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REFLEXJJ V I T £ I T EN O V E R H E I D S B E L E I D 

88 REFLEXIVITEIT EN OVERHEIDSBELEID 

Dee Nederlandse overheid heeft zich in de twintigste eeuw ontwikkeld tot natio-

nalee probleemoplosser. De ontwikkeling van deze 'organiserende' overheid werd 

beheerstt door de gedachte dat eenmaal ontdekte maatschappelijke problemen 

vragenn om een oplossing van de overheid. Op grond van wetenschappelijk 

onderzoekk werd de problematiek juist gedefinieerd en werden de oorzaken 

achterhaald.. Vervolgens stelde de overheid een samenhangend beleid op met 

onderlingg afgestemde beleidsinstrumenten. Een succesvolle inzet van die 

instrumentenn zou dan tot oplossing van de problemen leiden. Met deze gedach-

tegangg werd een organisatorische blik op het overheidsoptreden dominant. 

Verschillendee maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er echter voor dat het 

optredenn van de organiserende overheid vanuit de organisatorische blik niet 

goedd meer werkt. Maatschappelijke praktijken onttrekken zich steeds meer aan 

dee beheersing van de overheid. Pogingen om de steeds dynamischere en gediffe-

rentieerderee wereld toch te beheersen leidden tot een wildgroei van beleidsprak-

tijken.. De samenhang van deze praktijken lijk t meer dan eens zoek. Dat pro-

bleemm doet zich ook voor bij het provinciale omgevingsbeleid. Opvallend genoeg 

grijptt de overheid bij de aanpak van dit probleem terug op een oude oplossing 209 

-- omvattende planning - die eerder al tekort schoot. Die constatering resulteerde 

inn de vraagstelling van dit boek: hoe moeten de pleidooien voor provinciale omge-

vingsplannenvingsplannen als antwoord op de tekortkomingen van het provinciale omgevings-

beleidbeleid in de huidige gedifferentieerde en dynamische maatschappij worden beoor-

deeld?deeld? In dit afsluitende hoofdstuk geef ik antwoord op deze vraag. 

Bijj  de beantwoording van de vraagstelling is een onderscheid gemaakt tussen 

tweee deelvragen. In Deel I stond de eerste deelvraag centraal: aan welke voor-

waardenwaarden moet een argumentatie over nieuwe beleidspraktijken in de huidige gedif-

ferentieerdeferentieerde en dynamische maatschappij voldoen? Bij de beantwoording van 

dezee vraag werd duidelijk dat een eenzijdige organisatorische invalshoek tekort 

schiet.. Een argumentatie over nieuwe beleidspraktijken moet ook vanuit een 

aanvullendee institutionele blik worden ingezet. Een argumentatie die aan die 

voorwaardenn voldoet is reflexief genoemd. Deze algemene positionering ten 

aanzienn van de overheid in de huidige maatschappij vormde het uitgangspunt bij 

dee beantwoording van de tweede deelvraag: hoe kan het debat over de eenheid 

vanvan het provinciale omgevingsbeleid vanuit deze voorwaarden worden beoor-

deeld?deeld? De aandacht werd nu gericht op een concreet debat over nieuwe beleids-

praktijkenn - het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid. 

Inn dit debat bleek de wenselijkheid van provinciale omgevingsplannen vooral 

vanuitt de positie van de provinciale beleidsdiensten te worden besproken. 

Voorstellenn voor de aanpassing van de praktijken van het provinciale omgevings-

beleidd werden zowel in de provinciale praktijk als in de wetenschappelijke litera-

tuurr beargumenteerd vanuit een organisatorische invalshoek. Belangrijke conse-

quentiess van de keuze voor nieuwe provinciale beleidspraktijken kwamen niet in 

beeld.. De argumentaties in het debat schieten derhalve tekort. In reactie heb ik 



daaromm de contouren van een alternatief reflexief debat geschetst. Daarmee is de 

beantwoordingg van de vraagstelling afgerond. Ik zet de antwoorden op een rij . 

Ditt laatste hoofdstuk beslaat zeven paragrafen. In paragraaf 8.1 vat ik de nood-

zaakk van een reflexieve argumentatie samen. Vervolgens concludeer ik in para-

graaff  8.2 dat het debat over provinciale omgevingsplanning niet aan deze nood-

zaakk voldoet. Het debat wordt gedomineerd door een organisatorische invals-

hoek.. Die constatering lijk t eerder regel dan uitzondering te zijn. In paragraaf 8.3 

vatt ik vanuit de praktijktheoretische invalshoek mijn reactie op het debat samen. 

Inn paragraaf 8.4 constateer ik dat de wens tot omvattende gebiedsgerichte plan-

ningg een constante is in het Nederlandse overheidsbeleid. Er wordt bekeken 

waaromm die steun in Nederland zo hardnekkig is. Vervolgens bekijkt paragraaf 

8.55 bij wijze van toegift de mogelijkheid om het reflexieve karakter van argu-

mentatiess over beleidspraktijken te vergroten. In paragraaf 8.6 constateer ik dat 

hett wetenschappelijk onderzoek in potentie kan bijdragen aan een verhoging van 

dee reflexiviteit van argumentaties over beleidspraktijken. De wetenschappelijke 

bijdragenn aan het debat over provinciale omgevingsplanning hadden echter in 

hoofdzaakk een eenzijdige organisatorische invalshoek. Er wordt bekeken wat 

hiervann structurele oorzaken zijn en hoe die kunnen worden beïnvloed. In para-

graaff  8.7 sluit ik af met een samenvattende typering van de perspectieven van 

hett ontwerpen en het ontstaan als invalshoeken op de overheid. 

8.11 N O O D Z A A K V A N EEN REFLEXIEVE A R G U M E N T A T I E 

Dee uitbouw van de overheid in de twintigste eeuw werd beheerst door een klaar-

blijkelij kk voor de hand liggende redeneerlijn. Het uitgangspunt van deze rede-

neerlijnn is dat er maatschappelijke problemen zijn. Het is de taak van de overheid 

omm deze problemen op te lossen. Naturalistisch onderzoek toont eerst de aard 

vann deze problemen aan. De overheid kiest vervolgens bijpassende instrumenten 

diee worden vormgegeven in een samenhangend beleid. De uitvoering van dit 

beleidd leidt tot probleemoplossing. Het oplossen van maatschappelijke proble-

menn is in deze visie dus de kern van het optreden van de overheid. De overheid 

heeftt in lij n met deze veronderstellingen in de loop van de twintigste eeuw-

steedss meer taken op zich genomen. Het vermogen om maatschappelijke proble-

menn aan te pakken gaf het optreden van deze organiserende overheid legitimi-

teit.. Steeds leidde de signalering van maatschappelijke problemen tot een reactie. 

Naarr aanleiding van onderzoek volgde de instelling van beleidspraktijken van 

waaruitt wordt ingegrepen in de externe wereld. Deze beleidspraktijken waren 

geordendd in beleidsvelden die werden beheerd door overheidsdiensten. In de 

loopp van de eeuw zijn zo afzonderlijke besluitvormingsstructuren ontstaan die 

zijnn gericht op de oplossing van verschillende maatschappelijke problemen. 

Dee uitbouw van de organiserende overheid was gebaseerd op de veronderstellin-

genn van de orthodoxe consensus in de sociale theorie. Volgens de functionalisti-

schee invalshoek van deze consensus heeft het politiek systeem de functie van het 

oplossenn van maatschappelijke problemen. De aard van die problemen kan vol-



R E F L E X I V f T E f TT EN O V E R H E I D S B E L E I D 

genss het naturalistische uitgangspunt van de orthodoxe consensus met objectief 

wetenschappelijkk onderzoek worden bepaald. Met dat onderzoek worden de cau-

salee relaties achter maatschappelijke problemen achterhaald. Zo wordt eerst het 

probleemm 'juist' gedefinieerd en worden vervolgens oplossingen gekozen. Die 

oplossingenn worden vertaald in instrumenten waarmee de oorzaken van de pro-

blemenn worden weggenomen. Planning kreeg hierbij een centrale plaats als alge-

meenn toepasbaar superieur instrument. Bij toepassing van dit instrument wordt 

geabstraheerdd van de historische situatie. Een verdere veronderstelling was dat 

hett optreden van de organiserende overheid aldus tot vooruitgang zou leiden. De 

overheidd werd op grond van deze uitgangspunten van de orthodoxe consensus 

opgevatt als doelgerichte organisatie. Het functioneren van deze organisatie werd 

beredeneerdd vanuit een organisatorische blik. 

Dee uitgangspunten van de orthodoxe consensus sluiten aan bij de kenmerken 

vann de relatief uniforme en statische verzuilde maatschappij. Het optreden van 

dee overheid vanuit een eenzijdige organisatorische blik functioneerde tot de 

jarenn zestig dan ook aardig. De maatschappij is de laatste decennia echter steeds 

snellerr veranderd. Door de toenemende maatschappelijke differentiatie werd het 

moeilijkerr om overeenstemming te bereiken over de aard van maatschappelijke 

problemenn en van de gewenste oplossingen. De grote-groepen benadering van 211 

dee functionalistische en naturalistische wetenschap bood geen ware kennis meer 

overr deze gedifferentieerde maatschappij maar schetste slechts de grootste geme-

nee deler. Wetenschappelijke kennis vormde zodoende een steeds minder goed 

uitgangspuntt voor het optreden van de overheid. Bovenden nam de autonomie 

vann het maatschappelijk systeem toe. Actoren gingen zich vaker calculerend 

opstellenn ten aanzien van de regelingen van de overheid. Het steeds mondialere 

economischee systeem onttrok zich aan de invloed van de nationale overheid. 

Tegelijkertijdd raakten processen meer met elkaar verbonden. Daar kwam bij dat 

dee milieuproblematiek de aard van de maatschappelijke problematiek ingewik-

kelderr maakte. De complexere maatschappelijke problemen vergden een gede-

tailleerderee sturing terwijl de mogelijkheden voor overheidssturing afnamen. De 

organiserendee overheid raakte in de problemen. Het optreden vanuit de eenzijdi-

gee organisatorische blik paste niet meer bij de kenmerken van veranderende 

maatschappij. . 

Oorspronkelijkk werden de problemen van de organiserende overheid als organi-

satorischee problemen bekeken. Er werden organisatorische oplossingen aange-

dragen.. Overheidsplannen, interdepartementale coördinatiecommissies, coördi-

nerendee bewindslieden en procedures voor overleg en inspraak moesten de 

samenhangg van het overheidsbeleid verbeteren. Het tij bleek met deze oplossin-

genn moeilijk te keren. Vanuit de praktijktheorie wordt duidelijk dat dit komt 

doordatt de problemen van de organiserende overheid vanuit een organisatori-

schee invalshoek niet volledig in beeld komen. Een aanvullende institutionele 

invalshoekk laat zien dat de afstemmingsproblemen een inherent onderdeel vor-

menn van de tekortkomingen van de organiserende overheid in de huidige maat-

schappij.. Planning bleek vanuit de institutionele blik geen een neutraal instru-
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mentt te zijn dat kan worden ingezet bij de oplossing van om het even welk pro-

bleem.. Het was een geïnstitutionaliseerde praktijk die is verbonden met een spe-

cifiekee definiëring van maatschappelijke problemen die aansloot bij de positie 

vann sommige actoren. Mogelijkheden om steun te vinden voor die definities zijn 

inn de gedifferentieerdere en dynamischer maatschappij afgebrokkeld. Het bete-

kendee dat de kansen voor de overheid om maatschappelijke problemen op te los-

senn kleiner werden. Het probleem van de organiserende overheid is datbeleids-

praktijkenn niet meer passen bij de kenmerken van maatschappelijke praktijken. 

Dezee praktijktheoretische stellingname geldt als uitgangspunt voor een reactie 

opp de problemen van de organiserende overheid. Het oplossen van maatschappe-

lijk ee problemen is weliswaar nog steeds een belangrijke drijfveer voor de over-

heidd maar argumentaties over het functioneren van deze overheid mogen niet tot 

hett effectief oplossen van vooraf gegeven problemen worden beperkt. Vanuit de 

praktijktheoretischh invalshoek is de overheid niet alleen een organisatie die als 

middell  dient bij het bereiken van beleidsdoelen maar is ook een historisch 

gegroeidee institutie waarmee gedrag tot stand is gekomen en in stand wordt 

gehouden.. De mate waarin dat doelgerichte gedrag succesvol kan zijn hangt 

medee af van de kenmerken van maatschappelijke praktijken. Argumentaties over 

2122 het optreden van de organiserende overheid moeten daarom aandacht besteden 

aann de ontwikkeling van beleidspraktijken en maatschappelijke praktijken. Ze 

moetenn in beeld brengen hoe binnen beide praktijken gedrag geïnstitutionali-

seerdd raakt. Reacties op de problemen van de organiserende overheid moeten 

duss vanuit een aanvullende institutionele blik worden gegeven. Deze stellingna-

mee is uitgewerkt in een aantal criteria voor een afdoende argumentatie over 

nieuwee beleidspraktijken. Zo'n argumentatie moet beleid en planning bekijken 

alss een praktijk die is verbonden met een specifieke constructie van de werkelijk-

heid;; moet laten zien welke politieke consequenties die constructie heeft; moet 

dee relatie met maatschappelijke praktijken bespreken; en moet vanuit deze 

onderwerpenn de eigen positie van de overheid bij maatschappelijke problemen 

terr discussie stellen. Een argumentatie die aan deze voorwaarden voldoet, is 

reflexieff  genoemd omdat het een reflectie op de eigen positie van de overheid 

impliceert. . 

Vanuitt deze analyse zijn de reacties op de problemen van de organiserende over-

heidd in de nieuwe planningtheorie nagelopen. Deze theorie bleek verschillende 

antwoordenn te geven. Pleidooien voor een interactieve overheid krijgen veel 

steun.. Daarnaast wordt vanuit het institutionele planningbegrip gepleit voor een 

herordeningg van de verhoudingen tussen overheid en maatschappij. Vanuit het 

perspectieff  van planning als overtuiging wordt benadrukt dat de overheid plan-

nenn kan inzetten om maatschappelijke partijen achter zich te scharen. Het is 

gebruikelijkk om de overheid vanuit één van deze perspectieven tegemoet te 

treden.. Ik heb een andere aanpak bepleit. Het beginpunt was dat de overheid niet 

moett worden opgevat als de centrale probleemoplosser van de maatschappij. In 

dee huidige gedifferentieerde en dynamische maatschappij is de kans klein dat de 

overheidd daartoe voldoende steun krijgt. Dit betekent niet dat de overheid zich 
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niett moet inzetten voor de aanpak van problemen. Het betekent wel dat de over-

heidd zich vanuit een besef van de eigen positie moeten bezinnen op de eigen rol 

bijj  maatschappelijk problemen. In aansluiting bij de criteria voor een reflexieve 

argumentatiee moet de overheid zich bij aanpassingen van beleidspraktijken niet 

alleenn richten op de eigen beleidspraktijken maar ook steeds oog hebben voor 

veranderingenn in maatschappelijke praktijken. De overheid zal daarbij moeten 

bekijkenn hoe gedrag in beleidspraktijken en maatschappelijke praktijken geïnsti-

tutionaliseerdd raakt en moet bezien hoe dat kan worden doorbroken. Er moet 

wordenn bekeken hoe de voorstellen hierin veranderingen brengen en welke poli-

tiekee gevolgen dit heeft. Het impliceert een argumentatie waarbij de verschillen-

dee perspectieven uit de planningtheorie bij elkaar wrorden gebracht. Alleen met 

zo'nn reflexieve argumentatie mag de overheid op termijn voldoende steun ver-

wachten.. Met die constatering is de eerste deelvraag van dit boek beantwoord. 

D O M I N A N T I EE VAN DE ORGANISATORISCHE BLIK 

Vanuitt deze uitgangspunten is het debat over de eenheid van het provinciale 

omgevingsbeleidd bestudeerd - een concreet debat waarin het functioneren van 

dee organiserende overheid ter discussie staat. In dit debat wordt gediscussieerd 

overr de samenhang van verschillend provinciaal beleid met betrekking tot de 

omgeving.. De aandacht voor deze samenhang volgde op de wettelijke regeling 

vann de planning van het milieubeleid en waterbeheer aan het einde van de jaren 

tachtig.. Daarmee ontstonden naast het planningstelsel voor de ruimtelijke orde-

ningg twee andere planningstelsels waarin uitspraken worden gedaan met betrek-

kingg tot gebieden. Bovendien zijn er andere beleidsmaatregelen maatregelen met 

betrekkingg tot de omgeving. In de wetenschappelijke literatuur ontstond naar 

aanleidingg van die constatering een debat over de eenheid van het omgevingsbe-

leid.. Dat debat werd rond 1990 opgepakt in de provinciale praktijk. In het debat 

wordtt geconstateerd dat de aanwezigheid van verschillende beleidsstelsels de 

mogelijkheidd om de samenhangende omgevingsproblematiek op te lossen in de 

wegg staat. Om die reden wordt bepleit om aan deze beleidsstelsels te sleutelen. 

Hett provinciale omgevingsplan krijgt hierbij veel aandacht. In verschillende pro-

vinciess - Noord-Holland, Drenthe, Limburg, Groningen en Flevoland - is beslo-

tenn de bestaande strategische provinciale plannen door zo'n omgevingsplan te 

vervangen.. In vrijwel alle overige provincies is of wordt een gezamenlijk koepel-

plann opgesteld. Bij de uitwerking van deze plannen krijgen integrale projecten 

eenn belangrijke rol toebedacht. Deze ontwikkeling krijgt steun in de weten-

schappelijkee literatuur. 

Aann de basis van de bijdragen aan het provinciale debat staat vrijwel zonder uit-

zonderingg de constatering dat de verschillende beleidsvelden betrekking hebben 

opp een gezamenlijk object - de omgeving - en derhalve in samenhang moeten 

wordenn benaderd. Het uitgangspunt is dat er geen sprake is van afzonderlijke 

ruimtelijkee problemen, milieuproblemen en waterproblemen. Deze problemen 

vormenn allen een onderdeel van een samenhangende omgevingsproblematiek. 

Dezee constatering leidt tot de stellingname dat het diverse beleid in samenhang 



moett worden vormgegeven. Er wordt geconstateerd dat dat ten onrechte niet 

gebeurt.. De gefragmenteerde organisatie van de probleemoplossing wordt aange-

wezenn als oorzaak van het gebrekkige vermogen van de overheid om de samen-

hangendee omgevingsproblematiek op te lossen. Als er andere - betere - instru-

mentenn worden ingezet dan is dat wel mogelijk. Het sleutelen aan het instru-

mentariumm van het omgevingsbeleid moet er dus voor zorgen dat de omgevings-

problematiekk door de overheid wordt opgelost. De gebrekkige eenheid van het 

provincialee omgevingsbeleid wordt zo gezien als een organisatorisch probleem. 

Hett richtinggevende voorbeeld dat deze interpretatie van de problematiek als 

organisatorischee problematiek ondersteunt is het ROM-beleid. Het succes van dat 

beleidd onderstreept volgens velen dat een andere organisatie van de probleem-

oplossingg tot betere resultaten zal leiden. De voorstellen voor nieuwe beleids-

praktijkenn waarin integrale plannen centraal staan zijn het resultaat van die 

gedachtegang.. In een omvattend gebiedsgericht plan kunnen duidelijke keuzen 

wordenn gemaakt. Het grote aantal plannen wordt verminderd. Door de duide-

lijk ee keuzes zal ook de uitvoering van het omgevingsplan goed kunnen plaats-

vinden.. Omgevingsplanning leidt zo tot een betere oplossing van de omgevings-

problematiek. . 

Mett deze redeneerlijn lijk t op het eerste gezicht weinig mis. Er is inderdaad een 

groott aantal provinciale plannen. In verschillende plannen worden verschillende 

keuzenn gemaakt die toch op elkaar moeten worden afgestemd. Ze hebben 

immerss betrekking op dezelfde gebieden. Met de successen van het ROM-beleid 

inn het achterhoofd lijken de pleidooien voor integrale omgevingsplanning dan 

ookk voor de hand te liggen. Desalniettemin heb ik de organisatorische argumen-

tatiee van het debat bekritiseerd. Vanuit deze invalshoek verdwijnt een relevant 

deell  van het functioneren van overheid en beleid buiten beeld. De argumentatie 

houdtt geen rekening met oude planningtheoretische lessen over de onmogelijk-

heidd van de uitvoering van omvattende gebiedsgerichte planning. Die lessen 

makenn duidelijk dat het afstemmingsprobleem in principe onoplosbaar is. De 

samenhangg van beleidsproblemen is niet voldoende als reden voor omvattende 

planning.. Die redenen komen slechts in beeld wanneer planning als praktijk 

wordtt onderzocht. Ten onrechte gebeurt dit niet. Er wordt niet duidelijk hoe en 

waaromm de omgeving als samenhangend beleidsobject is geconstrueerd. Ook de 

politiekee effecten van deze constructie krijgen geen aandacht. Er wordt geen aan-

dachtt besteed aan aanverwante debatten bij Rijk en gemeenten. En er wordt geen 

aandachtt besteed aan de ontwikkeling van maatschappelijke praktijken. Het 

debatt voldoet dus niet aan de uitgewerkte criteria voor een reflexieve argumenta-

tie.. Dit betekent niet dat er geen omgevingsplannen moeten komen. Het bete-

kentt wel dat de keuze hiervoor een aanvullende argumentatie vergt. 

DEE P R A K T I J K T H E O R E T I S C H E REACTIE 

Vanuitt een praktijktheoretische invalshoek wordt geconstateerd dat de gebrekki-

gee eenheid van het omgevingsbeleid het gevolg is van de tekortkomingen van de 

organiserendee overheid in de huidige maatschappij. Deze overheid heeft vanuit 
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eenn eenzijdige organisatorische blik steeds problemen gesignaleerd en van oplos-

singenn voorzien. Vanuit een realistische werkelijkheidsopvatting werd veronder-

steldd dat deze beleidsreacties waren gebaseerd op een juiste beschrijving van 

maatschappelijkee problemen. De overheid zou die problemen met instrumenten 

kunnenn oplossen door in te grijpen in de extern gedachte wereld. Planning werd 

dann opgevat als zo'n instrument in handen van de overheid. De tekortkomingen 

vann deze uitgangspunten zijn vanuit de praktijktheoretische invalshoek geschetst. 

Aann de totstandkoming van beleidspraktijken gaat de constructie van beleidspro-

blemenn vooraf. Deze constructie vindt in een discursieve strijd tussen verschil-

lendee discourscoalities met eigen doelen en posities plaats. Dominante discour-

senn worden na sluiting van zo'n controverse vertaald in bijpassende praktijken. 

Beleidspraktijkenn zijn zo het resultaat van de institutionalisering van discoursen. 

Opp deze manier zijn in de loop der jaren verschillende beleidsstelsels als samen-

hangendee beleidspraktijken ontstaan waarin specifieke definities van maatschap-

pelijkee problemen zijn vastgelegd en bijpassende vormen van dominantie en 

legitimatiee zijn bevestigd. De provinciale praktijken van het milieubeleid, water-

beleidd en ruimtelijke beleid zijn het resultaat van dat proces. De verschillende 

vormenn van strategische provinciale planning - streekplanning, provinciale 

milieubeleidsplanningg en de provinciale planning van het waterbeheer - maken 

deell  uit van deze beleidsstelsels. Het zijn geen neutraal instrument in handen 

vann de overheid waarmee de wereld kan worden georganiseerd. Het zijn prak-

tijkenn waarin verschillende constructies van de werkelijkheid zijn geïnstitutio-

naliseerd. . 

Vanuitt deze praktijktheoretische uitgangspunten is de provinciale planning ten 

aanzienn van het Hollands Noorderkwartier bekeken. Elk van de planningpraktij-

kenn bleek een eigen inbedding te hebben. In deze praktijken waren verschillende 

denkkaders,, normen en middelen geïnstitutionaliseerd. Er werd duidelijk dat de 

beleidsmedewerkerr van ruimtelijke ordening een andere wereld ziet dan de 

beleidsmedewerkerss voor milieubeheer of waterbeheer. Het Noorderkwartier 

wordtt binnen elk van de beleidsvelden - als watersysteem, als afwisseling van 

stadd en land, of als verstoord ecosysteem - verschillend geconstrueerd en deze 

beleidsveldenn hebben elk een eigen cultuur. Naast deze constructie van het 

Noorderkwartierr in beleidspraktijken wordt het gebied bovendien in maatschap-

pelijkee praktijken geconstrueerd. De differentiatie van deze constructies is de 

laatstee decennia enorm toegenomen. Met het wegvallen van mechanismen om 

maatschappelijkee diversiteit te stroomlijnen, met de toenemende dynamiek van 

dee Nederlandse maatschappij en met de toenemende complexiteit van beleids-

problemenn werden de groeiende verschillen tussen wrerkelijkheidsconstructies in 

beleidspraktijkenn en maatschappelijke praktijken een probleem. Die ontwikke-

lingg ligt ten grondslag aan het debat over de eenheid van het omgevingsbeleid. 

Ikk heb dit provinciale debat vanuit het praktijktheoretische perspectief op plan-

ningg geanalyseerd als een poging om een nieuwr discours te institutionaliseren. 

Aann dit debat ligt de constructie van de omgeving als samenhangend object ten 

grondslag.. Die constructie is verbonden met een absoluut ruimtebegrip. In dit 



absolutee ruimtebegrip wordt locatie als objectiverende categorie gebruikt. Het 

maaktt immers de spanning tussen verschillend handelen op plaatsen duidelijk. 

Ikk heb geconstateerd dat het absolute ruimtebegrip daarmee als middel om de 

samenhangg van beleid te bespreken weliswaar een belangrijke rol kan spelen 

maarr dat daarmee de noodzaak of wenselijkheid van omgevingsplannen niet 

afdoendee kan worden beargumenteerd. Met het omgevingsdiscours wordt een 

nieuww denkkader met nieuwe middelen en normen geïntroduceerd. Dit discours 

sluitt daarmee aan bij de positie van sommige groepen. Het omgevingsdiscours 

speeltt met andere woorden een politieke rol. Het is niet alleen een pleidooi voor 

dee afstemming van het omgevingsbeleid maar vooral ook een pleidooi voor een 

bepaaldd soort omgevingsbeleid. Een argumentatie over de wenselijkheid van 

omgevingsplannenn moet die rol bespreken. Vanuit dat uitgangspunt werd duide-

lij kk dat de steun voor het omgevingsdiscours impliciet betekent dat wordt 

getrachtt het gebiedsgerichte inrichtingsbeleid van de oude ruimtelijke ordening-

spraktijkk in ere te herstellen; dat die nieuwe ruimtelijke ordening en groen 

karakterr moet krijgen; en het zwaartepunt van die nieuwe ruimtelijke ordening 

bijj  de provincies moet komen te liggen zodat taken van Rijk en gemeenten 

wordenn overgenomen. De praktijken van het omgevingsbeleid zullen met andere 

woordenn zijn verbonden met een specifieke opvatting over de inrichting van de 

omgevingg met bijpassende normen en middelen en een specifieke positie van de 

provincie.. Daarmee wordt duidelijk dat de consequenties van de keuze voor pro-

vincialee omgevingsplanning verder reiken dan het organisatorische pleidooi voor 

dee afstemming van provinciaal beleid suggereert. 

Naarr aanleiding van deze stellingname heb ik de contouren geschetst van een 

reflexieff  debat over de wenselijkheid van provinciale omgevingsplanning. Het 

uitgangspuntt van die argumentatie is dat de wens van de afstemming van het 

omgevingsbeleidd een reële wens is. Het wijst op een praktisch probleem van een 

organiserendee overheid die veel maatschappelijke problemen wil aanpakken 

maarr daarbij steeds meer problemen ondervindt. Dat betekent niet dat geen 

voorstellenn moeten worden gedaan voor een andere organisatie van het over-

heidsbeleidd vanuit een alternatieve constructie van de wereld. De overeenstem-

mingg over die constructie moet dan echter niet alleen binnen het politieke sys-

teemm worden gezocht. Het debat moet niet beginnen bij de concrete knelpunten 

vann het beleid die organisatorisch te lij f worden gegaan (Donner 1996: 10). Wat 

ditt betreft valt ten eerste op dat bij het provinciale debat vrijwel geen aandacht 

wordtt besteed aan de eigen dynamiek van maatschappelijke praktijken. Een korte 

analysee van die dynamiek maakte duidelijk dat maatschappelijke veranderingen 

grotee ruimtelijke gevolgen hebben die de behoefte aan overheidsinterventie doen 

groeienn maar tegelijkertijd de invloed van die overheid lijken te beperken en ver-

anderen.. Deze veranderde overheidsinvloed moet bij het debat worden betrokken. 

Inn de tweede plaats valt op dat met het pleidooi voor provinciale omgevings-

plannenn impliciet een veranderende taakverdeling tussen de overheidsniveaus 

wordtt bepleit. Ook bij deze andere overheidsniveaus wordt gediscussieerd over 

hett omgevingsbeleid. Die verschillende debatten moeten in samenhang worden 

bekeken.. In de derde plaats valt op dat al veel eerder is gediscussieerd over de 



R E F L E X I V f T E I TT EN O V 

mogelijkhedenn van een omvattend gebiedsgericht inrichtingsbeleid. Die oude 

discussiee moet bij het debat worden betrokken. Deze kanttekeningen maken dui-

delijkk dat de wenselijkheid van provinciale omgevingsplannen moet worden 

bediscussieerdd in een reflexief debat waarin de vraag naar de rol van de overheid 

tenn aanzien van de omgeving in de huidige maatschappij centraal staat. Zo'n 

debatt wordt ten onrechte niet gevoerd. Met die constatering is de probleemstel-

lingg van dit boek beantwoord. Ik sluit in de resterende paragrafen af met een aan-

tall  aanverwante onderwerpen. 

O M V A T T E N D EE C EBI EDSPL A N N I N C ALS V E R L E I D I N G 

Hett debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid blijk t vooral te 

gaann over de mogelijkheid en wenselijkheid van een omvattend gebiedsgericht 

inrichtingsbeleidd vanuit een absoluut ruimtebegrip. Deze omvattende inrich-

tingsplanningg kreeg oorspronkelijk vorm in de ruimtelijke ordening. De laatste 

decenniaa heeft de ruimtelijke ordening onder dwang van de geringe effectiviteit 

enn door de externe ontwikkeling van het milieubeleid en het economisch beleid 

dee pretentie om een neutrale omvattende ruimtelijke afweging te bieden losgela-

ten.. De ruimtelijke ordening werd in de aanloop naar de Vierde nota omgevormd 

tott een selectief inrichtingsbeleid vanuit een eigen ruimtelijke visie. Het raakte 

zoo verbonden met een relatief ruimtebegrip. Er wordt van verschillende kanten 

bepleitt om die karakterverandering verder door te zetten (Kreukels 1995; Donner 

1996;; W RR 1998). Met het pleidooi voor omgevingsplanning wordt nu echter 

teruggegrepenn op de gedachte van een omvattende inrichtingsplanning vanuit 

eenn absoluut ruimtebegrip. Het omgevingsplan krijgt hierbij een centrale plaats 

toebedacht.. Bovendien wordt verondersteld dat dit omvattende plan succesvol 

kann worden uitgevoerd en dat de overheid zodoende greep kan hebben op de 

ruimtelijkee ontwikkeling. Gebiedsgerichtheid, omvattendheid en uitvoeringsge-

richtheidd zijn dus de kenmerken van de voorgestane aanpak. In Nederland krij -

genn pleidooien voor dit omvattende inrichten van gebieden vanuit een absoluut 

ruimtebegripp vanouds veel steun. Het gaat terug op een lange traditie. Het pro-

vincialee debat laat zien dat zelfs relatief recente conclusies uit de literatuur en de 

praktijkk dat omvattende plannen niet uitvoeringsgericht kunnen zijn, worden 

genegeerd.. De verleiding van omvattende planning is in Nederland kennelijk 

groot. . 

Eenn eerste verklaring voor de terugkerende pleidooien voor een omvattende 

gebiedsgerichtee planning is dat de overheid slecht leert. Kennelijk is die overheid 

niett in staat om gebruik te maken van de eigen ervaringen met bijvoorbeeld de 

streekplanningg uit de jaren zeventig. Deze verklaring vraagt zelf echter om een 

uitleg.. Een tweede mogelijke verklaring ligt bij het universitaire debat. 

Planningtheoriee bleek in dit debat uit de mode te zijn. Waar het debat over plan-

ningg zich tot het begin van de jaren tachtig in een aandacht vanuit meerdere dis-

cipliness mocht verheugen, daar doen tegenwoordig slechts weinigen aan 'plan-

ningtheorie'.. Het gevolg van de teloorgang van het planningtheoretisch debat is 

datt de oude literatuur uit de beleidswetenschappelijke opleidingen is verdwenen. 



Hierdoorr worden lessen over de grenzen aan gebiedsgeoriënteerde planning over 

hett hoofd gezien. Ook deze verklaring vraag echter zelf om een uitleg. Bijdragen 

diee wel naar deze lessen verwijzen - bijvoorbeeld de bijdrage van Kreukels 

(1996)) - blijken immers te worden genegeerd. Ook de gebrekkige aandacht voor 

dee planningliteratuur vraagt dus om een verklaring. Een derde - vaak gebruikte -

verklaringg voor de standvastige Nederlandse traditie van een omvattend inrich-

tingsbeleidd is dat Nederland een vol land is en dat de grond dus schaars is (WRR 

1995:: 41). In zo'n klein en dichtbevolkt land kan de overheid het gebruik van die 

grondd toch niet overlaten aan het vrije spel van maatschappelijke krachten?! 

Wederomm lijk t deze verklaring echter te kort te schieten. Er zijn immers meer 

vollee regio's in de wereld zonder omvattende uitvoeringsgerichte planning. Het 

gaatt er dus om waarom Nederland als vol wordt gepercipieerd en waarom men 

vindtt dat dat consequenties heeft voor de overheid. De historische analyse van 

dee praktijken van het omgevingsbeleid geeft een aantal antwoorden op die vraag. 

Inn de eerste plaats valt dan op dat het idee van een omvattend inrichtingsbeleid 

steedss wordt gesteund door een groot aantal verschillende groepen: de natuurbe-

w^egingg is sterk gegroeid en steunt dit idee, de ruimtelijke ordening zelf is een 

oudee traditie die ook bleek te steunen op een discipline en een elite. Aan de hand 

vann die groepen kan het huidige verloop van discussies worden verklaard. De 

vraagg rest echter waarom die groepen groot en invloedrijk zijn geworden en hoe 

zee als actor tot stand zijn bekomen. Het antwoord op die vraag is in hoofdstuk 

vij ff  vanuit een discoursanalytische invalshoek geschetst. Aan de ontwikkeling 

vann de praktijken van het omgevingsbeleid bleken verschillende discoursen ten 

grondslagg te liggen die om verschillende redenen werden gesteund. In de eerste 

plaatss stond hierbij de strijd tegen het water centraal. De inwoners van 

Nederlandd hebben daarmee een eeuwenlange traditie opgebouwd van het inrich-

tenn van de ruimte. In die traditie stond de noodzaak van samenwerking en over-

legg centraal - een noodzaak die mede ten grondslag ligt aan de Nederlandse over-

legmaatschappijj  (Schama 1987: 25-50; Hemerijck 1993; Hajer 1995: 251-259; Van 

derr Horst 1996: 100).' De mogelijkheid om de omgeving te ontwerpen en creëren 

werdd daarmee geloofwaardig. Bovendien werd duidelijk dat dit ook noodzakelijk 

is.. Waar het niet goed gebeurde riepen de inwoners van Nederland de ramp-

spoedd zelf over zich af. De terugkerende overstromingen waren dus niet zozeer 

externee rampen maar werden opgevat als het gevolg van slechte dijkbouw of 

onderhoudd - menselijk falen dus. De strijd tegen het water heeft zo van oudsher 

dee mogelijkheid en de noodzaak van inrichtingsmaatregelen laten zien. 

Dee noodzaak van inrichtingsmaatregelen werd verder benadrukt toen rond de 

eeuwwisselingg de verstedelijking het aangezicht van Nederland begon te verande-

ren.. Bezorgd werd de vorming van metropolitane gebieden in het buitenland 

bekeken.. Vanuit het sociaal-democratische gedachtegoed werd verstedelijking in 

verbandd gebracht met de vervreemding van de mens van de natuur Het leven in 

dee natuur werd gepresenteerd als belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling 

vann 'goede' mensen (Becker e.a. 1997: 9-10) De antigrootstedelijke houding werd 

ondersteundd vanuit een christelijke afkeer voor de grote stad als poel des verderfs. 
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Dcc ontwikkeling van een metropolitaan Nederland werd daarom als dreigend 

toekomstbeeldd gepresenteerd. Hajer (1995: 251-259) onderstreept dat het belang 

vann dit soort doemscenario's in de Nederlandse politiek groot is. Naast de strijd 

tegenn het water voert hij daarvoor de invloed van het apocalyptische denken van 

dee protestantse religie als reden aan. Vanuit het doemscenario van een totaal ver-

stedelijktt Nederland won de noodzaak van een op omvattende inrichting gericht 

overheidsoptredenn wederom aan geloofwaardigheid. Dit werd bovendien onder-

steundd en mogelijk gemaakt door de gedecentraliseerde opzet van de 

Nederlandsee eenheidsstaat. De stadsbesturen die in de bestuurlijke verhoudin-

genn van Nederland een belangrijke rol speelden waren vanuit het idee van gelijk-

heidd niet geporteerd van een grootstedelijke ontwikkeling op één plek. De over-

legverhoudingenn tussen bestuurslagen maakten de uitvoering van het tegen 

ongerichtee verstedelijking gerichte omvattende inrichtingsbeleid van de hogere 

bestuurslagenn reëel. 

Dee noodzaak van overheidsbemoeienis met de omgeving komt tot slot wederom 

tott uitdrukking bij de recente discussie over de milieuproblematiek. Hajer (1995: 

251-259)) brengt de grote aandacht voor dit probleem met een verwijzing naar 

Schamaa (1991) in verband met de zojuist genoemde traditie van het apocalyptische 

denken.. Met de op overleg en overeenstemming gerichte Nederlandse politieke 

cultuurr kon het schrikbeeld van het milieuverderf worden vertaald in een geza-

menlijkee strategie. Tegelijk constateert Hajer (1995: 251-252) dat er een grote af-

standd gaapt tussen de apocalyptische constructie van het milieuprobleem aan de 

enee kant en de gevolgen die dit in concrete oplossingspraktijken kreeg aan de 

anderee kant. Deze spanning tussen strenge principes en een gedoogpraktijk daar-

naastt vormt een algemeen kenmerk van de Nederlandse samenleving en politiek 

(Vann der Horst 1996: 42-43). Inderdaad wordt ook de noodzaak van het Neder-

landsee verstedelijkingsbeleid gecombineerd met praktijken die keer op keer duide-

lij kk maken dat de gestelde doeleinden niet worden gehaald. Tezamen maken deze 

verklaringenn duidelijk dat de noodzaak en mogelijkheid van een ontwerpend 

overheidsoptredenn teruggaat op een lang verleden. Er is een sterke overtuiging 

ontstaann dat de gezamenlijk opererende overheid verantwoordelijk is voor de 

inrichtingg van het land; dat de overheid het land ook kan inrichten; dat de afwe-

zigheidd van dit inrichtingsbeleid ernstige gevolgen zal hebben; en dat tegelijkertijd 

moett kunnen worden afgeweken van in principe juiste plannen. Er is een reeks 

organisatiess en praktijken ontstaan waarin deze overtuiging geïnstitutionaliseerd 

iss geraakt. Zij vormen de setting waarin het omgevingsdiscours is ontstaan. 

Dee historische ontwikkeling van praktijken heeft de setting bepaald waarin het 

omgevingsdiscourss een aannemelijk kader werd om de toekomst van het 

Nederlandsee land te bespreken. Dit discours biedt een geloofwaardige manier om 

dee collectieve problemen te bespreken. De alternatieve blik op Nederland waarin 

dee ruimte als productiefactor van de BV Nederland wordt gepresenteerd verliest 

daarmeee aan geloofwaardigheid. In de spanning tussen beide discoursen komt 

éénn van de belangrijkste politieke controverses van dit moment tot uitdrukking. 

Dee apocalyps van de ongezonde omgeving botst hier op de apocalyps van de 
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gebrekkigee toekomst.2 Het omgevingsdiscours impliceert een stellingname in 

dezee controverse. Aan de discussie over de provinciale omgevingsplannen ligt 

duss een fundamentele politieke tegenstelling ten grondslag. De steun voor het 

omgevingsdiscourss in deze controverse maakt niet alleen de noodzaak van over-

heidsoptredenn duidelijk, maar veronderstelt ook een optreden met specifieke 

contourenn - omvattend, gebiedsgericht, uitvoeringsgericht. De aannemelijkheid 

vann die aanpak is onder invloed van de geschetste historische factoren nog zo 

groott dat er geen rekening wordt gehouden met argumenten die er op wijzen dat 

dee mogelijkheden daartoe zijn teruggelopen (Kreukels 1993: 10; Donner 1996). 

Vanuitt het pleidooi voor de noodzaak van reflexieve argumentaties is verduide-

lijk tt dat desalniettemin de impliciete gevolgen van het omgevingsdiscours meer 

aandachtt moeten krijgen. Zo'n reflexieve analyse betekent dan niet dat er geen 

omvattendee omgevingsplannen moeten komen. Het betekent wel dat de rol van 

diee plannen en vooral de mogelijkheden om ze uit te voeren - de typisch 

Nederlandsee combinatie dus van omvattendheid en uitvoeringsgerichtheid met 

eenn gebrekkige uitvoering - expliciet moet worden bediscussieerd (Salet 1996a). 

8.55 DE REFLEXIEVE OVERHEID 

2200 De geloofwaardigheid van een gebiedsgericht inrichtingsbeleid is dus diep inge-

bedd in de Nederlandse maatschappelijke praktijken en beleidspraktijken. Het 

omgevingsdiscourss krijgt daarmee een grote aannemelijkheid als denkkader om 

dee problemen ten aanzien van het Nederlandse land te bespreken. Dit discours 

blekenn verschillende politieke consequenties te hebben die niet expliciet worden 

besproken.. In plaats daarvan wordt in het provinciale debat getracht het omge-

vingsdiscourss te institutionaliseren. Die constatering staat op gespannen voet 

mett het pleidooi voor een reflexieve argumentatie over nieuwe beleidspraktijken. 

Dee eenzijdige organisatorische invalshoek van de argumentatie over de provin-

cialee plannen in de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur lijk t exempla-

rischh voor de manier waarop veranderingen bij de overheid worden beargumen-

teerd.. Het is dus wenselijk om de reflexiviteit van het overheidsoptreden te ver-

groten.. Die constatering krijgt de laatste tijd een groeiende aandacht (Beek e.a. 

1994;; Salet 1994; Hajer 1995). In de in dit boek uitgewerkte omschrijving gaat het 

err om dat er meer aandacht wordt besteed aan de manier waarop de eigen positie 

vann organisaties ook de argumentatie over nieuwe praktijken structureert; de 

politiekee consequenties van nieuwe voorstellen moeten aandacht krijgen; de ver-

anderingenn van maatschappelijke praktijken moeten worden besproken; en de 

eigenn rol van de overheid dient bij de introductie van nieuwe beleidspraktijken te 

wordenn besproken. Vanuit deze voorwaarden schoot het debat over provinciale 

omgevingsplanningg tekort. De overheid werd zoals is gebleken als probleemop-

losserr van de maatschappij bekeken en het omgevingsplan werd bekeken als ins-

trument.. Bovendien maakt het provinciale debat duidelijk dat de mogelijkheden 

voorr een reflexieve overheid niet rooskleurig zijn. De enkele bijdrage die wel een 

anderr geluid liet horen krijgt bij de besluitvorming geen aandacht (Kreukels 

1995;; Donner 1996; W RR 1998). Dit oppert de vraag hoe de reflexiviteit van de 

argumentatiess over nieuwe beleidspraktijken kan worden vergroot. 
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Hett antwoord kan hier slechts summier zijn. Ik constateer dat de mogelijkheden 

omm de reflexiviteit van argumentaties te vergroten kunnen worden gezocht bij 

praktijkenn binnen en buiten de overheid. Als de aandacht op de praktijken van de 

overheidd wordt gericht dan valt in de eerste plaats op dat de organisatorische 

argumentatiee vooral voortkomt uit de grote invloed van de provinciale organisa-

tiee zelf op het verloop van het debat. Het is een 'fact of life' dat de verschillende 

beleidsmedewerkerss en gedeputeerden niet erg geneigd zijn om hun eigen posi-

tiee structureel ter discussie stellen. Het strategische belang van het debat voor 

hett bestaansrecht van de provincie versterkt slechts de organisatorische invals-

hoek.. Het valt hierbij op dat - bijvoorbeeld bij de kerntakendiscussie - dit 

bestaansrechtt door hen vooral werd gelegitimeerd vanuit het vermogen van pro-

vinciess om maatschappelijke problemen op te lossen. De vraag naar de eigen rol 

vann de provincie werd wellicht wel gesteld maar ook snel bevredigend beant-

woord:: het bleek de taak van de provinciale overheid om omgevingsproblemen 

opp te lossen. De eenzijdigheid van die constatering is bekritiseerd. Toch lijk t hier 

niett het belangrijkste probleem van de gebrekkige reflexiviteit van het provincia-

lee debat te liggen. De primaire verantwoordelijkheid voor het aan het slot van het 

vorigee hoofdstuk geïntroduceerde alternatieve debat over overheid en omgeving 

ligtt bij de wetgever die tenslotte de ordening tussen verschillende overheidsni-

veauss en tussen overheid en maatschappij in eerste aanleg moet bepalen. Deze 221 

ordeningg de verhoudingen behoort immers tot de kerntaken van de wetgever. In 

plaatss daarvan worden bij Rijk, provincies en gemeenten gescheiden organisato-

rischee debatten gevoerd over omgevingsplanning. Het laat zien dat de wetgever 

tee terughoudend optreedt en zijn verantwoordelijkheid onvoldoende neemt. 

Achterr de pleidooien voor het provinciale omgevingsplan gaat een fundamenteel 

debatt schuil over de rol van de overheid ten aanzien van de omgeving. Dat debat 

zouu door de wetgever expliciet moeten worden gevoerd vanuit een analyse van 

dee veranderende rol van de overheid in de steeds dynamischere en gedifferen-

tieerderee maatschappij. Deze conclusie sluit aan bij een algemenere discussie 

overr de rechtsstaat in de eenentwintigste eeuw. In die discussie wordt geconsta-

teerdd dat de instituties van de rechtsstaat zijn ontstaan in een maatschappij die 

verschildee van de huidige. Auteurs als Montesquieu vroegen zich af welke con-

stitutiee passend zou zijn bij een verlichte samenleving. Die constitutie zou de 

politiekee vrijheid van burgers moeten verzekeren en zou hen moeten bescher-

menn tegen despoten. De rechtsstaat is in die specifieke setting tot stand geko-

men.. Het moderne recht dat daarbij aansluit is hiërarchisch. Die karakteristiek 

pastee bij de kenmerken van de industriële klassenmaatschappij. Met de gewijzig-

dee maatschappelijke verhoudingen en de emancipatie van burgers worden echter 

vraagtekenss geplaatst bij deze structuurkenmerken van de overheidsorganisatie. 

Recentt wordt in dat kader bijvoorbeeld gepleit voor reflexief recht (Witteveen 

1991;; Hajer 1995: 292-294). In dit debat over de toekomstige rol van de overheid 

moett de vraag naar de mogelijkheid van een reflexieve overheid - een overheid 

diee zich kan bezinnen op de eigen positie - voorop staan. Er moet worden beke-

kenn welke nieuwe praktijken moeten worden gecreëerd om dat uitgangspunt van 

reflexiviteitt te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld door de introductie van proce-
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dureregels.. De Eerste Kamer zou bijvoorbeeld een rol kunnen krijgen bij de 

beoordelingg van de vraag of argumentaties over nieuwe beleidspraktijken wel 

reflexieff  zijn. De toenemende discussie over deze onderwerpen op verschillende 

plaatsenn doet vermoeden dat op dit punt nog de nodige voorstellen zijn te ver-

wachten. . 

Dee mogelijkheden voor een grotere reflexiviteit van argumentaties over nieuwe 

beleidspraktijkenn moeten echter zeker niet alleen binnen het politieke systeem 

wordenn gezocht. Juist buiten de overheid bestaat een reeks praktijken - het 

onderwijs,, de wetenschap, de journalistiek, het recht - die de mogelijkheid in 

zichh draagt om de reflexiviteit van argumentatie over het overheidsoptreden te 

vergroten.. Ook in deze praktijken buiten de overheid is het overheidsoptreden 

echterr lange tijd gelegitimeerd vanuit het vermogen om maatschappelijke pro-

blemenn op te lossen. Het ging samen met vergaande maatschappelijke verwach-

tingenn ten aanzien van het overheidsoptreden. De overheid werd dus in verschil-

lendee praktijken de centrale plaats in onze maatschappij gelaten vanuit de veron-

derstellingg dat de overheid maatschappelijke problemen kan en moet oplossen. 

Pogingenn om die ontwikkeling te herstellen hebben bijvoorbeeld geresulteerd in 

dee recente discussie over burgerschap (Van Gunsteren &. Den Hoed 1992a; 

1992b).. Ook kan hier worden gekeken naar de mogelijkheid om de publieke 

meningsvormingg over de eigen rol van overheid en maatschappij te versterken. 

Err valt dan op dat Nederland op dit punt nauwelijks een traditie kent. Voor zo'n 

reflexieveree houding ten aanzien van de overheid zullen dus ook in de praktijken 

buitenn de overheid voorwaarden moeten worden gecreëerd. Wetenschap, onder-

wij ss en journalistiek kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het zou kunnen 

leiddenn tot een uitgebreider debat over de taken en grenzen van de overheid. Het 

zouu vooral moeten uitmonden in een veel zelfstandigere positionering van ver-

schillendee maatschappelijke praktijken die nog steeds sterk aan de overheid zijn 

gekoppeld.. Kreukels & Simonis (1988) pleiten in dit verband voor een herstel 

vann een aantal onafhankelijke maatschappelijke instituties. Een van de instituties 

diee zij daarbij noemen is de wetenschap. Gezien de specifieke rol van de weten-

schapp in het provinciale debat en in de doelstelling van dit boek bekijk ik de 

mogelijkhedenn van een reflexieve wetenschap uitgebreider. 

8.66 REFLEXIEF BELEIDSONDERZOEK 

Dee eenheid van het provinciale omgevingsbeleid wordt in de wetenschappelijke 

literatuurr ten onrechte vrijwel alleen vanuit een organisatorische blik bekeken. 

Oudee maar zeer relevante conclusies over de grenzen van omvattende gebiedsge-

richtee planning worden nauwelijks in de bijdragen besproken. Deze organisato-

rischee oriëntatie van de wetenschap sluit zoals in paragraaf 2.3 bleek aan bij de 

algemenee ontwikkeling van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Snellen 

(1987:: 10-13) schetst de organisatorische blik - in zijn termen als een optreden 

vanuitt een technisch-wetenschappelijke rationaliteit - als het dominante para-

digmaa van het beleidswetenschappelijk onderzoek. Van Twist (1994: 27-37) 

maaktt duidelijk dat het toegepaste en instrumentele karakter van de beleids-
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wetenschapp sinds lang wordt bekritiseerd. Beide verwijzingen onderstrepen dat 

dee eenzijdige organisatorische invalshoek van de wetenschappelijke bijdragen 

aann het provinciale debat exemplarisch is voor de bijdrage van het wetenschap-

pelijkk onderzoek aan beleid. Dat onderzoek kiest in termen van De Vries (1995: 

170-180)) een technische rol ten aanzien van het overheidsbeleid. Het bereiken 

vann politiek gestelde doeleinden - in dit geval het oplossen van 'omgevingspro-

blemen'' - staat voorop. De Vries (ibid) constateert echter dat het wetenschappe-

lij kk onderzoek naast deze technische rol ook een culturele rol moet spelen. De 

gegevenn probleemdefinitie wordt dan niet als uitgangspunt aanvaard maar geldt 

zelff  als onderwerp van onderzoek. Vanuit deze culturele rol draagt de weten-

schapp - door het schetsen van andere werkelijkheidsconstructies of door het ver-

duidelijkenn van de voorwaarden waaronder een dominante constructie is ont-

staann -b ij aan het verhogen van de reflexiviteit van discussies over nieuwe 

beleidspraktijken. . 

Dee voorgaande hoofdstukken geven invulling aan de wens om in het verlengde 

vann de doelstellingen van dit boek als 'betrokken buitenstaander' een culturele 

bijdragee aan het debat over provinciale omgevingsplanning te leveren. Die wens 

iss niet tegen de organisatorische blik als zodanig gericht. Het is vanzelfsprekend 

goedd dat wetenschappelijke disciplines een bijdrage leveren aan de verbetering 223 

vann de oplossing van maatschappelijke problemen door het openbaar bestuur. 

Hett is echter wel problematisch dat deze blik het wetenschappelijke onderzoek 

domineertt waardoor overheid en beleid vrijwel niet vanuit een cultureel per-

spectiefwordenn bekeken. De negatieve gevolgen die dit heeft zijn aan de hand 

vann het debat over de eenheid van het provinciale omgevingsbeleid geschetst. 

Hett onderstreept het belang van een wetenschap die als onafhankelijke institutie 

dee wereld ook vanuit een institutionele blik bekijkt (Kreukels & Simonis 1988: 

24-25).. Vanuit de huidige situatie van de wetenschap lijken de vooruitzichten 

voorr dit pleidooi niet hoopgevend. De verbondenheid van de uit de ivoren toren 

gedrevenn beleidswetenschap met het dagelijks opereren van de overheid lijk t 

groterr dan ooit. Frissen (1989: 272) benadrukt dat de verleiding van de praktijk 

groott is: "Ook de wetenschap kent haar 'Will e zur Macht'. Zeker de bestuurs-

kundee ontleent bestaansrecht aan de bijdrage, die zij aan verbetering van het 

functionerenn van overheidsorganisaties weet te leveren." Onderzoeksscholen 

richtenn zich bovendien voor hun noodzakelijke financiering steeds vaker op 

organisatorischh onderzoek binnen de derde geldstroom in opdracht van de over-

heid.. De commentaren van achtereenvolgende ministers van Onderwijs & 

Wetenschapp maken bovendien duidelijk dat de technische rol van de wetenschap 

inn de praktijk eerder als juist dan problematisch wordt ervaren.3 Aan de domi-

nantiee van de organisatorische blik in de wetenschap liggen dus structurele oor-

zakenn ten grondslag. 

Dee eenzijdige technische rol van het wetenschappelijke beleidsonderzoek is vaak 

bekritiseerdd (Snellen 1987; Van Twist 1994: 27-37). Kreukels &. Simonis (1988: 

24-25)) constateren dat de verschraalde autonomie ten opzichte van de overheid 

nergenss zo uitgesproken is als bij de strategische institutie van de wetenschap. 
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Gezienn het belang van een levendig en breed gedragen publiek domein pleiten zij 

voorr een krachtige autonome wetenschap. Den Hoed Sc Salet (1986: 25) steunen 

ditt pleidooi maar twijfelen tegelijkertijd aan de realiteit van dit wensbeeld: 

"Wanneerr beleidsorganisaties er toe neigen om zich zelf centraal te stellen bij het 

doelgerichtee optreden, is het dan reëel om vanuit de sfeer van de onafhankelijke 

beleidsanalysee een zeker tegenwicht te veronderstellen? Over de wenselijkheid 

zall  men het wellicht snel eens zijn, maar het is de vraag of het ook vanzelfspre-

kendd gebeurt." Op het eerste gezicht lijk t het pleidooi voor een onafhankelijk 

opererendee beleidswetenschap die afstand neemt van de directe doeleinden van 

beleidsorganisatiess inderdaad naïef. Er zijn echter lichtpunten. Juist de laatste 

decenniaa vindt een opleving van de normatieve staatsfilosofie plaats waarbij bij-

voorbeeldd Rawls (1971), Nozick (1974), Ackerman (1980) en Habermas (1996) 

besprekenn wat de staat moet zijn en hoe hij behoort te functioneren (Van der Pot 

e.a.. 1995: 128). Ook de hernieuwde aandacht voor de institutionele aspecten van 

overheidd en beleid biedt interessante aanknopingspunten (March & Olsen 1989; 

Vann Montfort 1995). Vanuit de institutionele economie wordt bijvoorbeeld beke-

kenn op welke manieren de overheid haar ordenende rol in de maatschappij kan 

invullenn (Bovenberg StTeulings 1999). Deze recente ontwikkelingen stemmen 

alss beginpunt voor een benadering van het overheidsoptreden waarbij enige 

afstandd wordt genomen van directe doelbereiking hoopvoller dan de geluiden 

vann Kreukels & Simonis (1988) en Den Hoed 8c Salet (1986) lijken te rechtvaar-

digen. . 

Dee veelbelovende aanzetten kunnen voor de Nederlandse praktijk verder worden 

uitgebouwd.. Naast de verdere ontwikkeling van de genoemde specifieke theorie-

gebiedenn kunnen ook in het overige beleidsonderzoek voorwaarden worden 

geschapenn waardoor meer aandacht ontstaat voor de institutionele blik. In de 

eerstee plaats lijk t het promotieonderwijs en -onderzoek zich hiervoor goed te 

lenen.. Literatuur vanuit een institutionele blik zou naast organisatorische bijdra-

genn in het onderwijsprogramma moeten worden opgenomen. In het promotie-

onderzoekk zou een institutionele analyse van het functioneren van de overheid 

eenn belangrijke rol kunnen vervullen. Daar zou dan wel door de onderzoekers en 

begeleiderss bij het schrijven van de onderzoeksopdrachten op moeten worden 

aangestuurd.. Ook door meer aandacht in het onderwijs van de eerste fase op het 

gebiedd van bijvoorbeeld staatsrecht en cultuursociologie kan de erg eenzijdige 

aandachtt voor doelbereiking binnen overheid en onderzoek worden gecorri-

geerd.. Daarnaast zouden aanvullende maatregelen de ontwikkelingvan een cul-

tureell  georiënteerd beleidsonderzoek kunnen steunen. De toekenning van beur-

senn en onderscheidingen zou op dit criterium kunnen wrorden beoordeeld. De 

eventuelee totstandkoming van een afzonderlijke stichting of een onafhankelijk 

instituutt zou een rol kunnen spelen. Het zijn wellicht optimistische gedachten 

maarr het laat zien dat concrete acties wel degelijk kunnen bijdragen aan de tot-

standkomingg van een wetenschap die ook oog heeft voor haar culturele rol ten 

aanzienn van beleid. Zodoende kan de dominante organisatorische blik waarmee 

dee overheid de maatschappij tegemoet treedt worden aangevuld met een institu-

tioneell  perspectief. 
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ONTWERPENN EN ONTSTAAN 

Nederlandd is ontworpen en ontstaan. De organiserende overheid nam - met 

steunn van de vanuit een technische rol opererende wetenschap - in de loop van 

dee twintigste eeuw steeds meer taken met betrekking tot de omgeving op zich. 

Hett ging gepaard met hooggespannen verwachting over de mogelijkheden van 

dee overheid om een betere maatschappij en een betere omgeving te creëren. De 

resultatenn van het doelgerichte optreden waren in de relatief statische klassen-

maatschappijj  betrekkelijk goed. Door de toenemende dynamiek en differentiatie 

schiett het doelgerichte optreden van de organiserende overheid echter tekort. 

Maatschappelijkee praktijken onttrekken zich steeds verder aan de beheersing van 

dee nationaal georganiseerde overheid. Door de verminderde invloed worden de 

kansenn dat de resultaten van het overheidsoptreden overeenkomen met de ver-

wachtingenn kleiner. Ondanks al het doelgerichte ontwerpen van de overheid 

zullenn externe ontwikkelingen - door andere partijen of door onverwachte 

gebeurtenissenn - er steeds voor zorgen dat er een ander Nederland ontstaat dan 

dee overheid vanuit de eigen positie heeft ontworpen. De twee begrippen ont-

werpenwerpen en ontstaan onderstrepen zo de begrensde mogelijkheden van de over-

heidd om een gewenst Nederland te creëren. Het toont de noodzaak van de over-

heidd om zich te vergewissen van de eigen positie en de mogelijkheden om stu-

rendd op te treden in een snel veranderende maatschappij. 

Dee spanning tussen ontwerpen en ontstaan was in dit boek nog op een andere 

manierr aanwezig. Vanuit een doelgerichte invalshoek opereert de overheid als 

organisatie.. Volgens het taalgebruik van de organisatorische blik gebruikt de 

overheidd hierbij instrumenten zoals planning. De analyse van de organiserende 

overheidd leert echter dat planning na enige tijd een institutie wordt waarin de 

richtingg van het overheidsbeleid mede vastligt. Planning is dan geen doelgericht 

instrumentt meer waarmee om het even welke doelen kunnen worden bereikt 

maarr heeft zich ontwikkeld tot een institutie die is verbonden met de bescher-

mingg van een bestaande situatie en de belangen die daarmee gemoeid zijn. 

Beleidsinstrumentenn moeten daarom niet alleen worden bekeken als instru-

mentenn in handen van de overheid waarmee de externe wereld wordt gestuurd. 

Zee geven die wereld mede vorm. Tegelijkertijd raakt ook het maatschappelijke 

handelenn dat de overheid wil beïnvloeden geïnstitutionaliseerd. Deze institutio-

nelee dimensie van het doelgerichte optreden van overheid en maatschappelijke 

partijenn moet steeds aandacht krijgen. De titel van dit boek wijst er zo ten twee-

dee op dat niet alleen de Nederlandse ruimte maar ook het optreden van de over-

heidd en van maatschappelijke partijen is ontworpen en ontstaan. Het komt alleen 

goedd in beeld als de institutionele inbedding van dit handelen aandacht krijgt. 

Mett de situering van het debat over provinciale omgevingsplanning tussen ont-

werpenn en ontstaan wordt duidelijk dat de algemene problemen van de organise-

rendee overheid hierin tot uitdrukking komen. Naast argumentaties over het ont-

werpenn van een gewenste toekomst moet ook steeds aandacht worden besteed 

aann onbedoelde gevolgen. Zo'n benadering betekent niet dat de overheid in de 



huidigee maatschappij geen rol moet hebben. Een benadering die aandacht 

besteedtt aan ontwerpen en ontstaan kan optimistisch zijn. Rorty (1980: 318) 

spreektt in dit verband over een 'hope of agreement' waarbij de hoop om het eens 

tee worden als positief uitgangspunt voor het maatschappelijk handelen kan gel-

den.. Die hoop is terug te zien bij de positieve geluiden over gezamenlijke 

beleidsvormingg in interactieve projecten. De overheid zal zich bij het ontwerpen 

vann deze doelgerichte processen echter steeds moeten vergewissen van de eigen 

positiee en de voorwaarden waardoor die wordt bepaald. 'Moedig voorwaarts' 

duss zoals Gerard Reve eens verkondigde. Dat optimisme valt ook bij de overheid 

tee waarderen. De randvoorwaarden waarbinnen planning als maatschappelijke 

praktijkk functioneert moeten echter in het oog worden gehouden. "Moedig voor-

waarts'' dus, maar zonder overmoed en vanuit een goed besef van de eigen posi-

tie. . 
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OTEN N 

Vann der Horst (1996: 25-90) verklaart het egalitaire en consensusgerichte karak-

terr van de Nederlandse maatschappij ook uit de dominante rol van de steden in 

hett westen en het protestantse geloof. 

Dezee spanning vormt ook de achtergrond van de discussie over Schiphol. Het 

verklaartt waarom deze discussie zoveel aandacht krijgt (Hajer 1995: 259). 

Opvallendd genoeg kiest één van de oplossingen - het vliegveld in zee - weer aan-

sluitingg bij de traditie van het creëren van het Nederlandse land. 

"Geenn enkel land kan het zich permitteren om te zeggen: dit is het geld en de 

onderzoekerss bepalen hoe het wordt besteed. Want dan is toch de vraag aan de 

orde:: ik kan gek zijn, de Tweede Kamer kan gek zijn, maar wie verzekert me dat 

diee individuele onderzoeker niet toevallig een foute keuze maakt? Wie moet 

eigenlijkk de keuzes maken over het belastinggeld? Daar ben ik voor ingehuurd, 

niett de individuele onderzoeker", aldus minister Ritzen in Elsevier (16-11-1996: 

99)--
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