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Stellingen Stellingen 
Behorendee bij het proefschrift van W.L. Wissink 

'Ontworpen'Ontworpen en ontstaan: een praktijktheoretische analyse 
vanvan het debat over het provinciale omgevingsbeleid' 

1.. Een goede analyse van het overheidsoptreden combineert een organisatorische 
blikk met een institutioneel perspectief. Een praktijktheoretische invalshoek vol-
doett hieraan door planning te onderzoeken als sociale praktijk in plaats van be-
leidsinstrument. . 

2.. Een goede analyse van het overheidsoptreden combineert een analyse van veran-
derendee beleidspraktijken met een analyse van veranderende maatschappelijke 
praktijken. . 

3.. De discussie over het provinciale omgevingsbeleid wordt gedomineerd door de 
gedachtee dat provinciale overheden omgevingsproblemen moeten oplossen. Er 
wordtt hierbij niet voldaan aan voorwaarden voor een goede analyse van het over-
heidsoptreden. . 

4.. De maatschappelijke veranderingen van de laatste decennia leiden niet alleen tot 
eenn 'nieuwe economie' maar ook tot een 'nieuwe geografie' die onvoldoendee begre-
penn wordt. 

5.. De geringe aandacht in het provinciale debat voor oude lessen over omvattende 
planningg relativeren het lerend vermogen van zowel overheid als wetenschap. 

6.. Het uitroepen van communicatieve planning tot nieuwe consensus in de plan-
ningtheoriee (Innes 1995) is eerder verhullend dan verhelderend. 

7.. Door de toenemende benadering van de ruimte als consumptiegoed worden inrich-
tingsbeslissingenn steeds meer afgestemd op bezoekers in plaats van bewoners. Re-
centee voorstellen om de fietsen in Amsterdam onder de grond te plaatsen vormen 
hett zoveelste voorbeeld van deze madurodamisering van Nederland. 

8.. Het Nederlandse beleid wordt vanouds gedomineerd door een antistedelijke hou-
ding.. Ook in de politiek van de 'grote' steden ontbreekt een positieve visie op wat de 
stadd moet zijn. 

9.. Een praktijktheoretisch constructivisme biedt een tegenwicht tegen de neiging om 
enerzijdss de bestaande wereld te reïficeren en anderzijds de constructie van de we-
reldd als louter idealistisch proces af te schilderen. 

10.. Het Amsterdamse referendum over de autoluwe binnenstad onderstreept dat bij 
referendaa en opinieonderzoek onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
ambivalentiee van preferenties (Macnaghten & Urry 1998). 

11.. Liefde maakt meer kapot dan drank kan goedmaken. 




