder 

waterr waardoor veenlagen ontstonden. De rest van het Noorderkwartier over-

stroomdee vanuit het Zeegat voortdurend waardoor zand en klei werd aange-

voerd.. Het dichtslibben van het Zeegat rond 800 vC verminderde weliswaar de 

invloedd van de zee sterk maar verslechterde ook de afwatering van het achterlig-

gendee gebied. Grote delen stonden onder water en werden bedekt met veen. 

Err ontstond door de stijging van het grondwater een netwerk van meren. 

Tegelijkertijdd werden de duinen hoger en raakte het duingebied begroeid met 

bos.. In de Vroege Middeleeuwen werden stukken van deze bossen met het oog 

opp landbouw en bewoning weer gekapt. Bovendien werden lagere delen van het 

landd in gebruik genomen en indien mogelijk bewoond. Daartoe begon nog voor 

hett jaar 1000 de ontginning van het veengebied. 
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Mett de voortgaande ontginning van het veen kreeg het water van de zee en de 

binnenmerenn de kans om zijn invloed op het Noorderkwartier te vergroten. 

Doorr de noodzakelijke ontwatering daalde het maaiveld namelijk langzaam. 

Eerstt kon het uitdiepen en graven van nieuwe sloten nog soelaas brengen. Het 

hadd echter weer een voortgaande daling tot gevolg waardoor het probleem 

slechtss vergrote. Het water werd zo steeds minder vriend en steeds meer vijand 

(Borgerr &. Bruines 1994: 8). De bewoners van het Noorderkwartier hebben hier-

bijj  niet lijdzaam toegekeken. Al vroeg werd begonnen met de aanleg van dijken 

enn dammen. Door aaneensluiting van de losse dijkvakken bestond het Noorder-

kwartierr tegen het einde van de dertiende eeuw uit een verzameling bedijkte 

veeneilandenn - West-Friesland, Zeevang, Waterland en de Zaanstreek - die in 

hett westen werden beschermd door de duinkust van Kennemerland. Tussen de 

eilandenn lagen brede zeearmen en uitgestrekte meren (figuur 6.1). Door de aanleg 

vann polders, droogmakerijen en dijken is in de loop der eeuwen uit dit landschap 

hett huidige Noorderkwartier ontstaan. Met de introductie van het molengemaal 

werdenn eerst kleine plassen en meren drooggelegd. In de zeventiende eeuw vol-

gendee de inpoldering van grotere meren zoals de Schermer, de Beemster en de 

Purmer.. In reactie op de eisen van de moderne tijd werd tussen 1819 en 1824 het 

Noordhollandss Kanaal gegraven. Tussen 1865 en 1872 volgde het Noordzeekanaal. 

Tussenn de kanaaldijk en de dijken van het voormalig IJ werden de IJpolders droog-

gelegd.. Rond 1930 vond de aanleg van de Wieringermeer plaats. Met de sluiting 

vann de Afsluitdij k veranderde de Zuiderzee in 1932 in het IJsselmeer. 

Figuu rr  6.1 Het Noorderkwartie r in 1300 en 2000 

' ' 

Bron:: Borger e.a. (1994:23, 144). 

Hett Noorderkwartier heeft zo een geschiedenis die is getekend door de strijd 

tegenn het water. Hierbij zijn met het oog op het behouden of (her)winnen van 

landd veel aanpassingen aan het landschap aangebracht. Daarnaast zijn steeds ook 

inrichtingsmaatregelenn genomen met het oog op de wijzigende eisen van de 

bewoners.. Door de eeuwen heen is zo het huidige Noorderkwartier ontstaan. 

Verrewegg de meerderheid van het grondoppervlak wordt voor agrarische doel-



PROVINCIALEE PRAKTIJKEN IN DEBAT 

eindenn gebruikt. Het bestaat grotendeels uit grasland. Daarnaast vindt in de 

grotee droogmakerijen akkerbouw plaats. Door veranderingen in de landbouw 

wordtt de melkveehouderij echter geleidelijk verdrongen door de bollenteelt en 

dee (glas)tuinbouw. Het zuidelijke deel van het Noorderkwartier behoort tot de 

noordelijkee uitloper van de Randstad. De bevolkingsdichtheid is hier hoog, het 

grootstee deel van de industriële activiteiten en diensten is hier gevestigd en er is 

veell  werkgelegenheid. Het noorden van het Noorderkwartier is veel dunner 

bevolkt.. In dit vooral landelijke gebied ligt het accent op rust, landbouw, recre-

atiee en natuurontwikkeling. Verschillende natuurgebieden - de duinen, de 

Waddenzeee en diverse weidevogelreservaten - zijn vermaard. Ook buiten de 

reservatenn komt veel natuur voor, zoals de weidevogels in het agrarisch gebied. 

Dee Noordzeekust, het IJsselmeer, Texel en Amsterdam trekken veel toeristen. In 

hett Noorderkwartier liggen verschillende snel groeiende stedelijke zones. 

Inn deze setting probeert een groot aantal publieke en private organisaties vanuit 

hunn ontstane belangen doeleinden te bereiken. Eén van deze organisaties is de 

provinciee Noord-Holland. Ik zal in de komende drie paragrafen de provinciale 

praktijkenn van de centrale beleidsvelden in het debat over omgevingsplanning 

bekijken.. Steeds bespreek ik daarbij in vijf alinea's achtereenvolgens de manier 

waaropp het Noorderkwartier op het betreffende beleidsveld wordt geconstru- 159 

eerd;; bekijk ik vervolgens welke bevoegdheden de overheid vanuit deze con-

structiee ten aanzien van het gebied heeft gekregen en de manier waarop deze 

bevoegdhedenn over de verschillende overheidsorganen zijn verdeeld; bespreek 

ikk hierna de provinciale taken, praktijken en beleidsdiensten uitgebreider; bekijk 

ikk de rol van het betreffende provinciale plan; en sluit ik af met een korte samen-

vatting.. De komende drie paragrafen bieden zo steeds op vergelijkbare wijze een 

beeldd van de eigenheid van de provinciale praktijken op drie beleidsvelden die 

centraall  staan in het debat over provinciale omgevingsplanning. 

6.33 DE WERELD ALS WATERSYSTEEM 

Dee strijd tegen het water is zoals in september 1994 bleek in het Noorder-

kwartierr nog altijd actueel. Extreme regenval noopte toen tot verhoogde waak-

zaamheidd en bezorgde de landbouw een schade van vele miljoenen. Deze situ-

atiee is in belangrijke mate door het geschetste verloop van het ontginnings- en 

kolonisatieprocess bepaald. De huidige praktijken van het waterbeheer in het 

Noorderkwartierr zijn in de loop van eeuwen in reactie op de verslechterende 

waterbeheersingg ontstaan (Borger &. Bruines 1994). In het vorige hoofdstuk 

bleekk dat hierbij recent een discours dominant is geworden waarin de samen-

hangg van verschillende aspecten binnen watersystemen wordt benadrukt. 

Vanuitt dat discours kan de waterhuishouding van het Noorderkwartier als 

watersysteemm worden getypeerd (figuur 6.2). De duinkust vormt een natuurlij-

kee barrière voor dit systeem. De boezem achter deze barrière - het stelsel van 

hogerr gelegen wateren waarlangs polderwater wordt gespuid - is verdeeld in de 

Schermerboezemm die het grootste deel van het Noorderkwartier beslaat en de 

Amstelmeerboezemm in de Wieringermeer en de Verenigde Raaksmaats- en 
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Niedorperkoggeboezemm daar juist onder. De doorspoeling van de Schermer-

boezemm begint op verschillende punten vanaf het IJsselmeer en spuit bij 

Zaandamm op het Noordzeekanaal, bij Kolhorn op de Amstelmeerboezem en 

langss het Noordhollands kanaal bij Den Helder op zee. Ondanks de natuurlijke 

barrièree van de duinkust dreigt door zout schut- en kwelwater verzilting. De 

kwaliteitt van het van het IJsselmeer afkomstige water is goed. Verschillende 

bronnenn binnen het Noorderkwartier veroorzaken een verslechtering van de 

waterkwaliteit.. De wateren van het watersysteem hebben diverse functies. 

Hett aldus getypeerde watersysteem van het Noorderkwartier is door de bouw van 

dijkenn en aanleg van gemalen in de loop van eeuwen ontstaan. Hierbij waren een 

groott aantal beheerders en andere belanghebbenden betrokken. Beheerspraktijken 

enn watersysteem zijn in samenhang ontstaan. In het vorige hoofdstuk is de ont-

wikkelingg van praktijken van het Nederlandse waterbeheer geschetst. De verant-

woordelijkheidd bleek te zijn verdeeld over waterschappen, Rijk, provincies en 

gemeenten.. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de concrete ontwikkeling onder 

invloedd van plaatselijke omstandigheden sterk verschilde. Elke regio heeft zijn 

eigenn geschiedenis die uitmondde in een eigen watersysteem en eigen beheer-

spraktijken.. Zo ook het Noorderkwartier. Hier zijn inmiddels vijf polderwater-

schappenn verantwoordelijk voor de beheersing van het polderwater - Hollandse 

Kroon,, Groot-Geestmerambacht, West-Friesland, het Lange Rond en de 

Waterlanden.. Het boezem- en waterkwaliteitsbeheer wordt verricht door het 

hoogheemraadschapp Uitwaterende Sluizen van het Hollands Noorderkwartier. 

Eenn aantal gemeenten zoals Amsterdam en Zaanstad voert zelf het kwantiteits-

beheer.. Andere gemeenten hebben dit recent overgedragen aan waterschappen. 

Amsterdamm voert tevens het beheer over de rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Noordzeekanaal,, IJ, Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee worden 

beheerdd door het Rijk, De provincie is verantwoordelijk voor het grondwaterbe-

heerr ( P WP 1991: 13-14)- De verantwoordelijkheid voor het beheer van het water-

systeemm van het Noorderkwartier is dus verdeeld over verschillende betrokkenen 

diee hun taken in een systeem van diverse praktijken invullen/1 De provincie is 

slechtss één van deze partijen. 

Dee provinciale overheid heeft bij het waterbeheer in het Noorderkwartier in de 

loopp van eeuwen een divers takenpakket gekregen (Kranenburg e.a. 1981; Borger 

&&  Bruines 1994). De belangrijkste taken hebben betrekking op de ontwikkeling 

vann het regionaal waterhuishoudkundig systeem, het toezicht op de waterschap-

pen,, delen van het kwaliteitsbeheer, de functietoekenning van regionale wate-

ren,, het grondwaterbeheer, de drinkwatervoorziening, de zorg voor de kwaliteit 

vann de zwemgelegenheden en het beheer provinciale vaarwegen (normen en 

bekostiging)) en regionale waterkeringen (Provincie Noord-Holland 1993: 

Bijlagee II) . Voor de uitvoering van deze taken zijn diverse praktijken ontworpen 

enn ontstaan. Het toezicht op de waterschappen vindt bijvoorbeeld plaats via de 

goedkeuringg van peilbesluiten. beheersplannen en verordeningen. Rond deze 

goedkeuringspraktijkenn vindt een reeks van afgeleide praktijken zoals overleg en 

provincialee planvorming plaats. Op vergelijkbare wijze vindt de taak ten aanzien 
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Figuu rr  6.2 Het Noorderkwartie r als watersystee m 

TT : " 

Bron:: PWP, bijlage 5. 

vann het kwaliteitsbeheer plaats via praktijken van normstelling en vergunning-

verlening.. Op deze manier zijn alle taken uitgesplitst naar praktijken. In deze 

praktijkenn opereren namens de provincie medewerkers. De toenemende taken 

veroorzaaktee een groeiende organisatie. De afdeling Water die ontstond is opge-

deeldd in de bureaus Waterschappen (15 medewerkers), Oppervlaktewater (25 

medewerkers)) en Grondwater (15 medewerkers). Elk van deze bureaus beheert 

delenn van het provinciale takenpakket. Bij Waterschappen werken vooral juris-

ten.. Bij de andere bureaus zijn er naast veel ingenieurs ook biologen, milieukun-

digenn en juristen (vgl. Van der Meer & Raadschelders 1993). Deze medewerkers 

zorgenn er vanuit hun disciplines voor dat in verschillende praktijken de con-

structiee van het Noorderkwartier als watersysteem tot uitdrukking komt en in 

standd blijft . 

Dee praktijk van het opstellen van het provinciale waterhuishoudingsplan ( P W P) 

heeftt in het hier summier geschetste stelsel van provinciale praktijken de laatste 

jarenn een centrale plaats gekregen. Zoals in het vorige hoofdstuk bleek geeft de 

formelee regeling van dit plan in de Wet op de Waterhuishouding ( W W H ) uit 

19899 uitdrukking aan de behoefte om het beleid ten aanzien van alle aspecten 

vann watersystemen op systematische wijze in beeld te krijgen. Het P WP dient 

hiertoee de hoofdlijnen van het te voeren beleid ten aanzien van de waterhuis-

houdingg in de provincie aan te geven ( W W H , art.7). Het moet de belangrijkste 

functiess van de wateren vastleggen; aangeven welke ontwikkeling, werking en 

beschermingg van het watersysteem dit impliceert en hoe die kan worden 

bewerkstelligd;; moet het grondwaterbeheer schetsen; en het moet de financiële 

enn economische gevolgen verduidelijken. De provincies moeten hierbij rekening 



O N T W O R P ENN I-N () V I STA AN 

houdenn met de nationale Nota Waterhuishouding. Conform deze regeling ver-

scheenn in 1991 een Noord-Hollands Waterhuishoudingsplan dat verschillende 

sectoralee plannen verving. Het plan bestaat uit drie delen - plan, toelichting en 

uitwerkingg van ecologische aspecten en normstellingen. In de delen komt het 

discourss over het integraal beheer van watersystemen in aanzet tot uitdrukking. 

Hett plan bepaalt eerst in kaartvorm de functies van de binnen de provincie gele-

genn wateren en de bijhorende doelstellingen. Naast de natuurfunctie worden 

onderr meer de functies agrarisch water, recreatiewater, vaarwater en zwemwater 

genoemd.. Vervolgens wordt het beleid ten aanzien van de 'aspecten' oppervlak-

tewaterkwaliteit,, oppervlaktewaterkwantiteit en grondwater geschetst. In deze 

aspectbenaderingg komt de oude sectorale aanpak dus terug. Aanvullend bevat 

hett plan een integrale benadering rond thema's - bijvoorbeeld verdroging, verzu-

ring,, waterbodems - en een gebiedsgerichte benadering waarbij de hoofdlijnen 

vann het beleid naar deelgebieden wordt uitgewerkt. Het plan is voorzien van 

kaartenn waarop de gesteldheid van het watersysteem wordt afgebeeld. Het P WP 

iss in 1995 met de nota Water in Uitvoering verlengd. 

Hett pwp schetst het Noorderkwartier als samenhangend watersysteem. Het 

bekijktt de maatregelen van de verschillende partijen die bij het beheer van dit 

1622 systeem zijn betrokken in samenhang. Het moet immers rekening houden met 

dee nationale Nota Waterhuishouding en het vormt de grondslag voor het toe-

zichtt op de regionale waterbeheerders. Daarnaast plaatst het plan de diverse acti-

viteitenn van de verschillende provinciale bureaus - toezicht, vergunningverle-

ning,, goedkeuringsbeslissingen, overleg - naast elkaar. Het plan biedt aldus voor 

dee praktijken van het waterbeheer een samenhangend kader van waaruit besliss-

ingenn in verschillende praktijken worden beïnvloed. Zo wil de planning van de 

waterhuishoudingg het idee van een integrale benadering van watersystemen tot 

uitdrukkingg brengen. Tegelijkertijd wordt echter duidelijk dat de provincie spe-

cifiekee eigen taken behoudt die ten aanzien van aspecten van het waterbeheer 

-- grondwateren oppervlaktewater, kwantiteit en kwaliteit- verschillen. Het 

karakterr van het PWT houdt zo verband met het takenpakket van de provincie. 

Hierbijj  valt op dat naast integrale planning van het waterbeheer ook andere 

mogelijkhedenn worden gebruikt om een integraal waterbeheer te realiseren. Ten 

eerstee gaat dit om de regeling van de waterakkoorden in de W W H (art.17-22). 

Hiermeee worden kwantiteitsbeheerders verplicht gezamenlijk afspraken te 

maken.. Ten tweede zijn projecten voor integraal waterbeheer opgezet waarbij 

betrokkenenn het waterbeheer van een gebied samen vorm geven (Oosting & 

Kohsiekk 1992). Ten derde valt de discussie over de zogeheten 'all in' waterschap-

penn op waarin wordt bepleit om een groot aantal taken bij waterschappen in één 

handd te brengen. Het laat zien dat de praktijken waarmee het watersysteem van 

hett Noorderkwartier wordt beheerd nog volop in debat zijn. 
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6.44 DE WERELD ALS STAD EN LAND 

Naastt de praktijken van het waterbeleid bestaan vele andere praktijken waarin 

wordtt ingegrepen in het Noorderkwartier. De praktijken van het ruimtelijke 

beleidd zijn hiervan een voorbeeld. In het vorige hoofdstuk bleek dat aan de basis 

vann deze praktijken het stad-land discours staat waarin de ontwikkeling van 

grotee aaneen gesloten steden - metropolen - in verband wordt gebracht met 

maatschappelijkee problemen en met slechte ontplooiingskansen voor mensen. 

Hett belang van het behoud van open gebieden wordt benadrukt. In de jaren 

zestigg werden de ruimtelijke ordeningspraktijken ruimer ingevuld als de afstem-

mingg van verschillend overheidsbeleid met betrekking tot de ruimte. 

Tegelijkertijdd bleef het discours over stad en land als te onderscheiden gebieden 

mett een eigen karakter echter op de achtergrond bestaan. Vanuit dit discours kan 

hett Noorderkwartier als afwisseling van stad en land worden getypeerd. Het is 

verdeeldd in de zuidelijke dichtbevolkte zone die deel uitmaakt van de noordelijke 

uitloperr van de Randstad en een noordelijke landelijke gebied. In de zuidelijke 

zonee - Amsterdam en het Noordzeekanaal - zijn vooral industriële activiteiten 

enn diensten gevestigd en is veel werkgelegenheid. Het noordelijke gebied is veel 

dunnerr bevolkt en wordt getypeerd door rust, recreatie en natuurontwikkeling. 

Hett agrarisch bedrijf speelt hier een belangrijke rol. Opvallend is dat de melkvee- 163 

houderijj  geleidelijk wordt vervangen door (glas)tuinbouw en bollenteelt. In dit 

landelijkee gebied liggen stedelijke zones die de laatste decennia door bevolkings-

groeii  en overloop sterk groeien. Verschillende infrastructuur - rail en weg - ver-

bindtt deze zones met de Randstad. Het Noorderkwartier bestaat zo uit twee 

ruimtelijkk te onderscheiden gebieden - het stedelijke en het landelijke - met een 

eigenn karakter en dynamiek (figuur 63). 

Figuurr 6.3 Het Noorderkwart ier als stad en land 

RUIMTELIJKK CONCEPT STEDELIJKE STRUCTUUR RUIMTELIJ K CONCEPT LANDELIJ K GEBIED 

J j tt _ _ , 

Bron:: Inzet Streekplankaart Noord-Holland Noord. 

Hett Noorderkwartier heeft zich als stedelijk en landelijk gebied in de loop van 

eeuwenn ontwikkeld. De ontwikkeling van stad en land en de totstandkoming 



vann ordeningspraktijken vond hierbij in samenhang plaats. Dit proces is in het 

vorigee hoofdstuk algemeen geschetst. De overheid ging zich in de twintigste 

eeuww bemoeien met de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het initiatief voor 

hett ruimtegebruik bleef liggen bij de ruimtegebruikers zelf. Bovendien kwamen 

dee beslissingen over concrete inrichtingsmaatregelen door de overheid binnen 

dee sectordepartementen tot stand. De overheid probeerde deze initiatieven met 

dee praktijken van de ruimtelijke ordening echter te conditioneren (Salet 1996c: 

15).. De algemene taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten die hierbij 

ontstondd is bij de ruimtelijke ordening van het Noorderkwartier terug te zien. 

Hett zwaartepunt ligt bij de gemeenten die middels het bestemmingsplan de 

bevoegdheidd hebben om de inrichting en het gebruik van de ruimte te norme-

ren.. In een aantal gevallen - bijvoorbeeld de stedelijke zones rond Alkmaar en 

Enkhuizenn - geven naburige gemeenten deze taak in samenwerking vorm. 

Tegelijkertijdd wordt deze bevoegdheid van de gemeenten door provincie en Rijk 

beïnvloed.. Het Rijk heeft hiertoe in de Vierde nota Ruimtelijke Ordening het 

beleidd voor de nationale ruimtelijke ordening geschetst. Hierbij is bepaald dat 

Purmerendd en Alkmaar een regionale rol krijgen. Verder zijn koersen aangege-

venn voor het landelijk gebied. De provincie krijgt met het streekplan een inter-

mediairee uitwerkende en toetsende rol tussen Rijk en gemeenten. Bovendien 

stemtt de provincie diverse overheidsmaatregelen voor concrete gebieden op 

elkaarr af. Amsterdam heeft in dit geheel een eigen positie doordat middels het 

structuurplann het streekplan voor het Amsterdamse grondgebied wordt inge-

vuld.. Het grootstedelijke ROA-bestuur zou hier provinciale taken overnemen. 

Hett functioneren van de provincie moet in relatie tot verschillende partijen 

wordenn bekeken. 

Opp het gebied van de ruimtelijke ordening beperkt het takenpakket van de pro-

vinciee Noord-Holland zich zo tot een paar belangrijke activiteiten. Naast het 

opstellenn van streekplannen gaat het hierbij om de toetsing van het gemeentelij-

kee beleid en om de realisatie van ruimtelijke plannen (Provincie Noord-Holland 

1993:: Bijlage 2). Voor deze taken zijn verschillende praktijken ontworpen en 

ontstaan.. Bij het opstellen van het streekplan gaat het hier bijvoorbeeld naast het 

kernprocess van het schrijven van het plan om een reeks van overleg- en advie-

spraktijkenn waarin betrokkenen hun mening kunnen geven. Verder is hierbij de 

praktijkk van het opstellen van het Milieueffectrapport belangrijk. De toetsing 

vann het gemeentelijke beleid omvat naast de praktijk van de goedkeuring van 

bestemmingsplannenn - ook weer omgeven door overlegpraktijken - bijvoor-

beeldd ook de goedkeuring van de anticipatie door gemeenten en de vrijwel nooit 

gebruiktee aanwijzingspraktijk. De provinciale taken hebben zo geresulteerd in 

eenn reeks van praktijken waarin provinciale medewerkers opereren. De mede-

werkerss die verantwoordelijk zijn voor het takenpakket van de ruimtelijke orde-

ningg maken deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

vann de dienst Ruimte & Groen. De dienst omvat daarnaast de afdeling Landelijk 

Gebiedd waar de taken voor openluchtrecreatie, landschap, natuur, en landbouw 

zijnn ondergebracht. De afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

bestaatt uit de bureaus Planontwikkeling (20 medewerkers), Lokale Planologie 
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(255 medewerkers) en Realisatie Volkshuisvesting en Stads- en Dorpsvernieuwing 

(200 medewerkers). De ruimtelijke ordening in engere zin valt onder de eerste 

tweee bureaus. Hier werken vooral ontwerpers, planologen, geografen, juristen 

enn in toenemende mate milieukundigen. Deze disciplinaire achtergrond zorgt er 

voorr dat de constructie van het Noorderkwartier als ruimtelijk gescheiden stad 

enn land via het denken van de medewerkers in beleidspraktijken voortleeft. 

Binnenn het provinciale takenpakket voor de ruimtelijke ordening staat de prak-

tij kk van het opstellen van het streekplan (SP) centraal. De in het vorige hoofdstuk 

geschetstee algemene geschiedenis van de ruimtelijke planning is terug te zien in 

dee Noord-Hollandse streekplanning. De eerste streekplangebieden waren afge-

stemdd op streken met een eigen karakter. Ondanks de vroege en voortdurende 

planactiviteitenn in deze gebieden werd voor de Tweede Wereldoorlog geen 

streekplann goedgekeurd (Van Kesteren 1984; Postuma 1991a). Na de oorlog werd 

hett gehele Noorderkwartier met streekplannen bedekt (Ten Velden 1986). De 

wettelijkee taakomschrijving van deze plannen - het aangeven van de hoofdlijnen 

vann de toekomstige ontwikkeling van het plangebied (WRO, art.4) - resulteerde 

tott het midden van de jaren zeventig in verschillende eindbeeldplannen. Deze 

plannenn schetsten de gewenste toekomstige inrichting van het betreffende plan-

gebied.. Met het toenemende aantal beleidsmaatregelen raakte de streekplanning 165 

inn de jaren zevent ig verbonden m et de behoef te om verschi l lende besl iss ingen te 

coördineren.. Het leidde tot integrale streekplannen die de ontwikkeling van de 

provinciee in al haar dimensies wilden beschrijven. De uitvoering van deze plan-

nenn bleek echter slecht (Mastop 1985; Versteden &. Rensing 1991). Vanaf het 

eindee van de jaren tachtig kwamen er daarom selectieve en uitvoeringsgerichte 

streekplannen.. De zes overgebleven streekplangebieden werden bij elkaar 

gevoegdd tot twee grote - Noord en Zuid. Het streekplan Noord-Holland Noord 

verscheenn in 1995. 1 let volgt de grenzen van de oude noordelijke streekplannen 

enn doorsnijdt hierdoor het Noorderkwartier. Het plan schetst de hoofdlijnen van 

hett ruimtelijk beleid ten aanzien van het stedelijke en landelijke gebied afzonder-

lijk .. De kern van dit beleid is dat de verstedelijking in drie stedelijke zones wordt 

geconcentreerd.. In het landelijke gebied ligt de nadruk bij het versterken van de 

landbouww - bollenteelt - en bij de uitwerking van de provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur.. Het toeristisch-recreatief product wordt gepresenteerd als 

potentiëlee bron van werkgelegenheid. Naast deze speerpunten wordt het inrich-

tingsbeleidd ten aanzien van verschillende sectoren beschreven. De uitvoering 

vann het plan wrordt bevorderd met gezamenlijke uitvoeringsprojecten met ande-

ree actoren. 

Hett streekplan Noord-Holland Noord schetst het Noorderkwartier als landelijk 

enn stedelijk gebied (figuur 6.3). Het valt hierbij op dat het kaartmateriaal anders 

dann bij het P WP niet zozeer is gericht op het schetsen van de bestaande situatie 

maarr dat het vooral een beeld biedt van het beleid. Zodoende schetst het streek-

plann de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van dit gebied. Het houdt 

hierbijj  rekening met de nationale nota ruimtelijke ordening, vormt mede de 

grondslagg voor de toetsing van het gemeentelijke beleid en bespreekt de conse-
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quentiess voor verschillende andere beleidssectoren. Het plan biedt aldus een 

samenhangendd beeld van de ontwikkeling van het stedelijk en landelijk 

Noorderkwartier.. Het brengt zo eenheid in het optreden van de overheid ten 

aanzienn van de ruimtelijke ordening. Ook hier is het tegelijkertijd echter over-

duidelijkk dat de provincie een beperkt aantal eigen taken en bevoegdheden heeft 

inn het beleidssvsteem van de ruimtelijke ordening van Nederland. Het zwaarte-

puntt van dit svsteem ligt bij de gemeenten die eerder een grotere dan een kleine-

ree beleidsruimte lijken te krijgen. Tegelijkertijd is de provincie niet verplicht in 

hett streekplan het nationale beleid uit te werken. Wel wordt een groot aantal cru-

cialee inrichtingsbeslissingen buiten het streekplan om in beleidssectoren geno-

men.. Het streekplan biedt daarom in toenemende mate een beeld van het eigen 

beleidd dat de provincie wil voeren. De streekplanning speelt in de provinciale 

praktijkk een centralere rol dan het waterhuishoudingsplan dat de uitvoering van 

beheersmaatregelenn en normstelling als belangrijke andere activiteiten naast zich 

weet.. De ontwikkeling naar uitvoeringsgerichte projecten waarlangs de provin-

ciee steeds vaker tracht het eigen beleid te realiseren laat echter zien dat ook de 

praktijkenn waarmee het landelijke en stedelijke gebied van het Noorderkwartier 

wordtt geordend volop in ontwikkeling zijn. 

6.55 DE WERELD ALS VERSTOORD ECOSYSTEEM 

Naastt de praktijken van waterbeheer en ruimtelijke ordening zijn de laatste 

decenniaa praktijken van milieubeheer ontstaan. In het vorige hoofdstuk bleek 

datt het discours over de milieuproblematiek dat aan deze praktijken ten grond-

slagg lag twee keer is veranderd. Tot de jaren zestig werden milieuproblemen 

gezienn als plaatselijke fysieke problemen die lokaal kunnen worden aangepakt. 

Inn de jaren zeventig verschoof dit naar een definitie van milieuproblemen als 

fysiekee problemen van water, bodem en lucht die de lokale schaal overstijgen en 

duss een bovenlokale oplossing vragen. In het Noorderkwartier werd hiermee bij-

voorbeeldd gewezen op de luchtverontreiniging door grote chemische bedrijven 

enn kwamen verschillende gevallen van bodemverontreiniging aan het licht. 

Recentee praktijken van het milieubeleid zijn het resultaat van een discours over 

hett milieu als ecosysteem in evenwicht dat door de mens wordt verstoord. Dit 

uitgangspuntt is vertaald in de in het vorige hoofdstuk genoemde ver-thema's die 

soortenn milieuproblemen onder woorden brengen. Vanuit dit recente discours 

wordtt het Noorderkwartier dus getypeerd als ecosysteem. Verschillende proces-

senn op verschillende schaalniveaus verstoren het evenwicht in dit ecosysteem. 

Naarr gelang het ver-thema dat gekozen wordt verandert hierbij de constructie 

vann het Noorderkwartier. Bij verdroging komt de relatie tussen het watersys-

teem,, de watergebruikers en de gevoeligheid van functies voor verdroging in 

beeld.. Deze problemen hebben een regionale schaal en doen zich vooral voor in 

dee duinen en in het Waterland. Bij verzuring gaat het om de locatie van 'verzuur-

ders',, de depositie van verzurende stoffen en de gevoeligheid van gebieden. De 

problemenn zijn gelokaliseerd in de duinen maar vormen onderdeel van een ver-

vuilingg op continentale schaal. Ieder milieuprobleem heeft een eigen schaal, 

impliceertt andere grenzen en daarmee een andere constructie van het Noorder-
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kwartier.. Figuur 6.4 maakt tegelijkertijd duidelijk dat de effecten van deze pro-

blemenn wel op plaatsen gelokaliseerd zijn. 

Hett ecosysteem van het Noorderkwartier is in de loop van eeuwen ontstaan. De 

menss maakt deel uit van dit systeem en heeft op de ontwikkeling met het eigen 

optredenn altijd invloed gehad. De reikwijdte van deze invloed is de laatste ander-

halvee eeuw echter onvoorstelbaar toegenomen. In reactie op de hierdoor veroor-

zaaktee milieuproblemen is de overheid sinds het einde van de jaren zestig steeds 

meerr zelf als beheerder gaan optreden. Veranderingen in het ecosysteem en 

beheerspraktijkenn zijn hierbij in samenhang ontstaan - een proces dat in het 

vorigee hoofdstuk voor geheel Nederland algemeen is geschetst. Verschillende 

verantwoordelijkhedenn bleken te zijn verdeeld over Rijk, provincies en gemeen-

ten.. Aan de basis van deze verdeling stond een groot aantal afzonderlijke com-

partimentsgerichtee wetten. Er is zo een complex stelsel ontstaan met naar gelang 

hett probleem verschillende taken en bevoegdheden. Bij de aanpak van de geluid-

hinderr lag het zwaartepunt bijvoorbeeld bij de gemeenten terwijl de provincies 

veell  verantwoordelijkheden kregen bij de aanpak van de luchtverontreiniging 

doorr de grote industrie. Met de komst van de integrale benadering van de milieu-

problematiekk aan de hand van de ver-thema's is in de loop van de jaren tachtig 

geconstateerdd dat de aanpak van de milieuproblematiek alleen kan slagen als de 167 

verschillendee betrokken partijen met hun eigen verantwoordelijkheden geza-

menlijkk optrekken. Dit had gevolgen voor de taakverdeling tussen partijen die bij 

hett beheer van het Noorderkwartier als ecosysteem zijn betrokken. De provincie 

iss één van deze partijen met eigen taken en verantwoordelijkheden. 

Figuurr 6.4 Het Noorderkwart ier als verstoord ecosysteem: verzurings- en verdrogingsgebieden 

Bron:PMPP (1995: 28 en 59) 

Dee provincie Noord-Holland heeft bij het beheer van het ecosysteem van het 

Noorderkwartierr een divers takenpakket gekregen. De belangrijkste taken heb-

benn betrekking op bodembescherming, bodemsanering, controle chemische 

afvalstoffen,, regisseren afvalverwijdering en afvalstromen, aanpak luchtveront-



reinigingg grote industrie, algemene planvorming en stiltegebieden (Provincie 

Noord-Hollandd 1993: bijlage 2). Om deze taken uit te voeren is een groot aantal 

praktijkenn ontworpen en ontstaan. Bij de aanpak van de luchtverontreiniging 

vann grote bedrijven zijn bijvoorbeeld al aan het einde van de jaren zestig provin-

cialee praktijken voor vergunningverlening ontstaan. Deze praktijken waren 

omgevenn door overlegpraktijken, meetpraktijken en controlepraktijken (Siraa 

e.a.. 1995: 262-264). De taak ten aanzien van de bodembescherming heeft geresul-

teerdd in praktijken voor het aanwijzen van bodembeschermingsgebieden, ver-

gunningverlening,, controle en overleg. Elke taak van de provincie heeft zo gere-

sulteerdd in een reeks praktijken. In deze praktijken opereren provinciale mede-

werkers.. Door de snelle ontwikkeling van het milieubeleid groeide dit aantal 

snel.. De ontwikkeling resulteerde in drie afdelingen binnen de dienst Milieu & 

Water.. De afdeling Algemeen Beleid en Coördinatie (90 medewerkers) omvat 

driee bureaus: Algemene Zaken, Handhaving en Milieutechnisch Onderzoek. 

Dee afdeling Lucht, Veiligheid & Geluid (55 medewerkers) is opgedeeld in drie 

clusters:: Bedrijven, Geluid en Beleid. De afdeling Bodem & Afvalstoffen (100 

medewerkers)) tot slot bestaat uit vier bureaus: Bodembescherming, Bodem-

sanering,, Afvalstoffenbeleidsvorming en Uitvoering Afvalstoffenbeleid. Elk van 

dezee clusters en bureaus beheert delen van het provinciale takenpakket. De dis-

ciplinairee achtergrond van de medewerkers verschilt per afdeling. In hoofdzaak 

zijnn hier juristen, technici en bestuurders werkzaam. De medewerkers brengen 

vanuitt hun disciplinaire invalshoek in verschillende praktijken de constructie 

vann het Noorderkwartier als verstoord ecosysteem tot uitdrukking en houden 

diee in stand. 

Dee praktijk van het opstellen van het provinciale milieubeleidsplan (PMP) heeft 

binnenn dit kort getypeerde stelsel van provinciale praktijken een steeds belang-

rijkeree rol gekregen. Het biedt de mogelijkheid om de verschillende taken van de 

provincialee overheid naast elkaar te plaatsen en binnen het milieubeleid als 

geheell  te positioneren. Het plan sluit zo aan bij de in het vorige hoofdstuk 

geschetstee algemene ontwikkeling naar een integraal milieubeleid. Het provin-

cialee milieubeleidsplan kreeg hiertoe volgens artikel 4.9 van de Wet Milieu-

beheerr als taak om met het oog op de bescherming van het milieu richting te 

gevenn aan beslissingen in de eerstvolgende vier jaar van het provinciaal bestuur 

enn van bestuursorganen waaraan de provinciale bevoegdheden gedelegeerd zijn. 

Bijj  het opstellen van het jaarlijks milieuprogramma en de milieuverordening en 

bijj  het afgeven van milieuvergunningen moet de provincie rekening houden met 

hett PMP. Voorafgaande aan deze regeling bestond binnen het milieubeleid reeds 

eenn groot aantal plannen met een sectorale invalshoek. Bovendien was er een 

aantall  integrale plannen dat - anticiperend op de wettelijke regeling van de plan-

ningg van het milieubeleid - in de loop van de jaren tachtig was opgesteld. In lij n 

mett deze algemene ontwikkeling werd in de provincie Noord-Holland in 1981 

éénn van de eerste provinciale milieubeleidsplannen opgesteld (Drupsteen 1982). 

Hett plan bracht het provinciale beleid ten aanzien van verschillende sectoren bij 

elkaar.. In 1990 verscheen onder de titel Van Saneren naar Beheren het tweede 

PMP.. Dit zeer dikke plan kwam in het kielzog van het Nationaal Milieubeleids-
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plann (NMP) tot stand. De in dit N M P aan de hand van de ver-thema's verwoorde 

integralee aanpak komt terug in het PMP. Daarnaast wordt het oude comparti-

mentenbeleidd gecontinueerd. Verder bevat het plan een uitwerking van het 

milieubeleidd voor een aantal gebieden. Met dit gebiedsgerichte beleid geeft de 

provinciee een eigen regionale uitwerking aan het nationale beleid. Verder 

bespreektt het plan milieuaspecten van andere beleidsvelden, instrumenten, 

handhavingg en middelen. Het plan wrerd in 1995 uitgewerkt in het derde PMP 

onderr de titel Werk in Uitvoering. 

Hett PMP schetst het Noorderkwartier als verstoord ecosysteem. Het plaatst de 

maatregelenn van de verschillende partijen die bij het beheer van dit systeem zijn 

betrokkenn met ver-thema's en een gebiedenaanpak in samenhang. Het plan geeft 

zoo op regionale schaal aan hoe de milieuproblemen in het Noorderkwartier kun-

nenn worden opgelost. Het houdt rekening met het Nationaal Milieubeleidsplan 

enn gaat uitgebreid in op de consequenties voor verschillende doelgroepen. 

Bovendienn plaatst het de diverse activiteiten van de verschillende provinciale 

bureauss naast elkaar. Het PMP bevordert zo een gezamenlijke aanpak van milieu-

problemen.. Het brengt het idee van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

verschillendee partijen voor de aanpak van de milieuproblematiek tot uitdruk-

king.. Tegelijkertijd wordt echter duidelijk dat de provincie eigen taken heeft en 169 

behoudtt die per milieuprobleem verschillen. De provinciale positionering en de 

daaruitt afgeleide taken verschilt bovendien van de andere beleidsvelden. Het 

karakterr van het PMP verschilt dan ook van de andere provinciale plannen. Het 

plann is sterk uitvoeringsgericht, functioneert tussen verschillende milieunor-

menn en is direct gerelateerd aan het nationale milieubeleidsplan. Dit verschilt 

bijvoorbeeldd sterk van de decentrale opzet van de ruimtelijke planning. De rol 

vann de provincie binnen de praktijken van het milieubeleid en de functie van 

planningg is dus anders omdat de praktijken van het gehele milieubeleid anders 

functioneren.. In dat verband valt op dat naast pogingen om een integraal 

milieubeleidd te realiseren ook wordt bepleit om het diverse beleid ten aanzien 

vann de omgeving meer op één lij n te brengen. Verschillende integrale projecten 

voorr Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - de zogeheten ROM-projecten -

biedenn hiervoor als nieuwe praktijken voor specifieke gebieden een concrete 

aanzett (Cornelissen e.a. 1991; Glasbergen & Driessen 1993). Het debat over de 

wijzigingg van de provinciale omgevingsplanning biedt een ander voorbeeld van 

dergelijkee pleidooien. 

6.66 OMGEVINGSPLANNIN G IN DE LITERATUU R 

Dee voorgaande paragrafen laten zien dat bij de provincie Noord-Holland door de 

institutionaliseringg van discoursen beleidspraktijken zijn ontstaan. Deze pro-

vincialee praktijken vormen samen met andere praktijken beleidsvelden. Binnen 

beleidsveldenn wordt de werkelijkheid verschillend geconstrueerd. Er zijn speci-

fiekee partijen betrokken die op bepaalde aspecten letten en specifieke gebiedsin-

delingenn zien. Beleidspraktijken hebben zo een eigen ruimtelijkheid. De provin-

ciess hebben vanuit de verschillende werkelijkheidsconstructies ook een ver-



schillendee rol gekregen. Die rol is uitgewerkt in een divers takenpakket. Bij de 

uitvoeringg van deze taken spelen strategische plannen een belangrijke rol. Het 

karakterr van deze plannen verschilt per beleidsveld echter sterk. De eigenheid 

vann beleidspraktijken is aan de hand van drie beleidsvelden in het Noorder-

kwartierr kort geschetst. Op vergelijkbare wijze worden ook andere gebieden 

geconstrueerd.. Bovendien bestaan buiten de drie besproken beleidsvelden vele 

anderee praktijken waarin een constructie van de werkelijkheid is geïnstitutiona-

liseerd.. In de loop van de jaren zestig werd middels het begrip verkokering 

geconstateerdd dat deze verschillen het oplossen van problemen bemoeilijken. 

Inn lij n met die algemene constatering valt het recente debat over de eenheid 

vann het omgevingsbeleid in de wetenschappelijke literatuur en de provinciale 

praktijkk op. 

Dee wetenschappelijke aandacht voor de eenheid van het provinciale omgevings-

beleidd komt tot uitdrukking in verschillende publicaties." Naast bestuurlijk-juri-

dischee teksten (Glasbergen 1986; Naaijkens 1987; De Gier 1989; Kuijpers & 

Glasbergenn 1990; I laccoü & Veelenturf 1991; De Gier 1994) en bestuurskundig 

onderzoekk (Pouwels 199 )̂ wrordt vooral binnen de planologie (Voogd 1994; 

Wissinkk 8t Lingbeek 1995; Kreukels 1995; Paauw & De Roo 1996; Voogd 1996; 

Schwartzz 1997) en milieukunde (Driessen 1995; Glasbergen 1996; Bouwer 1997) 

aandachtt besteed aan dit onderwerp. Verder hebben beleidsmedewerkers bijdra-

genn geschreven in planologische tijdschriften (Licher 1995; Rensing & Bakker 

1995).. Ook is er opdrachtonderzoek naar dit onderwerp verricht (Vegt e.a. 1990; 

Kwakernaakk 1995; Janssens &. Bouwer 1996; Buysman e.a. 1997). Twee studie-

dagenn (NIROV 1994; Schwartz & Voogd 1997) onderstrepen de belangstelling. 

Bijj  de wettelijke regeling van de planningstelsels voor milieu en water heeft de 

wetgeverr de relaties tussen waterbeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordening 

expliciett besproken. De discussie spitste zich toe op de verschillende strategische 

plannen.. De wetgever constateerde dat een strikte afbakening van beleidsterrei-

nenn onmogelijk en ongewenst is. Een zekere overlap is dus acceptabel.1 Wel is 

geregeldd dat de vaststelling van een plan van het ene beleidsveld kan worden 

gebruiktt om gewijzigde inzichten op andere beleidsterreinen tot uitdrukking te 

brengenn - het zogenaamde haasje-overspringen (Glasbergen 1986; RARO 1987: 

17-20;; De Gier 1989). Deze regeling heeft de belangstelling voor de samenhang 

vann provinciale beleidspraktijken niet gestild. Het begin van het debat over pro-

vincialee omgevingsplanning ligt dan ook bij de wettelijke regeling van de plan-

ningstelselss voor milieu en water. Naaijkens (1987) gaat als eerste in op de ver-

houdingg tussen de strategische provinciale plannen. Hij stelt hierbij de 'haasje-

over-constructie'' centraal en geeft een aantal adviezen om het 'haasje-over-

springen'' succesvol te laten verlopen. Het begrip omgevingsbeleid komt in deze 

publicatiee nog niet voor. Aan het einde van de jaren tachtig neemt de kritiek op 

dezee afstemmingsconstructie toe (Glasbergen 1986; De Gier 1989). Kuijpers & 

Glasbergenn (1990: 116) vatten hun twijfels samen onder twee punten. In de eer-

stee plaats zou de methode ook betrekking moeten hebben op andere beleidster-

reinenn zoals de openbare watervoorziening, het natuur- en landschapsbehoud en 
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dee landinrichting. In de tweede plaats blijven de verschillende planningstelsel 

bestaann met afzonderlijke organisaties die eigen doelstellingen, procedures en 

uitvoeringsorganisatiess hebben. Kuijpers & Glasbergen (ibid: 119) wijzen de 

afzonderlijkee planningstelsels daarom af. Ze menen dat de planning van de grote 

waterenn en de gebiedsgerichte projecten op de noodzaak van een stelsel van inte-

gralee omgevingsplanning wijzen. 

Inn lij n met Kuijpers &. Glasbergen ligt de aandacht in de literatuur sinds het 

eindee van de jaren tachtig bij alternatieven voor het 'haasje-over-springen'. 

Haccoüü & Veelenturf (1991) plaatsen verschillende mogelijkheden op een rij en 

gevenn voor- en nadelen aan. Hierbij wordt een integraal omgevingsplan als één 

vann de opties genoemd. Het voordeel van een omgevingsplan is in hun ogen dat 

dee kans op afstemming maximaal zal zijn, dat er een grote afstemmingsdwang 

ontstaatt waardoor competentiegeschillen zullen moeten worden opgelost, dat er 

eenn heldere procedure ontstaat met minder plannen en met maximale duidelijk-

heidd naar derden. Nadelen zijn dat zo'n plan breed en complex zal zijn, dat be-

staandee planningculturen moeten worden doorbroken, dat de wettelijke status 

vann de bestaande plannen moet worden aangepast, dat het planningproces lang-

durigg zal zijn en moeilijk beheersbaar en dat het plan star en weinig flexibel zal 

zijn.. Na bestudering van de andere mogelijkheden is hun conclusie dat een 

wederzijdsee versterking van ruimtelijk beleid, milieubeleid en waterbeleid een 

anderee planningmethodiek vergt. Haccoü & Veelenturf (1991: 529) benadrukken 

datt het accent hierbij echter op het operationele niveau moet liggen. Het is niet 

wenselijkk een omgevingsplan op te stellen. In plaats daarvan constateren ze dat 

eenn koepelplan als aanvulling op integrale uitwerkingsplannen nuttig kan zijn. 

Ookk Vegt e.a. (1990) plaatsen afstemmingsmodellen naast elkaar. Zij constateren 

datt een gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering noodzakelijk is gewor-

denn en pleiten voor een integrale gebiedsgerichte benadering. Zo'n benadering 

kann op drie manieren worden bereikt: door gelijktijdige aanpassingsbesluiten, 

doorr integrale uitwerkingsplannen en door een omgevingsplan. De auteurs spre-

kenn geen voorkeur uit. 

Figuurr 6.5 Drie afstemmingsmodellen 

ROMM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM 

Vgl.. Driessen(1995: 19). 

Inn het verlengde van deze teksten verschijnt sinds 1990 een groot aantal publica-

tiess over de afstemming van het omgevingsbeleid. Een aantal teksten is hierbij 



voorall  inventariserend en geeft een beeld van de ontwikkelingen in verschillen-

dee provincies (Kwakernaak 1995; Licher 1995; Wissink &. Lingbeek 1995; Rensing 

&&  Bakker 1995). Hierbij wordt duidelijk dat in een aantal provincies is besloten 

eenn omgevingsplan op te stellen. Ook in andere teksten krijgt dit omgevingsplan 

steedss meer aandacht. De Gier (1994) stelt de juridische mogelijkheid van het 

omgevingsplann centraal. Hij komt hierbij tot de gezien de algemene tendens in 

dee literatuur opvallende conclusie dat een werkelijke beleidsintegratie op provin-

ciaall  niveau gezien de stand van de wetgeving niet mogelijk is (ibid: 30). Naar 

zijnn mening is een gelijktijdig voorbereiden van de drie strategische plannen een 

afdoendee oplossing om te komen tot een voldoende samenhangend omgevings-

beleid.. In de loop van de jaren negentig is verder een groot aantal bijdragen aan 

hett debat over provinciale omgevingsplanning in de literatuur verschenen dat 

opvallendd gelijkgestemd is (Voogd 1994 en 1996; Driessen 1995; Janssens & 

Bouwerr 1996; Paauw & De Roo 1996; Glasbergen 1996; Schwartz 1997). Er wordt 

instemmendd gekeken naar pogingen een samenhangend omgevingsbeleid vorm 

tee geven. Dit beleid heeft immers betrekking op één en hetzelfde gebied. De 

obstakelss voor zo'n integraal beleid krijgen veel aandacht. Als alternatief voor het 

'haasje-over-springen'' worden vooral twee afstemmingsmodellen onderschei-

denn - het integrale omgevingsplan en het koepelplan (figuur 6.5). De mogelijk-

heidd en wenselijkheid van het integrale plan staan in de teksten centraal. 

Dee bijdrage van Glasbergen (1996) is hier zeer uitgesproken. Hij pleit voor een 

integratiee van de planningstelsels van het omgevingsbeleid opdat "de mogelijk-

heidd om overtuigend strategisch te kunnen sturen" wordt hersteld (ibid: 294). 

Glasbergenn richt zich hiermee op de in zijn ogen gebrekkige resultaten van de 

discussiee over het ruimtelijk planningstelsel die de Rijksplanologische Dienst 

onderr de titel Planningstelsel in Bestuurlijk Perspectief Voerde. Tegenover de vol-

genss Glasbergen door velen gedeelde kritiek op het planningstelsel staat de onte-

rechtee overtuiging bij de Rijksplanologische Dienst dat fundamentele aanpassin-

genn onnodig zijn. Glasbergen constateert in navolging van Spit (1995) dat gelei-

delijkk aan twee werelden zijn ontstaan - de wereld van de formele planvorming 

inn de planningstelsels van het omgevingsbeleid en de wereld van de diagonale 

projecten.. De ontwikkeling van dit diagonale beleid is in zijn ogen de logische 

consequentiee van de toegenomen complexiteit van omgevingsproblematiek en 

vann het omgevingsbeleid. Het probleem is dat het ruimtelijke planningstelsel 

minderr goed functioneert als middel voor visievorming en integratie. Door dit 

gebrekkigee sturende vermogen worden te veel diagonale projecten aangewezen. 

Omm de slagvaardigheid van het 'omgevingsbeleid' te herstellen bepleit 

Glasbergenn dat de vier betrokken planningstelsels worden geïntegreerd. In de 

resulterendee omgevingsplannen zullen vervolgens gebieden moeten worden 

geselecteerdd waarin volgens een 'diagonale aanpak' uitvoeringsprojecten worden 

gerealiseerd.. Zodoende wordt een overschot aan projecten voorkomen en kun-

nenn planners zich beter richten op de oplossing van problemen. 

Eenn van de bovengenoemd bijdragen afwijkend geluid is te vinden in het af-

scheidscollegee van Bouwer (1997). Bouwer stelt in dit college onder de titel Van 
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MilieubeleidMilieubeleid naar Omgevingsbeleid? de vraag wat de positie van het milieubelang 

zall  zijn in een geïntegreerd omgevingsbeleid. Hij benadrukt ten eerste dat het 

bestaann van verschillen tussen beleidsvelden een algemeen probleem is. De 

belangrijkstee reden om bij het omgevingsbeleid naar mogelijkheden voor 

afstemmingg te kijken is hett gegeven dat "in een ecologisch-ruimtelijk dermate 

verwevenn wereld (..) beleidsterreinen niet meer onafhankelijk van elkaar [kun-

nen]]  opereren. Als ze dat desondanks proberen, zullen ze elkaar steeds meer 

dwarss zitten, met alle maatschappelijke en ecologische nadelen van dien" 

(Bouwerr 1997: 11). Aandacht voor de samenhang van het omgevingsbeleid is 

daaromm in Bouwers ogen zeker gerechtvaardigd en de afstemming met de ruim-

telijkee ordening verdient vanuit heldere milieu- en natuurvoorwaarden alle aan-

dacht.. Dat betekent echter niet dat het milieubeleid in een geïntegreerd omge-

vingsbeleidd moet opgaan. Het milieubelang zal dan naar Bouwers mening aan 

hett kortste eind trekken. Het milieu is er daarom bij gebaat dat een relatief zelf-

standigg milieubeleid blijf t bestaan. "Anders wordt het milieubeleid de verliezende 

partijj  in een integraal omgevingsbeleid dat feitelijk als doel heeft een ruimtelijke 

inrichtingg die op zogenaamde economische groei is gefundeerd, met alle negatie-

vee gevolgen voor de milieu- en natuurkwaliteit en leefbaarheid" (ibid: 24). 

Kreukelss (1995) plaatst net als Bouwer vraagtekens bij de wenselijkheid van een 

omgevingsplan.. Hij benadert het debat vanuit de ervaringen met planmatig 

overheidsoptredenn in de jaren zestig en zeventig en de integrale streekplanning 

inn het bijzonder. Naar zijn mening ging achter die planning de overtuiging schuil 

datt de ruimtelijke ordening vanzelfde positie toekomt van omvattende en op de 

langee termijn gerichte beleidsafstemming. Met de opkomst van het sectorbeleid 

enn de milieubeleidsplannen is de facet-sector indeling echter aangetast. Kreukels 

meentt dat dezelfde veronderstelling desalniettemin ook tot uitdrukking komt in 

pleidooienn voor een omgevingsplan. Met één omgevingsplan streeft men een 

plann na "waarin economische, sociale en andere facetten via het ruimtelijk pro-

cedure-systeemm tot gelding worden gebracht" (ibid: 61}. Op korte termijn lukt 

hett met de ROM-projecten nog om ruimtelijk relevante beleidsvelden aan de 

ruimtelijkee planning te binden. Op de lange termijn wordt dit echter een min-

punt:: "de ruimtelijke planning en ook het ruimere geheel van omgevingsbeleid 

komtt meer op zich te staan en raakt relatief los en geïsoleerd van het kernbeleid 

vann economie en sociaal beleid" (ibid: 60). Kreukels bekritiseert daarom een 

benaderingg die zich verbindt met ruimtelijk relevante beleidssectoren als volks-

huisvestingg en milieubeheer. In plaats daarvan bepleit hij een toenadering met 

beleidsterreinenn als economie & infrastructuur en cultuur & kunst. Bovendien 

pleitt hij voor een planning op meer fronten binnen en buiten de overheid in 

plaatss van een overheidsgebonden ruimtelijke planning. Daarbij zouden meer 

verbindingenn met maatschappelijke initiatieven moeten worden gezocht. 

Kreukelss werkt deze stellingen in de bijdrage helaas niet uit. 

Ditt overzicht laat zien dat het debat over de afstemming van het provinciale om-

gevingsbeleidd aan het einde van de jaren tachtig begon. Aanleiding was de wette-

lijk ee regeling van planningstelsels voor milieu en water. In reactie werd in de lite-



ratuurr geconstateerd dat het verschillende beleid betrekking heeft op één en het-

zelfdee object - de fysieke omgeving. Het beleid moet daarom eenheid hebben. 

Vanuitt die constatering ontstond in de literatuur aandacht voor beleidsafstem-

ming.. De aandacht spitste zich toe op de relaties tussen de verschillende strategi-

schee plannen. Men wil die afstemmen, onderzoekt hoe dit zou kunnen, bekijkt 

watt er in de verschillende provincies gebeurt en benadrukt waarom dit belang-

rij kk is. In de bijdragen worden opvallend genoeg nauwelijks verbanden gelegd 

mett vergelijkbare problemen bij Rijk en gemeenten. Er overheerst een positieve 

houdingg ten aanzien van de mogelijkheden van beleidsafstemming. Het provin-

cialee omgevingsplan spreekt hierbij als oplossing sterk tot de verbeelding. De bij-

dragee van Glasbergen is wat dat betreft karakteristiek. Voor de problemen van 

omgevingsplanningg - bijvoorbeeld een grote complexiteit - is zeker gezien de 

slechtee provinciale ervaringen uit de jaren zeventig met integrale streekplannen 

opvallendd weinig aandacht. Ook de autonome dynamiek van de maatschappelij-

kee praktijken die men tracht te beïnvloeden wordt nauwelijks besproken. De 

overtuigingg overheerst dat met één duidelijk plan - koepelplan of omgevingsplan 

-- de interne samenhang van bestaande beleidspraktijken kan worden vergroot, 

datt met zo'n plan het opereren van verschillende diensten op elkaar kan worden 

afgestemdd en dat zodoende de beleidsuitvoering kan worden verbeterd. De aan-

dachtt is dus sterk op het interne functioneren van de provinciale overheid ge-

richt.. De literatuur heeft een organisatorische invalshoek. Met name de bijdra-

genn van Bouwer en Kreukels vormen een uitzondering op deze algemene type-

ring.. Hun argumenten spelen in het debat in de wetenschappelijke literatuur en 

dee provinciale praktijk echter een bijrol. 

6.77 OMGEVINGSPLANNIN G IN DE PROVINCIES 

Hett debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid in de weten-

schappelijkee literatuur kwam met de instelling van de planningstelsels voor 

milieubeleidd en waterbeheer aan het einde van de jaren tachtig op gang. In de 

provincialee praktijk bestond op dat moment vanzelfsprekend aandacht voor de 

relatiess tussen verschillende beleidsvelden. De energie was oorspronkelijk echter 

voorall  gericht op de nieuwre verplichting uit de Wet Milieubeheer en de Wet op 

dee Waterhuishouding om plannen voor milieubeheer en waterhuishouding op te 

stellen.. Een inventarisatie in het midden van de jaren negentig liet zien dat in 

navolgingg van de vaststelling van deze plannen de eenheid van het beleid en de 

strategischee plannen in het bijzonder ook in de praktijk steeds meer aandacht 

kreegg (Wissink & Lingbeek 1995; Wissink 1998).9 De aandacht was in een groot 

aantall  provincies impliciet of expliciet verbonden met discussie over de kernta-

kenn van de provinciale overheid die aan het begin van de jaren negentig in alle 

hevigheidd was losgebrand (Siepel 1998). In reactie werd met een verwijzing naar 

dee ROM-projecten geconstateerd dat het omgevingsbeleid bij uitstek tot het pro-

vincialee takenpakket behoort en ook mogelijkheden biedt voor provincies om 

zichh te profileren. De verkokerde opzet van beleidsterreinen bemoeilijkte dit 

echter.. Bij het oplossen van regionale problemen waren provinciale beleidsdien-

stenn gedwongen steeds vaker gezamenlijk op te trekken. Deze samenwerking 
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verliepp echter vaak moeizaam. Het grote aantal provinciale plannen was voor de 

naarr duidelijkheid en daadkracht zoekende provincies een probleem. Over het 

wettelijkee 'haasje-over-springen' om plannen op elkaar af te stemmen bestond 

ontevredenheid.. Om deze redenen groeide de aandacht voor de eenheid van het 

omgevingsbeleid. . 

Dee discussie over de eenheid van het omgevingsbeleid begon in de provincies 

Noord-Hollandd en Gelderland. Hier werd begin jaren negentig tot maatregelen 

besloten.. In 1997 had de discussie zich over de meeste andere provincies ver-

spreidd (Wissink 1998). De consequenties die in de grotendeels uniform geregelde 

Nederlandsee provinciale praktijk - alleen het waterbeheer bleek regionaal te ver-

schillenn - werden verbonden aan de geconstateerde gescheiden werelden van de 

beleidsveldenn verschilden echter. De maatregelen zijn in tabel 6.1 op een rij 

gezet.. De twee linkerkolommen van de tabel komen overeen met het overzicht 

uitt 1997 (ibid: 72). Sindsdien blijk t hierin geen verandering te zijn opgetreden. 

Dee gedachtevorming over de wenselijkheid van koepelplannen en integrale 

omgevingsplannenn heeft zich - zoals uit de twee rechterkolommen van de tabel 

blijk tt - sindsdien echter wel ontwikkeld. De linkerkant van tabel 6.1 laat zien dat 

inn alle provincies gebiedsgerichte projecten plaatsvinden. Dit was al in 1997 het 

geval.. Bij de keuze voor deze projecten werd en wordt zonder uitzondering ver- 175 

wezenn naar de successen van het ROM-beleid. De tweede kolom in de tabel laat 

zienn dat bij veel provincies tegelijkertijd de planprocedures van verschillende 

strategischee plannen gelijk werden getrokken (figuur 6.5, Model I). Streekplan, 

milieubeleidsplann en waterhuishoudingsplan werden in samenhang voorbereid 

enn vervolgens gelijktijdig door Provinciale Staten behandeld. Daarmee kon 

wordenn voorkomen dat plannen met de 'haasje-over-methode' moesten worden 

aangepast.. In de meeste provincies werd aangegeven dat de verschillende herzie-

ningstermijnenn van de drie plannen hierbij voor problemen zorgen. Een ander 

probleemm was dat de streekplangebieden in verschillende provincies niet over-

eenkomenn met de schaal van de andere provinciedekkende plannen. Door de 

schaalvergrotingg van streekplangebieden verdwijnt dit probleem echter lang-

zaam. . 

Mett de synchronisatie van de planprocedures en met de afstemming van de plan-

uitvoeringg blijven afzonderlijke plannen en werkwijzen binnen de beleidsdien-

stenn bestaan. Deze keuzen werden daarom vaak beschreven als tussenstap op 

wegg naar verdergaande integratie. De rechterhelft van tabel 6.1 laat zien dat in 

vrijwell  alle provincies op termijn een gezamenlijk plan - een gezamenlijk koe-

pelplann dat aan de afzonderlijke strategische plannen voorafgaat dan wel een 

integraall  omgevingsplan - wordt overwogen. In 1997 bleek dat Groningen, 

Drenthe,, Noord-Holland en Flevoland hadden besloten tot het opstellen van een 

integraall  omgevingsplan (figuur 6.5, Model III) . Alleen Gelderland had een koe-

pelplann opgesteld (figuur 6.5, Model II) . In een groot aantal provincies waar men 

zichh nog beraadde over mogelijke aanpassingen van het planningstelsel - Over-

ijssel,, Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant - werd het koepelplan als optie ge-

noemd.. Hier was men minder enthousiast over het opstellen van een omgevings-
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plan.. Overigens werd in Noord-Holland onderkend dat het opstellen van een 

omgevingsplann vooralsnog wellicht om praktische redenen niet zou lukken. In 

datt geval kon het opstellen van een gezamenlijk koepelplan als terugvaloptie 

wordenn gebruikt. Zoals uit tabel 6.1 blijk t hebben de discussies in de verschillen-

dee provincies zich sinds deze stand van zaken uit 1997 verder ontwikkeld. Bijlage 

III  geeft een beeld van deze ontwikkeling van de debatten in de provincies. In 

Overijssel,, Zeeland en Utrecht is inderdaad tot het opstellen van een koepelplan 

besloten.. In Limburg is gekozen voor een omvattend omgevingsplan. Zuid-

Hollandd stelt een gezamenlijk milieu- en waterhuishoudingsplan op. In de pro-

vinciee Noord-Holland is besloten vooralsnog alleen een koepelplan op te stellen. 

Tott slot werd Drenthe eind 1998 de eerste provincie met een vastgesteld integraal 

omgeving. . 

Tabell  6.1 Overzich t afstemmingswijze n provincie s 

Drenthe e 

Flevoland d 

Friesland d 

Gelderland d 

Groningen n 

Limburg g 

Noord-Brabant t 

Noord-Holland d 

Overijssel l 

Utrecht t 

Zeeland d 

Zuid-Holland d 

afstemmin gg in 

projecte n n 

synchron e e 

planprocedure s s 

(Mode ll  I) 

.* * 

 * 

koepelpla n n 

(Mode ll  II) 

0 0 

0 0 

omgevingspla n n 

(Mode ll  III) 

O O 

 * 
 Afstemmingswijze gekozen 

oo Afstemmingswijze wordt voor de toekomst overwogen 

** Betreft alleen milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan. 

Hett overzicht maakt duidelijk dat de eenheid van het provinciale omgevingsbe-

leidd inmiddels in alle Nederlandse provincies ter discussie staat. Ook blijk t dat in 

dezee discussie in de provincies verschillende beslissingen zijn genomen. Meer 

nogg dan deze verschillen valt echter op dat de provinciale debatten en de argu-

mentenn die daarin worden gebruikt een vergelijkbare invalshoek hebben (Bijlage 

II) .. Steeds begint de discussie bij de constatering dat er op diverse beleidsvelden 

weliswaarr veel verschillende provinciale regelingen zijn maar dat dit diverse 

beleidd zich uiteindelijk op dezelfde gebieden richt. Het beleid valt daarom geza-

menlijkk onder het 'omgevingsbeleid' en moet ook in samenhang worden beke-

ken.. Met een verwijzing naar de successen van de ROM-projecten wordt dus uit-

drukkelijkk voor een gebiedsgerichte invalshoek gekozen. Bovendien wordt bena-

druktt dat de omgevingsproblemen zich vooral op een regionale schaal voordoen 
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enn derhalve bij uitstek tot het provinciale takenpakket behoren. Zo wordt al dan 

niett expliciet verwezen naar het in paragraaf 6.1 gememoreerde provinciale kern-

takendebat.. Het omgevingsbeleid wordt in ieder geval tot die kerntaken gere-

kendd en biedt een goede gelegenheid aan de provincies om het belang van dit 

intermediairee bestuursniveau te verduidelijken. Vanuit deze gedachtegang wordt 

inn de provincies gediscussieerd over de problemen van de huidige organisatie 

vann het omgevingsbeleid. 

Inn de verschillende provinciale debatten komen opvallend genoeg steeds dezelf-

dee argumenten ter sprake. Steeds wordt geklaagd over het grote aantal plannen, 

overr de verschillende werkwijzen binnen de provinciale diensten en over de 

onduidelijkheidd van het provinciale beleid. Deze gefragmenteerde organisatie 

vann de beleidsinstrumenten staat een effectief beleid in de weg - zo wordt gecon-

stateerd.. Het provinciale beleid moet derhalve anders worden georganiseerd. 

Voorall  de provinciale plannen krijgen veel aandacht. Deze plannen worden 

opgevatt als instrumenten in handen van de provincies. Het valt hierbij op dat de 

gebrekkigee afstemming tussen de plannen alleen in de provincie Gelderland tot 

concretee afstemmingsproblemen heeft geleid. Desalniettemin wordt benadrukt 

datt een betere afstemming van de plannen de duidelijkheid en de effectiviteit 

vann het provinciale beleid kan verbeteren. Ook wordt het beter mogelijk om 177 

prioriteitenn te stellen. Daarom wordt voor koepelplannen of omvattende omge-

vingsplannenn gepleit. Vaak wordt ook het andere provinciale beleid met een 

ruimtelijkee invalshoek bij deze discussie betrokken. Over de mogelijkheden van 

omvattendee planning is men opvallend positief. De provinciale debatten gaan 

duss over het oplossen van omgevingsproblemen en omvattende plannen - in 

welkee vorm dan ook - worden naar voren geschoven als instrument om de aan-

pakk van deze problemen te verbeteren. Evenals het debat in de literatuur wordt 

hett provinciale debat in de praktijk dus gedomineerd door een organisatorische 

blik.. Net als in de literatuur wordt niet verwezen naar de debatten bij Rijk en 

gemeentenn en bestaat opvallend weinig aandacht voor de veranderingen van 

maatschappelijkee praktijken die men wil beïnvloeden. Met die conclusie zijn de 

kenmerkenn van het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid 

getypeerd. . 

6.88 KARAKTERISTIEKE N VAN HET DEBA T 

Inn de loop van de twintigste eeuw heeft de organiserende overheid in reactie op 

dee signalering van maatschappelijke problemen steeds gereageerd met nieuwe 

beleidspraktijken.. Zo is ook de bemoeienis van de overheid met de omgeving 

sterkk gegroeid. Aan de hand van het Hollands Noorderkwartier is verduidelijkt 

datt dit binnen de provincies heeft geleid tot diverse praktijken waarin vanuit een 

eigenn beeld van het beleidsobject en een eigen beleidscultuur in een eigen net-

werkk problemen worden geconstrueerd en opgelost. De provinciale overheid 

neemtt in de verschillende beleidsvelden steeds andere posities in. De beleids-

praktijkenn hebben echter betrekking op dezelfde gebieden - in dit geval het 

Noorderkwartierr - en kunnen elkaar in de weg staan. Vanuit die richtinggevende 



constateringg ontstond eerst in de literatuur en later in de provinciale praktijk een 

debatt over de relaties tussen ruimtelijke ordening, milieubeleid, waterbeleid en 

anderr 'ruimtelijk relevant*  beleid. Dat debat strekt zich inmiddels over alle pro-

vinciess uit. De discussie spitst zich toe op de relaties tussen verschillende plan-

nen.. De term omgevingsbeleid is richtinggevend. Aan de basis van de aandacht 

voorr dit omgevingsbeleid staat in veel provincies het kerntakendebat dat aan het 

beginn van de jaren negentig werd gevoerd. Met een verwijzing naar de ROM-

projectenn wordt geconstateerd dat de omgevingsproblematiek zich op de regio-

nalee schaal manifesteert en daar dus moet worden aangepakt. Dit biedt tegelij-

kertijdd de mogelijkheid aan provincies om zich te profileren. Het grote aantal 

plannenn belemmert dit echter - zo wordt geconstateerd. Door de verkokerde 

opzett is de samenwerking tussen beleidsdiensten onvoldoende. Het wettelijke 

'haasje-over-springen'' functioneert bovendien niet goed. Beleidsvelden verster-

kenn elkaar hierdoor onvoldoende. Om deze redenen wordt bepleit omgevings-

plannenn - als omvattend strategisch plan of als koepelplan - op te stellen. 

Alss de argumentatie voor omgevingsplanning wordt bekeken dan valt op dat 

dezee argumentatie wordt beheerst door pogingen om beleidsinstrumenten te 

veranderenn waardoor het functioneren van het overheidsoptreden verbetert. 

Dee aandacht is sterk op de relaties tussen beleidspraktijken binnen het politieke 

svsteemm en ook nog binnen de provinciale overheid gericht. De mogelijkheden 

omm hiertussen eenheid te creëren staan centraal. Vergelijkbare discussie buiten 

dee provincies krijgen in het debat geen aandacht. Steeds gaat het over het ver-

schillendee optreden van provinciale beleidsmedewerkers van beleidsdiensten, 

hunn verschillende 'talen' en eigen 'culturen'. Plannen worden gezien als instru-

mentenn van de overheid van waaruit in een externe omgeving wordt ingegrepen. 

Dee ontwikkeling van praktijken in deze omgeving krijgt echter geen aandacht. 

Dee mogelijkheid dat veranderingen in deze omgeving een oorzaak zijn van de 

afstemmingsproblemenn wordt niet besproken. De problematiek van de omge-

vingsplanningg wordt met andere woorden in de praktijk als een organisatorisch 

probleemm gedefinieerd en de oplossingen worden vanuit een organisatorische 

blikk beargumenteerd. Die argumentaties zijn vooral op het interne functioneren 

vann de provinciale overheid gericht. Deze organisatorische invalshoek overheerst 

ookk in de literatuur. Uitzonderingen zijn hier Kreukels en Bouwer. De argumen-

tatiee heeft in het algemeen echter een organisatorische invalshoek. De mogelijke 

tekortkomingenn van de organiserende overheid in de huidige pluriforme en 

dynamischee maatschappij krijgen geen aandacht. Belangrijke onderwerpen uit 

hett argumentatieschema uit paragraaf 3.9 worden zo niet besproken. 

Ikk concludeer dat het debat over provinciale omgevingsplanning eenzijdig is. Het 

wordtt gevoerd vanuit een organisatorische invalshoek. Een groot aantal relevan-

tee vragen over de politieke effecten van het debat wordt daardoor gesteld noch 

beantwoord.. Bovendien blijk t binnen de bestuurstechnisch georiënteerde bijdra-

genn een aantal oude lessen over omvattende planning te worden genegeerd. Dat 

iss zeker opvallend aangezien deze lessen mede het resultaat zijn van de ervarin-

genn met integrale streekplanning in de jaren zeventig. Het maakt het debat over 
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provincialee omgevingsplanning een intrigerend debat. Kennelijk is de wens bij 

dee provincies tot een omvattende gebiedsplanning zeer duurzaam. Ik becom-

mentarieerr in het volgende hoofdstuk de manier waarop die wens in het debat 

overr provinciale omgevingsplanning wordt onderbouwd. Daarbij wordt vanzelf-

sprekendd onderkend dat de afstemmingsproblematiek in de beleidspraktijk een 

concreett probleem waarmee managers dagelijks worden geconfronteerd. 

Ditt probleem verdient dan ook wel degelijk aandacht. De vormgeving van het 

beleidsinstrumentariumm moet hierbij natuurlijk ook worden bekeken. Ik bekriti-

seerr echter die benaderingen die de institutionele inbedding van beleidspraktij-

kenn en de relatie met maatschappelijke praktijken niet bij het debat betrekken. 

Dee politieke effecten van klaarblijkelijk bestuurstechnische redenaties worden 

dann namelijk verhuld. In het debat moet daarom expliciet aandacht worden be-

steedd aan de beperkingen van de organiserende overheid in de huidige maat-

schappij.. Ik wil aan de hand van het debat over provinciale omgevingsplanning 

verduidelijkenn hoe zo'n afdoende argumentatie mogelijk is. Daarmee is de inzet 

vann het volgende hoofdstuk bepaald. 
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Ziee voor een overzicht van de ontwikkeling en de taken van de provincie: Van 

derr Pot e.a. (1995: 603-622), Modderkolk & Van de Riet (1990) en Raadschelders 

&&  Versteden (1993). 

Ondankss de uniforme regeling verschilt de ontwikkeling van het ambtelijk appa-

raatt per provincie. Ik schets aan de hand van Raadschelders &. Versteden (1993: 

23-31)) de hoofdlijnen. 

Inn de provincie Zuid-Holland werd in 1875 de eerste provinciale waterstaats-

dienstt opgericht. In 1882 volgenden de meeste andere provincies (Raadschelders 

&.. Versteden 1993: 23). 

Hett onderzoek voor deze analyse is begin 1997 afgerond. Op dat moment vond in 

dee provincie een grootschalige reorganisatie plaats (Provincie Noord-Holland 

1998).. Voor het doel van deze paragrafen - het schetsen van de eigenheid van 

beleidspraktijkenn die in het debat over omgevingsplanning worden besproken -

zijnn de veranderingen die daarbij ontstonden geen belemmering. 

Ziee de inleiding van Deel II voor een verantwoording van deze keuze en van de 

aanpak. . 

Di tt kan spanningen opleveren. Het rijk handhaaft met het oog op de scheepvaart 

bijvoorbeeldd een hoog pijl in het Noordzeekanaal waardoor het Hoogheemraad-

schapp Uitwaterende Sluizen het boezemwater moeilijker kan spuien (Borger & 

Bruiness 1994: 123-124). 

Ditt literatuuroverzicht is in 1997 afgesloten. 

Tweedee Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21163, n r- 3 : 30-37. 

Middelss een telefonische controle-ronde zijn deze gegevens aangevuld met de 

ontwikkelingenn tot het einde van 1999. Zie Bijlage II voor een overzicht per 

provincie. . 


