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Samenvatting

samenvatting
Deliberatieve netwerksturing (deliberative governance) in de ruimtelijke ordening is 
een vorm van probleemoplossing waarin de overheid samen met bedrijven, burgers en 
niet-overheidsorganisaties maatschappelijke problemen tracht op te lossen. Deliberatieve 
governance theorie bouwt voort op ideeën uit de governance literatuur waarin al aandacht 
wordt gevraagd voor meer horizontale vormen van besluitvorming. Deliberatieve 
governance voegt daaraan toe dat in netwerksturing de oplossingen van maatschappelijke 
problemen geloofwaardig worden omdat de kwaliteit van de communicatie tussen de 
interdependente actoren verbetert. 

In dit proefschrift staat de vraag centraal of er in de praktijk van besluitvorming een 
geloofwaardige verschuiving plaatsvindt van government naar deliberative governance. 
Onder government versta ik de meer klassieke topdown vorm van besluitvorming door 
de overheid. Ik onderzoek dit in drie experimenten met de deliberatieve benadering: 
“Creatieve Concurrentie” voor de herstructurering van het Bijlmerpark te Amsterdam, 
het “Zuivelpoort Project” voor een duurzame regionale ontwikkeling in het Noordoosten 
van de staat Wisconsin (VS) en het “A1 Eiwitcorridor: Make it Happen Project” in het 
Middenoosten van Nederland waarin duurzame agroclusters gerealiseerd moesten 
worden. Deze drie experimenten hadden allemaal een procesontwerp en maakten gebruik 
van strategieën en omgangsregels om deliberatieve kwaliteit te bereiken. Bovendien 
selecteerde ik een Amerikaanse project als tegenwicht voor de Nederlandse praktijken. In 
dit onderzoek stel ik vast of deelnemers in deze drie experimenten reflectieve gesprekken 
voerden, en of zij daardoor ook gaan geloven in innovatieve vorm van netwerksturing. 

grenzenwerk aLs conceptueeL raamwerk 
Om geloofwaardigheid van deliberative governance vast te stellen, bestudeerde ik of 
deelnemers deliberatieve netwerksturing in de praktijk toepassen (enacted). Daartoe vat 
ik, ten eerste, government en deliberative governance op als twee discoursen die strijden 
om geloofwaardigheid. De discoursen zijn sets van samenhangende ideeën, concepten 
en categorieën die geproduceerd en gereproduceerd worden in de praktijk. Ten tweede 
beschouw ik de experimenten als een manier om een deliberatieve governance discours 
te implementeren in een situatie waarin het government discours dominant, meer 
geïnstitutionaliseerd is. In beide landen is een meer hiërarchische en topdown manier de 
gebruikelijke vorm van interactie tussen overheid en samenleving. Ten derde introduceer ik 
grenzenwerk als een conceptueel raamwerk waarmee ik bestudeer hoe de twee discoursen 
in de communicatie tussen deelnemers aan de experimenten strijden om dominantie en 
geloofwaardigheid. 

Grenzenwerk is de discursieve manier waarop actoren het dominante, meer bevroren, 
discours veranderen of haar geloofwaardigheid behouden. Grenzenwerk is zowel een 
grensoverschrijding van betekenissen in grensconcepten als een demarcatie van 
discoursen. Met behulp van grensconcepten verbinden actoren (elementen van) discoursen 
aan elkaar. Op die manier creëren grensconcepten een ruimte waarin deelnemers nieuwe 
betekenissen en discoursen kunnen verkennen. Daarentegen zijn discursieve demarcaties 
een manier om geloofwaardigheid voor een bepaald discours te behouden. Een deelnemer 
kan claimen dat iets wel of niet tot een bepaald discours behoord. Deze afbakening is een 
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manier om het discours te versterken of verzwakken. Ten vierde bestudeer ik de reacties 
van de overige deelnemers aan de experimenten op deze twee vormen van grenzenwerk: 
accepteren zij deze grensoverschrijdingen en demarcaties, maken zij bezwaar en trekken zij 
nieuwe grenzen, of reflecteren zij erop? Op basis van de reacties kon ik de kwaliteit van het 
gesprek bepalen: als participanten de grensoverschrijdingen of demarcaties zondermeer 
accepteerden dan volgde een “normaal” gesprek en waren de grensoverschrijdingen en 
demarcaties al geloofwaardig en deel van het dominante discours geweest. Wanneer 
deelnemers de grensoverschrijdingen of demarcaties aanvochten dan was dat nog niet het 
geval en er konden twee soorten gesprekken volgen: een reflectief gesprek of een vijandig 
gesprek waardoor dominant discours al dan niet veranderd kon worden. Tot slot stelde 
ik vast wat de resultaten waren van deze drie soorten gesprekken: was het dominante 
government discours veranderd en had het alternatieve deliberatieve governance discours 
aan geloofwaardigheid gewonnen? 

geLoofwaardige deLiBeratieve netwerksturing? 
Bij aanvang van de projecten was het doel bij alle drie om het discours van deliberative 
governance te verspreiden. In de praktijk bleek dit moeilijk voor elkaar te krijgen. Alleen in 
het Dairy Gateway project vond een verschuiving plaats naar het deliberatieve governance 
discours. In het A1 Eiwitcorridor project vonden deelnemers een governance discours 
geloofwaardig. In Creatieve Concurrentie werd tijdens het project wel het deliberatieve 
governance discours toegepast, maar bij afloop van dit project verdedigde de wethouder 
en professionele planners op succesvolle wijze het government discours. Dit herwon haar 
geloofwaardigheid.

De voorstellen die consultants schreven voor deze projecten waren op zichzelf 
grensconcepten. De betrokken overheidsorganisaties, consultants, experts, bedrijven, en 
soms ook burgers en milieuorganisaties interpreteerden ze op verschillende wijzen maar 
zij dankzij de voorstellen konden zij toch samenwerken. Echter in de loop van de projecten 
vond een gevecht om de interpretaties plaats. Dit gevecht werd zichtbaar door te kijken 
naar het grenzenwerk van de deelnemers. Het patroon van grenzenwerk dat daaruit voort 
kwam bleek samen te hangen met het deliberatieve design van het experiment. Dit design 
is de opzet van het project inclusief de facilitatie van de gesprekken en bijeenkomsten die 
georganiseerd werden. Dit design was van invloed op de momenten en manier waarop 
deelnemers het relatief nieuwe deliberatieve governance discours wilden onderzoeken. 
Zo konden consultants, bijvoorbeeld, stimuleren dat deelnemers reflecteerden op de 
verschillende interpretaties die zij hanteerden van bepaalde concepten. Deze combinatie 
van deliberatief design en patroon van grenzenwerk zorgde ervoor dat een discours al dan 
niet geloofwaardig werd.

In de twee Nederlandse projecten introduceerde een coalitie van experts, consultants en 
ambtenaren de grensconcepten, zoals een haalbaar plan, experts, innovatie, scenario’s, 
en cluster ontwikkeling. De verschillen in interpretatie van deze grensconcepten bleven 
onuitgesproken. Als onderzoeker kon ik wel meerdere interpretaties bloot leggen. Zo 
betekende “haalbaarheid” voor sommige deelnemers alleen een financieel technisch 
robuust plan, en voor anderen ook een democratisch gedragen plan. In beide Nederlandse 
projecten demarceerden deze coalitieleden, en ook andere deelnemers, hun interpretaties 
in de loop van de projecten. In de herontwikkeling van het Bijlmerpark gebeurde dit 
tijdens de laatste bijeenkomst waarop professionele planners hun plannen voor het park 

presenteerden. De wethouder, raadsleden, en planners demarceerden hun government-
interpretatie van expertise en van een haalbaar plan. In de Eiwitcorridor raakten tijdens de 
scenario ontwikkeling twee leden van de coalitie in conflict over de interpretatie van cluster 
ontwikkeling, innovatie en scenario’s. Zij betrokken de opvattingen van andere deelnemers 
in hun conflict. Uiteindelijk won een governance interpretatie aan geloofwaardigheid: 
bedrijven en overheid konden samen aan clusterontwikkeling werken die vooral ten goede 
moest komen aan de agrosector in de regio. 

Het Amerikaanse project, de Dairy Gateway, volgde duidelijk een ander patroon van 
grenzenwerk. Daarin hadden mogelijke coalitiepartners al in de aanvangsfase een conflict 
over de interpretatie van een van de grensconcepten: rentmeesterschap. Kon dat wel of 
niet door grote boeren uitgeoefend worden? Een van de milieuorganisaties verliet het 
project. Zij bakende haar interpretatie af. Hier ontstond een breuklijn, maar de overige 
coalitieleden gingen voort met het project. Daar zaten nog steeds milieuorganisaties bij. In de 
deliberaties die volgden tussen boeren, burgers, boerenorganisaties en milieuorganisaties, 
zorgden de facilitatoren dat deelnemers het deliberatieve governance discours toepasten. 
Zij moesten, bijvoorbeeld, een document ondertekenen waarmee zij zich committeerden 
aan een dialoog. Ook de stoelen werden verplaatst van een theateropstelling naar een 
cirkel. Vervolgens creëerden de facilitatoren een sfeer voor betrokkenheid (sphere 
of engagement) met behulp van het grensconcept rentmeesterschap (stewardship). 
Er was expliciet ruimte om dit rentmeesterschap aan de kaak te stellen. Er volgden 
demarcaties van het government discours en van subdiscoursen die daarin passen, zoals 
een milieudiscours of boerendiscours. Deze afbakeningen leiden niet tot conflict, maar 
tot reflectieve gesprekken. Na deze reflectie constateerden de deelnemers samen hoe zij 
verder zouden kunnen gaan in een gezamenlijk zoektocht naar de verdere invulling van 
rentmeesterschap. 

De studie naar grenzenwerk in drie experimenten met deliberatieve netwerksturing laat 
zien dat innovatie van het government discours exclusief en beperkt is: het vindt alleen 
plaats in experimenten waarin reflectieve gesprekken geënsceneerd worden. Deelnemers 
moeten aangemoedigd worden, middels een specifieke setting en prikkels uit wet- en 
regelgeving, om grenzen van bevroren discours te overschrijden. Op die manier is 
deliberatieve netwerksturing meer dan een innovatiebusiness. Een deliberatief design en 
facilitatoren die conflict kunnen ombuigen in reflectieve gesprekken zijn hierbij van grote 
waarde. Zij maken het mogelijk dat deelnemers op empatische wijze kritiek uitwisselen en 
toch tot consensus in de uitkomsten komen. Het zijn vitale ingrediënten om geloofwaardige, 
innovatieve en democratische beslissingen te genereren. 


