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Argumentatiess over nieuwe beleidspraktijken moeten reflexief zijn - zo luidde 

dee conclusie van Deel 1. Door veranderingen in de maatschappij is het ontoerei-

kendd om de wijziging van beleidspraktijken alleen vanuit een organisatorische 

blikk te beargumenteren. De tekortkomingen van de organiserende overheid in de 

huidigee maatschappij komen dan onvoldoende in beeld. In plaats daarvan moet 

hett opereren van beleidsorganisaties ook vanuit een institutionele blik worden 

bekeken.. Planning is dan niet een instrument voor het vinden van efficiënte en 

effectievee oplossingen bij vooraf gegeven problemen maar een sociale praktijk 

waarmeee dominante probleemdefinities en oplossingen in stand worden gehou-

denn of gewijzigd. De nadruk komt te liggen bij de politieke effecten die dit heeft. 

Bovendienn moeten ook de maatschappelijke praktijken die de overheid wil beïn-

vloedenn bij de argumentatie worden betrokken. Deze stellingname is in Deel I 

samengevatt in criteria voor een passende argumentatie. Planning moet in de eer-

stee plaats worden bekeken als een praktijk die is verbonden met een specifieke 

constructiee van de werkelijkheid in het algemeen en van beleidsproblemen in het 

bijzonder;; ten tweede moeten argumentaties het politieke karakter van deze con-

structiess bespreken; ten derde moeten ze ingaan op de relatie tussen maatschap- 181 

pelijkee praktijken en beleidspraktijken; en ten vierde moeten ze de eigen positie 

vann de overheid in de maatschappij bespreken. Deze criteria vormen het uit-

gangspuntt voor mijn kritiek op het provinciale debat. 

Dee praktijken van het omgevingsbeleid die in het provinciale debat worden 

bediscussieerdd zijn zoals in hoofdstuk vij f bleek ontstaan door de institutio-

naliseringg van diverse discoursen over maatschappelijke problemen. Hiermee 

raaktenn verschillende werkelijkheidsconstructies geïnstitutionaliseerd. Het 

Hollandss Noorderkwartier wordt bijvoorbeeld in elk van de provinciale praktij-

kenn verschillend geconstrueerd - als watersysteem, als afwisseling van stad en 

landd of als verstoord ecosysteem. Het handelen vanuit die constructies komt op 

plaatsenn samen. Deze confrontatie wordt in toenemende mate als een probleem 

gezien.. In reactie op dat probleem zijn voorstellen gedaan om de verschillende 

praktijkenn te integreren. De wenselijkheid van nieuwe beleidspraktijken werd 

hierbijj  beargumenteerd vanuit een organisatorische blik. Het beginpunt was de 

eenheidd van de omgeving als gezamenlijk beleidsobject. All e provinciale praktij-

kenn hebben betrekking op dezelfde omgeving en moeten derhalve in één plan 

samenkomenn - zo was de argumentatie. Omgevingsplanning wordt dus geïntro-

duceerdd als instrument om de vooraf geconstrueerde omgevingsproblematiek op 

tee lossen. Dit pleidooi voor gezamenlijke praktijken wordt niet ten principale 

afgewezen.. De organisatorische argumenten die worden aangevoerd voldoen 

echterr niet aan de genoemde criteria. Ten onrechte wordt geen aandacht gegeven 

aann het geconstrueerde karakter van de omgeving als gezamenlijk object van 

doelgerichtee beleid; aan het politieke karakter van deze constructie; aan de veran-

deringenn in maatschappelijke praktijken; en aan de eigen positie van de overheid 

inn de maatschappij. Ik bekritiseer het debat daarom aan de hand van deze criteria. 



Hett hoofdstuk mondt uit in een schets van een alternatief reflexief debat. 

Mij nn kritiek op het debat over provinciale omgevingsplanning beslaat zeven 

paragrafen.. In paragraaf 7.1 plaats ik eerst kanttekeningen bij de overheersende 

organisatorischee argumentatie in het debat. Er wordt benadrukt dat omgevings-

planningg als praktijk moet worden beargumenteerd. In paragraaf 7.2 begin ik zo'n 

argumentatiee met een verduidelijking van het geconstrueerde karakter van de 

omgevingg als beleidsobject. Er wordt duidelijk dat de omgeving in diverse 

beleidspraktijkenn en maatschappelijke praktijken verschillend wordt geconstru-

eerd.. De resultaten van deze constructies komen op 'plaatsen*  samen. In para-

graaff  7.3 beschrijf ik de constructie van de omgeving als gezamenlijk beleidsob-

jectt als het resultaat van een 'omgevingsdiscours'. Door dit discours worden ver-

schillendee problemen als omgevingsproblemen bestempeld. Met een verwijzing 

naarr hoofdstuk vijf wordt de context geschetst waarin dit discours tot stand is 

gekomen.. In paragraaf 7.4 herinterpreteer ik het provinciale debat als een poging 

omm dit omgevingsdiscours te institutionaliseren. De keuze voor omgevingsplan-

ningg blijk t impliciet te steunen op de politieke wens een provinciaal inrichtings-

beleidd te voeren een wens die aansluit bij de behoefte van het provinciale 

bestuurr zich te profileren. In paragraaf 7.5 verduidelijk ik dat op nationaal en 

gemeentelijkk niveau vergelijkbare debatten worden gevoerd met verschillende 

uitkomsten.. In paragraaf 7.6 bekijk ik de ontwikkeling van maatschappelijke 

praktijkenn die de overheid wil beïnvloeden. In paragraaf 7.7 concludeer ik dat de 

argumentatiee over provinciale omgevingsplanning niet aan de criteria van een 

reflexieff  debat voldoet. De keuze voor provinciale omgevingsplanning vergt een 

brederr debat over de overheidsinterventie in de omgeving. Ik schets de contou-

renn van zo'n argumentatie. 

O M G E V I N G S P L A N N I N GG ALS PRAKTIJK 

Inn de wetenschappelijke literatuur en de provinciale praktijk wordt gediscus-

sieerdd over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid. Dit beleid krijgt 

binnenn diverse beleidspraktijken vorm. De afstemming tussen deze praktijken 

verlooptt via diverse coördinatiemiddelen zoals overleg, goedkeuring, collegiali-

teitt van het provinciale bestuur en projectmatige samenwerking. Desalniettemin 

schiett de samenhang van het provinciale omgevingsbeleid naar veler overtuiging 

tekort.. Zowel in de literatuur als in de provinciale praktijk wordt daarom voor de 

introductiee van omgevingsplannen gepleit als middel om de gebrekkige eenheid 

tee verbeteren. Alleen de vorm van dat plan - als integraal omgevingsplan of als 

koepelplann - stond vaak ter discussie. Bij de voorstellen voor omgevingsplan-

ningg wordt een reeks argumenten aangevoerd. Deze argumenten hebben steevast 

eenn gezamenlijk beginpunt: de constatering dat de diverse beleidspraktijken 

betrekkingg hebben op dezelfde gebieden. Deze nadruk op gebieden als gezamen-

lijk ee object van de diverse praktijken leidt tot de conclusie dat het beleid geza-

menlijkk moet worden vormgegeven. In een gezamenlijk gebiedsgericht plan 

-- als voorloper of vervanger van de bestaande strategische plannen - kunnen dan 

duidelijkee keuzes worden gemaakt. Een integraal omgevingsplan dat de bestaande 
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plannenn vervangt heeft hierbij als extra voordeel dat het aantal plannen zal worden 

verminderd.. Door een betere prioriteitsstelling en grotere duidelijkheid over de 

provincialee keuzes zal de uitvoering van het omgevingsbeleid worden verbeterd. 

Bijj  die uitvoering zullen nog wel veel partijen betrokken zijn. Het beleid moet 

daaromm in gebiedsgerichte uitwrerkingsprojecten samen met anderen worden geëf-

fectueerd.. De omgevingsplannen maken de provinciale positie in dergelijke pro-

jectenn duidelijk. Met het instrument van het omgevingsplan kan de provinciale 

overheidd de samenhangende omgevingsproblemen dus beter oplossen. 

Dee voorstellen voor omgevingsplanning zijn een antwoord op een reëel pro-

bleem.. De medewerkers van verschillende beleidsdiensten nemen inderdaad 

maatregelenn die betrekking hebben op dezelfde gebieden; ze zien de werkelijk-

heidd inderdaad verschillend en praten daardoor soms langs elkaar heen; instru-

mentenn werken elkaar inderdaad soms tegen en versterken elkaar vaak niet; en er 

iss inderdaad een soms onoverzichtelijke overvloed aan beleidsmaatregelen. Het 

beleidd is 'verkokerd' en onduidelijk terwijl verschillende keuzes wel degelijk 

invloedd hebben op elkaar. Ik plaats echter in navolging van de klassieke plan-

ningtheoriee kanttekeningen bij de verwachting dat het provinciale omgevings-

plann deze organisatorische problemen als instrument kan verhelpen. In hoofd-

stukk vier bleek dat Friedmann (1969) constateerde dat een omvattende planning 

waarbijj  vooraf alle relevante ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd onre-

alistischh is. Scharpf (1973: 107) onderstreepte dat het coördinatieprobleem princi-

pieell  onoplosbaar is. Faludi (1973a: 284) benadrukte de onmogelijkheid van 

omvattendee uitvoeringsgerichte planning en typeerde die combinatie als 'uto-

pisch'.. De planningtheorie was dus unaniem in de conclusie dat een omvattend 

provinciaall  omgevingsplan alleen een indicatief plan kan zijn. Er moet worden 

voorkomenn dat dit omvattende plan wordt geïnstrumenteerd (Salet 1996a). De 

rondgangg langs de provincies en de literatuur liet echter zien dat hier wel degelijk 

verdergaandee pretenties over de uitvoering van omgevingsplannen bestaan. Dit 

wordtt des te dringender nu blijk t dat binnen de provincies steeds meer onder-

werpenn bij de omgevingsplanning worden betrokken. Mij n eerste kritiek is dus 

datt in het provinciale debat onvoldoende vraagtekens worden geplaatst bij de 

combinatiee van omvattendheid en uitvoeringsgerichtheid. Omgevingsplannen 

kunnenn als perspectief wel een bijdrage leveren aan het functioneren van de pro-

vincialee organisatie. De organisatorische argumentatie schiet daarvoor echter 

tekort.. De wenselijkheid van omgevingsplanning moet in een aanvullend re-

flexieff  debat worden beargumenteerd. 

Inn het verlengde van deze constatering heeft mijn tweede kritiek betrekking op 

dee enorme verwachtingen - zowel in de praktijk als in de literatuur - over geïn-

tegreerdee gebiedsgerichte projecten. Er wordt geconstateerd dat er veel partijen 

bijj  de inrichting en het gebruik van de omgeving betrokken zijn. Om die reden 

moett het beleid middels interactieve projecten worden uitgevoerd. Deze interac-

tievee aanpak heeft in de planningtheorie de laatste tijd zoveel steun dat het in 

hoofdstukk vier werd getypeerd als een nieuwe consensus. In reactie heb ik 

geconstateerdd dat interactieve projecten zeker een bijdrage kunnen leveren aan 



dee oplossing van concrete problemen. Ik heb echter ook kanttekeningen ge-

plaatst.. De belangrijkste kanttekening was dat interactieve projecten geen struc-

turelee oplossing kunnen zijn voor de problemen van de organiserende overheid. 

Uiteindelijkk zullen deze projecten het resultaat moeten zijn van een principiële 

afwegingg van de rol van de overheid in de maatschappij. Dat debat moet expliciet 

wordenn gevoerd. Ten tweede zijn interactieve projecten uiteindelijk altijd ver-

bondenn met discoursen van waaruit de werkelijkheid wordt geconstrueerd en 

actiess worden ingezet. Interactieve projecten zijn dus verbonden met vormen 

vann dominantie en legitimatie. Ze hebben politieke consequenties terwijl de pro-

jectmatigee vorm de gebruikelijke legitimatie van het overheidsoptreden in de 

wegg lijk t te staan. Beide kanttekeningen belemmeringen uit het oog. Dit wijst 

nogmaalss op het belang van een reflexief debat over omgevingsplanning. Bij de 

invullingg van dat debat zouden interactieve projecten hun plaats moeten krijgen. 

Wederomm constateer ik dat zo'n reflexief debat door de dominantie van de orga-

nisatorischee blik achterwege blijft . 

Naastt deze twee opmerkingen die de noodzaak van een analyse van planning als 

eenn praktijk benadrukken - en daarmee dus de noodzaak van een aanvullende 

analysee vanuit een institutionele blik - maak ik vanuit de recente ervaringen met 

overhcidsplanningg nog een derde kanttekening. In het provinciale debat wordt 

verondersteldd dat omgevingsplanning tot een vermindering van het aantal plan-

nenn zal leiden en daarmee tot een grotere duidelijkheid over het provinciale 

beleid.. Die veronderstelling doet denken aan de pleidooien die voorafgingen aan 

dee afschaffing van de structuurschetsen en -schema's ten tijde van de Vierde 

notaa over de ruimtelijke ordening. Die Vierde nota is vervolgens uitgewerkt in 

eenn enorme verzameling projectplannen. De overzichtelijkheid van het Neder-

landsee ruimtelijke beleid is hierdoor niet of nauwelijks verbeterd. Het gevaar van 

eenn soortgelijke ontwikkeling bij de provinciale omgevingsplanning is groot. Het 

lijk tt te worden onderstreept door de keuze om het omgevingsplan in verschil-

lendee provincies op te splitsen in drie delen. Van Plannen komen nou eenmaal 

plannen,, zo stellen Van der Cammen &. De Klerk (1986) terecht en er zijn weinig 

garantiess dat dat voor de omgevingsplannen niet zal gelden. Een echte verminde-

ringg van het aantal plannen kan uiteindelijk alleen het resultaat zijn van een her-

bezinningg op de pretenties van de overheid ten aanzien van de omgeving. De 

provinciee lijk t echter de omgevingsplannen juist in te zetten als middel om haar 

invloedd te vergroten. Met die constatering komt dus wederom de vraag naar de 

roll  van de overheid ten aanzien van de omgeving in beeld. Het onderstreept nog-

maalss het belang van een reflexief debat over de wenselijkheid van provinciale 

omgevingsplanning. . 

Mett deze drie kanttekeningen wordt duidelijk dat de eenzijdige organisatorische 

argumentatiee over omgevingsplanning in het provinciale debat tekort schiet. 

Omgevingsplanningg kan en zal niet de duidelijke omvattende uitvoeringsgerich-

tee planning zijn die men er van lijk t te verwachten. Ook de verwachtingen ten 

aanzienn van gebiedsgerichte projecten moeten worden getemperd. En de veron-

derstellingg dat met omgevingsplannen het aantal provinciale plannen zal afne-
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menn is twijfelachtig. Deze kanttekeningen betekenen niet dat pogingen om de 

eenheidd van het omgevingsbeleid te vergroten worden afgewezen. Het betekent 

ookk niet op voorhand dat er geen omgevingsplannen moeten komen. Wel wordt 

duidelijkk dat er andere argumenten voor die keuze moeten worden aangedragen. 

Dee criteria waaraan zo'n argumentatie moet voldoen zijn in Deel I verduidelijkt. 

Hett uitgangspunt is dat met omgevingsplanning wordt ingegrepen in een ge-

construeerdee wereld. De voorstellen voor omgevingsplanning zijn het resultaat 

vann pogingen om een discours te institutionaliseren. Omgevingsplanning zal 

geenn neutraal instrument zijn in handen van de provinciale overheid maar een 

praktijkk die is verbonden met de constructie van een werkelijkheid met omge-

vingsproblemenn met bijpassende vormen van legitimatie en dominantie. Deze 

politiekee consequenties van de keuze voor omgevingsplanning moeten in een 

reflexieff  debat ter sprake komen. Bovendien zal moeten worden gekeken naar de 

veranderingenn van maatschappelijke praktijken en naar de eigen positie van de 

overheid.. In deze benadering worden omgevingsproblemen dus geanalyseerd als 

constructiess die het resultaat zijn van een discours. De vraag wordt niet hoe 

samenhangg kan worden bewerkstelligd maar wrelke samenhang men met dit dis-

courss wil bereiken en welke politieke gevolgen dit heeft. Een antwoord op deze 

vraagg begint bij een analyse van het geconstrueerde karakter van de 'omgeving'. 

DEE OMGEVING ALS CONSTRUCTIE 

Inn de verschillende bijdragen aan het debat over de eenheid van het provinciale 

omgevingsbeleidd vormt de eenheid van de omgeving als object van verschillende 

beleidspraktijkenn het uitgangspunt. Er is weliswaar verschillend beleid maar dat 

beleidd heeft allemaal betrekking op dezelfde fysieke gebieden. Er is immers 

slechtss één wereld waarin we leven en waarin de overheid vanuit verschillende 

beleidsveldenn ingrijpt. Er moet daarom geen onderscheid wrorden gemaakt tus-

senn ruimte, water en milieu als afzonderlijke beleidsobjecten maar er is een geza-

menlijkk beleidsobject - de fysieke omgeving - met verschillende dimensies. Het 

diversee beleid ten aanzien van dit object is allemaal omgevingsbeleid. De voorge-

steldee veranderingen van beleidspraktijken worden vanuit dat uitgangspunt 

beargumenteerd.. De omgeving als gezamenlijk beleidsobject vormt dus het 

beginpuntt van het debat. Die eenheid van de omgeving - die met het begrip 

omgevingsbeleidd wordt onderstreept - lijk t een logisch uitgangspunt te bieden. 

Onzee intuïtie zegt immers dat het klopt dat er één wereld is. Toch wordt die ene 

wereldd als object van het diverse overheidsbeleid hier in lij n met de praktijktheo-

retischee invalshoek als constructie benaderd. Een analyse van de ontwikkeling 

vann de theorie over het ruimtebegrip {space) kan dit verduidelijken. Zo'n analyse 

maaktt ook duidelijk waarom de redenatie dat de werkelijkheid een constructie is 

verkeerdd 'voelt'. Een analyse van de discussie over het ruimtebegrip verheldert 

zoo de juistheid van de constructivistische stellingname als uitgangspunt van het 

provincialee debat. 

Ruimtee is naast tijd een fundamentele categorie van het bestaan (Giddens 1979: 

54;; Harvey 1989: 201). Over deze categorie bestaat een uitgebreide theoretische 
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literatuurr (De Pater 1984). In deze literatuur is het onderscheid tussen een abso-

luutt en een relatief ruimtebegrip richtinggevend (ibid: 65-82; Harvey 1969: 206-

212).'' Het absolute ruimtebegrip is gebaseerd op de in paragraaf 2.3 geïntrodu-

ceerdee naturalistische veronderstelling dat een onderscheid kan worden gemaakt 

tussenn ruimte enerzijds en materie en processen anderzijds. Volgens dit ruimte-

begripp is de ruimte een vooraf gegeven 'container' waarin de materie is geplaatst 

enn processen zich afspelen. Wanneer alle materie en alle handelende personen 

uitt de container wordt gehaald blijf t de ruimte onveranderd bestaan: "with-

drawingg the temporal dimension from a section of reality, along with all objects, 

somehoww leaves a 'something spatial' behind" (Blaut 1961: 3). Volgens dit ruim-

tebegripp spelen processen zich a f i n' de ruimte die zelf onafhankelijk is van deze 

processen.. Op vergelijkbare wijze worden verschillende aanverwante ruimtelijke 

begrippenn - bijvoorbeeld afstand en regio - absoluut ingevuld.2 Deze zienswijze 

vann de ruimte als container wordt vanuit het relatieve ruimtebegrip bestreden. 

Hierr wordt gesteld dat ruimte afwezig is als er geen materie en processen zijn. 

Ruimtee bestaat alleen omdat objecten en processen bestaan. Door deze relative-

ringg van de ruimte vindt een vermenigvuldiging plaats van het aantal onderschei-

denn typen ruimten. De enkelvoudige absolute ruimte wordt vervangen door talrij-

kee relatieve ruimten. Dit geldt tevens voor regio en afstand (De Pater 1984: 225). 

1866 Ruimtelijke relaties zijn relaties tussen objecten en tussen subjecten en zijn dus 

ookk relatief aan de ontwikkeling en het gedrag van objecten en subjecten. 

Hett debat over de ruimte werd - overigens zonder een expliciete verwijzing naar 

dee twee genoemde ruimtebegrippen - al door de Grieken gevoerd. Aristoteles 

weess impliciet het absolute ruimtebegrip af (Dijksterhuis 1950: 39-43). Het idee 

vann een relatieve ruimte bepaalde hierna lange tijd het denken. Newton bracht in 

dezee situatie verandering. Hij veronderstelde in zijn bewegingsleer het bestaan 

vann een absolute ruimte. Met de overweldigende invloed van Newtons bewe-

gingsleerr kreeg het absolute ruimtebegrip veel aanhang (De Pater 1984: 68-70). 

Hett raakte mede door toedoen van Kant sterk verankerd in het Westerse denken. 

Hett absolute ruimtcbegrip waarbij wordt verondersteld dat gebeurtenissen 'in' 

dee ruimte plaatsvinden sluit hierdoor aan bij onze intuïtie (Faludi 1973c: 74). 

Dezee intuïtie past echter niet bij de ontwikkeling die sindsdien in de natuurwe-

tenschapp heeft plaatsgevonden en die verbonden is met het relatieve ruimtebe-

gripp en de constructivistische werkelijkheidsopvatting. De introductie van de 

relativiteitstheoriee van Einstein aan het begin van de twintigste eeuw zorgde er 

voorr dat het absolute ruimtebegrip in diskrediet raakte. Sommigen menen zelfs 

datt dit ruimtebegrip definitief werd verworpen (De Pater 1984: 68). De vertaling 

vann deze ontwikkeling naar de sociale wetenschappen en naar het alledaagse 

denkenn vond echter langzaam plaats. Nog steeds wordt dit denken in vergaande 

matee bepaald door de fvsica uit de zeventiende eeuw en het bijpassende absolute 

ruimtebegrip.. Het absolute ruimtebegrip is hierdoor nog steeds bepalend voor 

hett alledaagse denken over ruimte (Smith 1984: 68). 

Dee laatste decennia wordt het absolute ruimtebegrip - in lij n met de in paragraaf 

3.33 geschetste toenemende kritiek op het naturalisme - binnen steeds meer disci-
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pliness bekritiseerd. De ontwikkeling in de geografie is vanzelfsprekend interes-

sant.. Harvey (1969) was een van de eersten die het verschil tussen een absolute 

enn relatieve ruimte binnen de geografie besprak (Smith 1984: 16711). Harveys 

(1969:: 209) conclusie laat een gespleten beeld zien. Terwijl de filosofie van de 

geografiee zich nog baseert op het Kantiaanse absolute ruimtebegrip, doet het 

merendeell  van de geografen onderzoek vanuit een relativistisch ruimtebegrip. 

Dezee visies conflicteren met elkaar. Faludi (1973c: 75) constateert dat dit ook 

geldtt voor het denken over ruimtelijke planning. Meer dan tien jaar later schetst 

Dee Pater (1984: 230) nogmaals een soortgelijk beeld. Hij constateert dat het rela-

tiveringsprocess van ruimte in de jaren vijfti g is begonnen en vooral na i960 in 

krachtt heeft gewonnen. Desondanks kan niet gesproken worden van een algehe-

lee revolutionaire verdringing van absolute ruimte; eerder is sprake van een gelei-

delijkk terreinverlies. Het laatste decennium krijgt de kritiek op het absolute 

ruimtebegripp door verschillende spraakmakende auteurs op het raakvlak van 

geografiee en sociale theorie echter een nieuwe impuls (Gregory 8c Urry 1985). 

Sojaa (1989: 143) signaleert een "growing contemporary debate on sociale theory 

andd spatial structure, on the dialectics of society and spatiality". Harvey (1989: 

284)) constateert een groeiende theoretische aandacht voor "the problem of spa-

tiality" .. Het absolute ruimtcbegrip verliest met andere woorden verder aan 

geloofwaardigheid.. 187 

Mett het absolute ru imtebegr ip wordt zoals gezegd een onderscheid gemaakt tussen 

socialee processen enerzi jds en de ru imte waar in deze processen zich afspelen 

anderzi jds.. Het sociale wordt zo gescheiden van het ruimtel i jke (Gregory & Urry 

1985:: 2). Dat onderscheid wordt in het recente debat over geografie en sociale theo-

riee bekrit iseerd. De krit iek kan aan de hand van de prakti jktheorie van Giddens die 

zelff  een actieve rol speelde in het debat worden verduideli jkt (Soja 1989: 138-157). 

Giddenss stelt - zo bleek in hoofdstuk 3 - de const i tut ie van object en subject in 

prakti jkenn centraal. Het impliceerde een afwijzing van het natura l isme van de 

or thodoxee sociale theorie. Subject en object komen in sociale prakti jken tot stand. 

Tegelijkertijdd wordt met Giddens' prakt i jktheorie echter duidelijk dat de const ruc-

tiee van objecten geen idealistisch cognit ief proces is en dat dus niet om het even 

welkee werkeli jkheid kan worden geconstrueerd. Construct ies zijn steeds met inst i-

tut ionelee posit ies verbonden en liggen daarin vast (Soja 1989: 122-126). Di t uit-

gangspuntt geldt ook voor ru imte. De ru imte is niet 'gegeven' maar wordt geconst-

rueerdd in sociale prakti jken (Liggett & Perry 1995).> Deze construct ies van de ru im-

tee moeten steeds worden gereproduceerd. Over deze reproduct ie van de ru imte in 

prakti jkenn kan strijd p laatsvinden.4 Al s construct ies van de ru imte lang gelijk bl i j -

venn dan zijn ze geïnst i tut ional iseerd. Deze prakt i jktheoret ische stel l ingname impl i -

ceertt dat het onderscheid van het absolute ru imtebegr ip tussen het ruimtel i jke en 

hett sociale wordt verworpen. "Space is not an empty d imension along which social 

groupingss become st ructured, but has to be considered in terms of its invo lvement 

inn the const i tut ion of systems of in teract ion" (Giddens 1984: 368). 

Vanuitt de praktijktheoretische invalshoek wordt hiermee dus het absolute ruim-

tebegripp verworpen. Die stellingname wordt in het recente debat over ' ruimte' in 



dee geografie en sociale theorie breed gesteund (Harvey 1996: 53). De ruimte 

wordtt in praktijken geconstrueerd en moet altijd in samenhang met de reproduc-

tiee van sociale praktijken worden bestudeerd - zo luidt hier de consensus. 

Harvevv (1973: 13-14) vat de consequenties van die stellingname goed samen: 

"(..)) there are no philosophical answers to philosophical questions that arise over 

thee natur of space - the answers lie in human practice. The question 'what is 

space?'' is therefore replaced by the question 'how is it that different human prac-

ticess create and make use of distinct conceptualizations of space?'." Vanuit die 

stellingnamee kan nu het 'idee' van absolute ruimte als één van de mogelijke con-

structiess van de 'ruimte' opnieuw worden gepositioneerd. Dit idee blijk t name-

lij kk verbonden met specifieke sociale praktijken. De administratie van grondei-

gendomm in het kadaster veronderstelt bijvoorbeeld een absoluut ruimtebegrip. 

Hetzelfdee geldt voor op praktijken van de op afstemming gerichte ruimtelijke 

ordeningg die in paragraaf 5.4 zijn beschrevene De absolute ruimte heeft dus als 

constructiee ook vanuit een praktijktheoretische invalshoek een plaats. Alleen de 

veronderstellingg dat dit ruimtebegrip de 'ware' ruimte weergeeft vervalt. Het 

absolutee ruimtebegrip bestaat niet omdat het weergeeft hoe de ruimte 'is' maar 

omdatt het een rol speelt in sociale praktijken en daarin wordt gereproduceerd. 

Dee claim van superioriteit die verdedigers aan het absolute ruimtebegrip verbin-

denn wordt dus bekritiseerd. 

Mett deze praktijktheoretische stellingname kan de constatering dat de 'omge-

ving'' als gezamenlijk object van het provinciale omgevingsbeleid een constructie 

iss worden verhelderd. Het uitgangspunt is dan de pluralistische werkelijkheid 

vann het relatieve ruimtebegrip (par. 3.3). Bij het ontwerpen van doelgericht over-

heidsbeleidd wordt deze pluralistische werkelijkheid teruggebracht tot één con-

structiee van de werkelijkheid die is verbonden met een discours. De totstandko-

mingg van beleidspraktijken is het resultaat van de institutionalisering van dit 

discours.. In beleidsvelden raken zodoende constructies van de omgeving met 

bijpassendee normen en middelen geïnstitutionaliseerd. Beleidsvelden delen die 

omgevingg verschillend in. In het vorige hoofdstuk is dit aan de hand van drie 

beleidsveldenn verduidelijkt. De watersystemen van het waterbeleid doorsnijden 

bijvoorbeeldd ten dele landschapstypen en natuurgebieden en ze doorsnijden 

zekerr de verdeling van stad en land. Het trekken van grenzen is een met beleids-

veldenn en specifieke probleemdefinities verbonden activiteit met politieke con-

sequenties.. Er zijn dus verschillende gebiedsindelingen - omgevingen - in 

beleidspraktijkenn geïnstitutionaliseerd. Bovendien zijn ook in praktijken buiten 

hett politieke svsteem constructies van de 'omgeving' geïnstitutionaliseerd. De 

omgevingg wordt zo in verschillende politieke en maatschappelijke praktijken 

verschillendd geconstrueerd. 

Inn het debat over provinciale omgevingsplanning staat de relatie tussen verschil-

lendee vormen van doelgerichte overheidsoptreden centraal. Dit debat gaat dus 

overr de confrontatie van het overheidshandelen vanuit verschillende construc-

tiess van de omgeving. De constatering dat met de toenemende dynamiek en dif-

ferentiatiee die effecten op specifieke 'plaatsen' steeds vaker met elkaar botsen 



CONTOURENN VAN EEN REFLEXIEF DEBAT 

geldtt daarbij als uitgangspunt. Met de praktijktheoretische invalshoek wordt dui-

delijkk dat dit argument is gebaseerd op het idee van een absolute ruimte. Dit idee 

functioneertt als middel om de effecten van verschillende beleidspraktijken op 

plaatsenn met elkaar te confronteren. Vanuit het idee van de absolute ruimte 

wordtt zo duidelijk dat het handelen binnen verschillende beleidspraktijken con-

flicteertt of elkaar niet versterkt. In die zin heeft het idee van de absolute ruimte 

duss een belangrijke rol. Vanuit de praktijktheoretische stellingname bekritiseer 

ikk echter tegelijkertijd de conclusie dat er dus omgevingsplannen moeten 

komen.. Het argument dat er één omgeving is als gezamenlijk object is onvol-

doendee als argument om de noodzaak hiervan te rechtvaardigen. Vanuit het rela-

tievee ruimtebegrip wordt immers duidelijk dat de overheid niet in de absolute 

ruimtee kan ingrijpen maar dat die ruimte eerst moet worden geconstrueerd. 

Kreukelss (1995: 63) constateert dan ook "dat het (..) niet realistisch is door middel 

vann ruimtelijke planning een integrale beleidsafstemming na te streven, waarin 

uiteindelijkk elke beleidsdimensie evenwichtig is vertegenwoordigd". 

Omgevingsplanningg zal als praktijk - net als de ruimtelijke ordening - verbon-

denn raken met een specifieke constructie van de omgeving. De manier waarop 

ditt gebeurt heeft politieke consequenties. Die consequenties - en dat was het 

eerstee criterium voor een reflexieve argumentatie - moeten in beeld komen. Dit 

betekentt geen afwijzing van de wenselijkheid van omgevingsplannen. Het impli-

ceertt wel dat die wenselijkheid als resultaat van een discours moet worden 

besproken.. Met dit discours wordt de 'omgeving' als samenhangend beleidsob-

jectt geconstrueerd met alle politieke effecten van dien. 

HETT O M G E V I N G S D I S C O U R S 

Dee constructie van de omgeving als gezamenlijk object van verschillende 

beleidsveldenn vond gelijktijdig met de groeiende aandacht voor provinciale 

omgevingsplanningg aan het einde van de jaren tachtig in de wetenschappelijke 

literatuurr plaats. Verschillende auteurs introduceerden toen vrijwel gelijktijdig 

dee begrippen omgevingsbeleid en omgevingsplanning.6 In de milieukunde pleit-

tee Glasbergen in meerdere publicaties voor een integrale omgevingsplanning. In 

zijnn oratie (1989: 15) constateerde hij dat er ten aanzien van de omgeving meer-

deree concurrerende kaders zijn waardoor geen integrale afweging van belangen 

tenn aanzien van de 'omgeving' plaatsvindt. Samen met Kuijpers concludeerde hij 

inn een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat dat de planning van de grote 

waterenn en de gebiedsgerichte projecten een indicatie zijn van de ontwikkeling 

naarr een stelsel van integrale omgevingsplanning (Kuijpers &. Glasbergen 1990: 

119).. Ook andere milieukundigen presenteerden aan het einde van de jaren tach-

tigg de omgeving als object van overheidsbeleid. Bouwer (1989: 14) meende bij-

voorbeeldd dat binnen het ruimtelijk beleid de milieudoelstelling aan belang zou 

moetenn winnen. Hij pleitte voor een ruimtelijk beleid dat het milieu als richtlijn 

neemt.. Daartoe zou de afstemming van het ruimtelijk beleid op het milieubeleid 

moetenn worden verbeterd. Bouwer stelde dat een 'omgevingsplan' op termijn 

eenn goede optie lijkt . 



Opp hetzelfde moment werd het begrip omgevingsplanning ook in de planologie 

geïntroduceerd.. Hierbij werd naar de in paragraaf 5.4 geschetste afstemmings-

pretentiess van de ruimtelijke ordening verwezen. Faludi (1988: 28) pleitte bij-

voorbeeldd voor gebruik van het begrip omgevingsplanning als koepelbegrip. 

"Hett formele object is het handelen van de overheid met betrekking tot de omge-

ving.. Vroeger werd dit ruimtelijke ordening genoemd. Ruimtelijke planning was 

dee voorbereiding ervan. In het algemene spraakgebruik valt milieubescherming 

daarr echter buiten. Omgevingsplanning is juist een koepelbegrip voor zowel 

ruimtelijkee - als ook milieuplanning." Mastop (1991: 10) omschreef het ruimte-

lij kk beleid als "al het beleid met betrekking tot het gebruik, het beheer en de 

inrichtingg van de fysieke leefomgeving". Hij voegde hieraan toe dat de term 

omgevingsbeleidd de lading van de definitie beter dekt. Kort na deze publicaties 

werdd de term omgevingsbeleid met het Actieplan Gebiedsgericht Milieubeleid in 

hett beleid geïntroduceerde De Bond voor Nederlandse Planologen stelde een 

Werkgroepp Omgevingsplanning in en over dit onderwerp zijn verschillende con-

gressenn georganiseerd (NIROV 1994; Schwarz &. Voogd 1997). Het gebruik van 

hett begrip omgevingsbeleid werd bij de overheid en in verschillende disciplines 

gemeengoed. . 

Mett de begrippen omgevingsbeleid en omgevingsplanning wordt zonder uitzon-

deringg benadrukt dat verschillend overheidsbeleid betrekking heeft op één en 

hetzelfdee gebied. Verschillende beleidspraktijken hebben dus een gezamenlijk 

beleidsobjectt - de omgeving. Daarom hangen ook de beleidsproblemen en oplos-

singenn met elkaar samen. De samenhang van beleidsvelden wordt dus berede-

neerdd vanuit de aard van de problemen. Aan deze argumentatie ligt zoals in de 

vorigee paragraaf bleek een absoluut ruimtebegrip ten grondslag. Dat ruimte-

begripp is als uitgangspunt voor doelgericht overheidsingrijpen bekritiseerd. 

Vanuitt een constructivistische invalshoek is geconstateerd dat 'de' omgeving 

waarinn de overheid ingrijpt niet absoluut is maar door betrokkenen in praktijken 

wordtt geconstrueerd (Hajer 1995: 16). Bovendien is vanuit de praktijktheorie van 

Giddenss verduidelijkt dat deze werkelijkheidsconstructies geïnstitutionaliseerd 

rakenn in praktijken. Vanuit een relatief ruimtebegrip wordt zo duidelijk dat 

beleidspraktijkenn hun 'eigen' ruimte hebben. De omgeving als gezamenlijk 

objectt van verschillende beleidspraktijken is met andere woorden een construc-

tiee die in praktijken tot stand is gekomen. De samenhang van beleidsproblemen 

iss dan ook een geconstrueerde samenhang. Die samenhang is derhalve geen gel-

digg argument in een pleidooi voor omgevingsplanning maar vraagt zelf om een 

argumentatie.. Het is geen verklarende maar een te verklaren variabele. Een ana-

lysee van pleidooien voor omgevingsbeleid vergt dus een verklaring voor de con-

structiee van de omgeving als gezamenlijk object en richt de aandacht op de poli-

tiekee effecten die dit heeft. 

Dee constructie van de omgeving als gezamenlijk object van overheidsbeleid is 

hett resultaat van een argumentatief proces. Dit proces kan met een discoursana-

lytischee invalshoek worden bestudeerd. Ik heb daartoe in Deel I Hajers discours-

theoriee geschetst. Hajer bleek een discours te omschrijven als een samenhangend 
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geheell  van ideeën, concepten en categorieën die zijn ontstaan, gewijzigd of her-

bevestigdd in een verzameling praktijken en waarmee betekenis wordt gegeven 

aann de fysieke en sociale werkelijkheid (Hajer 1995: 44). De omgeving als object 

vann verschillende beleidsvelden is in deze termen een categorie die andere cate-

gorieënn - ruimte, milieu en water - als beleidsobjecten vervangt. Deze categorie 

iss verbonden met andere ideeën en concepten die samen onderdeel uitmaken van 

eenn discours. De introductie van de omgeving als beleidsobject is dus het resul-

taatt van een discours - het omgevingsdiscours - dat in praktijken tot stand is 

gekomen.. Dit discours structureert het denken van steeds meer actoren over de 

eenheidd van verschillende beleidsvelden en wordt - zoals zal blijken - gesteund 

doorr een discourscoalitie. De richtinggevende story-line is de constatering dat 'al 

hett beleid betrekking heeft op één en hetzelfde gebied'. Vanuit het omgevings-

discourss valt op dat men in betrokken beleidspraktijken zeer verschillende werk-

wijzenn heeft en slecht samenwerkt. Het discours wordt onderstreept met voor-

beeldenn - emblemen - van een gebrekkige samenhang in beleid. Voorbeelden van 

dezee emblemen zijn de strikte milieuregels in stedelijke gebieden, de afgifte van 

bouwvergunningenn als er geen milieuvergunning is afgegeven en de aanleg van 

woonwijkenn in stiltegebieden. Met een verwijzing naar de successen van de 

ROM-projectenn wordt onderstreept dat de omgevingsproblematiek een organisa-

torischee problematiek is. De emblemen en het ROM-beleid als spraakmakende 

oplossingg structureren het denken van betrokkenen en maken de aard van de 

omgevingsproblematiekk als organisatorische problematiek duidelijk. 

Hett omgevingsdiscours wijst niet alleen op problemen maar brengt ook voor de 

handd liggende oplossingen onder de aandacht. Vanuit dit discours wordt bena-

druktt dat het bestaan van afzonderlijke planningstelsels eigenlijk ongewenst is. 

Al ss logisch alternatief liggen gezamenlijke beleidspraktijken voor de hand. 

Hierbijj  wordt benadrukt dat het omgevingsbeleid gebiedsgericht moet zijn. De 

implicatiee van het omgevingsdiscours is dus dat vanuit een zorg over de gebrek-

kigee eenheid van het omgevingsbeleid de aandacht als het ware vanzelf richt op 

voorstellenn voor nieuwe en naar men verwacht effectievere beleidspraktijken. 

Hett valt hierbij ten eerste op dat ten aanzien van zeer veel beleidsvelden al jaren 

eenn slechte beleidssamenhang wordt gesignaleerd. Dit is eerder een algemeen 

probleemm van de organiserende overheid, dan een specifiek probleem van het 

omgevingsbeleid.. Met het omgevingsdiscours krijgt echter alleen de slechte 

samenhangg van beleid ten aanzien van gebieden aandacht. Ten tweede wordt 

duidelijkk dat vanuit dit discours weinig aandacht bestaat voor de grenzen van het 

overheidsoptreden.. Er wordt niet verwezen naar de negatieve ervaringen met 

planmatigee coördinatie uit de jaren zeventig en er wordt geen aandacht besteed 

aann de herordening van de staat ten opzichte van de maatschappij. Het omge-

vingsdiscourss ondergraaft bijvoorbeeld de geloofwaardigheid van auteurs die 

verwijzenn naar de lessen over planmatig overheidsoptreden. Niet voor niets 

bleekk dat slechts Kreukels (1995) naar de oude planningtheorie verwijst maar dat 

zijnn bijdrage weinig gehoor krijgt. Bepaalde problemen en oplossingen komen 

mett het omgevingsdiscours met andere woorden in beeld terwijl de geloofwaar-

digheidd van andere juist vermindert. Deze politieke effecten van het omgevings-



discourss en de manier waarop die effecten door de coalitie achter dit discours 

wordenn ingezet moeten bij een argumentatie over omgevingsplanning aandacht 

krijgen. . 

DEE P O L I T I E K V A N HET P R O V I N C I A L E DEBAT 

Hett debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid gaat vanuit het 

inn de vorige paragraaf geschetste perspectief over de institutionalisering van het 

omgevingsdiscours.. Dit debat bleek inmiddels in alle provincies te worden 

gevoerd.. De afzonderlijke debatten hebben een verschillend verloop en verschil-

lendee uitkomsten. De karakteristieken van de gevoerde debatten vertonen echter 

grotee overeenkomsten. Het is bovendien om praktische redenen onmogelijk alle 

debattenn uitvoerig afzonderlijk te analyseren. Daarom bespreek ik in deze para-

graaff  het provinciale debat als één geheel. Er valt dan vanuit een discoursanalyti-

schee invalshoek in de eerste plaats op dat met name provinciale bestuurders, pro-

vincialee ambtenaren en wetenschappers aan het debat deelnemen. Het debat 

blijk tt bovendien vooral gericht op de oude 'ruimtelijk relevante beleidssectoren' 

-- de velden van het inrichtingsbeleid (Kreukels 1995: 64). Van een koppeling met 

hett maatschappelijk veld en met gelijksoortige debatten buiten de provincies is 

nauwelijkss sprake. Deze typering van de 'discursieve ruimte' van het debat sluit 

aann bij de organisatorische invalshoek. Diegenen die wel bij het debat zijn be-

trokkenn wijzen vaak naar de omgeving als beleidsobject. Dit gegeven dat verschil-

lendee actoren met verschillende bedoelingen in dezelfde termen spreken onder-

streeptt één van de kenmerken van discoursen - dat ze de opvattingen van verschil-

lendee betrokkenen met zeer verschillende bedoelingen kunnen verenigen. Het 

intuïtievee gevoel van het absolute ruimtebegrip dat er één ruimte is krijgt zo brede 

steun.. Een discoursanalyse kan de redenen voor deze steun verhelderen. 

Dee uitgangspunten voor een discoursanalyse zijn in Deel I geschetst. In navol-

gingg van Hajer (1995: 58-68) is daar benadrukt dat een analyse van discoursen in 

eenn politieke context aandacht moet besteden aan het strategisch opereren van 

actoren.. Politiek wordt opgevat als een strijd om discursieve hegemonie waarbij 

betrokkenenn trachten steun te vinden voor hun constructie van de werkelijkheid 

(ibid:: 59). Hajer operationaliseerde die gedachte met het concept van de dis-

courscoalitie.. Dit concept onderstreept dat discoursen worden gesteund door 

doelgerichtee coalities maar dat discoursen tegelijkertijd die coalities en hun 

belangenn constitueren (ibid: 58). Het begrip discourscoalitie sluit zo aan bij 

Giddens'' uitgangspunt van de 'duality of structure'. Als het provinciale debat 

vanuitt deze invalshoek wordt bestudeerd dan is de logische eerste vraag welke 

actorenn deel uitmaken van de discourscoalitie achter het 'omgevingsdiscours' en 

watt hun posities zijn. Een eerste antwoord op die vraag is dat het omgevingsdis-

courss steun vindt bij provinciale bestuurders, ambtelijke managers, medewer-

kerss ruimtelijke beleid, milieubeleid en waterbeleid en milieukundige, juridische 

enn planologische wetenschappers. Elk van deze groepen heeft vanuit eigen posi-

tiess eigen redenen voor deze steun. Met een analyse van deze posities worden de 

politiekee effecten van het omgevingsdiscours verduidelijkt. 
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Inn de eerste plaats valt op dat een groot aantal provinciale bestuurders wijst op 

dee 'omgeving' als gezamenlijk beleidsobject van verschillende beleidspraktijken 

(Dee Boer 1992: 26; De Zeeuw 1994 en 1996). Die steun vanuit het provinciale 

bestuurr heeft ten eerste te maken met het collegiale bestuur van het College van 

Gedeputeerdee Staten. De noodzaak voor een gezamenlijk optreden en het besef 

vann de verantwoordelijkheid voor een samenhangend beleid is in deze staats-

rechtelijkee regeling van het provinciaal bestuur ingebed. De noodzaak voor een 

gezamenlijkk beleid wordt de laatste jaren echter versterkt door een andere factor 

-- de discussie over de Provincie Nieuwe Stijl ( IPO 1993). Bij die discussie staat de 

identiteitt van het provinciaal bestuur als middenbestuur in de Nederlandse gede-

centraliseerdee eenheidsstaat ter discussie. Vanuit de alom gevoelde behoefte om 

hett opereren van de provincies duidelijker te profileren wordt gezocht naar taken 

diee bij uitstek bij de provincies liggen. Vrijwel zonder uitzondering is in dat 

kaderr gewezen op de provinciale rol in het omgevingsbeleid (De Boer 1992: 22; 

Siepell  1998: 45). Een profilering van die rol vraagt echter wel om een duidelijk en 

effectieff  beleid. De pleidooien voor omgevingsplannen zijn in dat kader te begrij-

pen.. Niet voor niets bleek in paragraaf 6.1 dat de discussie over de Provincie 

Nieuwee Stijl opkwam aan het begin van de jaren negentig - het moment waarop 

ookk het omgevingsdiscours ontstond. Met omgevingsplannen wordt het aantal 

plannenn verminderd en wordt de duidelijkheid van het beleid vergroot. Dit 

beleidd kan vervolgens middels heldere afspraken beter worden uitgevoerd, zo 

meentt men. Omgevingsplannen worden met andere woorden door sommige 

bestuurderss gezien als middel bij uitstek om de rol van de provinciale overheid te 

profileren. . 

Hett omgevingsdiscours wordt niet alleen binnen het provinciale bestuur ge-

steund.. Ook verschillende groepen uit de ambtelijke dienst maken deel uit van 

dee discourscoalitie. Ten eerste gaat dit om verschillende ambtelijke managers. Zij 

wordenn als eerste geconfronteerd met de nadelige gevolgen van concrete cultuur-

verschillenn tussen beleidsonderdelen. Zij staan voor de opgave om de gebrekkige 

samenwerkingg tussen medewerkers van verschillende beleidsdiensten op te los-

sen.. Het besef van de organisatorische noodzaak van een betere beleidsafstem-

mingg is bij hen dus groot. Verder wordt het omgevingsdiscours door medewer-

kerss van verschillende beleidsvelden gesteund. De ruimtelijke ordenaars zien de 

positiee van de ruimtelijke ordening sinds het begin van de jaren tachtig steeds 

onderr druk liggen en zoeken na het afscheid van de volkshuisvesting als strategi-

schee coalitiepartner een nieuwe bondgenoot. Zij hebben zich sinds lang met een 

omvattendee en gebiedsdekkende afweging van divers beleid ten aanzien van de 

ruimtee verbonden en willen zo'n afstemmingsbeleid behouden. De omgevings-

planningg vervult die wens. Ook medewerkers voor milieubeleid en waterbeleid 

makenn deel uit van de discourscoalitie. Zij willen middels het omgevingsplan 

meerr invloed krijgen op de 'lastige' ruimtelijke ordening. Zij bepleiten middels 

dee omgevingsplanning dus een groene ruimtelijke ordening. Binnen de provin-

cialee beleidsorganisatie wordt het omgevingsdiscours dus gesteund door een 

gevarieerdee coalitie met diverse belangen en posities. 
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Inn het vorige hoofdstuk is al gebleken dat het omgevingsdiscours zijn oorsprong 

heeftt in de wetenschappelijke wereld. De argumenten in de wetenschappelijke 

discipliness lopen gelijk op met de bovengenoemde argumenten in de praktijk. 

Dee steun vanuit de juridische wereld sluit aan bij de argumenten van bestuurders 

enn managers. De eenheid van het overheidsbeleid geldt voor hen als noodzakelij-

kee vooronderstelling. De steun vanuit de planologische en milieukundige wereld 

iss verbonden met de opstelling van de betrokken professies. De ruimtelijke orde-

naarss hebben zich vanouds met een omvattende aanpak van gebieden verbonden. 

Diee rol - die in het sector-facetmodel geformaliseerd werd - kwam sindsdien 

echterr onder druk te staan. In de milieukunde wordt de noodzaak van een 

'groen'' inrichtingsbeleid onderstreept. In deze overeenkomsten komt de directe 

verbindingg tussen wetenschappelijke disciplines en praktijk tot uitdrukking. Elk 

vann de groepen maakt om verschillende redenen deel uit van de discourscoalitie 

achterr het omgevingsdiscours. De specifieke steun van de genoemde groepen in 

dee afzonderlijke provincies en de invloed van de discourscoalitie die het 'omge-

vingsdiscours'' steunt bepaalt in welke mate de institutionalisering van dit dis-

courss in de provinciale praktijken daadwerkelijk gestalte heeft gekregen. 

Mett deze typering van de discourscoalitie en de achterliggende bedoelingen 

wordtt duidelijk dat het omgevingsdiscours is verbonden met verschillende poli-

tiekee doeleinden. De institutionalisering van dit discours heeft dan ook verschil-

lendee politieke effecten. In de eerste plaats wordt met dit discours hernieuwde 

steunn gegeven aan de oude traditie van ruimtelijke ordening vanuit een absoluut 

ruimtebegrip.. Ten tweede betekent die steun impliciet een straffere provinciale 

regiee van de ruimtelijke ordening waardoor bevoegdheden van Rijk en gemeen-

tenn verschuiven. Ten derde betekent het dat de ruimtelijke ordening verbonden 

raaktt met de doeleinden van het milieubeleid en zo een groener karakter krijgt. 

Ikk loop deze effecten na. In de eerste plaats valt op dat met het omgevingsdis-

courss wordt gepleit voor een inrichtingsbeleid vanuit een absoluut ruimtebegrip. 

Daarmeee wordt de in paragraaf 5.4 geschetste oude aanpak van de op beleidsaf-

stemmingg gerichte ruimtelijke ordening gekopieerd. Opvallend genoeg was ech-

terr het laatste decennium deze op omvattende gebiedsplanning gerichte ruimte-

lijk ee ordening vanuit een absoluut ruimtebegrip juist in onmin geraakt. Als alter-

natieff  tekent zich zoals in paragraaf 5.7 bleek een ruimtelijke ontwikkelingsbeleid 

aff  dat vanuit het BV Nederland discours in dienst wordt gesteld van de positie van 

Nederlandd in de internationale economie. De pleidooien voor omgevingsplan-

ningg richten zich impliciet tegen deze alternatieve positionering van de ruimte-

lijk ee ordening. Met het omgevingsdiscours wordt dus eigenlijk getracht de oude 

opp afstemming gerichte ruimtelijke ordening te rehabiliteren. De hardnekkige 

steunn voor dit omvattende inrichtingsbeleid in de Nederlandse praktijk springt 

inn het oog. De gebrekkige aandacht voor de ervaringen met omvattende planning 

uitt de jaren zeventig is des te opvallender. Bovendien wordt er geen aandacht 

geschonkenn aan de argumenten van voorstanders van een alternatieve ruimtelij-

kee ordening. Beide constateringen onderstrepen het politieke karakter van het 

omgevingsdiscours s 
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Mett de cons ta te r ing dat het omgev ingsd iscours impl ic iet een eerherstel voor de 

' oude'' ru imte l i jke o rden ing be tekent is n iet alles gezegd. Het gebiedsger ichte 

inr icht ingsbele idd van de omgev ingsp lann ing kri jg t namel i jk wel een karakter dat 

afwijk tt van de oude ru imte l i jke orden ing. In de eerste plaats - en dat is het twee-

dee pol i t ieke effect - impl iceert de omgev ingsp lann ing een central isat ie van het 

ru imte l i jkee orden ingbe le id. In het vorige hoo fds tuk is gebleken dat de rol van de 

prov inc iee op de dr ie besproken bele idsvelden sterk verschi l t. Al s de dr ie p lan-

n ingste lse lss op het prov inc ia le niveau in elkaar w o r d en geschoven dan impl iceert 

datt feitelijk een he ro rden ing van ve rhoud ingen tussen overheden die vooral b in-

nenn de ru imte l i j ke o rden ing vergaande gevolgen kan hebben. Met een verwi jz ing 

naarr de successen van het ROM-beleid w o r dt i m m e rs - m e de met het oog op de 

prov inc ia lee prof i ler ing - een provinciaal in r ich t ingsbele id beple i t. Deze prov in-

cialee w e ns om een inr icht ingsbele id te voeren staat op gespannen voet m et de 

gedecent ra l iseerdee opzet van het ru imte l i jke p lann ingste lsel (Salet 1989; 1998). 

Datt pol i t ieke effect van de ins t i tu t iona l iser ing van het omgev ingsd iscours moet 

ookk expl ic ieter in het provincia le debat worden besproken. Een t w e e de verande-

r ingg - en dat is het derde pol i t ieke effect - is dat de omgev ingsp lann ing directer 

ve rbondenn zal zijn met de doe le inden van mi l ieube le id, na tuurbe le id en water-

beleid.. Aan de basis van deze verschuiv ing staat de cons ta te r ing dat de mi l ieu-

prob lemat iekk wezenl i jk andere eisen stelt aan de overhe id. Met het d iscours van 195 

ecologischee mode rn i se r i ng wordt daarom beple it om de inv loed van mi l ieuover-

wegingenn in andersoortige besluiten zoals bij de inrichting van de ruimte te ver-

groten.. Het omgevingsdiscours is dus een middel om milieuargumenten een rol 

tee laten spelen in de ruimtelijke ordening. Ook dat derde politieke effect moet 

expliciett worden besproken. 

Hett debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid richt zich dus 

samenvattendd op de afstemming van verschillende provinciale beleidspraktijken. 

Dee constatering dat er een omgevingsproblematiek 'is', leidde tot een pleidooi 

voorr gezamenlijke beleidspraktijken. De bijdragen aan het debat hebben - een 

aantall  uitzonderingen daargelaten - een organisatorische invalshoek en beperken 

zichh tot provinciale overheid. Opvallend genoeg staan concrete afstemmingspro-

blemenn echter vrijwel nooit aan de basis van de provinciale discussie. Vanuit een 

discoursanalytischee invalshoek is de steun voor het omgevingsdiscours dan ook 

anderss verklaard. Er werd duidelijk dat de voorstellen meer politieke redenen en 

implicatiess hebben dan de organisatorische argumenten doen vermoeden. Het 

provincialee debat biedt dan ook een goed voorbeeld van de manier waarop opvat-

tingenn over wat de werkelijkheid 'is' worden ingezet in politieke kwesties. Die 

effectenn zouden in het debat veel explicieter moeten worden besproken. Het 

debatt over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid schiet daarom tekort. 

Eenn provinciaal debat kan natuurlijk wel de noodzaak van de afstemming van 

beleidspraktijkenn centraal stellen maar zou een uitgebreider beeld moeten geven 

vann verschillende afstemmingsoplossingen en moet steeds ook de politieke 

effectenn van die oplossingen in beeld brengen. Er is dus een ander tvpe debat 

gewenstt met andere betrokkenen en - deels - op een andere plaats. Ik bekijk de 

contourenn van dat nog niet gevoerde debat in de resterende paragrafen van dit 
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hoofdstuk.. Een analyse van achtereenvolgens aanverwante debatten bij andere 

overheidsniveauss en van de ontwikkeling van maatschappelijke praktijken 

vormtt de opstap. 

7.55 AANVERWANTE DEBATTEN 

Inn de discussie over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid is de aan-

dachtt vrijwel exclusief op het functioneren van de provinciale overheid gericht. 

Bovendienn is de betrokkenheid van andere overheidsniveaus bij dit debat gering. 

Ditt geïsoleerde karakter van het provinciale debat is verbonden met de dominan-

tee organisatorische invalshoek. Bij Rijk en gemeenten worden echter opvallend 

genoegg vergelijkbare discussies gevoerd over de eenheid van het omgevingsbe-

leid.. De discussie bij het Rijk vormt een vervolg op eerdere pogingen om het 

samenspell  tussen het directoraat-generaal voor de Milieuhygiëne, de Rijks-

planologischee Dienst en andere onderdelen van de Rijksdienst te verbeteren (De 

Boerr 1995: 7-15; Urban 1996). Tegelijk is sinds het einde van de jaren tachtig een 

inhoudelijkee toenadering van verschillende beleidsvelden te zien. Deze ontwik-

kelingg resulteerde onder meer in het project Milieu en Ruimte. In dit project 

werdd vanaf 1995 getracht om een gezamenlijke nota Milieu en Ruimte op te stel-

1966 len. Bij het gemeentelijke beleid vallen initiatieven sinds het begin van de jaren 

negentigg op om de stedelijke ontwikkeling te verenigingen met de doelstellingen 

vann het milieubeleid (Tjallingii 1992). Met het oog op de lokale afstemming van 

hett beleid milieu en ruimte en aanverwante beleidsgebieden werd in 1993 het 

projectt Stad en Milieu gestart. Integrale omgevingsplannen spelen bij dit op een 

ecologischh verantwoorde stedelijke ontwikkeling gerichte project een belangrijke 

rol.. Een analyse van beide ontwikkelingen laat zien dat het provinciale debat 

impliciett deel uitmaakt van een bredere discussie over de rol van de overheid ten 

aanzienn van de omgeving. De contouren van die discussie worden duidelijker 

doorr een schets van de debatten bij Rijk en gemeenten. 

Hett besef dat overheidsbeleid eenheid moet vertonen krijgt zoals in paragraaf 5.4 

bleekk sinds de jaren zestig veel aandacht. De ontwikkeling van het milieubeleid 

veroorzaaktee speciale aandacht voor de relaties tussen milieubeleid en ruimtelij-

kee ordening (RARO 1982; 1983; 1985). Aan het einde van de jaren tachtig veran-

derdee deze aandacht van karakter. "Ruimtelijk en milieubeleid moeten sporen", 

zoo sprak de Vierde nota Extra.8 " Er kan veel worden bereikt wanneer beide 

terreinenn elkaar aanvullen. (..) De Vierde nota Extra richt zich op een verbrede 

afstemmingg waarbij ook het waterbeleid, het natuurbeleid en het landinrich-

tingsbeleidd betrokken is." In aanvulling op het afzonderlijke beleid werden daar-

omm voor een aantal gebieden van nationaal belang gezamenlijke ROM-projecten 

opgestartt (Cornelissen e.a. 1991; Glasbergen &. Driessen 1993). In lij n met de 

tevredenheidd over dat beleid ontstond midden jaren negentig een discussie over 

dee wenselijkheid van een gezamenlijke nota Milieu en Ruimte. De gangmaker 

achterr deze discussie was minister De Boer van het ministerie van VROM (De 

Boerr 1995; Vrakking e.a. 1998: 4). Zij was eerder als gedeputeerde in Noord-

Hollandd en als Commissaris van de Koningin in Drenthe de drijvende kracht 
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achterr pogingen aldaar om een provinciaal omgevingsplan op te stellen (De Boer 

1992:: 25-30). De overtuiging van De Boer dat milieu en ruimte gezamenlijk 

moetenn optrekken vond een vruchtbare bodem in het ministerie van VROM. 

Hett gezamenlijke optreden stond hier al langer in het vaandel. Die doelstelling 

werdd in 1996 bevestigd in het zogeheten 'Thuisproject' waarin de missie van 

VROMM werd omschreven als de 'integrale aanpak van het leefomgevingsbeleid'. 

Dee Boer introduceerde het idee om de Vijfd e nota voor de Ruimtelijke Ordening 

enn het vierde Nationaal Milieubeleidsplan te integreren begin 1995 op haar 

ministerie.. In november van dat jaar kondigde ze in de Tweede Kamer aan dat er 

eenn nota Milieu en Ruimte zou komen die een opstap moest vormen voor een 

geïntegreerdee nota voor de fysieke leefomgeving. De Kamer reageerde positief. 

Vanaff  het moment dat begin 1996 formeel werd gestart met het opstellen van de 

notaa begonnen echter de moeilijkheden. Er bestond in het algemeen onduidelijk-

heidd over de inhoud van de nota, de hoge werkdruk door een aantal gelijktijdige 

anderee beleidsproducten stond de werkzaamheden aan de nota in de weg en 

meerderee concepten werden door een ontevreden minister afgewezen (Vrakking 

e.a.. 1998: 4-8). Het valt vooral op dat de totstandkoming van de nota was opge-

zett als een project binnen het ministerie van VROM. Toen na de zomer van 1997 

werdd getracht de resultaten met de andere ministeries te bespreken ontstonden 

grotee moeilijkheden. Collega-ministers reageerden negatief en in het interdepar-

tementalee overleg werd ontevredenheid geuit over de inhoud en het gebrekkige 

vooroverleg.. Aangezien de uitwerking van de nota Milieu en Ruimte grote con-

sequentiess moest hebben voor andere ministeries die weinig echter coöperatief 

blekenn te zijn besloot minister De Boer eind 1997 af te zien van de publicatie van 

dee nota. In plaats daarvan werd aangekondigd dat in 1999 een Vijfd e nota over de 

Ruimtelijkee Ordening zou verschijnen. Deze nota zou worden gevolgd door een 

vierdee Nationaal Milieubeleidsplan. De gezamenlijke nota voor Milieu en 

Ruimtee leidde zo schipbreuk op de weerstanden bij andere ministeries. 

Dee discussie over de nota Milieu en Ruimte vertoont gelijkenissen met het pro-

vincialee debat. Het uitgangspunt was dat verschillende beleidsvelden één geza-

menlijkk object hebben - de kwaliteit van de leefomgeving (De Boer 1995: 12). 

Vanuitt dit uitgangpunt van het omgevingsdiscours werd geconstateerd dat de 

versnipperdee instrumenten gezamenlijk moeten worden ingezet. De keuze voor 

eenn nota Milieu en Ruimte leek dus net als het provinciale omgevingsplan een 

vanzelfsprekendee organisatorische aanpassing. Bij die keuze was echter weinig 

concretee aandacht voor de ontwikkeling van maatschappelijke praktijken. Het 

debatt was bovendien vrijwel exclusief gericht op het Rijk. De argumentatie voor 

dee nationale nota had met andere woorden ook een organisatorische invalshoek. 

Datt de keuze voor de nota Milieu en Ruimte impliciet ook politieke consequen-

tiess zou hebben gehad blijk t uit de reacties van de andere ministeries. Zij waren 

niett gediend van een nota Milieu en Ruimte en maakte de discussie tot inzet van 

eenn politieke confrontatie. Die ontwikkeling sluit aan bij een algemenere discus-

siee over het karakter van de ruimtelijke ordening die onder invloed van een 

tegendiscourss rond de BV Nederland lijk t te zijn ontstaan (par. 5.7).9 Er valt op 



datt het ministerie van Economische Zaken inmiddels een 'eigen' nota Ruimtelijk 

Economischh Beleid heeft uitgebracht waarin met een verwijzing naar een analvse 

vann de dynamiek van maatschappelijke praktijken een ander inrichtingsbeleid 

wordtt gepresenteerd.:L ' Alhoewel dus de aard van de discussie overeenkomsten 

vertoondee met het provinciale debat raakte de discussie bij het Rijk wel gepoliti-

seerd.111 Ook bij het Rijk is de achterliggende principiële discussie niet expliciet 

gevoerdd maar hier is de keuze ten minste wel als een politieke keuze opgevat. Die 

politiekee dimensie moet veel explicieter worden bediscussieerd voordat wordt 

gesleuteldd aan het ' instrumentarium' van het omgevingsbeleid. 

Naastt de ontwikkeling bij het Rijk valt ook het debat bij de gemeenten op. Met 

dee introductie van het duurzaamheidsbegrip in het Nationaal Milieubeleidsplan 

iss sinds het begin van de jaren negentig gestreefd naar de ontwikkeling van een 

Ecologischh Verantwoorde Stedelijke Ontwikkeling. Enerzijds werd in het kader 

vann het project Stad en Milieu getracht om de verschillende knelpunten in de 

bestaandee regelingen voor een gezamenlijke planvorming weg te nemen (Siraa 

e.a.. 1995: 388-389). De gemeenten kregen in dat kader een grotere beleidsruimte 

omm knelpunten in het leefmilieu integraal aan te pakken (Sturen op Niveau, 

1994).. Anderzijds worden methoden ontwikkeld om de gezamenlijke planvor-

mingg daadwerkelijk vorm te geven. Het aantal initiatieven op dit vlak is enorm 

(Tjallingiii  1992; Kassenaar 1994; Rijksplanologische Dienst 1994 en 1996b). Op 

gemeenteniveau,, wijkniveau en op het niveau van de dagelijkse leefomgeving 

wordenn voorstellen gedaan en integrale plannen gemaakt met een duurzaam 

karakter.. In vergelijking met het provinciale debat valt vooral op dat deze keuze 

niett als een organisatorische keuze wordt gerechtvaardigd. Er wordt op het loka-

lee niveau expliciet politiek stelling genomen voor de wenselijkheid van een 

'groen'' inrichtingsbeleid en beheer. Die keuze wordt door het Rijk gestimuleerd 

(Rijksplanologischee Dienst 1994 en 1996b). Er valt bovendien op dat de gekozen 

aanpakk grotendeels aansluit bij de bestaande gemeentelijke bevoegdheden. De 

bestemmingsplanbevoegdheidd en de bevoegdheid ten aanzien van milieuver-

gunningenn ligt immers veelal in één hand liggen. Voor zover dat niet het geval 

wass zijn expliciet debatten gevoerd over de bevoegdheidsverruiming van de 

lokalee overheid. Tot slot zijn bij het lokale omgevingsbeleid de onzekerheden 

veell  kleiner waardoor men beter omvattend en uitvoenngsgericht kan worden 

gewerkt.. De keuze voor een lokaal omgevingsbeleid en de argumentatie daarvoor 

lijk tt daarom goed te rechtvaardigen. 

Ookk buiten de provincies wordt dus gediscussieerd over de eenheid van het 

omgevingsbeleid.. De debatten bij Rijk en gemeenten die in dit kader worden 

gevoerdd hebben een verschillend karakter en verschillende uitkomsten. Het 

debatt bij de Rijksoverheid vertoont opvallende overeenkomsten met het provin-

cialee debat. Ook hier hadden argumenten oorspronkelijk een organisatorische 

invalshoek.. De inzet bij het Rijk werd uiteindelijk echter gedwarsboomd door de 

anderee ministeries die de wenselijkheid van de nota Milieu en Ruimte bekriti-

seerdenn vanuit bureaupolitieke overwegingen. Uiteindelijk is het inhoudelijke 

politiekee debat bij het Rijk over de ro! van de overheid ten aanzien van de omge-
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vingg hierbij (nog) niet expliciet gevoerd. Het politieke karakter van de vormge-

vingg van het beleidsinstrumentarium heeft bij de bepaling van de uitkomsten 

vann het debat echter wel een belangrijke rol gespeeld. Het gemeentelijke debat 

heeftt een andere karakter. Hier is een inhoudelijke keuze gemaakt voor een eco-

logischh verantwoorde ontwikkeling van steden. Het omgevingsplan is geen 

instrumentt om beleid op elkaar af te stemmen maar biedt een inhoudelijke inte-

gralee schets van de gewenste ontwikkeling. Die keuze sluit bovendien aan bij de 

bevoegdhedenn van de gemeenten en bij de geringere onzekerheid. Aan die voor-

waardee was bij de provincies nou juist niet voldaan. De debatten bij Rijk en ge-

meentenn laten zien dat er een algemener vraagstuk bestaat over de veranderende 

roll  van de overheid ten aanzien van de omgeving. Die vraag komt echter niet 

expliciett ter sprake doordat de debatten niet met elkaar worden verbonden. Een 

analysee van de ontwikkelingen van maatschappelijke praktijken verduidelijkt de 

noodzaakk van dat niet gevoerde debat over Overheid en Omgeving. 

N I E U W EE M A A T S C H A P P E L I J K E PRAKTIJKEN 

Dee maatschappij verandert snel. Nadat de als klassenmaatschappij gekarakteri-

seerdee samenleving lange tijd relatief statisch en uniform was, lijken veranderin-

genn elkaar de laatste decennia snel op te volgen. Enig scepsis ten aanzien van 

dezee beleving van dynamiek is vanzelfsprekend op zijn plaats aangezien de dage-

lijksee ervaring al snel het gevoel van verandering en niet van continuïteit bena-

drukt.. Desalniettemin is in hoofdstuk twee geconstateerd dat er verschillende 

indicatiess zijn dat het doorzetten van het moderniseringsproces tot fundamente-

lee veranderingen in de moderne maatschappij leidt. Verschillende spraakmaken-

dee theoretici bleken er op te wijzen dat de moderne industriële maatschappij van 

karakterr is veranderd. Castells (1996) signaleerde de opkomst van een netwerk-

maatschappij,, Giddens (1994) sprak over een posttraditionele maatschappij en 

Beekk (1992) typeert de nieuwe maatschappij als risicomaatschappij. Ik heb ge-

constateerdd dat de maatschappelijke veranderingen die aan deze verschuiving 

tenn grondslag liggen de oorzaak zijn van de tekortkomingen van het model van 

dee organiserende overheid. Dat model sluit namelijk niet meer aan bij de ken-

merkenn van de huidige maatschappij. Een adequate reactie houdt daarom reke-

ningg met de verandering van maatschappelijke praktijken. In het geval van het 

omgevingsbeleidd moet dan worden bekeken wat de ruimtelijke effecten zijn van 

maatschappelijkee veranderingen. Ik kan hier natuurlijk alleen een indicatie geven 

vann deze veranderingen. Zo'n indicatie is hier echter ook voldoende. Ik maak 

dezee analyse immers om te verduidelijken dat de maatschappelijke veranderin-

genn grote gevolgen hebben voor de ruimtelijkheid van maatschappelijke praktij-

kenn en daarmee voor het debat over het omgevingsbeleid. 

Inn hoofdstuk twee zijn de factoren die van invloed zijn op de maatschappelijke 

veranderingenn aan de hand van drie trefwoorden getypeerd - technologisering, 

globaliseringg en individualisering. Vooral de eerste twee processen hebben grote 

invloedd op de veranderende ruimtelijkheid van maatschappelijke praktijken. Door 

technologischee ontwikkelingen krimpt de wereld van mensen (Harvey 1989). 
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Dee auto brengt steeds meer dingen bij elkaar. De telefoon en recent het internet 

hebbenn andere maatschappelijke praktijken met zich meegebracht - bijvoorbeeld 

anderee manieren van zaken doen. In de virtuele stad van het internet zijn afstan-

denn geheel verdwenen (Graham &. Marvin 1996). Deze technologische ontwik-

kelingg gaat samen met een voortgaande schaalvergroting van de economie. 

Economischee markten die oorspronkelijk vooral een regionale en nationale 

schaall  hadden zijn mondiaal geworden. Handelsrelaties overspannen inmiddels 

dee gehele wereld. Deze ontwikkeling gaat gepaard met structuurveranderingen 

inn het productieproces. Bedrijven gaan op de mondiale markt anders opereren. 

Productenn worden steeds meer toegesneden op de eisen van individuele consu-

menten.. De productieseries nemen af. Tegelijkertijd concentreren bedrijven zich 

opp die dingen waar ze goed in zijn. Er vindt lokale specialisatie plaats in een 

steedss mondialere economie (Storper 1997). Bedrijven zijn veranderd van onder-

nemingenn met één vestiging naar schakels in een netwerk van meerdere onder-

lingg verbonden vestigingen met eigen verantwoordelijkheden (Harrison 1994: 

125-188).. Beide ontwikkelingen worden in Nederland nog versterkt door het 

grotee belang van de dienstensector in de economie. 

Dezee tendensen hebben grote gevolgen voor de ruimtelijkheid van de praktijken 

vann de Nederlandse maatschappij (Castells 1996: 396-429). Enerzijds komen 

dezee effecten tot uitdrukking in nieuwe ruimtelijke vormen. De ruimtelijkheid 

vann de Nederlandse industriële maatschappij werd getypeerd door de tegenstel-

lingg tussen stad en platteland. Steden werden opgevat als relatief autonome een-

hedenn waarbinnen ook het merendeel van de activiteiten plaats vindt. Nadat in 

hett midden van de eeuw de stad als analyse-eenheid was vervangen door het 

stadsgewestt wordt de laatste decennia geconstateerd dat de handelingspatronen 

vann mensen en bedrijven de grenzen van die gewesten veelvuldig overschrijden. 

Inn dat verband kunnen de stedelijke gebieden van Nederland ook worden gepre-

senteerdd als een urban field (Friedmann &. Mille r 1965), als polynucleaire stad 

(Lambooyy 1998), als multinodale stedelijke gebieden (Dieleman & Priemus 

1996).. Binnen deze stedelijke gebieden is de klassieke verhouding tussen cen-

trumm en periferie verdwenen. Door een continue verspreiding van stedelijke 

functiess en culturen over het oorspronkelijk platteland en door de sterk toegeno-

menn mobiliteit heeft centraliteit zijn klassieke betekenis verloren (Boyer 1995). 

Huishoudenss en bedrijven ontvluchten de oude steden steeds vaker en vestigen 

zichh in woningen en op bedrijfsterreinen in een groene omgeving die per auto 

goedd bereikbaar is. Traditionele centrumfuncties trokken zo steeds vaker naar de 

randenn van de oorspronkelijke steden die wel aan worden geduid als edge cities 

(Garreauu 1991)- Het aanzien van Nederland is met deze ontwikkeling inderdaad 

sterkk veranderd. Die ontwikkeling baart de overheid veel zorgen en geldt als 

startpuntt van menige beleidsnota. 

Dee maatschappelijke veranderingen hebben echter ook een ander effect gehad. 

Dee grondgebondenheid van maatschappelijke praktijken is de laatste decennia 

namelijkk sterk afgenomen. In de industriële maatschappij waren plaats en 

afstandd belangrijke structurerende factoren van maatschappelijke praktijken. 
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Bedrijvenn investeerden in fabrieksvestigingen en mensen woonden hun leven 

langg in steden en zelfs wijken. Wonen en werken vonden in eikaars omgeving 

plaats.. In het auto- en informatietijdperk zijn mensen minder aan fysieke beper-

kingenn gebonden. Dit zal zich in de toekomst met de voortgaande iCT-revolutie 

verderr verminderen. Met de nieuwe technologie wordt de uitwisseling van infor-

matiee over grotere afstanden veel gemakkelijker. Keuzes in New York kunnen 

invloedd hebben in Amsterdam. Directe contacten blijven in deze steeds mondia-

leree wereld zeker van belang maar de rol van deze face-to -face contacten is veran-

derdd (Kloosterman 1997) Locatie is voor netwerkbedrijven die in een wereld-

marktt opereren een minder cruciale factor geworden. Zeker in de dienstenecono-

miee zijn bedrijven veel minder aan specifieke plaatsen gebonden. Zelfs de tuin-

bouww hoeft door technologische ontwikkelingen geen grondgebonden activiteit 

meerr te zijn. Bedrijven zijn met andere woorden in toenemende mate footloose. 

Dee structurerende werking van afstand en plaats is sterk verminderd. De ruimte-

lijkheidd van de praktijken van de huidige maatschappij is anders dan de ruimte-

lijkheidd van de industriële maatschappij (Castells 1996). 

Dee veranderende ruimtelijkheid van maatschappelijke praktijken heeft grote 

gevolgenn voor het optreden van de overheid. Waar maatschappelijke ontwikke-

lingenn namelijk enerzijds een groeiende invloed van de overheid lijken te vragen, 

daarr worden anderzijds de mogelijkheden van de overheid om sturend op te 

tredenn door de afnemende grondgebondenheid van maatschappelijke praktijken 

kleinerr (Kreukels 1993:10). Steeds meer ontwikkelingen onttrekken zich in de 

mondialee wereld aan de invloed van de nationale overheid ( W RR 1998). De 

mogelijkhedenn om via de regulering van het ruimtegebruik in te grijpen in de 

maatschappijj  worden steeds kleiner. Door deze ontwikkelingen zijn de moge-

lijkhedenn voor een succesvol gebiedsgericht beleid de laatste decennia sterk afge-

nomen.. De ruimtelijke ordening kampt al enige rijd met de gevolgen van die ont-

wikkeling.. Donner (1996: 6) constateert in dit verband dat het ruimtelijke plan-

ningsstelsell  een kanaliserende functie heeft zo lang de te sturen ontwikkelingen 

nogg sterk grondgebonden zijn en een overwegend nationaal karakter hebben. 

Daarr waar grondgebruik slechts de neerslag is van omvattender veranderingen 

enn ontwikkelingen is kanalisering daarvan via ruimtelijke planning echter niet 

meerr mogelijk. Door de verandering van de maatschappelijke praktijken biedt de 

planningg van het grondgebruik dus minder mogelijkheden voor maatschappelij-

kee sturing (Gans 1968: 61; Salet 1994:13). Ondanks de groeiende wens naar 

inrichtingsmaatregelenn van de overheid verliest het gebiedsgerichte overheids-

optredenn hierdoor steeds meer haar zeggingskracht. Die ontwikkeling - die mede 

aann de basis lag van de veranderingen in de ruimtelijke ordening - moet in het 

debatt over omgevingsplanning als uitgangspunt gelden. 

Dezee houtkoolschets laat zien dat de ontwikkeling van maatschappelijke praktij-

kenn grote ruimtelijke gevolgen heeft. Door deze veranderingen gaat Nederland er 

enerzijdss anders uitzien en worden de mogelijkheden voor de overheid om mid-

delss de regeling van het grondgebruik dit veranderende uiterlijk van Nederland 

tee beïnvloeden tegelijkertijd kleiner. Terwijl zo de wens van de overheid om 



ordenendd op te treden ten aanzien van het ruimtegebruik groeit nemen de moge-

lijkhedenn daartoe af. ïn hoofdstuk vijf bleek dat die ontwikkeling de laatste 

decenniaa leidde tot een groeiende onvrede met het functioneren van het 

Nederlandsee ruimtelijke beleid. De verantwoordelijke beleidsorganisaries kregen 

zwaree kritiek te verduren, raakten in een identiteitscrisis en wijzigden in reactie 

hunn strategie. Ruimtelijke ordening veranderde van een omvattend afwregingsbe-

leidd ten aanzien van het ruimtegebruik van heel Nederland in een selectief uit-

voeringsgerichtt inrichtingsbeleid. Recent wordt bovendien van verschillende 

kantenn bepleit om die verandering door te zetten en de ruimtelijke ordening om 

tee vormen tot een gericht ontwikkelingsbeleid (Donner 1996; Salet 1996c: 11-17; 

Kreukelss 1995; W RR 1998). Desalniettemin wordt met de pleidooien voor het 

omgevingsbeleidd op verschillende overheidsniveaus - net als zoals in paragraaf 

5.77 bleek bij het reguliere ruimtelijke ordening - teruggegrepen op de beleidsvor-

mingg vanuit het ruimtelijke perspectief De ervaringen met ruimtelijke ordening 

wordenn hierbij niet besproken. De veranderingen van maatschappelijke praktij-

kenn en de gevolgen voor de mogelijkheden van een gebiedsgericht beleid krijgen 

ookk nauwelijks aandacht. De organisatorische argumentatie over provinciale 

omgevingsplanningg schiet daarom tekort. Een afdoende argumentatie over nieu-

wee praktijken voor het omgevingsbeleid zou moeten beginnen bij een analyse 

vann maatschappelijke praktijken. Vanuit die analyse kunnen dan uitspraken 

wordenn gedaan over de veranderde rol van de overheid ten aanzien van de omge-

vingg in onze maatschappij. Met een schets van de contouren van deze reflexieve 

argumentatiee sluit ik af. 

7.77 OVERHEID EN OMGEVING 

Hett debat over provinciale omgevingsplanning is een intrigerend debat. In dit 

debatt kiezen verschillende provincies enthousiast voor provinciale omgevings-

plannen.. Slechte ervaringen met omvattende gebiedsplanning uit de streekplan-

praktijkk van de jaren zeventig komen niet ter sprake. Lessen uit de planningtheorie 

krijgenn geen aandacht. Vanuit een opvallend optimisme wordt de overtuiging uit-

gedragenn dat omvattende plannen tot een goede uitvoering van het provinciale 

omgevingsbeleidd zullen leiden. Alhoewel deze keuze vanuit de provinciale 

beleidspraktijkenn wellicht logisch lijkt , voldoet de eenzijdige organisatorische 

argumentatiee die er aan ten grondslag ligt niet. De problematiek van de eenheid 

vann het omgevingsbeleid wordt daarmee vanuit de bestaandee provinciale beleids-

praktijkenn slechts als instrumenteringsvraagstuk bekeken. De oude kritiek op het 

bestuurscentrismee blijk t dus nog steeds actueel (Den Hoed, e.a. 1983). Ten onrech-

tee wordt geen rekening gehouden met de oude conclusie dat omvattende plannen 

niett kunnen worden uitgevoerd. Ten onrechte komen belangrijke politieke aspec-

tenn van de keuze voor een provinciaal omgevingsplan niet ter sprake. Aanver-

wantee debatten op andere overheidsniveaus krijgen geen aandacht. De ontwikke-

lingg van maatschappelijke praktijken wordt niet besproken. De keuze voor het 

omgevingsplann heeft meer implicaties dan men zich in de formele argumentatie 

-- in ieder geval openlijk - realiseert. Ik pleit daarom voor een heropening van het 

provincialee debat zodat deze consequenties expliciet kunnen worden besproken. 
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Hett uitgangspunt voor mijn reactie op het provinciale debat is dat de organisato-

rischee argumentatie tekort schiet. Vanuit de organisatorische blik komt de aard 

vann de afstemmingsproblematiek van het omgevingsbeleid niet goed in beeld. 

Dee verschillende beleidsvelden van dit omgevingsbeleid zijn door de institutio-

naliseringg van discoursen ontstaan. Door de toenemende complexiteit van de 

huidigee maatschappij raakten maatschappelijke processen steeds meer met elkaar 

vervlochten.. De noodzaak om maatregelen van verschillende organisaties bin-

nenn en buiten het politieke systeem op elkaar af te stemmen groeide daardoor 

sterkt.. Tegelijkertijd namen echter de mogelijkheden daartoe door de conse-

quentiess van de maatschappelijke modernisering af. Al in de jaren zeventig werd 

geconstateerdd dat het coördinatieprobleem in deze situatie principieel onoplos-

baarr is (Scharpf 1973). Dit betekent niet dat er geen omgevingsplannen moeten 

komen.. Aan de vraag hoe een samenhangend omgevingsbeleid moet worden 

gecreëerdd gaat echter de vraag vooraf waarom deze samenhang wordt bepleit en 

mett welke politieke consequenties. Die constatering bood ook het uitgangspunt 

voorr de in Deel I uitgewerkte voorwaarden voor een debat over nieuwe beleids-

praktijken.. Volgens deze voorwaarden moet omgevingsplanning worden beke-

kenn als een praktijk die het resultaat is van een omgevingsdiscours. Met dit dis-

courss wordt een wereld met omgevingsproblemen geconstrueerd; de politieke 

effectenn van dit discours moeten expliciet worden besproken; naast de proble-

menn binnen beleidspraktijken moet het debat aandacht besteden aan de ontwik-

kelingg van maatschappelijke praktijken; en in plaats van een noodzakelijk over-

heidsoptredenn te veronderstellen moet de argumentatie de eigen rol van de over-

heidd ten aanzien van de omgeving ter discussie stellen. Een debat dat aan deze 

eisenn voldoet is reflexief genoemd omdat het begint bij een bezinning op de 

eigenn positie van de overheid in de maatschappij en op het discours van waaruit 

diee positie wordt besproken. In dit hoofdstuk zijn de contouren van zo'n debat 

geschetst. . 

Volgenss de eerste voorwaarde voor een reflexieve argumentatie over nieuwe 

beleidspraktijkenn moet omgevingsplanning worden bekeken als een praktijk die 

ontstaatt door de constructie van de omgeving als beleidsobject (1). Pleidooien 

voorr omgevingsplanning zijn dus pogingen om een omgevingsdiscours te insti-

tutionaliseren.. Volgens de tweede voorwaarde voor een reflexieve argumentatie 

overr nieuwe beleidspraktijken moeten de politieke consequenties van dit dis-

courss expliciet worden besproken (2). Deze consequenties zijn in dit hoofdstuk 

geschetst.. Ten eerste bleek dat het omgevingsdiscours een hernieuwde steun 

betekendee voor de oude traditie van ruimtelijke ordening vanuit het absolute 

ruimtebegrip.. Het omgevingsdiscours impliceert dat recente pleidooien voor een 

ontwikkelingsgerichtee ruimtelijke ordening minder vanzelfsprekend worden. De 

vraagg of ruimtelijke planning een specifiek inrichtingsbeleid moet zijn in dienst 

vann de BV Nederland of een algemene beleidsafstemming van verschillend beleid 

tenn aanzien van de ruimte moet expliciet wrorden besproken. Ten tweede bleek 

datt het omgevingsdiscours een straffere provinciale regie van de ruimtelijke orde-

ningg betekende. Niet voor niets volgden de pleidooien voor omgevingsplanning 

opp het provinciale kerntakendebat. Met de introductie van omgevingsplannen 
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wordenn de afzonderlijke planningstelsels voor ruimte, water en milieu in ieder 

gevall  op het provinciale niveau in elkaar geschoven. De ordeningsgrondslag van 

dezee planningstelsels en daarmee de provinciale rol op de beleidsvelden verschilt 

echterr sterk. Ook de vraag of die rol met de totstandkoming van omgevingsplan-

nenn moet veranderen moet in een reflexief debat expliciet worden besproken. 

Tenn derde bleek dat het omgevingsdiscours impliceert dat het Nederlandse 

inrichtingsbeleidd een groener karakter krijgt. Deze drie politieke effecten van het 

omgevingsdiscourss worden in een reflexief discours besproken. 

Volgenss de derde voorwaarde voor een afdoende argumentatie over nieuwe 

beleidspraktijkenn moet aandacht worden besteed aan de veranderingen van de 

maatschappelijkee praktijken die de overheid wil beïnvloeden (3). In Deel I is 

immerss geconstateerd dat de kenmerken van deze maatschappelijke praktijken 

medee het succes van het overheidsbeleid bepalen. Een eerste analyse maakte dui-

delijkk dat de gebrekkige eenheid van het provinciale omgevingsbeleid mede het 

gevolgg is van de verandering van maatschappelijke praktijken. Door de toene-

mendee spreiding van maatschappelijke activiteiten lijk t de wenselijkheid van 

overheidsmaatregelenn groter te worden terwijl tegelijkertijd de mogelijkheden 

voorr dit ingrijpen verminderen. Deze ontwikkeling moet bij een reflexief debat 
2044 expliciet worden besproken. Na deze drie voorwaarden komt tot slot de vierde 

voorwaardee voor een afdoende debat over omgevingsplanning in beeld (4). De 

geplaatstee kanttekeningen leiden namelijk - op de beleidsvelden van het omge-

vingsbeleidd waar de verhoudingen tussen overheid en samenleving de laatste 

decenniaa opvallend genoeg niet structureel zijn veranderd - tot een discussie 

overr de rol van de overheid ten aanzien van de omgeving in de huidige maat-

schappij.. Zo'n debat wordt in de afzonderlijke organisatorische debatten op ver-

schillendee overheidsniveaus niet gevoerd. Aangezien deze debatten betrekking 

hebbenn op hetzelfde onderwerp en het resultaat zijn van hetzelfde probleem 

moetenn ze in samenhang worden gevoerd. Het leidt tot een gezamenlijk debat 

overr rol van de overheid ten aanzien van de omgeving in de veranderende maat-

schappij.. Verschillende initiatieven tot zo'n debat hebben vooralsnog geen ver-

volgg gekregen (Salet 1996c; Kreukels 1995; Donner 1996; W RR 1998). Alleen als 

ookk aan deze vierde voorwaarde wordt voldaan dan is de keuze voor omgevings-

planningg gebaseerd op een afdoende reflexief debat. 

Mett dit hoofdstuk komen zo de voorwaarden voor een reflexieve argumentatie 

overr provinciale omgevingsplannen in beeld. Deze voorwaarden impliceren niet 

datt de organisatorische problemen van de provinciale overheid onbelangrijk zijn. 

Inn het dagelijkse leven van de medewerkers van de provinciale beleidsdiensten 

zijnn het concrete obstakels die het succesvolle doelgerichte opereren van de over-

heidd in vergaande mate kunnen belemmeren. De oplossing van die problemen 

wordtt natuurlijk van harte gesteund. Men moet hierbij echter wel de verschillen-

dee gevolgen die deze oplossingen hebben in het oog houden. Natuurlijk hoeft de 

provincialee overheid niet bij elke aanpassing binnen de provinciale beleidsdienst 

eenn reflexieve argumentatie te geven. De vraag of dit nodig is moet echter wel 

steedss worden gesteld. Er zijn organisatorische oplossingen - dagelijks overleg, 
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rapportage,, advies - die geen vergaande gevolgen hebben en waar dus een orga-

nisatorischee argumentatie voldoet. Andere oplossingen zijn echter ook mogelijk. 

Hierr valt in eerste instantie het Gelderse initiatief van een gezamenlijke omge-

vingsrapportagevingsrapportage op (Bekhuis e.a. 1999). Een andere mogelijkheid is dat - naar 

analogiee van het initiatief van de Nieuwe Kaart van Nederland en de zogenaamde 

ARCAM-kaartt - de inrichtingsmaatregelen van verschillende beleidsdiensten op 

eenn centraal te administreren provinciale kaart worden gezet zodat beleidsdien-

stenn van eikaars plannen afweten. Er zijn zo verschillende organisatorische 

mogelijkhedenn die niet allemaal om een reflexieve argumentatie vragen. Zodra 

echterr wordt gesleuteld aan de rol en de bevoegdheden van de overheid in de 

maatschappijj  - bijvoorbeeld door een wijziging van planningpraktijken die in 

hett recht zijn ingebed en zijn verbonden met de ordening tussen staat en samen-

levingg - dan is zo'n argumentatie vereist. 

Dee hier gestelde eisen aan de discussie over omgevingsplanning zijn niet gering. 

Dee tekortkomingen van een gebiedsgericht inrichtingsbeleid worden reeds lan-

gerr gesignaleerd en er wordt ook al langer gepleit voor een fundamentele bezin-

ningg op de praktijken van het ruimtelijk beleid in Nederland. De recente voor-

zettenn van de W RR (1998) voor een fundamentele discussie over de toekomst van 

hett ruimtelijke planningstelsel hebben zo'n debat niet op gang gebracht. De 205 

Rijksplanologischee Dienst (1996a) bleek zelfde bestaande regeling bij het project 

PlanningstelselPlanningstelsel in Bestuurlijk Perspectief vanuit een argumentatie die overigens 

niett aan de eisen voor een reflexief debat voldoet op hoofdlijnen te steunen. In de 

provincialee praktijk waren tot slot zowel in de literatuur als in de praktijk vrijwel 

geenn aanzetten tot een fundamenteler debat. Er lijk t met andere woorden geen 

grotee bereidheid te bestaan voor een herbezinning op de rol van de overheid ten 

aanzienn van de omgeving. Het omgevingsdiscours draagt daaraan slechts bij. De 

vooruitzichtenn voor een reflexief debat zijn wat dat betreft dan ook somber. Deze 

situatiee is mede het gevolg van een aantal structuurkenmerken van de huidige 

overheid.. De debatten over de vormgeving van beleidsinstrumenten worden 

voorall  gevoerd door beleidsdiensten die zelf met deze instrumenten moeten 

werken.. Zij zullen hun eigen positie niet graag ter discussie willen stellen in een 

reflexieff  debat. Het pleidooi voor een reflexieve argumentatie betekent dan ook 

datt anderen die rol op zich moeten nemen. Er kunnen bovendien organisatori-

schee voorwaarden worden geschapen die de kans dat reflexieve debatten ont-

staann vergroten. In het volgende hoofdstuk zal ik daarom na het trekken van een 

aantall  conclusies ingaan op veranderingen die een bijdrage kunnen leveren aan 

dee totstandkoming van een reflexiever overheidsoptreden. 
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NOTEN N 

Inn de marxistische literatuur wordt naast het absolute en relatieve ruimtebegrip 

ookk een relationeel ruimtebegrip als bijzondere vorm van het relatieve ruimtebe-

gripp onderscheiden (Harvey 1972: 328; Harvey 1973: 13; De Pater 1984: 286-292). 

Hett onderscheid tussen het relatieve en relationele ruimtebegrip wordt echter 

onvoldoendee duidelijk (Smith 1984: i67n). 
:: Afstanden worden opgevat als absolute afstanden en regio's worden beschouwd 

alss een a priori aanwezige eenheid waarin uiteenlopende verschijnselen zijn 

geplaatstt (De Pater 1984: 224). 

'' Lefebvre (1991) spreekt over de sociale 'productie' van de ruimte. 
44 Deze strijd stond in de neomarxistische geografie centraal (Harvey 1973). Soja 

(1989)) spreekt in dit verband over de 'control over the social production of 

space'. . 

">> In hoofdstuk vijf werd overigens duidelijk dat de ruimtelijke ordening niet per 

definitiee is verbonden met het absolute ruimtebegrip. Dat geldt alleen voor die 

ruimtelijkee ordening die het tot zijn taak rekent om als een 'neutrale' afstem-

mingspraktijkk alle maatregelen met betrekking tot gebieden op elkaar af te stem-

2066 men. 
hh Ook anderen wezen - zonder het omgevingsbegrip - op de ruimtelijke eenheid 

vann het object van diverse beleidsvelden (Arkesteijn e.a. 1985; Urselmann 1988; 

Hiddingg & Kleefmann 1989). 

Tweedee Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21896, nrs.1-2: 14. 
88 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21879, nrs.1-2: 116-117. 
44 De groeiende kritiek is in opvallende tegenspraak met de door de Rijksplano-

logischee Dienst uitgesproken tevredenheid over de hoofdlijnen van het ruimte-

lijk ee planningstelsel in het project Planningstelsel in Bestuurlijk Perspectief 

(Mastopp 1995; Rijksplanologische Dienst 1996a; Glasbergen 1996). 
100 De discussie over de toekomst van het compacte-stad beleid die nog in het kader 

vann de Vijfd e nota over de Ruimtelijke Ordening moet worden gevoerd is hier 

zeerr interessant. Het is geen toeval dat dit beleid voortkomt uit het stad-land dis-

courss dat - zo bleek in paragraaf 5.3 ten grondslag lag aan de totstandkoming 

vann de praktijken van het ruimtelijke beleid. 
111 Het uitgangspunt van de ministeriële verantwoordelijkheid - als tegenhanger 

vann het provinciale collegiale bestuur - is daar zeker debet aan geweest. 


