B t S T U K E N V A N BESLUITVORMINGSPROCESSEN
IN HET OPENBAAR BESTUUR
Een op de procesbenadering gebaseerd
bedrijfskundig conceptueel kader

STELLINGEN
1

De procesbenadering biedt op dit moment de beste kapstok voor
het bespreekbaar maken van de besturing van
besluitvormingsprocessen.
(dit proefschrift)

2

Het op grate schaal toepassen van de procesbenadering zal
onherroepelijk leiden tot een heroriëntatie binnen de
organisatiekunde, bedrijfskunde en bestuurskunde.

3

Het toepassen van de procesbenadering vereist een uiterst
precieze en conséquente wijze van denken en werken.
(dit proefschrift)

4

Het op de procesbenadering gebaseerd conceptueel kader dat in
dit proefschrift is beschreven, heeft een groot "integraal
opnamevermogen" en is daarmee een unicum.
Met behulp van dit conceptueel kader blijken vele publikaties op
bevredigende wijze te kunnen worden geanalyseerd en met
elkaar in verband te kunnen worden gebracht en tevens blijken
tekortkomingen in diverse publikaties te kunnen worden
aangetoond.
(dit proefschrift)

5

Adviesbureaus dienen zieh ervan bewust te zijn dat ook zij,
vanwege het aandeel dat zij veelal hebben in de algehele
behandeling van de inhoudelijke materie en de besluitvoorbereiding, kunnen behoren tot wat in dit proefschrift
wordt aangeduid als de "A"-deelnemers aan besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur.
Aangezien deze activiteiten zeker zo belangrijk zijn als de
uiteindelijke besluitneming, brengt dit een maatschappelijke
verantwoordelijkheid met zieh mede, die vergelijkbaar is met die
van bevoegde gezagsinstanties.
(dit proefschrift)

6

Het is van groot belang dat bij de aanpak van milieuproblemen
veel meer aandacht wordt geschonken aan de besturing van
besluitvormingsprocessen met betrekking tot milieubelastende
activiteiten en voorzieningen. De besturing immers bepaalt voor
een belangrijk deel de uitkomst van deze besluitvormingsprocessen; de uitkomst van deze besluitvormingsprocessen
bepaalt op haar beurt de realisatie van milieubelastende
activiteiten en voorzieningen.
(dit proefschrift).

7

Deelnemers aan de besturing van besluitvormingsprocessen,
zoals met betrekking tot milieubelastende activiteiten en
voorzieningen, dienen zieh ervan bewust te zijn dat binnen de
regelingen en normen die gelden nog een aanzienlijke ruimte
aanwezig is voor bei'nvloeding van het verloop van deze
besluitvormingsprocessen
(dit proefschrift).

8

Deelnemers aan besluitvormingsprocessn met betrekking tot
milieubelastende activiteiten en voorzieningen kunnen ook bij de
besturing van deze besluitvormingsprocessen zijn betrokken.
Zouden deze deelnemers zieh hiervan meer bewust zijn, dan
zouden zij ook beter gebruik kunnen maken van de
besturingsmogelijkheden die beschikbaar zijn.
(dit proefschritt).
9

Ook bij besturing dient ter dege rekening te worden gehouden
met wat door David Böhm wordt aangeduid als de "implicate
order" (bron: David Böhm, Wholeness and the implicate order,
London, Routledge & Kegan Paul, 1987), dat wil zeggen een
onderliggende universele beweging of een onderliggend proces.
De bekwaamheid van bestuurlijk handelen uit zieh onder meer in
het vermögen ook dät aspect mee te nemen.

10

De probleemformulering is van cruciaal belang voor het verloop
en het eindresultaat van besluitvormingsprocessen. Hoewel dit
algemeen wordt onderkend, blijkt een goede probleemformulering
in veel besluitvormingssituaties te ontbreken.

11

Het wordt hoog tijd dat de enorme hoeveelheid literatuur over
gedrag en interacties met behulp van een analytisch kader wordt
opgeschoond.

12

Het aantal pagina's dat per maand in informaticavaktijdschriften
verschijnt, is omgekeerd evenredig met de kwaliteit van de inhoud
van de artikelen. De meeste artikelen wekken sterk de indruk niet
meer te zijn dan uitvoerige reclameboodschappen.

13

De uitspraak van Hendrik Tennekus (De atmosfeer en andere
Systemen, Infolutie '88, biz. 11) die luidt:
"(...) een huisvrouw weet [...] dat de samenhang van haar gezin
niets te maken heeft met vergaderen, structureren en
organiseren. Voor haar is onvoorspelbaarheid vanzelfsprekend
(...)" zou met evenveel recht volledig tegengesteld kunnen luiden
en wel:
"(...) een huisvrouw weet [...] dat de samenhang van haar gezin
juist alles te maken heeft met overleggen, structureren en
organiseren. Voor haar is het zoveel mogelijk treffen van
voorzieningen voor het opvangen van onvoorspelbaarheid
vanzelfsprekend (...)".

14

Het toepassen van de omgangsregel "kinderen die vragen,
worden overgeslagen" brengt het risico met zieh mee dat
deze kinderen later in de maatschappij onvoldoende kunnen
meekomen, aangezien daar de tegenovergestelde regel geldt:
"mensen die niet vragen (om salarisverhoging, positieverbetering,
opdrachten, etc.), worden overgeslagen".

15

Van Dale's Groot Woordenboek geeft over besluitvorming meer
informatie dan de tot op heden versehenen
managementwoordenboeken.
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1
. 1.1

INLEIDING
Ontwikkelinq van het promotie-onderzoek vana£ 1977
Het voorliggende proefSchrift heeft een ontstaansgeschiedenis die
teruggaat tot 1977. In dat jaar deed prof.drs. A.A. Kampfraath aan de
auteur de suggestie om parallel aan het werken als milieubeleidsadviseur bij Grontmij nv, een promotie-onderzoek te doen naar de bestuurlijke en organisatorische aspecten van het milieubeheer in Nederland.
Het onderzoek, dat zieh aanvankelijk vooral concentreerde op de
milieuproblematiek in Nederland en de besluitvormingsprocessen dienaangaande, is zieh in de loop der jaren steeds meer gaan richten op
de problematiek van het besturen van deze besluitvormingsprocessen.
Bijläge 1.1 bevat een overzicht van deze ontwikkeling.
In 1984 kreeg de auteur een promotie-assistentschap bij de afdeling
Bedrijfskunde van de Landbouwuniversiteit aangeboden. Het proefschrift is met name gebaseerd op het sindsdien door schrijver dezes
verrichte onderzoek.

1.2

Aanleiding tot het onderzoek
De uiteindelijke aanleiding voor de huldige opzet van het onderzoek
is drieerlei:
1.

De behoefte aan een integraal coneeptueel kader voor het beter
bespreekbaar maken van de besturing van besluitvormingsprocessen
in het openbaar bestuur, waaraan meerdere organisaties deelnemen.
De periode vanaf de zestiger jaren tot nu wordt gekenmerkt door
een toenemende aandacht voor besluitvormingsprocessen in het
openbaar bestuur, waaraan meerdere organisaties deelnemen; een
onderwerp dat in de literatuur onder meer voorkomt onder de naam
interorganisationele besluitvorming (Tuite e s . , 1972; Hanf en
Scharpf, 1978; e.a.).
Kenmerkend voor vele van deze besluitvormingsprocessen is dat
het aantal samenhangen, dat in de besluitvorming moet worden betrokken, sterk is toegenomen; het aantal deelnemers eveneens.

-2-

Door de hieruit resulterende toenemende complexiteit van deze
besluitvormingsprocessen is het analyseren en besturen van deze
besluitvormingsprocessen, als vraagstuk, steeds meer op de voorgrond getreden. Daartoe werd en wordt nog steeds gezocht naar
benaderingswijzen die hierbij behulpzaam kunnen zijn.
Wat de analyse van deze besluitvormingsprocessen betreft - kennis hierover is van eminent belang om effectief te kunnen besturen - lijken veel modellen en theorieën te zijn opgesteld vanuit
een specifieke discipline (onder meer politicologie en sociologie). Verder is het opvallend dat er veel modellen en theorieën zijn ontwikkeld, die vooral betrekking hebben op sommige
deelaspecten van besluitvormingsprocessen, waaraan meerdere organisaties deelnemen. Deze modellen en theorieën kunnen grofweg
worden ingedeeld in enerzijds modellen en theorieën over de wijze van behandelen van de inhoudelijke materie en de opbouw van
de verschillende behandelingsstadia en anderzijds modellen en
theorieën die betrekking hebben op organisatorische regelingen
en de eigenschappen en het sociaal gedrag van mensen, organisaties, netwerken van organisaties, enz.
Wat betreft besturingsvraagstukken worden de systeembenadering
en de cybernetica veelvuldig als uitgangspunt gehanteerd. Vele
van de vanuit deze invalshoek ontwikkelde modellen lijken echter
niet te zijn afgestemd op de specifieke problematiek, die aan de
orde is bij het besturen van bovengenoemde besluitvormingsprocessen; ôfwel omdat ze sterk orgaan-/ structuur-georiënteerd zijn
in plaats van proces-georiënteerd ôfwel omdat ze te abstract
("leeg") zijn.
Integrale conceptuele kaders voor de besturing van besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur, waaraan meerdere organisaties deelnemen, zijn er, voor zover bekend, niet.
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2.

De behoefte het conceptueel kader te hanteren bij de advisering
op een voor schrijver dezes bekend terrein.
De afgelopen decennia is veel aandacht geschonken aan besluitvormingsprocessen met betrekking tot milieubelastende activiteiten
en voorzieningen (DHV, Grontmij en Twijnstra Gudde, 1982, deel
7, blz. 2 ) . Genoemd kunnen worden onder meer besluitvormingsprocessen inzake de situering van regionale of landelijke voorzieningen met belangrijke nadelige implicaties voor het milieu.
Typerend voor deze besluitvormingsprocessen is het grote aantal
samenhangen en het grote aantal deelnemers (de Hoo, 1982). Wat
dit laatste betreft, kan behalve op de deelnemers die besluiten
nemen (bevoegde gezagsinstanties) tevens worden gewezen op de
deelnemers die betrokken zijn bij de besluitvoorbereiding, zoals
initiatiefnemer(s), (wettelijke) adviseurs en milieugroepen/insprekers (Evaluatiecommissie Wabm, 1985, schema's I en II). Ofschoon een aantal studies beschikbaar is, waarin bekeken is hoe
deze besluitvormingsprocessen verlopen en welke knelpunten hierbij optreden (zie onder meer: Aquina, 1984; De Koningh e s . ,
1985; van der Knaap e s . , 1986; Edwards en ten Holt, 1987), zijn
integrale conceptuele kaders voor de besturing van dit soort besluitvormingssituaties niet ontwikkeld.

3.

De behoefte om het Wageningse besturingsmodel als referentiekader te gebruiken.
Een belangrijke

Verdienste

seerde Wageningse

van het op de

besturingsmodel

procesbenadering

geba-

is, dat het bij complexe bestu-

ringsvraagstukken vanwege zijn totaalaanpak als referentiekader
kan worden gebruikt (Adviescommissie Evaluatie Wabm, 1981;
Mantz, 1984, blz. 201). Om te kunnen dienen als conceptueel
kader voor de besturing van afzonderlijke besluitvormingsprocessen, behoeft het model echter wel enige nadere toespitsing.
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1.3

Karakter van het onderzoek
Het onderhavige proefschrift is gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek. In het kader van het onderzoek is over de volgende
onderwerpen literatuur verzameld:
de Wageningse besturingsbenadering en het vanuit deze benaderingswijze ontwikkelde besturingsmodel;
stand van zaken met betrekking tot wetenschappelijke theorievorming in de wetenschapsfilosofie, Psychologie en sociologie en bedrijfskunde, bestuurskunde en organisatiekunde;
het verloop van besluitvormingsprocessen; de beinvloedbare omstandigheden; de besturing van besluitvormingsprocessen;
besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur;
besluitvormingsprocessen waaraan meerdere organisaties deelnemen;
besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen
met nadelige gevolgen voor het milieu.

Bij het opsporen van literatuur over bovengenoemde onderwerpen zijn
meerdere bronnen geraadpleegd. Genoemd kunnen worden ondermeer:
Pudoc (uitdraai via trefwoorden);
leesadviezen van "deskundigen";
sneeuwbalsysteem, dat wil zeggen het volgen van citaatdraden afgeleid uit reeds beschikbare publikaties (Maltha, 1972, blz, 46);
systematische catalogi van de Leeuwenborchbibliotheek te
Wageningen (kaartcatalogi en een systematische microfiche-catalogus); de bibliotheek van de afdeling bedrijfskunde van de Technische Universiteit te Eindhoven (eveneens kaartcatalogi en een
microfiche-catalogus) en de bibliotheek van het NIVE te Den Haag
(kaartcatalogus);
"snuffelen" in wetenschappelijke boekhandels en bibliotheken;
registers van referaattijdschriften (bijvoorbeeld Sage Public
Administration Abstracts);
boekbesprekingen en interviews in onder meer ASQ; Organization
Studies; NRC Handelsblad; de Tijd; Intermediair*); NIVE nieuws;
Bestuur, maandblad voor overheidskunde; Berichten over onderzoek
van het SISWO; ROM, magazine over ruimtelijke ordening en milieubeheer;
*)

Zie voor voordeel algemeen wetenschappelijke tijdschriften:
Willems (1979, blz. 33-35).
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boekaankondigingen door uitgevers (bijvoorbeeld het blad Signalementen van de Staatsuitgeverij);
papers uitgereikt op congressen en studiedagen (bijvoorbeeld
46th Annual Meeting van de Academy of Management);
bibliografieen en annual reviews.
Sommige van de hierboven genoemde bronnen (zoals systematische catalog! en "snuffelen") zijn op meerdere momenten geraadpleegd om "bij
de tijd" te blijven, maar ook vanwege koerswijzigingen in het onderzoek (zie § 1.1, 'Ontwikkeling promotie-onderzoek vanaf 1977') en toenemende duidelijkheid over het object van onderzoek.
De aldus geselecteerde artikelen en boeken zijn voornamelijk verkregen via de Leeuwenborchbibliotheek en de Centrale Universiteitsbibliotheek van de Landbouwuniversiteit te Hageningen (deze laatste voornamelijk voor publikaties die niet in Wageningen aanwezig waren).
In het kader van het promotie-onderzoek zijn ruim 500 publikaties gelezen. In het literatuuroverzicht zijn alleen die publikaties opgenomen die uiteindelijk in het proefschrift zijn verwerkt. De overige geraadpleegde publikaties zijn met name van belang geweest voor het
zoek- en afbakeningsproces.
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2

PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK
Kuypers (1982) maakt hat volgende onderscheid tussen de probleemstelling en de doelstelling(eu) van een onderzoek. De probleemstelling is
een vraag waarin het kennxsdoel van het onderzoek wordt weergegeven:
wat wxl de onderzoeker te treten komen? De doelstellingen van het
onderzoek geven het kennisbelang van het onderzoek aan: wat is de
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek?

De Leeuw (1982, blz. 102) maakt eveneens een dergelijk onderscheid.
Aangetekend dient te worden hierbij dat de Leeuw het niet heeft over
onderzoek in het algemeen, maar over modelbouw*). De Leeuw stelt dat
het gebruiksdoel van een model direct gekoppeld is aan het probleem
dat met behulp van dat model moet worden opgelost. Hij stelt vast dat
er soms het misverstand is dat het doel van het model gelijk zou zijn
aan het aan het systeem (waarop dat model betrekking heeft) toegekende doel. Bij een model gaat het erom hoe goed dat model de werkelijkheid nabootst. "(...) Het doel van het model is dus het antwoord
op de vraag waartoe je dat model maakt (...)".
Wat het aan het systeem toegekende doel betreft is Kastelein (1985,
blz. 36) van oordeel dat wetenschappers zieh ervan bewust moeten zijn
dat ze gewild of ongewild invloed uitoefenen op "(...) de maatschappelijke aanwendingsmogelijkheden van hun werk, en dat ze zieh niet kunnen onttrekken aan het stellen van bepaalde maatschappelijke voorkeuren en het laten gelden van een bepaalde maatschappelijke selectiviteit (...)". Kastelein is van mening dat ten minste hoge priorxteit
moet worden toegekend aan:

"(...) kennisvorming die kan bijdragen tot het reduceren van onmondigheidsrelaties en aan kennisvorming die kan bijdragen tot
herstel en bescherming van onze biotoop. Wetenschappelijke activxteiten die in dienst staan van emancipatiebelemmering en van
praktijken die het ecosysteem aantasten, moeten worden bestreden
(...)"•
*)

Het toespitsen van het Wagenings besturingsmodel op de besturing
van afzonderlijke besluitvormingsprocessen kan worden aangemerkt
als "modelbouw".
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In aansluiting aan § 1.2, 'Aanleiding tot het onderzoek', kan de probleemstelllng van het onderhavige onderzoek als volgt worden geformuleerd.
Voor het beter bespreekbaar maken van de besturing van besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur waaraan meerdere organisaties
deelnemen - in het bijzonder besluitvormingsprocessen met betrekking
tot milieubelastende activiteiten en voorzieningen - zijn integrale
conceptuele kaders vereist. Dergelijke conceptuele kaders zijn, voor
zover bekend, nog niet beschikbaar.
Door prof.drs. A.A. Kampfraath is ruim twintig jaar geleden een besturingsmodel ontwikkeld op basis van de procesbenadering. Dit besturingsmodel, dat sindsdien steeds verder is uitgewerkt, heeft reeds op
vele terreinen toepassing gevonden.
Het model blijkt vanwege zijn totaalaanpak bij de meest uiteenlopende
complexe besturingssituaties als referentiekader te kunnen worden gebruikt.
Het model is echter niet specifiek gericht op het gebeuren rondom afzonderlijke besluitvormingsprocessen; het model rieht zieh met name
op besturingsvraagstukken betreffende de uitvoeringsprocessen in de
organisatie als geheel.

Het doel (kennisdoel) van dit onderzoek is om:
een integraal coneeptueel kader te ontwikkelen voor de besturing.
van besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur waaraan
meerdere organisaties deelnemen, en in het bijzonder voor de besturing van besluitvormingsprocessen met betrekking tot milieubelastende activiteiten en voorzieningen;
het Wagenings besturingsmodel daartoe als basis te gebruiken en
toe te snijden op bovengenoemde problematiek;
door het integraal coneeptueel kader te plaatsen ten opzichte
van andere literatuur over (de besturing van) besluitvormingsprocessen in het algemeen en bovengenoemde besluitvormingsprocessen
in het bijzonder tot een waardering te komen van dit coneeptueel
kader;
het coneeptueel kader zo mogelijk verder uit te bouwen op grond
van bijdragen uit de bestudeerde literatuur.
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Wat de maatschappelijke aanwendingsmogelijkheden van dit onderzoek betreft - in termen van de Leeuw: het doel van het systeem, waarop het
te ontwikkelen conceptueel kader betrekking heeft - kan het volgende
worden opgemerkt. In dit onderzoek speelt op de achtergrond het verbeteren van het verloop en het eindresultaat van besluitvormingsprocessen over voorzieningen die van invloed zijn op het milieu. Dit met
het oog op, in termen van Kastelein: "herstel en bescherming van onze
biotoop".
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0PZET VAN HET ONDERZOEK
Zoals in hoofdstuk 2, 'Probleemstelling en doel van het onderzoek',
wordt vermeld, is het Wageningse besturingsmodel gekozen als basis
voor het onderhavige onderzoek.
Het Wagenings besturingsmodel is de laatste 20 jaar sterk in ontwikke
ling geweest.
Van het model bestond bij de aanvang van het onderzoek geen compleet,
consistent en up-to-date overzicht. Gegevens over de verschillende
elementen van het model bleken verspreid te liggen over een groot aan
tal publikaties. Het werd dan ook noodzakelijk bevonden de laatste
stand van het model op te maken.
Hiertoe zijn enerzijds verschillende schriftelijke bronnen geraadpleegd en anderzijds vele gesprekken gevoerd met
prof.drs. A.A. Kampfraath, de grondlegger van het model.
0m te kunnen dienen als conceptueel kader voor het bespreekbaar maken
van de besturing van afzonderlijke besluitvormingsprocessen was het
noodzakelijk om het Wagenings besturingsmodel, dat primair werd uitgewerkt voor besturingsvraagstukken betreffende de uitvoeringsprocessen in de organisatie als geheel, enigszins nader toe te spitsen op
het gebeuren rondom afzonderlijke besluitvormingsprocessen. Ook dit
toespitsen vormde een substantieel onderdeel van het onderzoek.
Het aldus nader toegespitste Wageningse besturingsmodel wordt hier
verder aangeduid als het conceptueel kader.
Gelet op de specifieke problematiek die aan de orde is bij besluitvor
mingsprocessen inzake de situering van voorzieningen zijn uit het con
ceptueel kader die elementen gelicht, die voor dit soort besluitvormingssituaties direct van belang zijn.
Teneinde het conceptueel kader te kunnen plaatsen in de "wereld" van
modellen, theorieen, methoden, disciplines, etc. en om enig idee te
hebben van de problemen die zich eventueel zouden kunnen voordoen bij
het nader specificeren en aan- en invullen van het conceptueel kader,
werd het wenselijk geacht enkele wetenschapstheoretische vraagstukken
globaal te verkennen.
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Met behulp van net conceptueel kader zijn vervolgens diverse publikaties geanalyseerd overs
besluitvormingsprocessen in het algemeen;
besluitvormingsprocessen, waaraan meerdere organisaties deelnemen en in het bijzonder besluitvormingsprocessen inzake de
situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het
milieu;
de besturing van besluitvormingsprocessen.
Aan de hand van enkele van deze publikaties is het conceptueel kader
nader gespecificeerd en aan- en ingevuld.
Voor de leesbaarheid van het proefschrift is gekozen voor de volgende
volgorde van behandelings
het maken van een recent overzicht van het Wagenings besturingsmodel en het nader toespitsen van het Wageningse besturingsmodel
op het gebeuren rondom afzonderlijke besluitvormingsprocessen
(hoofdstuk 4 ) ;
orientatie op wetenschapstheoretische vraagstukken (hoofdstuk 5 ) ;
analyse van literatuur over (de besturing van) besluitvormingsprocessen en nadere specificatie en aan- en invulling van het
conceptueel kader (hoofdstuk 6 ) .
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4

CONCEPTUEEL KADER

4.1

Inieidina
De Wageningse besturingsbenadering*) is een bedrijfskundige benaderingswijze. Deze benaderingswijze kan worden getypeerd als een procesbenadering, hetgeen betekent dat de aandacht wordt geconcentreerd op
het verloop van de behandeling van zaken.
Het kenmerkende van deze benadering is het overstappen van de vraag
"wie doet wat?", bijvoorbeeld wie besluit of adviseert, naar de vragen "waarover gaat het?", "hoe is het behandelingsverloop?" en "waartoe vindt de behandeling plaats?". Dit betekent dat deze benadering
stark aanhaakt aan de inhoudelijke problematiek die in een conorete
besluitvormingssituatie aan de orde is (Kampfraath, 1986, blz. 277).
De Wageningse besturingsbenadering maakt een onderscheid tussen besturend gebeuren en bestuurd gebeuren. De besturing in de context van
een organisatie wordt vaak verduidelijkt aan de hand van het zogenaamde "besturingsklaverblad". Dit "besturingsklaverblad" is weergegeven
in figuur 4.1:
Figuur 4.1:

Het "besturingsklaverblad" (bron: Kampfraath,
werkbespreking 1989)

bedrijfssituatie
(gegevenheden)

besturing
(condities)

beleid
(inhoudelijke keuzen)

resultaten

*)

Grondlegger van deze benadering is prof.drs. A.A. Kampfraath.

-14-

Met het besturingsklaverblad wordt getracht te verduidelijken dat de
wijze van besturen (initieren, richten en beheersen van activiteiten)
autonoom invloed uitoefent op de relatie tussen de andere drie aspecten en daarom expliciet aandacht behoeft.
Kampfraath en Marcelis (1981, blz. 12-13) dulden het scala van oplossingen, dat via de Wageningse besturingsbenadering bereikt kan worden, aan met de term "maatwerk":
"(...) Onder maatwerk verstaan wij oplossingen die voor een specifiek probleem het specifieke antwoord vormen. Geen standaardorganisatiestructuren of standaard-informatiesystemen, maar
oplossingen die alleen voor dat ene probleem geschikt zijn. Vaak
zijn dit relatief weinig ingrijpende oplossingen. Eenvoudige procedurewijzigingen, die veel effect hebben. Eenvoudige veranderingen in de informatievoorziening die inspelen op specifieke
leemten in de informatiebehoefte. Drastisch ingrijpende oplossingen zijn daarmee niet uitgesloten, maar het is verbazend te
ontdekken hoeveel kleine veranderingen dienstig en vaak ook voldoende zijn (...)".
De Wageningse besturingsbenadering is ontwikkeld vanuit een cybernetische denkwijze. Organiseren wordt vooral gezien als het voortdurend
bezig zijn met de besturing van processen. Als gevolg van deze besturing kunnen processen itererend verlopen. In figuur 4.2 is deze zienswijze in beeld gebracht voor een afzonderlijk proces.

Figuur 4.2:

Vereenvoudigde weergave van het cybernetisch benaderen
van een proces (vrij naar: Kampfraath en Marcelis,
1981, blz. 13)

toetsing t.b.v.
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C = condities
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Met name complexe Problemen laten zieh op basis van deze benadering
goed benaderen.
Genoemd kunnen worden die situaties, waarbij meerdere deelnemers zijn
betrokken en waarbij verschillende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en belangen een rol spelen (Kampfraath en Marcelis, 1981,
biz. 12).

Het vanuit deze benaderingswijze ontwikkelde besturingsmodel maakt
onderscheid in:
resultaten;
Processen aan de hand waarvan de resultaten ontstaan;
condities, dat wil zeggen de beïnvloedbare omstandigheden onder
invloed waarvan de processen zieh voltrekken.
In figuur 4.3 zijn de resultaten, het procès en de condities in onderling verband geplaatst. Figuur 4.3 geldt in principe voor elk besluitvormingsproces en uitvoeringsproces.
Figuur 4.3:

Procès, condities, resultaten (vrij naar: Kampfraath,
1976, biz. 196)

T

TR
-X>-

Tt

TR

9
•

R = resultaat
TR = tusse n resultaat
C = condities

-frCR

In het model wordt het beeld van de bedding en de stroom gehanteerd.
Daarmee wordt bedoeld, dat de processen zieh bewegen als een stroom
van gebeurtenissen onder invloed van de bedding (c.q. condities),
waarbij de deelnemers zelf deel uitmaken van die bedding.
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Voor wat betreft besluitvormingsprocessen geldt dat de deelnemers hun
bijdragen leveren tot het ontstaan en het verloop van de besluitvormingsprocessen, gebruik makend, gesteund of beperkt door andere elementen van de bedding, zoals bijvoorbeeld respectievelijk de informatievoorziening, de organisatiestructuur en de procedures (Kampfraath,
1986, biz. 274).
Op deze wijze ontstaan de resultaten van de besluitvormingsprocessen;
in dit geval, bestemmingsplannen, vergunningen enz.
Deze resultaten bepalen op hun beurt bijvoorbeeld of een zekere activiteit met nadelige invloed op het milieu al dan niet (op een bepaalde plaats) mag worden gerealiseerd.
Het model is primair bedoeld als ontwerpmodel; het voorziet in een
compleetheidscriterium, in de zin van welke aspecten aan de orde zijn.
Invulling wordt verwacht van nader te verrichten onderzoek en van de
literatuur met betrekking tot deels het besluitvormingsproces en de
condities (bedding).
Interacties tussen de deelnemers bijvoorbeeld, een aspect dat in het
totale besluitvormingsgebeuren zit verpakt, worden in dit model niet
expliciet meegenomen, aangezien interacties vanuit ontwerpoogpunt
geen direct aangrijpingspunt vormen, doch alleen indirect via bijvoorbeeld de condities.
Dat wil niet zeggen dat het belang van dit aspect niet wordt onderkend. Kampfraath (1978, biz. 479) stelt onder meer dat het gedragspatroon van de deelnemers van groot belang is voor het verloop van besluitvormingsprocessen. Psychologisch en sociologisch onderzoek naar
het verloop van besluitvormingsprocessen kan dan ook nuttige aanwijzingen opleveren voor de vormgeving van besluitvormingsprocessen en
de condities.

Hierna volgt een overzicht van het "conceptueel kader" dat als uitgangspunt is gekozen voor dit proefschrift. Het conceptueel kader bevat die elementen van het Wageningse besturingsmodel, die voor afzonderlijke besluitvormingsprocessen het meest relevant zijn:
In het openbaar bestuur zal veelal een keten van besluiten worden genomen alvorens tot daadwerkelijke uitvoering, zoals de aanleg van een afvalverwerkingsplaats, wordt overgegaan.
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Deze keten van achtereenvolgende besluiten, resulterend in een
besluit tot daadwerkelijke actie wordt getypeerd als een besluitenestafette van kaderscheppende en finale besluiten. In § 4.2
wordt op deze besluitenestafette nader ingegaan.
Voor de analyse van besluitvormingsprocessen rieht het conceptueel kader zieh niet zozeer op de genomen besluiten zelf, maar
op de wijze waarop deze besluiten tot stand komen.
Binnen elk besluitvormingsproces wordt een inhoudelijke en een
besluitvormingstechnische*) dimensie onderscheiden.
Elk besluitvormingsproces kenmerkt zieh door een bepaald besluitvormingstechnisch*) niveau van perfectie, zoals de mate van afstemming met andere besluitvormingsprocessen etc.
Nadere uitwerking van deze punten vindt plaats in § 4.3.

Besluitvormingsprocessen kunnen slechts plaatsvinden als daartoe
condities aanwezig zijn (§ 4.4). De volgende condities kunnen
worden onderscheiden:
eigenschappen van de deelnemers;
de organisatorische regelingen: deze omvatten de opzet van
de organisatiestruetuur en de procedures;
de informatievoorziening;
de kennisvoorziening;
de besluitvormingshulpmiddelen: deze omvatten de Systemen
en technieken en ruimtelijke voorzieningen.
Elke besluitenestafette met de ten behoeve van de verschillende
besluiten te doorlopen besluitvormingsprocessen kent haar eigen
besturing; in het Wagenings besturingsmodel wordt deze besturing
aangeduid met regie (§ 4.5). Dit proefschrift rieht zieh met
name op een nadere invulling hiervan.

In dit proefschrift wordt in afwijking van alle geschriften van
de vakgroep Bedrijfskunde niet gesproken van "bestuurstechnisch"
maar van "besluitvormingstechnisch". Op de reden hiervan wordt
in § 4.3 nader ingegaan.
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De beslissingen in de besturing kunnen in twee categorieen van
beslissingen worden onderverdeeldt
.

beslissingen met betrekking tot bet scheppen en net doen
in stand houden van de condities;
beslissingen met betrekking tot het benutten van de condities .

In de volgende paragraaf wordt gestart met een beschrijving van de besluitenestafette.
4.2

De besluitenestafette
Besluitvormingsprocessen inzake de situering en de uiteindelijke realisatie van voorzieningen met een nadelige invloed op het milieu, hebben veelal als kenmerk, dat uit een veelheid van alternatieven een
keuze moet worden gemaakt. Naarmate de finale keuze nadert neemt het
aantal mogelijkheden af en vindt toenemende verfijning van de wenselijkheden plaats. Figuur 4.4 geeft hiervan een schematische voorstelling.

Figuur 4.4:

Afname van mogelijkheden, verfijning van wenselijkheden
(bron: Kampfraath, 1988-a, blz. 13)

toenemende specificatie
van wenselijkheden

mogelijkheden

wenselijkheden

afname van de
mogelijkheden

BR=beslissingsruimte
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Niet alle deelnemers zullen bij de finale keuze betrokken zijn, net
zo min als alle deelnemers betrokken zullen zijn in de eerste stadia
van het beleid.
In figuur 4.5 wordt een beeld geschetst, waarin uitgaande van alternatieven, door een deelnemer of een aantal deelnemers een principekeuze
wordt gedaan (nadat bijvoorbeeld de stappen probleemanalyse, feitenverzameling en keuze van alternatieven zijn doorlopen). Deze keuze
houdt in dat een aantal alternatieven zal afvallen, maar niet allemaal. Wat overblijft vormt het kader of de beslissingsruimte voor de
volgende deelnemers. Gesproken wordt daarom van kaderscheppende besluiten. De volgende deelnemer zal binnen het aanwezige kader een keuze doen, waardoor opnieuw een aantal alternatieven afvalt en er een
nieuw kader ontstaat. Het proces voltrekt zieh als het wäre als een
estafetteloop waarin de estafettestok telkens wordt doorgegeven. Het
aantal malen waarin de estafettestok wordt doorgegeven bepaalt het
patroon van kaderscheppende besluiten of de besluitenestafette.

Tot slot volgt dan het Stadium van de finale besluitvorming, waarin
vanuit het resterende kader, de overgebleven mogelijkheden, een
finaal besluit wordt genomen. Het finaal besluit is het laatste besluit voör de daadwerkelijke uitvoering en implieeert het initiatief
tot actie (Kampfraath en Marcelis, 1981, blz. 41-42).

Figuur 4.5s

Het proces leidend tot een finaal besluit (brons
Kampfraath en Marcelis, 1981, blz. 41)

bestuurlijk
resutaat

alternatieven

kaderscheppende besluiten

tinaal besluit
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4.3
4, -3 .1

Besluitvormingsprocessen
Algemeen

In hoofdstuk 2, 'Probleemstelling en doel van het onderzoek',is

er

op gewezen dat de Wageningse besturingsbenadering zieh rieht op de besturing van de uitvoeringsprocessen van de organisatie als geheel.
In dat verband vormen besluitvormingsprocessen gericht op de tot
standkoming van die uitvoering, de besturing van die uitvoering.
Dit proefschrift echter rieht zieh op vraagstukken betreffende de besturing van die besluitvorming zelf, zonder daarbij nader in te gaan
op de relatie tot de uitvoering van de besluiten.
Deze beperking maakt dat uitsluitend naar de besluitvorming als zodanig wordt gekeken en dat dus de betekenis ervan in het kader van de
besturing van de uitvoering buiten beschouwing blijft. Er zal dan ook
niet over bestuursprocessen doch over besluitvormingsprocessen worden
gesproken waar het deze bestuurde (besluitvormings)processen betreft.

4.3.2

De_inh0_ud.eli3.ke dimensie_en de_bes_u_tvprmingstec.hni_che_dimen_ie van
besluitvormingsprocejäsen

Het antwoord op de vraag "hoe verloopt het besluitvonningsproces"
dient volgens Kampfraath een typering te zijn van de werkelijkheid of
werkelijkheden, als een opeenvolging van gebeurtenissen, in de tijd
en niet een typering door middel van wat in feite een sjabloon is,
n.l. de procedurebeschrijving die, als conditie in structurele zin
steeds aanwezig is om het proces enig houvast te bieden.
Kampfraath (1986, blz. 279-280) stelt dat in het verloop van elk bestuursproces, hier besluitvormingsproces genoemd, twee aspecten zijn
te onderscheiden, namelijk een inhoudelijke en een bestuurstechnische
dimensie.

Een inhoudelijke dimensie.
Deze omvat de wijze van behandelen van de inhoudelijke materie
en de daaruit voortvloeiende aard van de verschillende behandelingsstappen.
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Bij de wijze van behandelen van de inhoudelijke materia komt bijvoorbeeld de vraag aan de orde of er sprake is van een rationele
behandeling, incrementele behandeling of mixed-scanning.
Figuur 4.6 laat een voorbeeld zien van de mogelijke aard van een
aantal behandelingsstappen.
Figuur 4.6:

Voorbeeld van een indeling in stappen en fasen '

tijdas
Stap (inhoudelijke dimensie)
- probleemanalyse en doalstelling hoofdverbinding
- inventariseren van belangen
-formuleren randvoorwaarden en Varianten tracé
- opstellen concept tracé-nota

Fase (besluitvormingstechnische dimensie)
- overleg
- besprekingen

- opstellen tracé-nota
- toezenden tracé-nota
; - verzoek om advies, ter inzage legging

voorbereiding

- voorlichtingsbijeenkomsten otc.
- analyseren en afwegen readies
- opstellen advies 1

- toezending advies 1

- opstellen advies 2 al dan niet conform advies 1

- toezending advies 2

-bsoordelen advies 2

- tracé-vaststelling

vaststelling

Een bestuurstechnische dimensie, hier besluitvormingstechnische
dimensie genoemd omdat, zoals in § 4.3.1, 'Algemeen', is
opgemerkt in dit onderzoek niet besluitvorming als besturing van
de uitvoering, naar besluitvorming zelf als object van besturing
wordt beschouwd.
*)

Gegevens: de Hoo, 1982, schema II bij hoofdstuk III.
Dit schema is opgenomen in bijläge 6.4.
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De besluitvormingstechnische dimensie heeft betrekking op de vertaling van de nagestreefde inhoudelijke behandeling in een beoogd behandelingsverloop/ onder invloed van het te hanteren
patroon van betrokken zijn van deelnemers en middelen. Het beoogde behandelingsverloop en het patroon van betrokken zijn van
deelnemers en middelen (zie figuur 4.7) zijn er op gericht de nagestreefde inhoudelijke behandeling ook daadwerkelijk te effectue r e z Het beoogde behandelingsverloop is daarbij te typeren aan
de hand van de onderscheiden fasen in het besluitvormingsproces
en (de wijze van) het betrokken zijn van de deelnemers bij het
besluitvormingsproces.
Wat de fasen in het besluitvormingsproces betreft, kan een onderscheid worden gemaakt in onder meer het verloop van de voorbereiding en de vaststelling (zie figuur 4.6).
Deelname door wie, op welk moment ten behoeve van welke stappen
en fasen maakt deel uit van de besluitvormingstechnische dimensie.
Wordt er gekeken naar de wijze van het betrokken zijn van de
deelnemers dan kunnen er zieh ondermeer de volgende mogelijkheden voordoen als gevolg van de gekozen inhoudelijke benadering:
monodisciplinair of interdisciplinair werken ten behoeve
van de verschillende stappen (bijvoorbeeld tijdens opstellen concept tracé-nota). In figuur 4.7 wordt dit verschil
uitgebeeld;
.

vaststelling door één of méér deelnemers (Kampfraath, 1986,
biz. 280).
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Figuur 4.7:

Monodisciplinair en interdisciplinair werken in fasen
(bron: Kampfraath, 1984)

R.
im

Het conceptueel kader rieht zieh uiteindelijk op de effectiviteitsvraag, hetgeen hierop neerkomt:
Is tijdens het besluitvormingsproces alles in de vereiste verhouding
en op het beoogde moment aan bod geweest hetgeen met het oog op de
verlangde inhoudelijke behandeling van de problematiek aan de orde
had moeten komen? (Kampfraath, 1979, biz. 1 1 ) .
Zijn met het oog op de vereisten vanuit de inhoudelijke behandeling
de deelnemers op de juiste wijze en op het beoogde moment aan bod geweest? Is met andere woorden de besluitvormingstechnische dimensie zodanig ingevuld dat het beoogde met betrekking tot de inhoudelijke dimensie op de best mogelijke wijze is gediend.
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4.3.3

get be_lui_v_rmi_g_tec_nisch_n_ve.au van p_e_fecti_
In het Wagenings besturingsmodel wordt de mate waarin een perfect verloop van de besturing wordt bereikt, aangeduid met het bestuurstechnisch niveau van perfectie. Aangezien, zoals in § 4.3.1, 'Algemeen',
is gezegd, in dit onderzoek niet besluitvorming als besturing van de
uitvoering, maar besluitvorming zelf als object van besturing wordt
beschouwd, wordt hier gesproken van het besluitvormingstechnisch
niveau van perfectie.
Om het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie te bepalen, dienen vier vragen te worden gestelds
a.

in hoeverre wordt het besluit genomen volgens een min of meer
vast patroon?

b.

in hoeverre is er een toetsing van de juistheid van het te nemen
besluit?

c.

in hoeverre wordt bij het nemen van het besluit vooruitgezien,
uitgaande van de werkingsduur van het besluit, dat wil zeggen de
periode waarover het besluit conseguenties heeft?

d.

in hoeverre wordt het probleem in een groter verband geplaatst,
voordat het besluit wordt genomen?

De antwoorden op deze vragen geven een indruk van wat een bepaald besluitvormingstechnisch niveau van perfectie inhoudt.
Een hoger besluitvormingstechnisch niveau van perfectie in de wijze
van besluitvorming duidt op meer volgens een vast patroon ofwel systematisch kijken (systematiek)*), meer terugkijken (terugkoppeling),
meer vooruitkijken (vooruitzien) en meer opzij kijken (afstemming).

In figuur 4.8 wordt het aspect "opzij kijken" (afstemming) schematisch afgebeeld.

*)

Reproduceerbaarheid.
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Figuur 4.8s

Afstemming met een ander besluitvormingstraject

Aangezien Kampfraath en Marcelis de onderscheiding in làag en hoog
bestuurstechnisch niveau van perfectie, hier besluitvormingstechnisch
niveau van perfectie genoemd, nog te globaal vonden, hebben zij een
schaal van 0 tot 100 opgesteld waarin het cijfer 0 wijst op het meest
läge besluitvormingstechnisch niveau van perfectie en 100 op het
meest hoge niveau. Het overzicht in figuur 4.9 geeft weer wat men
zieh bij een bepaald besluitvormingstechnisch niveau van perfectie
kan voorstellen.

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt wordt in het kader van dit proefschrift gesproken van het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie in afwijking van het gebruikelijke begrip bestuurstechnisch
niveau van perfectie.
Er is echter niet alleen sprake van een andere term doch er is ook
sprake van een verschil in inhoud. Dit geldt met name de inhoud van
de behandeling van de onder b genoemde vraag.
In het geval van de besturing is daarbij ook sprake van de toetsing
van het effect van het besluit bij de uitvoering ervan. In het geval
van de beperking tot de besluitvorming zelf beperkt de toetsing zieh
tot de gerelateerdheid van het besluit aan de beleidsuitgangspunten
en de beschikbare informatie.
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Figuur 4.9:

Het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie op
schaal 0-100 (vrij naar: Kampfraath en Marcelis, 1981,
biz. 39)
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Condities
Algemeen
Condities vormen de beinvloedbare voorwaarden onder invloed en binnen
de grenzen waarvan processen zieh voltrekken en ook voltrekken kunnen
(Kampfraath, 1986, blz. 272-273).
Er kan een vijftal condities worden onderscheiden, te wetens
eigenschappen van de deelnemers;
de organisatorische regelingen;
de informatievoorziening;
de kennisvoorziening;
de besluitvormingshulpmiddelen.

In de verschillende publikaties van de vakgroep bedrijfskunde worden
de condities naast elkaar afgebeeld. Figuur 4.10 laat dit zien.
Figuur 4.10:

Condities naast elkaar afgebeeld (vrij naar: Kampfraath
en Marcelis, 1981, blz. 48)

eigenschappen
deelnemers

organisatorische
regelingen

informatievoorziening

kennisvoorziening

besluitvormingshulpmiddelen

Het kenmerkende van (niet-geautomatiseerde) besluitvormingsprocessen
is echter dat deze zieh, in tegenstelling tot vele uitvoeringsprocessen, alleen afspelen door middel van en via de deelnemers hieraan.
In figuur 4.11 is dit primaat van de deelnemers tot uitdrukking gebracht. Van dit plaatje wordt in het vervolg van dit proefschrift uitgegaan.
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Figuur 4.11:

Condities: primaat deelnemers in het geval van besluitvormingsprocessen

eigenschappen
deelnemers

Voor wat betreft de hulpmiddelen dient hier te worden opgemerkt dat
in dit proefschrift, in afwijking van alle geschritten van de vakgroep Bedrijfskunde, niet wordt gesproken van bestuurlijke hulpmiddelen maar van besluitvormingshulpmiddelen.
De reden hiervan is dat, zoals in § 4.3.1, 'Algemeen' is gesteld, in
dit proefschrift niet besluitvorming als besturing van de uitvoering,
maar dat besluitvorming zelf als object van besturing wordt beschouwd.
De volgende paragrafen gaan in op de afzonderlijke condities.
4.4.2

Eigenschappen ya_ de_deelnemers_
Hieronder worden verstaan de kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken
van de deelnemers aan besluitvormingsprocessen.
Als deelnemers worden hier aangemerkt: Individuen en groepen van Individuen, zoals in commissies, projectgroepen, stuurgroepen, organisaties enz.
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Wat betreft de kwalitatieve eigenschappen van Individuen noemen
Kampfraath en Marcelis (1981, blz. 47) onder meer:
opleidingsniveau;
specialistische kennis;
sociale vaardigheden?
ervaring.
Kampfraath en Marcelis benadrukken hierbij dat het nooit zeker is of
bijvoorbeeld de specialistische kwaliteiten van iemand geheel tot hun
recht komen en of de goede contactuele eigenschappen ook daadwerkelijk altijd goede contacten opleveren.
4.4.3

_e_org_n_satorische_ regelingen
Onder de organisatorische regelingen worden begrepen de a f S p r a k e n
over de allocatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en
de wijze van behandelen van bepaalde zaken (procedures met betrekking
tot besluitvormingsprocessen).
Kampfraath (1972, blz. 5) onderscheidt de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheidsrelaties:
Beslissingsverantwoordelijkheid en behartigingsverantwoordelijkheid:
Kampfraath heeft de behartigingsverantwoordelijkheid toegevoegd
aan de uit de organisatieleer bekende beslissingsverantwoordelijkheid. Behartigingsverantwoordelijkheid betekent dat iemand
het beheer over een bepaald stuk problematiek heeft, kijkt of alles volgens de gestelde normen loopt, en zo niet, de mensen waarschuwt die voor dät stuk beslissingsverantwoordelijkheid hebben
en op dat moment lets moeten beslissen. Kampfraath stelt dat het
begrip behartigingsverantwoordelijkheid een nuttig hulpmiddel is
bij de analyse van ondermeer delegatievraagstukken.
Beherende baas, werkbaas en vakbaas:
Deze indeling in bevoegdheidsrelaties verschaft meer differentiatie-mogelijkheden dan de gebruikelijke indeling in hierarchische en functionele relaties.
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Organisatorische regelingen hebben het karakter van verkeersregels.
Met deze regels wordt getracht besluitvormingsprocessen te stroomlijnen.
Organisatorische regelingen kunnen echter niet worden beschouwd als
de werkelijkheid, maar moeten worden bezien als een baken waarop de
deelnemers zieh kunnen oriënteren bij hun daadwerkelijk handelen.
De deelnemers houden zieh daarbij geheel, nagenoeg geheel, een
beetje, of geheel niet aan de regelingen (Kampfraath in werkbespreking, 1989).
Kampfraath en Marcels (1981, blz. 45) lichten dit als volgt toes
"(...) Ter illustratie roepen we het beeld op van de zogenaamde
informele organisatie. De informele organisatie is te beschouwen
als de feitelijk gegroeide vorm van samenwerken, die min of meer
afwijkt van de formele organisatie. Het herkennen van iets als
een informele organisatie wijst erop dat de feitelijke gang van
zaken vaak niet overeenkomt met hetgeen in de officiële procedures of in de officiële hierarchische verhoudingen is bedoeld en
vastgelegd.
Dit is ook normaal, aangezien er ruimte moet blijven voor het
reageren op onvoorstelbare situaties, en bovendien ruimte moet
blijven voor het ontwikkelen van een leefpatroon dat aansluit op
de individuele behoeften van de betrokkenen. We zien zelfs dat,
indien de besluitvorming zou verlopen volgens de zogenaamde formele organisatie, dat vaak niet eens wenselijk zou zijn. Iedereen kent het effect van stiptheidsacties (...)".
Kampfraath en Edwards (1984, blz. 5) stellen dat afwijkingen van de
feitelijke gang van zaken ten opzichte van de organisatorische regelingen nog méér speien waar het gaat om processen waarin verschillende organisaties een aandeel hebben, hetgeen, voegen zij eraan toe,
veelvuldig aan de orde is op terreinen die 'voorwerp' zijn van overheidshandelens "(...) In dit licht is het begrijpelijk dat de betekenis van de (formele) bestuurlijke organisatie van een beleidsterrein
voor het feitelijk verloop van de bestuurlijke processen tegenwoordig
nogal wordt gerelativeerd (...)".

Tot slot nog kort iets over auto-coördinatie. Onder auto-coördinatie
wordt een erkende vorm van het op collégiale wijze zelf regelen verstaan. Kampfraath stelt dat hier echter gewaakt dient te worden voor
een tè grote afwezigheid van organisatorische regelingen en kaderscheppende besluiten (Kampfraath, 1984, blz. 3 ) .
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4.4.4

De_inf_r_a_iev_orz_e_i_g
Hieronder worden begrepen alle maatregelen en capaciteiten ', dienstbaar aan het verzamelen, opslaan en distribueren van gegevens, die
voor de besluitvorming gevraagd worden.
Genoemd kunnen worden bijvoorbeeld:
Systemen voor het verzamelen van informatie, zoals een uren-verantwoordingssysteem en standaardformulieren met voorbedrukte
tabellen;
Systemen voor de verspreiding van informatie, zoals audiovisuele middelen.

4.4.5

De_kennisyoorziening
Informatievoorziening in de zin van kennisvoorziening wordt als een
aparte conditie onderscheiden.
Kennis betreft die informatie, die haar geldigheid behoudt tot zij
door betere kan worden vervangen, dat wil zeggen informatie die kan
worden achterhaald door nieuwe inzichten (Kampfraath in werkbespreking, 1988).
Het bewust bewaken, opslaan, verdelen, beschikbaar stellen van kennis
is een gebied dat nog sterk wordt veronachtzaamd.

4.4.6

_e_bes_u_tyo£mingshulpmiddelen
Dit zijn alle technieken,

S y s t e m e n

en fysieke middelen, uitgezonderd

die voor de informatie- en kennisvoorziening, die ten dienste staan
a a n de besluitvormingsprocessen.

*)

Dus niet de informatie zelf.
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Genoemd kunnen worden ondermeer:
planningstechnieken en S y s t e m e n ;
budgetteringstechnieken en S y s t e m e n ;

technieken en

S y s t e m e n

voor de

besluitvoorbereiding;

Immateriële
middelen

port-folio analyse;
kwaliteitsbeheersingsSystemen.

ruimten;
ruimtelijke indeling;

Materiele

apparatuur.

middelen

4.5

De besturinq van besluitvorminqsprocessen en de besluitenestafette

4.5.1

E _ el_t_e_tusse_ _d_agnose"_en _therar>ie"
e

r

Kampfraath (1986, blz. 287) stelt dat de aard van de "diagnose" in
Sterke mate bepalend is voor de aard van de "thérapie". Hierna volgen
enkele voorbeelden van eenzijdige "diagnoses" en de daaropvolgende
"thérapie".

diagnose

:

Het zijn met name de deelnemers aan besluitvormingsprocessen die bepalend worden geacht voor het verloop van
deze Processen.

thérapie

s

Ingrijpen in het verloop van deze processen beperkt
zieh als gevolg hiervan veelal tot het aanwijzen van
deskundigen, het instellen van commissies, werkgroepen
enz. (orgaan - georiënteerde benadering)

diagnose

:

Het verloop van besluitvormingsprocessen wordt primair
in verband gebracht met de organisatorische regelingen.

thérapie

:

Het gevolg kan zijn dat ingrijpen in het verloop uitsluitend geschiedt via het wijzigen van taken, bevoegdheden, procedures etc. (struetuur - georiënteerde benadering)
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diagnose

:

Tekortkomingen in besluitvormingsprocessen worden uitsluitend gepercipieerd als tekortkomingen in de besluitname.

therapie

s

De kans is groot dat bij ingrijpen de voorbereiding
buiten schot blijft.

diagnose

i

Het resultaat van een besluitvormingsproces wordt gezien als een op zichzelf staand besluit, dat wil zeggen niet als deel uitmakend van een reeks van besluiten, in casu een besluitenestafette.

therapie

i

Ingrepen zullen niet in dit ruimere kader worden geplaatst. Zou dit wel het geval zijn dan speelt bijvoorbeeld de vraag of degenen die verderop in de keten besluiten moeten nemen van voldoende uitgangspunten worden voorzien, respectievelijk welke beslissingsruimte
hen zal worden overgelaten (Kampfraath, 1979,
biz. 5-6).

diagnose

De aandacht gaat vooral uit naar de aan de orde zijnde

therapie

Het risico bestaat dat aan de besluitvormingstech-

inhoudelijke problematiek.
nische dimensie slechts "terloops" aandacht wordt besteed.
Geconcludeerd kan worden dat als men de mogelijke "diagnose" verruimt, dit dan ook verruiming kan betekenen van de mogelijke "therapieen".
Nadere orientatie op de "diagnose" en de "therapie" heeft geleid tot
het onderscheid in aangrijpingspunten en orienteringspunten.
Aangrijpingspunten zijn de direct bei'nvloedbare aspecten van het bestuurd gebeuren*). Orienteringspunten zijn die aspecten van het bestuurd gebeuren die alleen via de aangrijpingspunten beinvloed kunnen
worden, danwel waarmee rekening dient te worden gehouden.

*)

Het bestuurd gebeuren omvat de besluitenestafette, de
besluitvormingsprocessen en de condities.
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4.5.2

Msgriipingspunten
Aangrijpingspunten voor de besturing kunnen worden gevonden in:
a.

de inhoudelijke dimensie en de besluitvormingstechnische dimensie van het besluitvormingsproces;

b.

de besluitenestafette;

c.

de condities.

Uitgangspunt in het conceptueel kader is dat het bestuurd gebeuren*)
optimaal zal zijn vormgegeven, wanneer optimale afstemming is verkregen tussen de genoemde aangrijpingspunten.

Een goede afstemming van de condities op het besluitvormingsproces is
van zeer groot belang (Kampfraath, 1979, biz. 4 ) .
Een voorbeeld van een verkeerde afstemming is het geval, waarbij men
in een situatie waar sprake is van groepsbesluitvorming de deelnemers
uitsluitend geselecteerd heeft op hun deskundigheid en/of hun "inhoudelijke" aanpak van vraagstukken (inhoudelijke dimensie) en niet op
hun bekwaamheid in het functioneren in een dergelijke besluitvormingssituatie (besluitvormingstechnische dimensie).
Behalve een optimale afstemming tussen de genoemde aangrijpingspunten
is tevens een optimale afstemming tussen de condities onderling zeer
belangrijk, (zie figuur 4.12).
Kampfraath (1979, biz. 7) stelt, dat dit laatste onvoldoende aandacht
krijgt. "(...) Zo zien wij planningssystemen die niet zijn afgestemd
op de aanwezige mensen, wat kennis en ervaring en instelling betreft;
of de informatievoorziening sluit niet aan op de gehanteerde plannings- en budgetteringssystemen; of het systeem van middellange termijnplanning is niet aangepast aan de mentaliteit en aan de stijl van
leidinggevenden (of omgekeerd) (...)".

*)

Het bestuurd gebeuren omvat de besluitenestafette, de besluitvormingsprocessen en de condities.
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Figuur 4.12:

4.5.3

Afstemming tussen de condities

Or_e_teringspuntgn
Bij het vormgeven van het bestuurd gebeuren*) kunnen allerlei orienteringspunten (al dan niet expliciet) worden gehanteerd. Orienteringspunten kunnen bijvoorbeeld zijn:
a.

het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is;

b.

het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie;

c.

"aspecten" van het resultaat;

d.

het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers
tijdens het besluitvormingsproces.

Ad.a Kampfraath benadrukt het belang van het expliciet maken van het
karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is. Dit opdat het bestuurd gebeuren*)
niet uitsluitend wordt vormgegeven op basis van besluitvormingstechnische overwegingen, maar ook duidelijk aansluit bij de materie, die in dat besluitvormingsproces moet worden verwerkt.

*)

Het bestuurd gebeuren omvat de besluitenestafette, de besluitvormingsprocessen en de condities.
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Voorbeeld:
Is er een bepaalde inhoudelijke samenhang gesignaleerd tussen
een groot aantal aspecten, dan dient hiermee rekening te worden
gehouden bij de vormgeving van het besluitvormingsproces, en bij
de vormgeving van de condities*).
Is er voor wat betreft de condities bijvoorbeeld besloten tot
het instellen van werkgroepen en stuurgroepen, dan zal behalve
naar de bekwaamheid etc. benodigd om in dergelijke groepen te
kunnen functioneren, eveneens moeten worden gekeken naar de deskundigheid van de deelnemers ten aanzien van de verschillende aspecten. Wordt aan dit alles voorbijgegaan dan kan dit resulteren
in keuzes en besluiten waarin de gesignaleerde samenhang tussen
de vele aspecten niet voldoende tot zijn recht is gekomen.

De problematiek wordt hier overigens niet beschouwd als een
"objectief" gegeven, maar als door perceptie bepaald.
De problematiek, die in het besluitvormingsproces aan de orde is
(bijvoorbeeld een te realiseren gecontroleerde afvalverwerkingsplaats, een tweebaansweg etc.) vloeit voort uit de omschrijving
van de zaak waarop het besluitvormingsproces betrekking heeft,
bijvoorbeeld een te realiseren afvalverwerkingsplaats of een
weg, maar ook uit het beleid dat er ten aanzien van deze zaak of
dit soort zaken in zijn algemeenheid reeds is geformuleerd in
voorgaande kaderscheppende besluiten c.q. in de strategische opgave**> (bij voorbeeld minimalisering nadelige invloed op het
milieu tegen zo laag mogelijke kosten).

Ad.b In § 4.3.3, 'Het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie',
zijn vier aspecten van besluitvormingsprocessen behandeld, die
kenmerkend zijn voor het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie. Dit zijn:
de mate van systematiek;;
de mate van terugkoppeling;
de mate van vooruitzien;
de mate van afstemming.
*)
**)

Dat wil zeggen binnen de kaders van aanwezige of alsnog, voor
meerdere Processen, te scheppen condities.
De strategische opgave wordt behandeld in § 4.5.5.
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Is ten aanzien van een besluitvormingsproces het vereiste besluitvormingstechnisch niveau van perfectie vastgesteld, dan
dient dit te worden geeffectueerd in enerzijds de vormgeving van
het proces en anderzijds de vormgeving van de condities '
(Kampfraath, 1979, biz. 14).

Vanuit de vier bovengenoemde aspecten zullen met betrekking tot
deze vormgeving verschillende eisen worden gesteld. Dit zal hier
worden toegelicht voor het aspect "mate van afstemming".
Afstemming speelt bijvoorbeeld wanneer ten aanzien van een zaak,
zoals een rijksweg of een vuilverwerkingsplaats zowel besluitvorming noodzakelijk is op grond van een sectorale regeling als op
grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (de Koningh c.s., 1985,
biz. 279).
Afstemming kan worden gezien als een vraagstuk met twee dimensies te weten, een inhoudelijke en een besluitvormingstechnische
dimensie.
Naarmate de verlangde mate van afstemming groter is, leidt dit
met betrekking tot de inhoudelijke dimensie tot:
het in onderling verband zien van een toenemend aantal
zaken;
meer moeilijke afwegingen, doordat meer ongelijksoortiger
zaken onderling moeten worden afgewogen.
Voor de besluitvormingstechnische dimensie betekent dit:
meer deelnemers aan processen;
hogere eisen aan condities (Kampfraath, 1979, biz. 15);
Dit laatste werkt Kampfraath uit aan de hand van het onderscheid
van vijf niveaus van afstemming met de daarbij behorende condities (zie figuur 4.13).
Afhankelijk van de gewenste mate van afstemming kan een bepaald
niveau worden gekozen.

*)

Dat wil zeggen binnen de kaders van aanwezige of alsnog, voor
meerdere processen, te scheppen condities.
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Figuur 4.13: Niveaus van conditionering ten behoeve van "afstemming"
(vrij naar: Kampfraath, 1983, bijlage 3)
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4

idem
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idem
bindende afspraken
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idem
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NiveauNv

gemeenschappelijk
of overkoepelend

Ad.c Aan het resultaat van besluitvormingsprocessen zijn de volgende
"aspecten" te onderkennen:
a.

de kwaliteit van de besluiten;

b.

de benodigde tijd om tot de besluiten te körnen;

c.

de gemaakte kosten.

Kampfraath (1979, blz. 2-3) maakt een onderscheid tussen twee
soorten kwaliteiten, namelijk een inhoudelijke kwaliteit (hetgeen waarmede men het wel of niet eens kan zijn) en een bestuurstechnische kwaliteit (houvast voor volgende trajecten), hier
besluitvormingstechnische kwaliteit genoemd:

'"(...) Veel beleidsuitspraken hebben de kwaliteit, dat zij
mooie volzinnen bevatten. Degenen die op basis van die uitspraken, ten behoeve van nadere concretiseringen van dat beleid, besluiten moeten nemen, ontdekken dan echter, dat die
mooie volzinnen hen niet het houvast bieden, waarop zij
hoopten. Alhoewel schoon van inhoud, zijn deze beleidsuitspraken bestuurstechnisch dan onvoldoende(...)".
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Effectiviteit nu is het begrip dat de mate aangeeft waarin de
uitkomst van het besluitvormingsproces, het resultaat, voldoet.
Dat wil zeggen of het de functie kan vervullen, die ermee beoogd
werd. Efficiency is het begrip, dat de mate aangeeft waarin
offers gebracht moeten worden om een bepaalde uitkomst te realiseren.
In beide begrippen neemt de uitkomst van het proces aldus een
centrale plaats in (Kampfraath, 1979, biz. 1 ) .
Zijn ten aanzien van een besluitvormingsproces de eisen ten aanzien van het resultaat bepaald, dan kunnen deze worden geeffectueerd in enerzijds de vormgeving van het proces en anderzijds
in de vormgeving van de condities*).
Ad.d Bij het sociaal gedrag wordt gedacht aan bijvoorbeeld openheid
en constructiviteit van de deelnemers tijdens het besluitvormingsproces; bij interacties bijvoorbeeld aan samenwerking,
onderhandeling, competitie en conflict (openlijk conflict,
plegen van passief verzet, latent conflict etc.) tussen de
deelnemers tijdens het besluitvormingsproces.

Het beeld dat er bestaat van het sociaal gedrag van en de interacties tijdens een besluitvormingsproces kan een reden zijn te
kiezen voor een bepaalde vormgeving van het besluitvormingsproces (bijvoorbeeld al dan niet opsplitsen van een probleem in
deelproblemen; deelname door wie op welk moment in de verschillende stappen en fasen) en de condities (bijvoorbeeld beslissingsverantwoordelijkheid bij een of meerdere deelnemers).

*)

Dat wil zeggen binnen de kaders van aanwezige of alsnog, voor
meerdere processen, te scheppen condities.
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4.5.4

Vo_gorde_van_behande_in.g_b_j_de _ormge_i_g_v_n_h_t_bes_uur_

geb_eure.n

In verschallende publikaties bespreekt Kampfraath een principiele
volgorde voor het vormgeven van het bestuurd gebeuren.
Deze volgorde is:
A l l e r e e r s t

: vormen van een redelijk gedetailleerd beeld van het tot
stand te brengen resultaat en het verloop van het besluitvormingsproces, en van de besluitenestafette.

Dan

: vormen van een beeld van de gewenste condities, uitgaande van de tot stand te brengen resultaten etc.
(Kampfraath, 1986, biz. 282; Kampfraath en Edwards,
1984, biz. 8; Kampfraath, 1984, biz. 13).

Het

in

a c h t

nemen van deze volgorde is kenmerkend voor de procesbena-

dering (Kampfraath, 1986, biz. 273). In de volgende paragraaf wordt
h i e r nader op ingegaan.
4.5.5

De_bestuur_ij.ke opgaven
Kampfraath maakt een onderscheid in twee soorten beslissingen in de
besturing. Deze beslissingen zijn nodig wil een besluitvormingsproces
ook werkelijk plaatsvinden:
beslissingen met betrekking tot het scheppen en het doen in
stand houden van de condities;
beslissingen met betrekking tot het benutten van de condities.
Eerstgenoemde beslissingen, in tegenstelling tot laatstgenoemde beslissingen, werken vaak zeer lange tijd door.
Het is dus van belang bij het nemen van deze beslissingen verder vooru i t te zien. In figuur 4.14 wordt deze problematiek schematisch weerg e g e v e n .
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Figuur 4.14s

Capaciteit scheppen en capaciteit benutten
(bron: prof.drs. A.A. Kampfraath)
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Beslissingen ten aanzien van het scheppen en het doen functioneren
van de condities kunnen in een tweetal deelbeslissingen worden onderscheiden:
a.

De beslissing die bepaalt welke beoogde resultaten*) men op welke wijze wil bereiken en welke condities daarvoor beschikbaar
worden gesteld: het afstennnen van beoogde resultaten en middelen
op elkaar.
Hier worden dus het verwachte resultaat (globaal) en de benodigde condities bepaald, bijvoorbeeld:
_____

een begrotmg voor het körnende ]aar ' als resultaat;
een beleidsplan voor de körnende vijf jaar**) als resultaat.
b.

De beslissing die, gegeven de beslissing onder a, in detail bepaalt welke condities, wanneer in welke kwaliteit aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld:
eisen ten aanzien van de samenstelling van een projectgroep;
eisen ten aanzien van informatiesystemen.

Beslissingen ten aanzien van het

benutten

van de condities

Valien

eveneens uiteen in twee deelbeslissingen, te weten:
c.

De beslissing die bepaalt hoe de deelnemers hun bijdragen moeten
leveren in het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld:
een heuristische werkwijze;
wijze van vergaderen.

d.

De beslissing die het patroon van kaderscheppende besluiten bepaalt en voor elk besluitvormingsproces aangeeft wanneer welke
fasen en stappen doorlopen dienen te worden, wanneer
drage van

welke

welke

bij-

deelnemer wordt verlangd en wat de eisen ten aan-

zien van het eindresultaat zijn, bijvoorbeeld:
een tijdsplanning;
een programma van eisen met betrekking tot het
eindresultaat en de te leveren bijdragen.

*)

**)

Kampfraath maakt onderscheid in exogène en endogène beoogde resultaten. De exogène beoogde resultaten vormen het oriëntatiepunt voor het besluitvormingsproces. Over déze resultaten gaat
het hier.
Endogène beoogde resultaten zijn de overwegingen van al degenen
die deelnemen aan dit besluitvormingsproces. Exogène en endogène
resultaten behoeven uiteraard niet samen te vallen.
Bijvoorbeeld met betrekking tôt het opstellen van tracé-nota's.
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De noodzaak tot het nemen van de onder de punten a tot en met d genoemde beslissingen leidt, zo stellen Kampfraath en Marcelis (1981,
blz. 33) tot bestuurlijke taken of opgaven.
Dit zijn respectievelijk:
de strategische opgave (a);
de conditionerende opgave (b);
de effectuerende opgave (c);
de operationele opgave (d).
Elke opgave vraagt om het verrichten van activiteiten. Deze activiteiten worden door Kampfraath en Marcelis (1981, blz. 27-33) aangeduid
als:
resultaten/middelenbesturing;
middelenbesturing;
bijdragenbesturing;
werkstroombesturing.
Figuur 4.15 toont de vier bestuurlijke opgaven in hun onderlinge
samenhang.
Figuur 4.15:

De vier bestuurlijke opgaven (vrij naar: Kampfraath en
Marcelis, 1981, blz. 34)

resultalen/
middelenbesturing
~

T

~

beleidsplan-

middelenbesturing

• Samenstelling projeotgroep
eisen infomatiesystemen
enz.

conditionerende
opgave

bijdragenbestunng

. heunstisohe werkwijze
vergaderwijze enz.

eff ectuerende
opgave

<Z1
gevraagde
bijdragen

werkstroombesturing

strategische
opgave

begroting

_ ^ planning
programma van eisen
enz.

4*

operationele
opgave

-44-

Figuur 4.16 geeft de relatie aan tussen de bestuurlijke opgaven en
het bestuurd gebeuren*).
Figuur 4.16:

Relatie tussen de bestuurlijke opgaven in de besturing
en het bestuurd gebeuren

strategische opgave
conditionerende opgave
1*

effectuerende opgave
operationele opgave
besturing

H

>—f>R

•R

bestuurd gebeuren

Van elke bestuurlijke opgave volgt nu een nadere typering:
De strategische opgave (resultaten/middelenbesturing)
De strategische opgave houdt de zorg in voor het bepalen van het
totaal aan in het bestuurd gebeuren, te bereiken resultaten in
relatie tot het totaal aan condities (

) ä

a t

daartoe moet

worden geschapen.

*)

Het bestuurd gebeuren omvat de besluitenestafette, de besluitvormingsprocessen en de condities.
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Als de beoogde resultaten met de bestaande condities niet kunnen
worden gerealiseerd, dan zijn er twee mogelijkhedens
formuleren van nieuwe condities;
bijstellen van de verwachtingen ten aanzien van de beoogde
resultaten (bijvoorbeeld als blijkt dat wijziging van de
condities niet mogelijk is).
Aan de orde is hier dus een afstemmingsproces (Kampfraath en
Marcells, 1981, biz. 51).
De resultaten van de vervulling van de strategische opgave
( A C ) vormen het uitgangspunt bij de vervulling van de
conditionerende opgave.
Overwegingen die worden gehanteerd bij de vervulling van de strategische opgave kunnen uitgangspunten vormen voor de conditionerende, effectuerende en operationele opgave. In veel gevallen
vormen zij dat niet omdat er reeds te veel tijd is verstreken
voor men aan de vervulling van die andere opgaven toekomt. In
figuur 4.17 is dit schematisch weergegeven.
Figuur 4.17s

Tijdsverschil tussen de vervulling van de onderling
gerelateerde bestuurlijke opgaven (vrij naars Kampfraath, 1988, biz. 31)
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De conditionerende opgave (middelenbesturing)
De conditionerende opgave houdt de zorg in voor het bepalen '
welke condities ( J c ) wanneer aanwezig moeten zijn voor een bepaald proces of voor bepaalde gelijksoortige Processen, naar aanleiding van de keuzen die in de strategische opgave zijn gedaan
(de zorg voor het bepalen van

S C

geeffectueerd worden van

en de instandhouding van de rest

van

E C

A C

betreft de zorg voor het

).

Met betrekking tot het scheppen van de juiste condities voor
ieder afzonderlijk besluitvormingsproces dient het volgende te
worden bedacht.
Vergunningverlenende instanties, adviserende instanties etc.
leveren in de meeste gevallen bijdragen aan zeer uiteenlopende
Processen.
De vereisten van de verschillende Processen kunnen zo verschillend zijn dat het onmogelijk is om voor ieder proces of voor
iedere Cluster van gelijksoortige Processen afzonderlijk de
meest gewenste condities te scheppen (Kampfraath, 1986,
blz. 285).
Bij de uiteindelijke keuze met betrekking tot de te scheppen condities is dan ook sprake van optimalisatie ten opzichte van de
condities zoals die voor de verschillende afzonderlijke Processen gewenst worden geacht (zie figuur 4.18).

*)

Het feitelijk voorzien in de condities gebeurt niet in de besturing, doch in een afzonderlijk bestuurd gebeuren.
De besturing beperkt zieh tot het vaststellen van hetgeen vereist is.
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Figuur 4.18s

Optimalisatie van de conditie informatievoorziening binnen een bestuurlijk apparaat (brons Kampfraath en
Marcelis, 1981, biz. 55)
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De effectuerende opgave (bijdragenbesturing)
De effectuerende opgave betreft de zorg voor het feitelijke functioneren van de condities ten behoeve van het tot stand brengen
van de verlangde bijdragen. Het gaat hier met name om de wijze
waarop de deelnemers functioneren, niet alleen vaktechnisch gezien maar ook in de zin van efficiency, arbeidsomstandigheden
(Kampfraath en Marcelis, 1981, biz. 53), motivatie en dergelijke.
De operationele opgave (werkstroombesturing)
De operationele opgave houdt de zorg in voor het bepalen van de
in het bestuurd gebeuren te realiseren resultaten, de daartoe te
doorlopen besluitvormingsprocessen en de daartoe verlangde
bijdragen. Hier wordt het patroon van kaderscheppende besluiten
bepaald en het verloop van de totstandkoming van de daarbij aan
de orde zijnde afzonderlijke besluiten; tevens wordt bepaald van
wie welke bijdragen worden verlangd. Bovendien worden de Processen gevolgd en zonodig bijgestuurd.

-48-

Kampfraath en Marcelis (1981, biz. 53) voegen hier het volgende
aan toe: "(...) Een bijzonderheid van deze opgave is de noodzaak
tot het vaststeilen wanneer beleidsuitgangspunten nodig zijn
voor een goed verloop van de besluitvorming.
Dus niet wat het beleid inhoudt, maar of en wanneer beleidsuitgangspunten van wie nodig zijn (...)".
Het verschil tussen de operationele opgave en de effectuerende
opgave is schematisch weergegeven in figuur 4.19.
Figuur 4.19:

Het verschil tussen de effectuerende opgave en de operationele opgave (bron: Kampfraath, 1988-a, biz. 17)

Voor elk bestuurd gebeuren moeten per definitie in de besturing alle
vier de bestuurlijke opgaven worden vervuld. Een gebrekkige vervulling van een of meerdere opgaven kan de oorzaak zijn van een minder
goede vormgeving van het bestuurd gebeuren (Kampfraath en Marcelis,
1981, biz. 35). De wijze waarop de bestuurlijke opgaven worden vervuld kan verschillen per situatie. Deze wijze kan al dan niet bewust
zijn gekozen.
Meestal is de volgorde dat er, met betrekking tot de wijze van functioneren bij het leveren van een bijdrage (effectuerende opgave)
eerst een principebesluit wordt genomen, in d^ zin van als dan
Daarop volgt het bepalen van de te realiseren resultaten en het beroep dat op de deelnemers zal worden gedaan (rekening houdend met de
voorgenomen wijze van functioneren) (operationele opgave).
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Tenslotte wordt dan beslist hoe de werkelijk gevraagde bijdrage daadwerkelijk tot stand zal worden gebracht (effectuerende opgave)
(Kampfraath in werkbespreking, 1989).
In dit proefschrift wordt aandacht besteed aan besluitvormingsprocessen (het bestuurd gebeuren)*), die betrekking hebben op milieubelastende voorzieningen zoals bijvoorbeeld een afvalverwerkingsplaats,
een weg etc.

Om deze voorzieningen te kunnen realiseren dient, terugredenerend,
eveneens per definitie een strategische, effectuerende, conditionerende en operationele opgave te worden vervuld met betrekking tot
deze realisatie.
De strategische, effectuerende en conditionerende opgave blijven hier
echter buiten beschouwing**).
Het in dit proefschrift behandelde deel van het bestuurd gebeuren beperkt zieh aldus tot het domein van de operationele opgave en de daarop betrekking hebbende condities.

4.6

De drie procesniveaus: bestuurd gebeuren. besturing en meta-besturincr
Evenals bij het bestuurd gebeuren kunnen ook met betrekking tot de besturing vijf condities worden onderscheiden.
Van belang is dat er vaak een verband tussen de condities van het bestuurd gebeuren en de condities van de besturing zal zijn. Eenzelfde
deelnemer kan bijvoorbeeld zowel bij het bestuurd gebeuren als bij de
besturing betrokken zijn (Kampfraath, 1979, blz. 20), daarbij gebruik
makend van dezelfde informatievoorziening, kennisvoorziening en besluitvormingshulpmiddelen. In figuur 4.20 is dit schematisch weergegeven.

*)
**')

Zoals al eerder gesteld, S t a a t niet besluitvorming als besturing
van de uitvoering, maar besluitvorming zelf als object van besturing in dit onderzoek centraal.
De reden hiervoor is dat dit proefschrift zieh beperkt tot de
situering van voorzieningen (zie hoofdstuk 2 en § 4.8).
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Figuur 4.20;

Condities voor besturing en bestuurd gebeuren (vrij
naar; Kampfraath en Marcelis, 1981, biz. 54)
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De besturing zal ook weer object van besturing zijn, hier aangeduid
met meta-besturing; de meta-besturing op zijn beurt onderwerp van
meta-meta besturing etc.
Ten aanzien van de operationele opgave in de meta-besturing heeft
Mantz (1984, biz. 197) geconstateerd dat hierbij veel minder deelnemers zijn betrokken, dan bij het bestuurd gebeuren en de besturing,
en tevens dat de activiteiten in deze opgave in veel mindere mate volgens een vooraf g e S t e i d e procedure tot stand komen.
Kampfraath (1979, biz. 20) stelt dat zolang bij de totstandkoming van
een gebeuren meer dan één persoon is betrokken, het nog de moeite
waard is om de besturing hiervan expliciet te maken.
Speelt het gebeuren zieh af in het hoofd van één persoon, dan is het
geen interessant organisatorisch vraagstuk meer (Kampfraath en
Marcelis, 1981, b i z . 52-53).
De relatie tussen meta-besturing, besturing en bestuurd gebeuren is
schematisch weergegeven in figuur 4.21.
Aangezien dit proefschrift zieh met name rieht op besluitvormingsprocessen inzake de situering van te realiseren voorzieningen is ook de
realisatie van een voorziening in figuur 4.21 schematisch aangeduid.
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Figuur 4.21s

De relatie tussen meta-besturing, besturing en bestuurd
gebeuren

Ter verduidelijking dient hier nogmaals te worden opgemerkt dat het
bestuurd gebeuren in dit proefschrift de besluitvorming omtrent
voorzieningen betreft en dan wel alleen de vervulling van de
operationele opgave daaromtrent; voorts dat het bestuurd gebeuren als
besluitvormingsproces en nxet als besturingsproces wordt benaderd met
als consequentie een wat andere invulling van het begrip
"bestuurstechnisch", hier daarom als "besluitvormingstechnisch"
aangeduid.
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4.7

Invloed van de deelnemers
Hoe groot de invloed van de verschillende deelnemers is aan besluitvormingsprocessen inzake de situering van milieu-belastende voorzieningen, kan niet exact worden bepaald.
Vanuit het conceptueel kader kan wèl een aantal factoren worden aangewezen die deze invloed mede zullen bepalen.
Dit zijn onder meer:
het aantal procesniveaus (bestuurd gebeuren, besturing en eventueel meta-besturing) en het aantal bestuurlijke opgaven per procesniveau waarbij een deelnemer is betrokken;
de aard van de betrokkenheid van de deelnemer bij elk van de bestuurlijke opgaven (Mantz, 1984, biz. 83).
Naar aard van de betrokkenheid kan een onderscheid worden gemaakt in bijvoorbeeld overleg plegen, indienen bezwaarschrift,
adviseren (tijdens de besluitvoorbereiding) en vaststellen (besluitname);
het moment c.q. de momenten in het besluitvormingsproces dat de
deelnemer erbij betrokken is (Mantz, 1984, biz. 83);
eigenschappen van de deelnemer*) in combinatie met de overige
condities.
Mantz (1984, biz. 84) stelt dat op grond van dit soort factoren in
kwalitatieve zin een indicatie is te geven van de invloed van de verschillende deelnemers op het verloop en het eindresultaat van besluitvormingsprocessen.

4.8

Nadere aanduiding van het onderzoeksqebied
In hoofdstuk 6 zullen diverse publikaties worden geanalyseerd overs
besluitvormingsprocessen in het algemeen;
besluitvormingsprocessen, waaraan meerdere organisaties deelnemen en in het bijzonder besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het milieu;
de besturing van besluitvormingsprocessen.
*)

Al dan niet in samenhang met de eigenschappen van de overige
deelnemers.
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In verband met de wens en de noodzaak het proef schrift te beperken
wordt er geen aandacht besteed aan:
besluitvormingsprocessen inzake de behoeftebepaling van voorzieningen;
besluitvormingsprocessen inzake de realisatie van deze voorzieningen;
de uiteindelijke realisatie zelf van deze voorzieningen;
Voor een aantal elementen van het conceptueel kader zal worden nagegaan in hoeverre deze nadere specificatie en aan- en invulling behoeven.

Deze elementen zijn:
de vervulling van de effectuerende en de operationele opgave in
de besturing;
een drietal aangrijpingspunten voor de besturing, te weten:
de inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen;
de besluitvormingstechnische dimensie van besluitvormingsprocessen;
de besluitenestafette.
een drietal orienteringspunten voor de besturing, te weten:
het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is;
het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie;
"aspecten" van het resultaat van besluitvormingsprocessen.

Voor een schematisch overzicht wordt verwezen naar figuur 4.22.
Er is gekozen voor met name die elementen van het conceptueel kader,
die een grote rol spelen bij het proberen te "leven binnen de gegevenheden van de structuur" (Kampfraath, 1986, biz. 272), dat wil zeggen
het doen "verlopen" van besluitvormingsprocessen binnen de omstandigheden zoals die zijn gegeven door de bestaande condities.
Vanwege de wens het proefschrift in deze zin te beperken, wordt er aldus niet nader ingegaan op de strategische en de conditionerende opgave in de besturing en een vierde aangrijpingspunt voor de besturing, te weten de condities voor besluitvormingsprocessen.
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Op het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers van
besluitvormingsprocessen (een vierde oriënteringspunt) wordt in dit
proefschrift eveneens niet nader ingegaan.
Dit oriënteringspunt heeft nadere uitwerking gevonden in het onderzoek van A.R. Edwards van de vakgroep Bedrijfskunde te Wageningen en
H. ten Holt (1987).
Figuur 4.22:

Schematisch overzicht van die elementen van het conceptueel kader die in dit proefschrift centraal staan
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5

ORIENTATIE OP WETENSCHAPSTHEORETISCHE VRAAGSTUKKEN

5.1

Wetenschap als gebeuren en wetenschap als Produkt van dit gebeuren
Doets (1982, blz. 32) geeft aan dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de procès- en produktbetekenis van het begrip wetenschap. Koningsveld (1976, blz. 11-12) maakt een zelfde onderscheid,
n.l. wetenschap als activiteit met een bepaald doel en wetenschap als
resultaat van die activiteit.
Vdor wat betreft wetenschap als activiteit met een bepaald doel (procesbetekenis) stelt Koningsveld dat deize meestal met de termen 'wetenschappelijk onderzoek' of 'wetenschapsbeoefening' wordt aangeduid.
Het resultaat van die activiteit (produktbetekenis) bestaat behalve
uit wetenschappelijke theorieën tevens uit instrumenten, technieken
e.d.

Wetenschap kan naast een bepaald systeem van kennis, dat wil zeggen
een gehéel van geordende kennis op een bepaald gebied ofwel 'body of
knowledge' (produktbetekenis) en een geheel van activiteiten en methoden ter verwerving en ordening van kennis of inzichten op een bepaald
gebied (procesbetekenis), tevens de aanduiding zijn van het geheel
van personen, instellingen, en technieken. Deze laatste catégorie
komt overeen met de condities in het conceptueel kader.
Het "procès" en de "condities" te zamen worden door van Braam (1986,
blz. 3) het systeem van kennisverwerving genoemd, hetgeen overeenkomt
met de term gebeuren in het conceptueel kader.
Aan het begrip wetenschap zullen nu de volgende betekenissen worden
toegekendî
wetenschap als gebeuren, dat wil zeggen onder meer aspecten van
methodologische, (wetenschaps-)sociologische en psychologische
aard;
wetenschap als resultaat van dit gebeuren. Het resultaat kan
weer worden uitgesplitst naar het substantiële en het conceptuele aspect.
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Onder het substantiële aspect verstaat Adriaansens (1976, blz.
10): "(...) kennis over de relaties die zieh gelijktijdig tijdens een veelheid van verschijnselen afspelen (...)". Het conceptuele aspect wordt door hem gedefinieerd als een samenhangend geheel van begrippen.
Vanuit het conceptueel kader moet worden aangetekend dat voor het
wetenschapsgebeuren en het hieruit voortvloeiende resultaat, in belangrijke mate bepalend zijn:
datgene waarop wetenschap betrekking heeft ("waarover gaat
het"), in de literatuur veelal aangeduid met het materiële object en het kenobject van wetenschap;
het doel dat met het verkregen resultaat van het wetenschapsgebeuren is beoogd ("waartoe dient het").
Aan deze elementen kunnen vanuit wetenschapstheoretiseh oogpunt worden toegevoegd:
uitgangspunten van kennistheoretische aard (Koningsveld, 1976,
blz.

13-16).

Een aantal van de hiervoor genoemde onderwerpen (elementen) zijn tijdens het onderzoek globaal verkend. Enerzijds vanwege de behoefte het
conceptueel kader te kunnen plaatsen in een ruimere context, anderzijds om enig idee te krijgen van de problemen die zieh, wetenschapstheoretiseh gezien, zouden kunnen voordoen bij het nader specificeren, aan- en invullen maar ook hanteren van het conceptueel kader.
De geëxploreerde onderwerpen zijn:
conceptuele aspecten;
kennistheoretische aspecten;
methodologische aspecten;
wetenschapssociologische, psychologische en maatschappelijke
aspecten;
het materiële object en het kenobject.
De paragrafen 5.2 en 5.3 gaan kort in op enkele conceptuele aspecten.
Voor wat betreft de overige onderwerpen wordt verwezen naar de bijlagen 5.1 en 5.2. In bijläge 5.1 wordt door middel van steekwoorden
een nadere aanduiding gegeven van de bestudeerde onderwerpen.
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Bijlage 5.2 bevat een overzicht van de diverse publikaties die zijn
geraadpleegd over de verschillende onderwerpen.
5.2

Het onderscheid tussen P a r a d i g m a ' s . modellen en theorieën
Kastelein (1985) onderscheidt de volgende vijf lagen waartussen of
waarlangs zieh kenprocessen voordoen:
culturele en ideologische oriëntaties;
wetenschapsopvattingen en paradigma's;
theorieën en modellen;
methoden en technieken;
empirie en triviale werkelijkheid.
In bijlage 5.1 onder 'Methodologische aspecten', wordt in steekwoorden aangegeven welke standpunten er zoal kunnen worden ingenomen ten
aanzien van het verloop van de zieh tussen deze lagen voordoende kenprocessen, dat wil zeggen processen van wetenschappelijke kennisvorming en wetenschappelijke kennistoepassing (te weten inductie, deductie etc.).
In deze paragraaf zal ter inleiding worden nagegaan wat in een aantal
publikaties onder paradigma's, modellen en theorieën wordt verstaan.

Allereerst

zal worden ingegaan op het begrip paradigma.

Koningsveld (1976, blz. 159-160) stelt dat een paradigma datgene is
wat de leden van een wetenschappelijke groep gemeen hebben en wat ook
aan zo'n groep kan worden ontdekt.
Koningsveld maakt onderscheid tussen paradigma in ruime zin (disciplinaire matrix) en paradigma in engere zin (exemplarisch voorbeeld).
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Koningsveld:
"(...) In het paradigma van een wetenschappelijke groep treffen
we het volgende aan.
a.
Een verzameling wetten; de théorie in toegespitste zin, kan
men zeggen; hierin worden tevens de grondbegrippen vastgelegd ('gedefinieerd');
b.
Metafysica, bestaande uit de doorgehakte filosofische knopen (bijvoorbeeld [...] in de C h e m i e de atomistische S t e l ling dat alle vaste lichamen uit atomen zijn opgebouwd; of
dat gasmoleculen elastische balletjes zijn, enz.). Zo'n
stuk metafysica snijdt verschillende verklaringsmogelijkheden af, namelijk die, welke binnen de ideeën van een
alternatieve school uit de pre-paradigmatische période passen. Te zamen met het onder a. genoemde determineert dit
wat als zinvolle vraag èn wat als acceptabel antwoord zal
worden beschouwd; veelal onbewuste ideeën over causaliteit,
de aard van de empirische realiteit en dergelijke treffen
we hier ook aan;
c.
Waarden, die bepalen wat wel en wat niet toegestane manoeuvres zijn binnen de voortgang van het onderzoek; [...]. Bij
deze waarden kan men denken aan de eisen van logische consistentie, van waardevrijheid, van eenvoud, exactheid, enz.
Toepassing van deze waarden is niet eenduidig en dàt is
juist van groot belang voor de dynamiek. Normaliter bepalen
waarden bijvoorbeeld mede wat de wetenschappelijke oplossing zal zijn, maar op een gegeven moment kunnen anderen
met een beroep op diezelfde waarden zo'n oplossing toch verwerpen;
d.
Exemplarische voorbeelden, die tegelijk het paradigma in
engere zin - paradigma - vormen.
Morgan (1980, blz. 606-607) memomeert dat het "concept" paradigma
populair is geworden door toedoen van Kuhn.
Morgan zegt

v e r d e r s

"(...) the concept has been subjected to a wide and confusing
range of interpretation [...]. This is partly because Kuhn
himself used the paradigm concept in not less than twenty-one
different ways [...] consistent with three broad senses of the
term: (1) as a complete view of reality, or way of seeing; (2)
as relating to the social organization of science in terms of
schools of thought connected with particular kinds of scientific
achievements, and (3) as relating to the concrete use of
specific kinds of tools and texts for the process of scientific
puzzle solving [...]
Probably one of the most important implications of Kuhn's work
stems from the identification of paradigms as alternative
realities and indiscriminate use of the paradigm concept in
other ways tends to mask this basic insight. The term "paradigm"
is therefore used here in its metatheoretical or philosophical
sense to denote an implicit or explicit view of reality. Any
adequate analysis of the role of paradigms in
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social theory must uncover the core assumptions that
characterize and define any given world view, to make it
possible to grasp what is common to the perspectives of
theorists whose work may otherwise, at a more superficial level,
appear diverse and wide ranging.
Any metatheoretical paradigm or world view may include different
schools of thought, which are often different ways of
approaching and studying a shared reality or world view [...].
It will be argued in this article that schools of thought in
social science, those communities of theorists subscribing to
relatively coherent perspectives, are based upon the acceptance
and use of different kinds of metaphor as a foundation for
inquiry (...)"
Akkermans (1984, biz. 51) bespreekt enkele voordelen en nadelen van
paradigma's.
Allereerst de voordelen:
1

2

3

Een paradigma maakt attent op de belangrijke zaken; het
vraagt aandacht voor de wetenswaardige dingen, voor aspecten en facetten van verschijnselen die als belangrijk worden gezien.
Een paradigma houdt een zekere garantie in dat hetgeen belangrijk wordt geacht ook daadwerkelijk in de beschouwing
wordt betrokken. Het zorgt ervoor dat men hoofd- en bijzaken o n d e r S c h e i d t , dat men het wezenlijke inderdaad aan de
orde stelt, dat men van belang zijnde zaken niet vergeet of
over het hoofd ziet.
Een paradigma zorgt voor systematiek. De complexe werkelijkheid laat zieh op zeer uiteenlopende manieren benaderen.
Door volgens een van tevoren opgesteld S c h e m a van aandachtspunten te werken, kan men de systematiek in de benaderingswijze waarborgen. De onderdelen van het paradigma worden
successievelijk nagelopen en door dit te doen, ontstaat een
systematische verkenning van de werkelijkheid.

Vervolgens de nadelen:
1

Een paradigma suggereert vaak het enige en alleenzaligmakende te zijn. Vaak wordt impliciet ervan uitgegaan dat het ge~
hanteerde paradigma het beste of minstens het best bruikbare is. Er zijn echter altijd meerdere paradigma's mogelijk
en er is altijd sprake van een keuzeproces; de keuze die
wordt gemaakt zegt uiteraard iets over de kiezer.
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2

3

Een paradigma veronachtzaamt bepaalde zaken en overaccentueert andere. Uit de aard van een paradigma vloeit noodzakelijkerwijs voort dat er aan de te verkennen aspecten en
facetten van de werkelijkheid alsmede de objecten, een keuzeproces ten grondslag ligt. Door bepaalde zaken wel en andere niet in het paradigma op te nemen, krijgt dit een (ideologische) kleur.
Een paradigma leidt er wel toe dat men al te strak en al te
dogmatisch de aandachtspunten uit het paradigma op de voet
volgt. Daardoor kan bij de verkenning van problemen een zekere gekunsteldheid ontstaan. Eventueel kan dit er zelfs
toe leiden dat een te grote aandacht aan de formele en procedurele aspecten van het paradigma wordt geschonken ten
koste van de inhoudelijke aspecten.

Alles overziende is de algemene betekenis van een paradigma, aldus
Akkermans, dat het een handige en conséquente gids is bij het verkennen van problemen.

Er zijn ook andere begrippen in omloop, die verwantschap vertonen met
het begrip paradigma. Genoemd kunnen worden onder meer representatie
(de Vries, 1977, blz. 80; de Leeuw, 1982, blz. 110), zienswijze,
bril, waarnemingstheorie (de Leeuw, 1982, blz. 110), orienteringsideeen (Lammers, 1984, blz. 39), oerideeen (Harbers, 1986, blz. 70),
wereldbeeld (Alford, 1985, blz. 18; Korzec, 1987, blz. 1 ) , wereldhypothese (Kolb, 1984, blz. 110), narratieve substantie (Korzec, 1987,
blz. 1) en narratief potentieel (van Strien, 1986, blz. 182).

Vervolgens zal nu iets worden gezegd over het begrip model.
Berteis en Nauta (brons Kramer, 1982, blz. 111) geven de volgende uitleg aan het begrip modelt
"(...) Als een systeem M, dat onafhankelijk is van een systeem
S, gebruikt wordt om informatie te verkrijgen over dat systeem
S , dan zeggen wij dat M een model is van S ( . . . ) "
In 't Veld (1981, blz. 90) stelts
"(...) Een model is een aspectsysteem met een hoger aggregatiestratum ter bestudering van een ander systeem (...)"
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Botter (1980, blz. 47) zegts
"(...) modellen komen tot op zekere hoogte met de te onderzoeken
Systemen overeen. Zij dienen er een zekere gelijkvormigheid mee
te hebben en dezelfde structuur te bezitten.
Dit wordt de eis van de globale isomorfie genoemd. De onderzoeker laat de modellen de, naar hij meent, meest kenmerkende eigenschappen van de Systemen bevatten die van belang zijn voor de
probleemstelling (...)"
Tenslotte volgen nu enige opmerkingen over het begrip théorie.
Koningsveld (1976, blz. 206) omschrijft een théorie als het geheel
van theoretische wetten, ondergebracht in een axiomatisch systeem, en
een stel correspondentieregels.
Over theoriee'n van besluitvormingsprocessen zegt Bass (1983, blz. 27):
"(...) Theories are explanations of the process. The theories
usually postulate memories, information processing, and a
hierarchy of decision rules. Applications of these theories turn
these postulates into testable hypotheses by specifying in
detail the contents of the memory and the information processes
as well as the content and order of the required decision rules
(...)"
Conclusie
In de eerste plaats kan worden geconcludeerd dat het conceptueel kader binnen een paradigma kan worden gesitueerd, te weten het paradigma van de "procesbenadering". De "procesbenadering" is immers, zoals
in § 4.1, 'Inleiding' werd gesteld als grondslag voor het conceptueel
kader gekozen.
In de tweede plaats kan het conceptueel kader worden gerekend tot de
catégorie "modellen". De reden hiervoor is dat het kader de
"(...) meest kenmerkende eigenschappen (...)" (Botter, 1980, blz. 47)
onderscheidt in het gebeuren rondom besluitvormingsprocessen, èn deze
eigenschappen in een bepaald verband plaatst.
Bijläge 5.3 gaat in op enkele typologieën van paradigma's.
In de volgende paragraaf zal kort worden ingegaan op enkele soorten
van modellen.
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5.3

Soorten modellen
Er zijn diverse indelingen van wetenschappelijke kennis mogelijk.
Eeuling (1986, blz. 22) onderscheidt indelingen naars
het toepassingsbereik van kennis; algemene wetmatige kennis versus toegepaste of probleemgerichte kennis; fundamentele versus
praktijkgerichte kennis;
functie van kennis: propositionele, datastruoturele en procedurele kennis;
intentie: begrijpende versus ingrijpende kennis; verklärende versus probleemgerichte kennis.
Reuling (blz. 26) kiest uiteindelijk voor een eenvoudige typologie
van kennisvormen, namelijk kennisprodukten van een;
beschrijvende vorm;
verklärende vorm;
handelingsvorm.
Het verschil in grote lijnen tussen beschrijvende en verklärende kennisprodukten enerzijds en kennisprodukten in handelingsvorm anderzijds omschrijft Reuling (blz. 27) als volgts
"(...) beschrijvende en verklärende kennisprodukten geven antwoord op de vraags 'Wat is ...?' en zijn in het algemeen gesteld
in de zijns-vorm: 'Er is ...'. Handelingsprodukten geven antwoord op de vraags 'Hoe ...?' en zijn vaak gesteld in de
doe-vorms 'Doe A opdat B' (...)"
Aan de typologie van Reuling zou ook nog kunnen worden toegevoegd, de
veel in de literatuur besproken "voorspellende vorm" (zie onder meer
Kickert, 1980, blz. 13).
Het verschil tussen verklaren, voorspellen en voorschrijven (handelingsvorm) kan worden verduidelijkt aan de hand van figuur 5.1.
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Figuur 5.1s

het verschil tussen verklaren, voorspellen en voorschrijven (vrij naars Kubicek, 1975 in Kickert, 1980,
biz. 13)

theoretical science

prescriptive science

explanation

prediction

prescription

sought

given

given

action

sought

given

sought

consequence

given

sought

given (desired)

situation

Vervolgens zal nu specifiek op een aantal indelingen*) van modellen
worden ingegaan.
De eerste indeling betreft het onderscheid in:
beschrijvende modellen;
verklärende modellen;
voorspellende modellen;
voorschrijvende modellen.
Voorspellende modellen kunnen aldus in 't Veld (blz. 96-97) worden
onderverdeeld naar de mate waarin de toekomstige waarden van de variabelen zijn te voorspellen.
Iii 't Veld onderscheidt aldus:
deterministische modellen: de variabelen vertonen hier een met
100% zekerheid te voorspellen gedrag;
kansmodellen: het gedrag van de variabelen is niet met zekerheid
te voorspellen;

*)

Het betreft hier een keuzes in de literatuur worden ook nog andere indelingen van modellen (materiele schaalmodellen, empirische
analogiemodellen, mathematische modellen, etc.) gepresenteerd
(zie onder meers Mirham, 1972; Berteis en Nauta, 1974). Deze indelingen hebben echter minder relevantie voor dit proefschritt.
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finaal-normatieve modellen: deze beschrijven de werkelijkheid
niet zoals hij is, maar zoals men die zou wensen: "(...) Men
tracht zijn beslissingen dan z6 te nemen, dat men in de toekomst
die tot doel gestelde situatie inderdaad realiseert (...)".
In 't Veld (biz. 96-97) benadrukt dat er een principieel verschil bestaat tussen de eerste twee typen en het laatste type. Bij de eerste
twee typen wordt geredeneerd vanuit het heden naar een waarschijnlijke toekomst; zij zijn dus echt "voorspellend". Bij het laatste type
wordt vanuit een geponeerde toekomst terug geredeneerd naar het heden. Dit type draagt dus een voorschrijvend karakter. Finaal-normatieve modellen worden in dit proefschrift dan ook gerangschikt onder
de voorschrijvende modellen.

Een tweede indeling betreft het onderscheid in:
kwalitatieve modellen, en
kwantitatieve modellen.
Kwalitatieve modellen zijn aldus in 't Veld (1987, biz. 98) weer
onder te verdelen in:
type-modellen; hiertoe rekent in 't Veld onder meer classificatie-typologieen, zoals bijvoorbeeld de systeemhierarchie van
Boulding*) en ideaal-typen. Een "type" wordt door in 't Veld getypeerd als een abstractie door het weglaten van sommige trekken: "(...) Bij ideaal-typen worden er enerzijds niet relevante
trekken weggelaten, anderzijds echter "wezenlijke" kenmerken toegevoegd. Het begrip heeft verwantschap met karikatuur (...)";
conceptuele modellen; dit zijn

S y s t e m e n

van begripsmatige enti-

teiten, die niet in concreto doch alleen op papier bestaan.

*)

Boulding (1956) stelt: "(...) One advantage of exhibiting a
hierarchy of systems in this way is that it gives us some idea
of the present gaps in both theoretical and empirical knowledge.
Adequate theoretical models extend up to about the fourth level,
and not much beyond [...] we must never quite forget that in
dealing with human personalities and organizations we are
dealing with systems in the empirical world far beyond our
ability to formulate. We should not be wholly surprised,
therefore, if our simpler systems, for all their importance and
validity, occasionally let us down (...)".
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Kramer (1982, biz. 12) geeft nog een onderverdeling van conceptuele
modellen.
Hij onderscheidt:
een oonceptueel model van een empirisch systeem;
een conceptueel model van een conceptueel systeem;
een conceptueel model van een formeel systeem.
Conclusie
In het licht van het voorgaande kan het conceptueel kader worden getypeerd als een conceptueel model van een empirisch systeem of nog specifieker als een beschrijvend en finaal-normatief (voorschrijvend) model, waarbij de normatieve uitgangspunten van buiten het model moeten
worden aangeleverd.
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6

ANALYSE VAN LITERATUUR

6.1

Inleidinq
In hoofdstuk 4 is een conceptueel kader voor de analyse en besturing
van besluitvormingsprocessen beschreven.
In dit hoofdstuk zullen vanuit dit conceptueel kader diverse publikaties worden geanalyseerd overs
besluitvormingsprocessen in het algemeen;
besluitvormingsprocessen, waaraan meerdere organisaties deelnemen en in het bijzonder besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het milieu;
de besturing van besluitvormingsprocessen.
Daar waar zinvol worden voorstellen gedaan het conceptueel kader nader te specificeren en aan- en in te vullen met uit de literatuur verkregen concepten.
Opmerkelijk in dit verband is dat Alford en Friedland (1985, blz.
28-29) onderscheid maken tussen de kern-concepten en de perifere concepten van perspectieven. De kern-concepten van een perspectief hebben, aldus schrijvers, zowel theoretische als empirische status; de
perifere concepten hebben alleen empirische status. Ze worden gebruikt voor het beschrijven of herkennen van verschijnselen die niet
centraal staan in het perspectief, maar wel in beschouwing genomen
dienen te worden.

"(...) Works mostly within one perspective tend to introduce
concepts from other perspectives, which they do not themselves
theorize, in order te deal with gaps or silences within their
own framework (...)".
Toegepast op dit proefschrift kan worden gesteld dat hoofdstuk 4 aandacht besteedt aan de kern-concepten van het conceptueel kader.
In dit hoofdstuk zal bekeken worden of het nodig is de kern-concepten
van het conceptueel kader nader te specificeren. De concepten waarmee
de kern-concepten verder worden aan- en ingevuld in dit hoofdstuk kunnen met Alford en Friedland worden aangeduid als perifere concepten.
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgts
§ 6.2 behandelt literatuur over besluitvormingsprocessen. Met name
wordt hier aandacht besteed aan:
het samengestelde woord "besluitvorming(s)proces" en het onderscheid in de inhoudelijke en de besluitvormingstechnische dimensie (§ 6.2.1);
het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is (§ 6.2.2);
de inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen (§ 6.2.3);
de besluitvormingstechnische dimensie van besluitvormingsprocessen (§ 6.2.4);
de besluitenestafette (§ 6.2.5);
de afstemming tussen besluitvormingsprocessen (§ 6.2.6);
"aspecten" van het resultaat van besluitvormingsprocessen
(§ 6.2.7).
Van iedere subparagraaf afzonderlijk is een körte samenvatting gemaakt. Deze samenvattingen zijn te vinden aan het eind van elke subparagraaf.
Literatuur over de besturing van besluitvormingsprocessen en de besluitenestafette komt aan de orde in § 6.3. Ook deze paragraaf is
kort samengevat.

Benadrukt moet worden dat bij het schrijven van zowel de paragrafen
6.2 als 6.3 niet naar volledigheid is gestreefd;
In § 6.2 is getracht om aan de hand van literatuur een nadere indicatie te geven van een drietal aangrijpingspunten*' en een drietal
orienteringspunten*) voor de besturing van besluitvormingsprocessen.
Beoogd is om een indruk te geven van die aspecten van de verschallende aangrijpingspunten en orienteringspunten die vanuit het oogpunt
van besturing (van deze besluitvormingsprocessen) van belang zijn.

*)

Zie voor toelichting § 4.5.2, 'Aangrijpingspunten' en § 4.5.3,
'Orienteringspunten'.
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De voorbeelden die in de paragrafen 6.2 en 6.3 worden behandeld betreffen met name besluitvormingsprocessen, waarvan de procedure grotendeels bepaald kan/kon worden in de operationele opgave*' van de besturing, dat wil zeggen besluitvormingsprocessen, waarvan de procedure (nog) niet is/was vastgelegd in regelingen, zoals een wet**).

Zoals in § 4.8, 'Nadere aanduiding van het onderzoeksgebied', reeds
is aangekondigd wordt er in dit hoofdstuk niet nader ingegaan op de
condities en het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers. In een "voor"onderzoek zijn deze elementen van het conceptueel kader echter wel nader bestudeerd. De reden voor deze nadere bestudering was dat het hebben van enig inzicht in de "stand van de
wetenschap" met betrekking tot "alle" aspecten van belang werd geacht
voor het kunnen plaatsen van literatuur over die aspecten waarop uiteindelijk nader zou worden ingegaan in hoofdstuk 6. Een overzicht van
de in dit "voor"onderzoek bestudeerde publikaties wordt gegeven in
bijlage 6.1.

6.2

Analyse van literatuur over besluitvormingsprocessen en de besluitenestafette

6.2.1

Het samengesteldg. wofird übe_sluitvprming(s)pr_c_s.ü en_h_t_onde_r_c_e_d
in_de inhoudelijke_en de_be.siuitvormingstechnische_dimens.ie
Het Nederlandse woord besluit betekent volgens van Dale (1984-b)
onder meer:
a.

beslissing waartoe men na overweging of beraadslaging komt;

b.

dat wat een einde, slot aan iets maakt;

c.

dat wat men vaststelt om uit te voeren, met name maatregel van
inwendig bestuur door de uitvoerende macht vastgesteld;

d.

gevolgtrekking, slotsom.

*) De bestuurlijke opgaven zijn behandeld in § 4.5.5.
**) Bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen milieuhygiene, hoofdstuk
milieu-effectrapportage
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De betekenissen "beslissing waartoe men na overweging of beraadslaging komt" en "gevolgtrekking, slotsom" kunnen zowel de behandeling
van de aan de orde zijnde inhoudelijke materie, dat wil zeggen de inhoudelijke dimensie*), als de besluitvormingstechnische dimensie*) betreffen. De betekenissen "dat wat een einde, slot aan iets maakt" en
"dat wat men vaststelt om uit te voeren, ...." betreffen uitsluitend
de besluitvormingstechnische dimensie.
De inhoudelijke en de besluitvormingstechnische dimensie komen nog
sterker naar voren in enkele betekenissen van de werkwoorden besluxten en beslissen (synoniem van besluiten) in van Dale (1984-b).
Beslissen (als onovergankelijk werkwoord) betekentt
een mogelijkheid kiezen uit diverse mogelijkheden (inhoudelijke
dimensie).
Besluiten (als overgankelijk werkwoord) betekent onder meeri
een slot, een einde aan iets maken (besluitvormingstechnische dimensie) ;
na beraadslaging vaststellen (besluitvormingstechnische dimensie) .
In de literatuur wordt veelal de nadruk gelegd op een van beide dimensies. Voorbeelden zijn:
Management Woordenboek (1986, biz. 52): beslissing, als de (uiteindelijke) keuze uit alternatieven (inhoudelijke dimensie);
Mintzberg (1976, biz. 2 ) : decision as a specific commitment to
action (besluitvormingstechnische dimensie).

Vanuit het conceptueel kader bezien omvatten de begrippen besluit en
besluiten/beslissen, beide dimensies.
Voor wat betreft het samengestelde woord besluitvorming(s)proces
wordt ook weer aangesloten bij van Dale (1984-b).

*)

Zie voor toelichting § 4.3.2, 'De inhoudelijke dimensie en de
besluitvormingstechnische dimensie van besluitvormingsprocessen'.
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Besluitvorming betekent:
het komen tot een bepaald gemotiveerd besluit.
Proces betekent:
werking in haar voortgang beschouwd, ontwikkelingsgang, verloop.
Vroom (1973, biz. 4-5) stelt dat intra-organisationele besluitvormingsprocessen en individuele besluitvormingsprocessen fundamenteel
van elkaar verschillen in ten minste een opzicht:
(....) Organizational decision-making involves both cognitive
and social processes. The events that intervene between the
identification of a problem (or occasion for decision-making)
and a solution or decision are both intrapersonal and
interpersonal (....)".
Over het verloop van besluitvormingsprocessen (pleonasme) met meerdere deelnemers, waaronder intra-organisationele besluitvormingsprocessen, bestaan vele modellen en theorieen.
In veel, met name klassieke modellen en theorieen wordt besluitvorming gezien als ordelijk en doelgericht.
Diametraal tegenover deze klassieke zienswijze van besluitvorming leggen Cohen, March en Olson (1972) en March en Romelaer (1976) de nadruk op de "contigu'iteit" in tijd en plaats van problemen, beschikbare oplossingen en besluitvormers (Bass, 1983, biz. 6, 36-37, 188),
ook wel aangeduid als "organized anarchy" of "garbage-can" (Hickson
c.s., 1986, biz. 251).
Kingdon (1984, biz. 92) stelt dat in de Verenigde Staten, het proces
van agenda*'-vorming op federaal niveau, veel weg heeft van een garbage can of "organized anarchy". Hij legt daarbij meer nadruk op "organized" dan op "anarchy", aangezien er wel degelijk structuren en patronen kunnen worden aangetroffen in deze processen.

*)

Kingdon definieert de agenda als de lijst van onderwerpen of Problemen, waaraan regeringsfunctionarissen en mensen buiten de regering, die nauw gelieerd zijn met deze functionarissen, serieuze aandacht geven op een willekeurig tijdstip.
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In genoemde agendavorming onderscheidt Kingdon (biz. 20) drie groepen
van processen, namelijk strömen van problemen, beleid en politiek.
Over deze strömen merkt hij op:
"(...) They are largely independent of one another, and each
develops according to its own dynamics and rules. But at some
critical junctures the three streams are joined, and the
greatest policy changes grow out of that coupling of problems,
policy proposals, and politics (...)".
De beleidsstroom ofwel het beleidsproces wordt door Kingdon
(biz. 130) aangeduid als een oersoeps
"(...) In fact, many, many proposals are possible - a theoretical infinity of them. This policy primeval soup does not closely
resemble a rational decision-making system with a few well-defined alternatives among which decision makers choose [...].
The process is evolutionary, a selection process in which some
of these ideas survive and flourish. With this reasoning, the
origins become less important than the processes of mutation and
recombination that occur as ideas continuously confront one
another and are refined until they are ready to enter a serious
decision stage (...)".
Aan agendavorming in de betekenis die Kingdon eraan geeft, wordt in
dit proefschrift verder geen aandacht besteed. Centraal staat besluitvorming in enge zin, dat wil zeggen besluitvormingsprocessen over problemen die reeds op de agenda staan.

Over het toepassen van de beeiden "organized anarchy" of "garbagecan" op besluitvorming in organisaties zeggen Hickson et al.
(biz. 251):
"(...) But whilst the image of rollicking in a dented dustbin is
fun, the wide differences in decision-making belie it as a
general model (...) decision making does not lack all direction
(...) the aspersion of "organized anarchy" is "unfair" to all
but a small minority of decisions in some organizations (...)".
0m te verduidelijken hoe z£j besluitvorming zien, trekken Hickson et
al. (1986, biz. 252) een vergelijking met American football:
"(...) It is a team game of continually redefined problems and
recalculated tactics which swings to and fro in bursts of action
between pauses. Though the analogy fits well, a decision-making
game naturally has a few embellishments beyond the normal
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football game. The field has an elastic boundary and is bumpy,
and there are numbers of teams trying to get their hands on the
ball.
Some teams are much bigger and have thicker protective padding
and harder helmets. Though there is a common aim to get the ball
from one end of the field to the other, during the game there
may be disagreement on where the ends are. Eventually one team
or coalition of teams pushes its way through, holding the ball
to where it says the end is. Since there are elastic boundaries,
different numbers of teams, and movable ends, the mode of play
changes from game to game (...)".
Hoe interessant deze typeringen van het verloop van besluitvormingsprocessen met meerdere deelnemers (ordelijk, "organized anarchy" en
"team game") ook zijn, vanuit het oogpunt van besturing bieden ze weinig of geen aangrijpingspunten.
Kuypers (1980, biz. 239) beschouwt "The Four I's" van de politicoloog
Pendleton Herring als een der oudste, werkelijk interessante pogingen
tot ontrafeling van de wirwar in "beleidsvormingsprocessen" '.
Pendleton Herring typeert het beleidsvormingsproces als de interactie
van "ideas, institutions, interests and individuals".
Kuypers (biz. 240) acht Pendleton Herring's vier letters 'I' van
groot belang als waarschuwing tegen overbelichting of veronachtzaming
van een van de vier aspecten en als 'ezelsbruggetje' voor het analyseren van beleidsvormingsprocessen. Maar hij voegt er direct aan toe
dat voor het echt uiteenrafelen van beleidsvormingsprocessen, de vier
letters 'I' geen enkele aanwijzing geven:
"(...) Het is immers alles 'interactie', zoals Pendleton Herring
het juist uitdrukte. En in het algemeen heeft een analyst aan
'interacties' niet zo veel. Wij zelf, eerlijk gezegd, houden
niet erg van dat begrip. Niet dat wisselwerkingen niet bestaan,
natuurlijk bestaan ze, ze zijn zelfs nog talrijker dan al die
'Processen' in de wereld en die zijn al niet te teilen. Maar het
heeft zo weinig zin om ze de naam te geven die ze verdienen en
het daar dan bij te laten (...)".

*)

Beleidsvormingsprocessen bij Kuypers zijn gelijk te stellen met
besluitvormingsprocessen in dit proefschrift
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Kuypers zoekt het daarorn in een andere richting. In elk (geel) proces
van beleidsvorming wordt door hem een groene draad, het proces van beleidsontwikkeling, en een daarmee vervlochten rode draad, het proces
van besluitvorming, onderscheiden (Kuypers, biz. 325). De groene
draad wordt gevonden door uit te gaan van het begin van het proces
('opdracht'), de rode draad door uit te gaan van het einde van het
proces (besluit) (Kuypers, biz. 247). Kuypers (biz. 304) verklaart,
zich de moeite van het uiteenrafelen te getroosten omdat "(...) alleen zo een weinig geordend kan worden wat naar ieders oordeel zo onvoorspelbaar pleegt te verlopen. Omdat alleen zo kansen ontstaan voor
verbeteringen, in zulke processen aan te brengen (...)".

Om een indruk te geven van het verschil tussen de groene draad en de
rode draad heeft Kuypers (biz. 257-258) een grote hoeveelheid begrippen verzameld en vervolgens zodanig geordend, dat een begrip dat tekenend is voor de groene draad een paar vormt met een begrip dat tekenend is voor de rode draad.
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De aldus ontstane lijst van begrippen-paren ziet er als volgt uit:
groene draad

rode draad
politiek
opdracht
beleidsbepaling
beslissen
uitvechten
debatteren
overtroeven
propageren
macht
instigeren
zwichten
beëindigen
resolutie
compromis
stemmen
aanvaarden
aanvaardbaarheid
belangen
afwegen
knopen doorhakken
onderhandelen
handelingslogica
consequent
maatschappelijk
bevoegdheid
rechtmatig
coalitie
uitzoeken
procedure
vertalen
afspreken
strijdpunt
zieh verstaan met
steun zoeken

-

-

-

planning
uitvoering
beleidsvoorbereiding
ontwerpen
uitdenken
discussieren
argumenteren
opperen
idee
inspireren
inzien
voorzetten
solutie
optimum
niet stemmen
kiezen
realiseerbaarheid
visies
overwegen
knopen ontwarren
overleggen
denklogica
consistent
wetenschappelijk
bekwaamheid
doelmatig
team
onderzoeken
méthode
berekenen
bespreken
meningsverschil
zieh nader bezinnen op
verklaring zoeken

De begrippen in de rechter kolom geven aldus Kuypers (biz. 256- 257)
een goed beeld van de momenten, waarop bepaalde mensen aan het denken
zijn, berekeningen maken, zaken ontleden, het ene tegen het andere afwegen etc.: "(...) en de mensen, die dat doen, zijn "technici" (...)".
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De begrippen in de linker kolom moeten een indruk geven van een beleidsvormingsproces, bezien op de momenten dat over bijvoorbeeld een
ontwerp beslissingen vallen, wie daarbij op zo'n moment betrokken
zijn, hoe beslissingen tot stand kunnen worden gebracht, in wat voor
sfeer etc. Kuypers (biz. 259) merkt op dat indien een onderzoeker
twijfelt of een bepaalde gebeurtenis nu groen is of rood, hij maar
moet aannemen dat deze en groen en rood is.

Het door Kuypers gemaakte onderscheid in groene en rode draad lijkt
op het vanuit het conceptueel kader gemaakte onderscheid in inhoudelijke en besluitvormingstechnische dimensie (in het verloop van elk
besluitvormingsproces). Ze zijn echter geenszins identiek.
In de lijst van begrippen-paren van Kuypers valt op dat, zowel in de
linker als in de rechter kolom uitspraken met betrekking tot de deelnemers zijn opgenomen, dat wil zeggen:
sociaal gedrag van en interacties tussen de deelnemers tijdens
het verloop: bijvoorbeeld uitvechten (rood), debatteren (rood),
discussieren (groen), overtroeven (rood), argumenteren (groen),
propageren (rood) en zwichten (rood);
eigenschappen van de deelnemers (conditio, dus geen aspect van
het verloop): bijvoorbeeld bekwaamheid (groen), coalitie (rood)
en team (groen).

De rode begrippen zijn daarbij politiek getint.
Vanuit het oogpunt van besturing beschouwd, werkt de ordening van
Kuypers niet echt verhelderend.
In het conceptueel kader is voor een ander ordeningsmechanisme gekozen.
De inhoudelijke dimensie omvat alleen de (wijze van) behandeling van
de inhoudelijke materie.
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Uitspraken over (de wijze van) het betrokken zijn van de deelnemers
komen alleen voor in de besluitvormingstechnische dimensie. Het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers tijdens het
besluitvormingsproces maken noch deel uit van de inhoudelijke dimensie noch deel uit van de besluitvormingstechnische dimensie. De reden
is dat deze aspecten vanuit besturihgsoogpunt geen direct aangrijpingspunt vormen, doch alleen indirect via bijvoorbeeld de condities
(zoals bijvoorbeeld de keuze van de deelnemers en de aard van de geldende organisatorische regelingen). Het wekt overigens verbazing dat
Kuypers de interacties wel meeneemt bij het "ontrafelen". Hij stelt
immers zelf "(...) in het algemeen heeft een analyst aan interacties
niet zo veel (...)

(Kuypers, blz. 240).

Verder kan worden opgemerkt dat in de lijst van begrippen-paren van
Kuypers naast de reeds genoemde begrippen die betrekking hebben op de
conditie "eigenschappen van de deelnemers" ook nog begrippen worden
vermeld die de conditie "organisatorische regelingen" betreffen, te
weten bevoegdheid (rood) en procedure (rood).
Tot slot nog een opmerking over de in deze lijst opgenomen begrippen
stemmen (rood), niet stemmen (groen) en methode (groen). Zowel stemmen als niet stemmen kunnen worden beschouwd als uitspraken over de
methode van vaststellen (besluitvormingstechnische dimensie). Het begrip methode kan daarnaast ook betrekking hebben op de wijze van behandeling van de inhoudelijke materie, zoals bijvoorbeeld een heuristische werkwijze (inhoudelijke dimensie). Bij deze laatste betekenis
sluit Kuypers aan.

Naast de vier I's van Pendleton Herring en de groene en de rode draad
van Kuypers zijn er nog vele andere onderscheidingen in de literatuur
te vinden. Hiervan worden nog enkele behandeld:
Hickson e s . (1986, blz. 248-250) onderscheiden twee rationaliteiten in besluitvorming nl. een "problem-solving rationality"
en een "interest-accommodating rationality"}
Problem-solving rationality wordt beschreven als:
"(...) an aspiration that guides the seeking for
information, the compiling of reports and the weighing of
possibilities (...)"
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Over interest-accommodating rationality wordt gezegds
"(...) If there were an acknowledged classic model of the
accommodation of interests, equivalent to that of
problem-solving, it would presumably postulate a logical
sequence, from demarcating what is at stake for each
interest, through elucidating the preferences of each, to
exploring the range of acceptable and unacceptable
alternatives (...)".
Beide rationaliteiten betreffen aldus de inhoudelijke dimensie,
van het verloop van een besluitvormingsproces (in het conceptueel kader).
Simon (1982, blz. 87-88) spreekt van inhoudelijke ("substantive") en procedurele rationaliteit.
Over substantiele rationaliteit zegt Simons
"(...) Behavior is substantively rational when it is
appropriate to the achievement of given goals within the
limits imposed by given conditions and constraints. Notice
that, by this definition, the rationality of behavior
depends upon the actor in only a single respect - his goals
(...)".
De klassieke economie steunt volgens Simon (blz. 87) op twee fundamentele veronderstellingen. De eerste veronderstelling is dat
de economische actor een bepaald doel nastreeft, bijvoorbeeld
nuts-maximalisatie of winstmaximalisatie. De tweede veronderstelling is dat de economische actor inhoudelijk rationeel iss
"(...) the assumptions of utility or profit maximization,
on the one hand, and the assumption of substantive
rationality, on the other, freed economics from any
dependence upon psychology. (...)"
Simon (blz. 92) stelt dat er in de economie sinds de Tweede
Wereldoorlog echter toenemende belangstelling is voor 66k procedurele rationaliteit.
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Procedurele rationaliteit wordt door hem als volgt omschreven
(blz. 88):
"(...) Behavior is procedurally rational when it is the
outcome of appropriate deliberation. Its procedural
rationality depends on the process that generated it. When
psychologists use the term 'rational', it is usually
procedural rationality they have in mind [...].
Perhaps because 'rationality' resembles 'rationalism' too
closely, and because psychology's primary concern is with
process rather than outcome, psychologists tend to use
phrases like 'cognitive processes' and 'intellective
processes' when they write about rationality in behavior.
This shift in terminology may have contributed further to
the mutual isolation of the concepts of substantive and
procedural rationality. (...)"
Bezien vanuit het conceptueel kader betreffen inhoudelijke rationaliteit en procedurele rationaliteit beide de inhoudelijke dimensie van het verloop van een besluitvormingsproces.
Ook Kickert (1980, blz. 68-73, 85) spreekt van rationaliteiten.
Hij onderscheidt in navolging van Simon (1976) een inhoudelijke
en procedurele rationaliteit en voegt daaraan toe een structurele rationaliteit.
Bij een verhandeling over deze rationaliteiten stelt de Leeuw
(1982) dat het zowel bij inhoudelijke als bij procedurele rationaliteit gaat om een beslisser. Inhoudelijke rationaliteit betreft de keuze van een (optimaal, bevredigend) alternatief; bij
procedurele rationaliteit gaat het over de (optimale, bevredigende) weg waarlangs tot zo'n keuze kan worden gekomen (De Leeuw,
blz. 184 -185). Beide rationaliteiten betreffen aldus de inhoudelijke dimensie van het verloop van een besluitvormingsproces (bezien vanuit het conceptueel kader).
Bij structurele rationaliteit wordt een beslissing beschouwd als
het resultaat van een besluitvormingsproces in de tijd, waaraan
meerdere beslissers participeren (De Leeuw, blz. 186).
Structurele rationaliteit heeft niet alleen betrekking op het
stadium waarin deelnemers worden ingeschakeld, maar ook op bijvoorbeeld de samenstelling van werkgroepen en stuurgroepen (De
Leeuw, blz. 187). Dit betekent dat structurele rationaliteit zowel op de besluitvormingstechnische dimensie van een besluitvormingsproces als op de condities betrekking heeft.
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Van Braam (1986, biz. 23-24) onderscheidt eert materieel bestuursproces c.q. beleidsbepalingsproces en een formeel bestuursproces
c.q. bestuurlijk beslissingsproces. Het beleidsbepalingsproces
omvat de fasen beleidsvorming en beleidsimplementatie; het bestuurlijk beslissingsproces de fasen besluitvorming en besluiteffectuering. De fasen worden gescheiden door respectievelijk
het moment van de beleidsvaststelling en het moment van de besluitneming (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1:

Schematische voorstelling van een bestuursproces (Bron:
van Braam, 1986, biz. 24)
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De voor dit proefschrift relevante begrippen uit figuur 6.1 worden door van Braam als volgt gedefinieerd:
beleidsvorming omvat het geheel van overwegingen, de besluitvorming het geheel van keuzen dat aan de uiteindelijke
vaststelling voorafgaat (van Braam, blz. 35);
beleidsvormingsprocessen zijn denkprocessen; besluitvormingsprocessen zijn politieke processen (van Braam, blz.
38);
beleids- en besluitvormingsprocessen zijn onderling verweven processen van beeldvorming en wilsvorming die met elkaar uitmonden in een finale keuze van te volgen beleid
(van Braam, blz. 38).
Leemans (1987, blz. 320) stelt dat de door van Braam gemaakte
onderscheidingj beleidsvormingsprocessen = denkprocessen, en besluitvormingsprocessen = politieke processen, afbreuk doet aan
het politieke karakter van beleidsvorming.

Bij de onderscheiding van van Braam doet zieh aldus het probleem
van het scheiden voors bestuursprocessen worden opgedeeld in
(weliswaar met elkaar verweven) deelprocessen. Het ene proces is
daarbij vooral politiek gekleurd.
Volgens het coneeptueel kader is er echter geen sprake van twee
deelprocessen; het gaat om een proces, waarin diverse aspeeten
kunnen worden onderscheiden.
Verder geldt ook hier, evenals bij Kuypers, dat het vanuit het
oogpunt van besturing niet verhelderend werkt, om het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers in die onderscheiding mee te nemen.
Samenvatting
In het voorgaande is ingegaän op enkele betekenissen van het samengestelde wbord "besluitvorming(s)proces". Vastgesteld is dat, bezien
vanuit het coneeptueel kader, de begrippen besluit en besluiten/beslissen zowel de inhoudelijke als de besluitvormingstechnische dimensie omvatten.
Daarna is ingegaan op enkele typeringen van het verloop van besluitvormingsprocessen met meerdere deelnemers.
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Twee uitersten zijn:
besluitvormingsprocessen zijn ordelijk en doelgericht;
besluitvormingsprocessen zijn te vergelijken met een "garbage-can" .
Gesteld is dat dit soort typeringen vanuit het oogpunt van besturing
weinig of geen aanknopingspunten bieden.
Vervolgens is een viertal pogingen om besluitvormingsprocessen te analyseren c.q. uiteen te rafelen, besproken.
Deze kunnen als volgt worden samengevat:
Kuypers

rode en groene draad bevatten beide uitspraken
over onder meer besluitvormingstechnische dimensie, sociaal gedrag van en interacties tussen de
deelnemers, en de conditie "eigenschappen van de
deelnemers";

Hickson c.s.

problem-solving rationality en interest-accommodating rationality betreffen beide de inhoudelijke
dimensie;

Simon

inhoudelijke en procedurele rationaliteib betreffen de inhoudelijke dimensie;

Kickert

inhoudelijke en procedurele rationalitiet betreffen net als bij Simon de inhoudelijke dimensie.
Structurele rationaliteit betreft deels de besluitvormingstechnische dimensie en deels de condities;

van Braam

bestuursprocessen worden gescheiden in twee deelprocessen, te weten een beleidsvormingsproces en
een besluitvormingsproces. Het besluitvormingsproces omvat onder meer het sociaal gedrag van en de
interacties tussen de deelnemers.

Vanuit het oogpunt van besturing, waarvan in dit proefschrift wordt
uitgegaan, kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde onderscheidingen ofwel eenzijdig (Hickson et al. en Simon) danwel niet eenduidig
en duidelijk zijn. Vooralsnog lijkt het aan te bevelen het onderscheid tussen inhoudelijke en besluitvormingstechnische dimensie te
verkiezen boven de vier bovengenoemde onderscheidingen.
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6.2.2

Het karakte.r_va.n_de _n_o_del_j_e_p_o_lem_tiek _ie _n_h_t_bes_uitvprm_ngsp.roces_aar_d_ o_rde_is
Het karakter van de inhoudelijke problematiek kan, bezien vanuit het
coneeptueel kader, als orienteringspunt voor de besturing worden gehanteerd (zie § 4.5.3, 'Orienteringspunten') evenals het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie, "aspecten" van het resultaat en
het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers.
Vanuit deze optiek zal in deze paragraaf op de inhoudelijke problematiek worden ingegaan.

Het verband tussen het woord problematiek en het woord probleem kan
met van Dale (1984-b) worden verduidelijkts
problematiek betekent "het geheel van de problemen op een bepaald gebied of omtrent een bepaalde kwestie";
probleem betekent "vraag die een langdurig en moeilijk onderzoek
vereist".
Van Dale (1984-a) geeft nog een tweede betekenis van het woord probleem, namelijk:
moeilijkheid, kwestie; moeilijke, verdrietige omstandigheid.
In de literatuur zijn verschillende omschrijvingen van het woord probleem te vinden. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
Kuypers (1980, blz. 31) stelt dat wat zieh aandient als "probleem" in de zin van "moeilijkheid", een begin van oplossing
krijgt door verandering van dat "probleem" in de zin van "vraagstelling". Deze herformulering geschiedt aldus Kuypers op basis
van een keuze van doelen en middelen. De omschrijving van
Kuypers sluit aan bij van Dale (1984-a, 1984-b). Het enige verschil is dat van Dale het heeft over "vraag", Kuypers over
"vraagstelling";
Kepner en Tregoe (1965, blz. 18), Bass (1983, blz. 177) e.a. omschrijven een probleem als een verschil tussen een gewenste toestand en een feitelijke toestand;
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de Leeuw (1982, blz. 200-202) typeert een probleem als een situatie van subjectief onbehagen van een probleemhebber vermengd met
de wens daaraan lets te doen, ofwel:
probleem van een probleemhebber = F (perceptie, doelstelling, realiteit).
Met "realiteit" wordt dat deel van de werkelijkheid aangegeven
waarop het probleem betrekking heeft; met "doelstelling" wordt
gerefereerd aan de d o e 1 S t e l l i n g e n

van de probleemhebber, dat wil

zeggen de situatie zoals de probleemhebber die wenst; met "perceptie" wordt bedoeld de werkelijkheid zoals de probleemhebber
die ziet.

Met name in de omschrijving van de Leeuw wordt het subjectieve karakter van problemen benadrukt.
Deze zienswijze stemt overeen met die van het coneeptueel kader. In
§ 4.5.3, 'Orienteringspunten', wordt opgemerkt: "(...) de problematiek wordt hier niet beschouwd als een "objectief" gegeven, maar als
door perceptie bepaald (...)".

Hickson c.s. (1986, blz. 53) stellen dat het niveau van complexiteit
de aard van problemen beschrijft zoals deze worden ervaren door degenen die bij het besluitvormingsproces betrokken zijn.
Of problemen meer of minder complex zijn, wordt afhankelijk gesteld
van een viertal aspectens
de frequentie van voorkomen van een probleem: hoe minder vaak
een probleem zieh voordoet, des te moeilijker het zal zijn te weten wat er mee moet worden aangevangen (Hickson c.s.,
blz.

26-27);

de consequenties van een probleem, dat wil zeggen de onomkeerbaarheid, de ernst, de verspreiding en de duurzaamheid van gevolgen (Hickson c.s., blz. 53);
de beperkingen en de precedenten ("precursiveness") die het besluit schept voor volgende besluiten (Hickson c.s., blz. 41);
de betrokkenheid van een of meerdere deelnemers bij het besluitvormingsproces: hoe meer deelnemers, hoe complexer de problemen
(Hickson c.s., blz. 44).
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Hickson c.s. voegen hier twee dimensies samens
In § 4.5.3, 'Orienteringspunten' is over de inhoudelijke problematiek*) onder meer het volgende gezegds "(...) De problematiek, die in
het besluitvormingsproces aan de orde is, vloeit voort uit de omschrijving van de zaak waarop het besluitvormingsproces betrekking
heeft, bijvoorbeeld een te realiseren afvalverwerkingsplaats of een
weg (...)".
De inhoudelijke problematiek slaat dus op de activiteit of de voorziening, waarop het besluitvormingsproces betrekking heeft, dat wil zeggen de (subjectieve) omschrijving hiervan en het eventuele beleid dat
er reeds ten aanzien van deze activiteit of voorziening geformuleerd
is.

Gaan we nu terug naar Hickson c.s. dan blijken de eerste twee aspecten, te weten "frequentie" en "consequenties" inderdaad toegeschreven
te kunnen worden aan activiteiten danwel voorzieningen.
De aspecten "precursiveness" en "betrokkenheid deelnemers" echter
niet. Deze aspecten moeten worden gezien als behorende tot de besluitvormingstechnische dimensie van respectievelijk het besluit en het besluitvormingsproces .
Het laatste aspect "betrokkenheid

" kan wel aan activiteiten

of voorzieningen worden toegeschreven als hieraan een andere uitleg
(hetgeen door Hickson c.s. niet is bedoeld) wordt gegeven:
de mentale of fysieke gevolgen (van een activiteit of voorziening) voor een of meerdere mensen, groepen van mensen etc.
Op deze wijze geformuleerd, ontstaat er echter overlap met het tweede
aspect van Hickson c.s., te weten "de consequenties van een probleem".
Een andere poging tot het typeren van problemen is die van de Smit en
Rade (1977-b, blz. 49).
Zij onderscheiden een viertal probleemtypen op basis van enerzijds
"samenhangende omvattendheid" en anderzijds "onvoorspelbaarheid/onmeetbaarheid" (zie figuur 6.2).

*)

Het geheel van problemen dus.

Figuur 6.2:

Typering van inhoudelijke Problemen (bron: de Smit en
Rade, 1977, biz. 49)

kwaiitatieve problemaliek

\1

!

*

I

2

;M

omvattende
!
samenhangende
kwantitatieve
Problemen

ii

3

'messes' (Ackoff)
meta-problemen
"turbulent fields' (Emery & Trist)
niet of siecht gestructureerde strategische Problemen "wicked problems'
\ ( R i t t e l & Webber)

I=f(i,ii)

o-ii: toenemende omvattendheid (: aantal elementen)
toenemende verwevenheid (: aantal relaties).
o-i: toenemende onvoorspelbaarheid / onmeetbaarheid van
het gedrag van deze elementen / relaties.
o-l: toenemende hoeveelheid te verzamelen / verwerten / vertalen
informatie, als functie van de twee onzekerheids- dimensies

De problematiek in type 4 bevat zowel een grote hoeveelheid onmeetbare/onvoorspelbare kwaiitatieve Problemen, als een grote hoeveelheid
kwantificeerbare variabelen (te veel om te verwerken). Deze problematiek wordt in de literatuur aangeduid als '"messes" of als "wicked problems" .
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In de literatuur zijn ook nog andere typeringen van Problemen te vinden:
Checkland (1981, biz. 72) maakt onderscheid in "real-world"-problemen en laboratorium-problemen:
"(...) By 'real-world problems' I mean problems of
decision, in social systems, which arise, which we find
ourselves facing, in contrast to the scientist's problem in
a laboratory which he can define and limit. The scientist
selects the most difficult problem which in his judgement
offers a reasonable chance of solution; real life pushes
its problems upon us.
Real-world problems are of the kind: What should the
British Government do about the supersonic passenger
aircraft project, Concorde? How should we design our
schools? Should I marry this particular girl? Shall 1
change my career? Such problems are in fact problems of
management, broadly defined. (...)"
Laboratoriumproblemen zijn aldus Problemen die een onderzoeker
zelf bepaalt in termen van vorm, inhoud en grenzen. De onderzoeker bepaalt wat wel en wat niet in beschouwing genomen moet worden.
"Real-world" problemen daarentegen zijn problemen die zieh voordoen in de alledaagse wereld van gebeurtenissen en ideeen, en
die door verschillende mensen verschillend worden waargenomen.
Zulke problemen worden in tegenstelling tot laboratoriumproblemen niet geconstrueerd door de onderzoeker (Checkland, biz. 316).
Checkland (1981, biz. 154) onderscheidt verder nog gestructureerde en ongestructureerde problemen*).

*)

Simon (1977, biz. 32), Bass (1983, biz. 13) e.a. hebben het over
"well-structured" en "ill-structured" problemen.
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Checkland (biz. 154) stelts
"(...) structured problems [...] can be explicitly stated
in a language which implies that a theory concerning their
solution is available (for examples how can we transport X
form A to B at minimum cost?) and unstructured problems
[...] are manifest in a feeling of unease but which cannot
be explicitly stated without this appearing to oversimplify
the situation (for examples What should we be doing about
inner-city schools?) (...)".
Gestructureerde oftewel "harde" problemen (meestal "real-world"
problemen aldus Checkland) zijn aldus goed te definieren.
Over ongestructureerde oftwel "zachte" problemen (eveneens
meestal "real-world" problemen aldus Checkland) zegt Checkland
(biz. 155) dats
alhoewel deze problemen herkenbaar zijn, ze niet precies
kunnen worden gedefinieerd;
de perceptie van deze problemen na verloop van tijd altijd
verändert.
Rijkswegen zijn hier een duidelijk voorbeeld van.
Aanvankelijk stond de gunstige uitwerking op de economische
groei centraal in de perceptie van deze wegen. Aan het eind van
de jaren zestig komen de ingrijpende en ongewenste gevolgen van
deze wegen sterk naar voren (de Hoo, 1982, biz. 14).
De Zeeuw (1987, biz. 200) stelt dat vele van de problemen waarmee mensen te maken hebben, veroorzaakt lijken te zijn door de
(eerdere) introductie van oplossingen:
"(...) In fact, we may even define such problems as a
special class of problems: post solution problems, or
next-event problems. Such problems can be clearly
distinguished from other problems, like those of finding a
solution to a differential equation where a well-defined
solution is assumed to exist for each differentiation, or
of designing tools given some design criteria. Here, the
problems stem from the introduction of certain constraints,
which allow for the possibility of a precise and, at least,
'satisfactory solution'. In the other cases, such
'satisfactory solutions' turn out to be less so, they are
usually accompanied by post solution problems. (...)"
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"Post-solution" problemen kunnen aldus de Zeeuw ondersoheiden
worden van andere typen problemen. Het oplossen van "post-solution" problemen kan met zieh meebrengen dat aan de klasse van
"post-solution" problemen weer een element wordt toegevoegd (de
Zeeuw, biz. 200-201).
In dit proefschrift staan besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het milieu, zoals
afvalverwerkingsplaatsen, wegen etc., centraal.
De inhoudelijke problematiek, die in deze besluitvormingsprocessen
aan de orde is, kan nu onder meer als volgt worden gekarakteriseerd.
Het gaat in deze besluitvormingsprocessen om:
"messes" c.q. "wicked" problemen;
"real-world" problemen;
ongestructureerde of wel "zachte" problemen;
"post-solution" problemen.
Deze karakterisering draagt een algemeen karakter.
De inhoudelijke problematiek die aan de orde is in besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen
voor het milieu, zoals afvalverwerkingsplaatsen, wegen etc., kan ook
specifieker worden aangeduid.
De volgende typeringen kunnen hierbij behulpzaam zijns
Akkermans (1984, biz. 49) spreekt van sociale problemen, wanneer
problemen in verband kunnen worden gebracht met de maatschappij;
ofwel omdat deze problemen uit de maatschappij voortvloeien, ofwel omdat de oplossing van deze problemen in de maatschappij
wordt gezocht. Meestal gaat het evenwel om beide gevallen.
Voorbeelden zijn werkeloosheid, armoede, criminaliteit, drugsverslaving, energievraagstukken, milieuvervuiling etc.
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Hansen (1984, biz. 28) geeft een classificatie van collectieve
goederen:

Type of Collective Goods Provided
Public f
Iffact on individual
utility or income:
Positive

1*

v Divisible
DISTRIBUTIVE

POSITIVE - SUM
. Economic growth
. National defense
against aggression
. Environmental quality
A
ZERO - SUM
. Carter's energy
program
. Moderate inflation
. Gasoline rationing,
allocation
. Pollution controls

Social Security (OASDI)
Pork barrel projects
Jobs, patronage
Military contracts, bases

B
REDISTRIBUTIVE
. Negative Income tax
. AFDC
. Medicaid

c

NEGATIVE - SUM
Negative

.
.
.
.

. Defense spending
. Resource exploitation
. Dependence on
foreign oil
g
. Hyperinflation

D
COERCIVE
.
.
.
.

Taxes
Draft
Speed limits
Eminent domain

r

Hansen (biz. 27) tekent hierbij aan dat een dergelijke classificatie altijd arbitrair isi
" (...)Properties of public goods, particularly "mixed"
goods with externalities, are a function of individuals'
tastes, theology, and political philosopy [...]. Even
coercive policies weigh more heavily on some individuals
than others, depending on the values they assign to any
asscociated collective benefits and their awareness of such
benefits. (...)"
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Het merendeel van de collectieve goederen in de verschillende
categorieën kan worden beschouwd als antwoord op sociale Problemen in de betekenis van Akkermans en dit antwoord kan veelal
weer een "post-solution" probleem worden in de betekenis van de
Zeeuw.
Catégorie F onderscheidt zieh van catégorie D doordat bij catégorie F de verliezers prevaleren boven degenen die voordeel hebben; veel meer leden van de maatschappij worden zichtbaar en nadelig getroffen.
Catégorie F onderscheidt zieh van catégorie E in die zin dat bij
catégorie F de kosten direct worden opgelegd aan individuen.
Hansen (blz. 31) voegt hier aan toe dat goederen uit catégorie F
natuurlijk wel voordelen met zieh meebrengen in groter maatschappelijk

V e r b a n d s

"(...) it is doubtful that they would be legiti-

mate in a democracy if they were not (...)".
Als voorbeelden van catégorie F noemt Hansen (blz. 34-35) de situering van noodzakelijke maar doorgaans impopulaire voorzieningen zoals gevangenissen, störten, vllegvelden, e n z . s

"(...) The general perception is that the location of such
a facility in one's neighbourhood would have a depressing
effect on property values (...)".
Van der Knaap c.s.(1986, blz. 162-164) geven enkele markante
voorbeelden van de situering van (voor velen) impopulaire voorzieningen in Nederland (door hen toedelingssituaties genoemd):
een nationaal depot voor chemisch afval (C2-deponie op de
Maasvlakte);
een nationaal opslagdepot voor nucleair afval (principekeuze Moerdijk);
locaties voor het bergen van havenslib uit het Rijnmondgebied (kustlocatie bij Voorne-Putten);
loeaties voor kerncentrales (Borssele, Dodewaard);
löcaties voor militaire bases, al dan niet met kerntaken
(Woensdracht), al dan niet gesitueerd in erkende natuurgebieden (Lauwersmeer).
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Een zeer uitgebreid en systematisch (Lambers, 1982, blz. 250)
overzicht van activiteiten en voorzieningen, die een nadelige invloed op het milieu kunnen hebben en waarvan de meeste kunnen
worden gerekend tot catégorie F

#

wordt gegeven in een rapport

waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de gewenste
werkingssfeer van milieu-effectrapportage (DHV, Grontmij en
Twijnstra Gudde, 1982, deel 7 tot en met deel 12).
Potentieel milieubedreigende activiteiten en voorzieningen zijn
hier ingedeeld in negen hoofdgroepen, te weten:
transportvoorzieningen;
inrichting en beheer van de landelijke gebieden;
stedebouwkundige werken;
waterhuishouding;
winning van oppervlaktedelfStoffen;
ondergrondse activiteiten;
afvalverwerking;
grondstoffen, produkten, dieren en planten;
industriële inrichtingen.
De Koningh e s . (1985, blz. 43-44) tenslotte delen activiteiten
en voorzieningen in in een viertal typen projectens
gebiedsprojects een ruimtevergend project dat is beperkt
tot één bepaalde plaats van geringe of grotere omvang (bijvoorbeeld een ontgronding);
tracéprojects een project waarbij een verbinding moet worden gerealiseerd tussen twee of meer plaatsen (bijvoorbeeld
een weg).
monofunctioneel project: een project waarbij de realisering
van één bepaalde functie centraal Staat (bijvoorbeeld een
vuilverwerkingsplaats);
multifunctioneel project: een project, waarbij het gaat om
de realisering van meerdere functies in onderling verband
(bijvoorbeld een ruilverkaveling).
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De inhoudelijke problematiek die aan de orde is in besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen
voor het milieu, zoals afvalverwerkingsplaatsen, wegen etc., kan nu
nader worden omschreven als onder meer:
sociale Problemen;
collectieve goederen, catégorie F.
Tens lotte nog enige opmerkingen over het begrip probleexnhebber.
De Leeuw (1982, blz. 204-208) onderscheidt twee situaties:
situaties met één probleemhebber en
situaties met meer probleemhebbers.
De Leeuw stelt dat de Problemen van verschillende probleemhebbers per definitie verschillend zijn.
Die verschillen kunnen aldus de Leeuw te maken hebben met verschillende belangen, verschillende percepties van de realiteit,
verschillende realiteiten en mispercepties van elkaar '.
Voorbeelden van dergelijke situaties worden behandeld door
Edwards en ten Holt (1987). Edwards en ten Holt hebben een secundaire analyse**) uitgevoerd op een viertal cases, namelijk besluitvormingsprocessen inzake een afvalstortplaats, een ruilverkaveling, een ontgronding en een reconstructie van een stadscentrum. Actiegroepen blijken de problematiek, die aan de orde is,
op een andere manier te definieren dan overheden (Edwards en ten
Holt, blz. 4, 109).

*)
**)

Gaan we uit van inhoudelijke problemen dan hören "mispercepties
van elkaar" niet thuis in dit rijtje.
Het betreft hier een vervolgonderzoek op het Afstemmingsonderzoek. Dit afstemmingsonderzoek is verricht door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de RPD (de Koningh e s . , 1985).
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Ten aanzien van het type (plannings)situaties met meer probleemhebbers stelt Mastop (1984, blz. 249) dat preoccupatie met het besluitvormend subject*) kenmerkend is voor de harde kern van de strategische keuzebenadering ("agency centred view"):

"(...) het primaat ligt bij het besluitvormend subject [...].
Dit geldt evenzeer de perceptie van als problematisch ervaren situaties, die beleidsvorming en handelend optreden, zouden rechtvaardigen [...]. Het betekent tegelijkertijd, dat de processen,
die zieh binnen dat subject afspelen, of die door dat subject
worden gedragen, het referentiekader voor planning uitmaken. Dit
leidt er automatisch toe, dat de legitimering van planning als
activiteit in eerste instantie een subject-interne aangelegenheid is. Tegelijkertijd echter moet daarbij worden aangetekend,
dat daarbij de externe legitimering - zeker in het geval van de
overheid- niet kan en mag worden vergeten. Uiteindelijk is deze
cohditonerend voor de interne legitimatie. (...)".
Voor het vaststellen van de inhoudelijke problematiek, die in het
planningsproces aan de orde is, betekent dit aldus dat wordt uitgegaan van de perceptie van het besluitvormend subject.
Checkland (1981, blz. 238) maakt onderscheid tussen de roi van probleemeigenaar en de roi van probleemoplosser in elke probleemsituatie:
"(...) But no matter what particular perceptions or mix of
perceptions seem obvious to particular individuals or groups, a
fixed element in every problem situation will be the existence
of the role problem owner, occupied by those who perceive the
problem. A second fixed element will be the role, the would-be
problem solver, the occupants of which wish to tackle the
perceived problem(s). It is important to emphasize that these
are roles, not individuals. The problem owner may be one person,
a group of people, an organization, or society as a whole. And
the role problem solver may be occupied by one person or by a
group of people prepared to try and work together. Also, one
person, or a group, might be the would-be solvers of problems
they themselves own. (...).

*)

Het besluitvormend subject kan zowel enkelvoudig als meervoudig
zijn samengesteld (Mastop, blz. 262).
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De probleemeigenaar is de persoon (of de personen), die door de onderzoeker wordt beschouwd als degene, die waarschijnlijk het meest profijt heeft van tot stand gebrachte verbeteringen in een probleemsituatie*) . De probleemoplosser is de persoon (of de personen) die verbetering teweeg wil brengen in een probleemsituatie (Checkland, blz. 316).
Toegepast op besluitvormingsprocessen en bezien vanuit het conceptueel kader hebben de deelnemers aan besluitvormingsprocessen per
definitie de rol van probleemoplosser in de betekenis van Checkland
(hetgeen niet uitsluit dat ze tegelijkertijd ook probleemeigenaar kunnen zijn).

De verschillende in de literatuur gemaakte opmerkingen over probleemhebbers vormen aanleiding het begrip inhoudelijke problematiek nader
te specificeren**).
Aangezien bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van milieubelastende voorzieningen veelal meerdere deelnemers zijn betrokken,
is de vraag wat in deze situaties moet worden verstaan onder de inhoudelijke problematiek niet eenduidig te beantwoorden.
In § 4.5.3, 'Orienteringspunten', is over de inhoudelijke problematiek, die in het besluitvormingsproces aan de orde is, immers het volgende opgemerkt: "(...) De problematiek wordt hier [...]

niet be-

schouwd als een "objectief" gegeven, maar als door perceptie bepaald
(...)".
Analoog aan het in § 4.5.5, 'De bestuurlijke opgaven', gemaakte onderscheid in exogene en endogene beoogde resultaten zou, beredeneerd vanuit het conceptueel kader, eveneens een onderscheid kunnen worden gemaakt in de exogene inhoudelijke problematiek en de endogene inhoudelijke problematiek, die in het besluitvormingsproces aan de orde is.
*)
**)

Onder probleemsituatie wordt door Checkland (blz. 316) verstaan
een cluster van "real-world" gebeurtenissen en ideeen die door
ten minste een persoon als problematisch wordt ervaren.
Het gaat hier dus om een nadere specificatie van een kern-concept (in § 6,1, 'Inleiding', is een onderscheid gemaakt in
kern-concepten van het conceptueel kader en perifere concepten,
dat wil zeggen concepten waarmee de kern-concepten verder worden
aan- en ingevuld).
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De exogene inhoudelijke problematiek betreft dan de opvatting van die
deelnemer (of deelnemers) aan het besluitvormingsproces, die is
(zijn) belast met de algehele behandeling van de inhoudelijke materie
en (of) voorbereiding en (of) de vaststelling van besluiten. Deze
deelnemer is vergelijkbaar met het besluitvormend subject bij Mastop.
De endogene inhoudelijke p r o b l e m a t i e k * b e t r e f t de perceptie van
de overige deelnemers aan het besluitvormingsproces.
Zoals al eerder is gesteld, hebben alle deelnemers de rol van probleemoplosser in de betekenis van Checkland.

Santenvatting
Bezien vanuit het conceptueel kader kan het karakter van de inhoudelijke problematiek worden gehanteerd als een van de orienteringspunten voor besturing.
In deze paragraaf zijn verschillende omschrijvingen van het woord problematiek en het woord probleem besproken.
Vervolgens zijn verschillende indelingen van problemen behandeld:
de Smit en Bade onderscheiden onder meer omvattende samenhangende kwantitatieve problemen en "messes";
Checkland maakt onderscheid in "real-world" problemen en laboratorium-problemen.
Verder onderscheidt hij gestructureerde of "harde" problemen en
ongestructureerde ofwel "zachte" problemen;
de Zeeuw heeft het over "post-solution" problemen als een aparte
klasse van problemen.
In onderhavig onderzoek staan besluitvormingsprocessen inzake de situering van milieu-belastende voorzieningen, zoals afvalverwerkingsplaatsen en wegen centraal.
*)

**)

Wijkt de endogene inhoudelijke problematiek aanzienlijk af van
de exogene inhoudelijke problematiek dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid implicaties hebben voor de besluitvormingstechnische dimensie (onder meer veel insprekers).
Tijdens het besluitvormingsproces künnen de endogene en de exogene inhoudelijke problematiek constant blijven, maar ze kunnen
66k convergeren of divergeren.
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De inhoudelijk problematiek, die in deze besluitvormingsprocessen aan
de orde is, kan nu onder meer als volgt worden getypeerd:
"messes" c.q. "wicked" problemen;
"real-world" problemen;
ongestructureerde of wel "zachte" problemen;
"post-solution" problemen.
Teneinde de inhoudelijke problematiek nog wat specifieker aan te kunnen duiden, is nog een aantal typeringen van inhoudelijke problemen
besproken:
Akkermans spreekt van sociale problemen;
Hansen geeft een classificatie van collectieve goederen. Het
merendeel van deze goederen kan worden beschouwd als antwoord op
sociale problemen; en deze goederen kunnen op hun beurt weer verworden tot "post-solution" problemen;
De delen 7 tot en met 12 uit DHV, Grontmij en Twijnstra Gudde geven een zeer volledig overzicht van activiteiten die een belangrijke nadelige invloed op het milieu kunnen hebben.
De Koningh c.s. tenslotte maken onderscheid tussen gebiedsprojec
ten en tracéprojecten en tussen monofunctionele projecten en mul
tifunctionele projecten.

Bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van milieubelastende
activiteiten, zoals afvalverwerkingsplaatsen en wegen, kan de inhoude
lijke problematiek die aan de orde is nu nader worden aangeduid als
onder meer:
sociale problemen;
collectieve goederen, catégorie F.
Tenslotte is ook nog enige literatuur over probleemhebbers besproken:de Leeuw onderscheidt situaties met één probleemhebber en situaties met meerdere probleemhebbers;
voor het vaststellen van de inhoudelijke problematiek in situaties met meerdere probleemhebbers gaat Mastop uit van de perceptie van het besluitvormend subject;
Checkland maakt onderscheid tussen de rol van probleemeigenaar
en de rol van probleemoplosser.
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Toegepast op besluitvormingsprocessen, en bezien vanuit het conceptueel kader, hebben de deelnemers aan besluitvormingsprocessen per definite de rol van probleemoplosser in de betekenis van
Checkland.
Naar aanleiding van de verschillende in de literatuur gemaakte opmerkingen over probleemhebbers is het begrip inhoudelijke problematiek
nader gespecificeerd.
Voorgesteld is onderscheid te maken tussen de exogene inhoudelijke
problematiek en de endogene inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is.
De exogene inhoudelijke problematiek betreft de opvatting van die
deelnemer (of deelnemers) aan het besluitvormingsproces, die is
(zijn) belast met de algehele behandeling van de inhoudelijke materie
en (of) het verloop van de voorbereiding en (of) de vaststelling van
besluiten; de endogene problematiek betreft de perceptie van de
overige deelnemers aan het besluitvormingsproces.
6.2.3

De_inh_udelijkg

dimens_e_vfin_besluitvormingsp_r£ce.sgen

De inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen is in § 4.3.2,
'De inhoudelijke dimensie en de besluitvormingstechnische dimensie
van besluitvormingsprocessen*' omschreven als de wijze van behandelen
van de inhoudelijke materie en de daaruit voortvloeiende aard van de
verschillende behandelingsstappen.
Bezien vanuit het conceptueel kader vormt de inhoudelijke dimensie
net als de besluitvormingstechnische dimensie, de besluitenestafette
en de condities, een aangrijpingspunt voor de besturing (zie § 4.5.2,
'Aangrijpingspunten'). Vanuit deze optiek is gekeken naar de literatuur; het blijkt dat er op dit gebied heel wat literatuur beschikbaar
is.
Over besluitvormingsmodellen bijvoorbeeld is de laatste 30 jaar veel
geschreven. Aan dit onderwerp zal allereerst, zij het selectief, aandacht worden besteed.
Grandori (1984, blz. 194) behandelt vijf besluitvormingsmodellen, ofwel besluitvormingsstrategieen, te weten "optimizing", "satisficing",
"incrementele" besluitvorming, "cybernetische" besluitvorming en "willekeurige" besluitvorming.
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Deze modeilen verschallen van elkaar in een drietal opzichten, namelijk in de tijdens het besluitvormingsproces te hanteren keuzeregels,
zoekregels en leerregels.
Figuur 6.3 geeft hiervan een overzieht, met dien verstände dat er
niet van "satisficing" maar van een "heuristisch model" wordt gesproken (hierop wordt verderop teruggekomen).
Figuur 6.3:

Keuzeregels, zoekregels en leerregels in de verschillende besluitvormingsstrategieen (bron: Grandori, 1984,
blz. 209)

Strategies

Choice Rules

Search Rules

Learning Rules

Optimizing

Value maximization

Computation

M o d i f i c a t i o n of probability
assessments

Heuristic*

Acceptability

Hypotheses testing

Modification of the considered
objectives
Modification of the considered
alternatives
M o d i f i c a t i o n o f auxiliary d e c i s i o n
processes
Modification of information
systems

Incremental

Linear c h o i c e rules

Similarity j u d g m e n t s

A posteriori modification of
incremental parameters

Cybernetic

Imitation of choices

Repertoires

Reinforcement

Random

Random

Random

None

• S a t i s f y i n g c a n b e d e f i n e d as a particular c a s e o f h e u r i s t i c d e c i s i o n m a k i n g in w h i c h t h e c l a s s e s o f o b j e c t s a s s u m e d as
o b j e c t i v e s are f i x e d a n d i n f o r m a t i o n c a n n o t b e r e i n t e r p r e t e d w i t h i n n e w s c h e m e s .

Aan elk model zal nu een korte beschouwing worden gewijd:
Optimizing
"Optimizing" is gebaseerd op het "rationale besluitvormingsmodel" ook wel het "klassieke besluitvormingsmodel" genoemd.
De regels die bij "optimizing" worden toegepast zijn:
zoekregels voor het net zo lang onderzoeken van de problematiek totdat genoeg informatie is verzameld om het optimum
te kunnen berekenen of totdat het verwachte marginale nut
van de informatie groter is dan de marginale kosten;
.

"value-maximizing" keuzeregels";
leerregels voor waarschijnlijkheidsbeoordelingen op basis
van waarnemingen van resultaten (Grandori, 1984, blz. 195).
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Er kunnen vijf basisactiviteiten ofwel stappen worden onderschei
den (Carley, 1982, blz. 60-61; Rosenthal, 1977, blz. 177):
1.

het probleem wordt gesteld en zo precies mogelijk geformuleerd; de nagestreefde waarden en doeleinden worden gespeci
ficeerd en gerangschikt;

2.
3.

alle mogelijke alternatieven worden geinventariseerd;
van elk alternatief worden de gevolgen nagegaan en wordt be
paald hoe groot de kans is dat deze gevolgen zullen optreden;

4.

de gevolgen worden vergeleken met de nagestreefde waarden
en doelen;

5.

dat alternatief wordt gekozen dat het meest in de buurt
komt van de nagestreefde waarden en doelen; of dat alternatief waarbij het meeste voordeel wordt behaald bij gelijke
kosten of waarbij met de laagste kosten eenzelfde voordeel
wordt behaald.

"Optimizing" vereist een "gesloten" (Rosenthal, 1977, blz. 178;
Mastop, 1984, blz. 124) en volledig transparante (Mastop, 1984,
blz. 11) besluitvormingssituatie, hetgeen wil zeggen dat "optimi
zing" alleen toepasbaar is als de problematiek volledig kan worden gespecificeerd -dat wil zeggen als er sprake is van
"well-structured" problemen*)- en als alle alternatieven en consequenties bekend zijn (Grandori, 1984, blz. 195).
Het model is op die gronden vaak bekritiseerd (zie onder meer:
de Smit en Rade, 1977-b, blz. 55; Stein, 1981, blz. 920; Hall,
1982, blz. 41-42; Smith and Day, 1982, blz. 117-118; Lindblom,
1982, blz. 127; Kingdon, 1984, blz. 82; de Jong, 1986, blz. 16).

Rosenthal (1977, blz. 178) stelt dat gesloten beslissingssituaties zich zelden voordoen in de praktijk van het openbaar bestuur.

Grandori tekent hierbij aan: "(...) in actual fact, no problem
"is structured" it may only be defined as such by the problem
solver (Popper, 1959, Simon, 1973) (...)"
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Hij voegt hier aan toes
(...) De 'normatieve' besliskunde tracht regels op te stellen om ook dan zo rationeel mogelijk te handelen. Daarbij
wordt een probleem geschematiseerd en gaat men over tot een
analytische 'sluiting' van de beslissingssituatie.
Een goed voorbeeld daarvan is de besliskunde zoals die in
de bedrijfseconomie wordt gebruikt. Een in werkelijkheid gecompliceerde situatie wordt gereduceerd tot een bedrijfseconomisch probleem. De relevante waarden en doeleinden worden
'vertaald' in eenduidige (geld) eenheden. Voor zover het
niet economisch te waarderen doeleinden betreft, worden deze of buiten beschouwing gelaten ôf als beperkende
(rand)voorwaarden ingevoerd. [...]
Een soortgelijke analytische 'sluiting' van beslissingssituaties kan men eveneens toepassen in de sfeer van de
politiek en het openbaar bestuur. Dat is wel moeilijker. In
die sfeer bestaat geen algemeen gebruikte rekeneenheid.
(...)
Richardson en Jordan (1982, blz. 111-112) merken op dat ofschoon
het rationele model weinig of geen invloed heeft gehad op de wijze waarop beleid feitelijk wordt gevormd, het model wèl heeft geleid tot een hele reeks van pogingen in onder meer de USA en
Engeland, om de kwaliteit van het beleidsvormingssysteem te verbeteren:
"(...) Policy-makers have become aware of the weaknesses of the
policy machinery and have therefore looked for ways of improving
the processes and institutions of policymaking (...)".
In de literatuur wordt veelvuldig gesproken over het allesomvattende ("comprehensive" ofwel synoptische) rationele besluitvormingsmodel: de nadruk ligt op een zo ruim mogelijke definiering
van de probleemsituatie.
Carley (1982, blz. 62) zegt hierover:

"(...) At its extreme this view assumes that rational
analysis must involve the collection of all data relevant
to a problem and the ordering of all human goals and
subsequent objectives to facilitate proper comparison of
the consequences of alternative strategies. The need for
comprehensiveness therefore makes it impossible to define a
decision space (...)".
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Dit allesomvattende rationele besluitvormingsmodel wordt veelal
beschouwd als tegengesteld aan het incrementele besluitvormingsmodel (Richardson, 1982, blz. Ill, Smith and May, 1982, blz.
116), waarover later meer.
Satisficing
Bij "satisficing" worden de volgende regels toegepast:
zoekregels die gebaseerd zijn op heuristische principes.
Bij het zoeken naar acceptabele alternatieven wordt de problematiek slechts gedeeltelijk onderzocht; er wordt niet gewerkt met beslissingsbomen;
keuzeregels voor het vergelijken van de consequenties van
elk alternatief met het streefniveau van de beslisser; dus
geen keuzeregels voor het onderling vergelijken van de
alternatieven;
leerregels die het bereiken van bevredigende oplossingen
"garanderen" door het aanpassen van streefniveaus of door
het toevoegen van extra alternatieven aan de reeds gekozen
alternatieven (Grandori blz. 195-196).
Grandori brengt "statisficing" onder in een "heuristisch
model"*).
Grandori (blz. 194);
"(...) "satisficing", as a model of heuristic decision
making, can be included in a more comprehensive
framework, analogous to the heuristic model of
scientific research. To define this new model of
heuristic decision making, reference will be made to
the critical tradition of Popper (1959) and
specifically to Lakatos' version of it (Lakatos and
Musgrave, 1970; Lakatos, 1976). (...)"
"Satisficing" wordt door Grandori (blz. 200) aldus beschouwd als
een bijzonder geval binnen dit "heuristische model".

Een nieuw model aldus Grandori (blz. 192)
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Dit heuristische model wordt door Grandori (blz. 204-205) als
volgt omschrevens
"(...) A heuristic decision strategy does contribute,
however to solving situations of impossibility, without
necessarily reducing objectives or excluding categories of
actors and interests from the decision situation [...].
Thus in adopting an heuristic strategy, decision makers can
deal with uncertainty and conflict of interest by expending
and changing problems.
The benefits in terms of rationality are that, from the
decision maker's viewpoint, it is not rational to reduce
objectives if there are still other options available; that
preferences are learned; that more interesting solutions
than those initially hypothesized can be found; that new
problems worthly of being solved get defined; and that,
after all, the possibility always exists that we were
"solving the wrong problem" (...).
Bijläge 6.2 geeft een overzieht van de te hanteren regels in dit
model.
Een heuristische werkwijze vereist dat besluitvormers streefniveaus definieren waaraan een alternatief kan worden getoetst
(Grandori, blz. 205).
Welke stappen er zoal doorlopen kunnen worden bij een heuristische werkwijze, kan worden gei'llustreerd aan de hand van een
viertal stappenschema's.
Figuur 6.4 geeft een afbeelding van een "open besluitvormingsmodel" uit Bass (1983, blz. 37).
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Figuur 6.4:

Een "open besluitvormingsmodel" (bron: Alexis en
Wilson, 1967, biz. 160 aangepast door Bass, 1983,
biz. 37)
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Bass (1983, biz. 36) licht deze figuur als volgt toes
"(...) Alexis and Wilson (1967) also begin with a problem
as stimulus and emphasize a dynamic, adaptive, aspiration
level as fundamental to a model of organizational decision
making. The decision maker begins with an idealized goal
structure and defines one or more action goals as a first
approximation to his or her ideal goal. Action goals are
representative of the decision maker's aspiration level.
[...]. The individual engages in search activity and
defines a limited number of outcomes and alternatives but
does not attempt to establish the relations rigorously.
Analysis proceeds from loosely defined rules of
approximation. The alternatives selected or created
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establish a starting point for further search toward a
solution. Search among the limited alternatives aims to
find a satisfactory solution, not an optimal one, to reach
a modified adaptation level. (...)"
Thissen (1980, biz. 71-73) bespreekt de "zeven-staps systeembenadering" voor ingewikkelde ongestructureerde problemen. Deze benadering vindt zijn oorsprong in een publikatie van Hall (1969) en
komt voort uit de zogenaamde "harde" kant van de systeemtraditie.
Figuur 6.5 geeft een overzicht van de verschillende stappen.
Thissen (biz. 71) stelt dat de stappen niet in een keer van begin tot eind worden doorlopen:
"(...) Het geheel is als het ware een gestructureerd leerproces waarin iteratie (terugkeer naar een eerdere stap en
herhaling) een centrale rol speelt. In latere stappen kunnen bevindingen gedaan worden die het noodzakelijk maken resultaten of inzichten uit eerdere stappen te herzien (...)".
Figuur 6.5:

De zeven-staps systeembenadering voor ingewikkelde
problemen (vrij naar: Thissen, 1980, biz. 73)

1. Verken en beschrijf de problematiek

2. Formuleer doelstellingen en analyseer waardensysteem

3. Inventariseer, bedenk en beschrijf alternalieve oplossingeh

4. Verken de gevolgen van elke alternatieve oplossing

5. Verfijn alternatieven en rangschik ze naar wenselijkheid

6. Maak een beleidskeuze

7. Bereid de uitvoering van het beleid voor

beleidsuitvoering
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Mastop schetst een stappenschema voor het werkproces van de
strategische keuzebenadering (figuur 6.6).
Figuur 6.6:

Een stappenschema voor het werkproces van de strategische keuzebenadering (bron: Mastop, 1984/ biz.
217).

Bepaal eerste invalshoek/aangrijpingspunt probleemsituatieDefinieer/structureer keuzeaituatie
Verken/ontwikkel alternatieve oplossingen/handelswijzenBepaaj basis voor evaluatie5a
b

Vergelijk alternatieve oplossingen/handelswijzen
Bepaal flexibiliteit/robuustheid ervan
Verken - brounen van - onzekerheid-Beslis over aanvaardbare oplossingen
Aanvaàrdbare oplossingen

8b

Geen aanvaardbare oplossing

Handel er naar

9b

Tracht onzekerheid anders te
benaderen

HANDELINGEN-

I

Bepaal:
-o directe handelingen en/of
o verdere/andere handelingen
t.b.v. toekomstige keuzen
o onzekerheidsreductie
her-evaluatie
o her-structurering
keuzesituaH*

Mastop (biz. 218) stelts
"(...) Uit ait stappenschema blijkt een actieve, heuristische benadering, een reflectie van het gegeven, dat Problemen c.q. situaties die handelend optreden vergen, geen
"data" zijn, maar interpretaties van/door een bepaald subject (planning-eenheid) en dat derhalve ook de manipulatie
daarvan in de stappen volgend op de eerste perceptie een
creatieve aangelegenheid is.
Planning en besluitvorming verloopt niet mechanistisch, al
zouden de vele in omloop zijnde stappenschema's dat wel
eens doen vermoeden. Elke stap, elke handeling, elke afweging, elke invoer van informatie etc. vergt bewuste keuzes
[...]. Duidelijk blijkt ook het iteratieve karakter, alhoewel aangetekend moet worden, dat deze iteratie in principe
op alle voorgaande stappen en niet slechts op stap 10 betrekking kan hebben. (...)"
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Dessing (1979) heeft een stappenschema ontwikkeld voor het proces van ruimtelijke ordening (zie figuur 6.7). Planmatig handelen wordt opgevat als een leerproces, waarin terugkoppelingen
mogelijk zijn (Dessing, biz. 59, 63):
"(...) In de doelstelling wordt (aanvankelijk globaal) omschreven wat men met de planning wil bereiken [...]. De probleemstelling is de uitgewerkte doelstelling [...]. In fase
6 kan al blijken, dat de probleemstelling niet haalbaar is;
dan volgt de terugkoppeling 6,4 (...)".
De, aldus Dessing, te doorlopen stappen in dit leerproces zijn
afgeleid van de fasering van het wetenschappelijke leerproces
(de empirische cyclus).
Zoals figuur 6.7 laat zien kan het leerproces bij Dessing eveneens worden getypeerd als een heuristische werkwijze.
"Incrementele" besluitvorming
Het "incrementele" besluitvormingsmodel hanteert de volgende
regels (Grandori biz. 198-199):
zoekregels voor het in overweging nemen van alleen die
alternatieven die marginaal verschillen van bestaande oplossingen;
.

lineaire keuzeregels, zoals " ( . . . ) " make the same investment as in the last period plus 10 percent", or "buy a
machine with the same characteristics as the last one, except that it's faster", without calculating any specific
outcome (...)";
leerregels: het incrementele besluitvormingsmodel is verenigbaar met een strikt a posteriori en passief leerproces.
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Figuur 6 . 7 :

Het leerproces planvorming (vrij naar: Dessing, 1 9 7 9 ,
biz. 3 9 ,

62).

1. Aanleiding voor de planning

1

•

2. Doelstelling

4\ 9, 14

•
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6,7,9,14

4. Probleemstelling
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6,9,14

5. Inventarisatie van feiten en meningen

« 6 , 7

6. Ideevorming: planontwikkeling

4

9, 14

A

9

3. Bestudering object van planning

2 ^

•
2,3

•

4 ^

3, 4, 5

•

•
3, 4, 5, 6

•

7. Afleiding gevolgen plan (alternatieven)

3, 4, 6,7

•

8. Toetsing plan (alternatieven)
•

1,2,3,4, w
5,6,7,8 ^
4, 6, 9

' •

•

9. Evaluatie plan (alternatieven) en het proces

10. Beschrijving van het gekozen plan

= waergave van de opeenvolging van da fasen

•4 = weergave van een terugkoppeiing
2. Doelstelling

aanduiding van een fase in het leerproces.
Elke fase omvat zowel de acttvitert, als het resultaat ervan.
In dit voorbeeld: zowel het bezig zijn met het formuleren
van da doelstelling, als de uiteindelijke formulering.
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Een incrementele werkwijze vereist dat er een vergelijking mogelijk is tussen alternatieven en de bestaande situatie.
Op basis van Lindblom (1982, biz. 126) kunnen bij beleidsanalyse
onder meer de volgende stappen worden onderscheiden:
1.

de analyse van beleidsdoelen en andere waarden is verstrengeld met de analyse van de empirische aspecten van het probleem;

2.

er wordt slechts een beperkt aantal "vertrouwde" alternatie-

3.

van elk alternatief worden slechts enkele gevolgen in ogen-

4.

de analyse kenmerkt zieh door "trial and error" en "revised

ven in ogenschouw genomen;
schouw genomen;
trial";
5.

er wordt meer aandacht besteed aan het herstellen van ongewenste situaties dan aan het najagen van positieven doelen.

In de Verenigde Staten heeft Kingdon (1984, biz 3) onderzoek gedaan naar beleidsvorming op federaal niveau.
Hierbij heeft hij met name gekeken naar de agendavorming (zie
§ 6.2.1) en het genereren van alternatieven*).
Veranderingen in de agenda blijken discontinu en nonincrementeel
op te treden; het genereren van alternatieven, een traag proces,
verloopt daarentegen incrementeel (Kingdon, biz. 87, 215).

Net als "optimizing" is ook het "incrementele" besluitvormingsmodel aan veel kritiek onderhevig geweest (zie onder meer Smith
en May, 1982, biz. 119-120; de Jong, 1986, biz. 17).
In veel publikaties is het "incrementele" besluitvormingsmodel,
door voor- en tegenstanders hiervan, afgezet tegen het "allesomvattende" rationele besluitvormingsmodel**) (bijvoorbeeld
t-indblom, 1982, biz. 127; Richardson en Jordan, 1982, biz.
113-114; de Leeuw, 1982, biz. 314; de Leeuw, 1983, biz. 57).

Kingdon (biz. 40) stelt: "(...) the process of specifying alternatives narrows the set of conceivable alternatives to the set
that is seriously considered. (...)".
Smith en May (1982, biz. 121-123) spreken van een kunstmatig debat.
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Er is ook getracht de Sterke punten van beide modellen te combineren: Etzioni bepleit de "mixed-scanning" benadering en Dror
het "normative-optimum model for policy making" (Dessing, 1979,
begrippenlijst; Smith en May, 1982, biz. 120-121; Bass, 1983,
biz. 35).
Ook deze modellen zijn veelvuldig bekritiseerd (zie onder meers
Rosenthal, 1977, biz. 188-189; Self, 1977, biz. 38; Smith en
May, 1982, biz. 120-121; e.a.).
"Cybernetische" besluitvorming
Grandori (biz. 199) onderscheidt de volgende regels in het cyber
netische besluitvormingsmodel:
zoek- en keuzeregels: zoek en kies om het even welke oplossing die werkte bij een vergelijkbaar probleem;
leerregels: herhaal handelingen met positief gebleken resul
taten en vermijd handelingen met negatief gebleken resultaten.

Voorwaarde voor het kunnen toepassen van het cybernetische besluitvormingsmodel is dat er waarneembare relaties zijn tussen
handelingen en resultaten (Grandori, biz. 205).

"Willekeurige" besluitvorming
Volgens dit model kunnen willekeurige zoek- en keuzeregels worden toegepast. Van leerregels is geen sprake (Grandori, biz. 199
en 205). Grandori (biz. 199-200) stelt:
"(...) actions are extracted from a pool with undefined
boundaries. Choice is then a function of the temporal order
in which the organization encounters possible courses of
actions. This is consistent with the model and research
results of Cohen, March, and Olson (1972) and March and
Olsen (1976)*), in which they consider conditions of
extreme lack of knowledge [...] in which decision processes
are characterized by "unsegmented access structures" [...].
Zie ook § 6.2.1, 'Het samengestelde woord besluitvorming(s)proces en het onderscheid in de inhoudelijke en de besluitvormingstechnische dimensie'.
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la this particular case, the connections among choise
opportunities, participants*), problems, and solutions
-i.e., decisions- " are symply a function of timing. (...)"
Voor "willekeurige" besluitvorming is geen kennis vooraf vereist; dit type besluitvorming is altijd uitvoerbaar (Grandori,
biz. 199, 205).
De toepasbaarheid van de vijf besluitvormingsstrategiee'n is door
Grandori weergegeven in een schema (zie flguur 6.8).
Figuur 6.8s

De toepasbaarheid van de verschillende besluitvormingsstrategieën (bron: Grandori, 1984, biz. 209).

Strategies

Conflict of interest

Uncertainty

Is it p o s s i b l e t o d e f i n e
a collective preference
function?

Is it p o s s i b l e t o d e f i n e a p r o b l e m
c o n s i d e r i n g all r e l e v a n t
objectives, alternatives, and
consequences?

Is it p o s s i b l e t o a g r e e
o n a s e t of relevant
a s p i r a t i o n levels t o
be satisfied?

Is it p o s s i b l e t o c o m p a r e t h e
c o n s e q u e n c e s of single alternatives
w i t h a s p i r a t i o n levels?

Heuristic

Is it p o s s i b l e t o a g r e e
on limited actions t o be
taken?

Is it p o s s i b l e t o c o m p a r e m o v e s
w i t h e x i s t i n g s o l u t i o n s at
margin?

Incremental

Is it p o s s i b l e t o r e a c h
and t o evaluate a g r e e m e n t s
a posteriori?

Is it p o s s i b l e t o o b s e r v e
a c t i o n - o u t c o m e relations?

Cybernetic

Optimizing

Random

Behalve de in het voorgaande besproken besluitvonningsmodellen zijn
er ook algemene Stappenschema's ontwikkeld.
Genoemd kunnen worden onder meer het schema van Bass (1982,
biz. 174-176) en het schema van Mintzberg c.s. (1976).
Het schema van Bass wordt getoond in figuur 6.9.
*)

Dit aspect behoort, bezien vanuit het conceptueel kader, niet
tot de inhoudelijke dimensie.
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Figuur 6.9s

Ben algemeen stappenschema*) van (organisationele) besluitvorming (bron: Bass, 1983, biz. 175)

Scanning

a
a'

**)
Problem
discovery
and
diagnosis

b
b'

Search
and
Innovation

c

c'

Evaluation
and
choice

d
d'

Authorization
and
Implementation

Causa/ linkages
a. Scanning detects a possible opporunity, threat, variance or disturbance,
a.' Diagnosis calls tor more detailed Information.
b. Discovery and diagnosis determines the direction and location of search.
b.' Search and Innovation produce redefinitions of the problem, changes in level of
aspiration, and displacement of the ideal.
c. Search and innovation provide what is to be evaluated and chosen.
c' Evaluations and choices foreclose on what will be sought. Search Is conducted to
justify what has already been chosen as a solution.
d. Evaluation and choice must be authorized before being implemented.
d.' Rejected authorization or failed implementation forces réévaluation; (d") redesign or
(d") redefinition.
e. Problem diagnosis determines the evaluation and choice. Search Is eliminated. The
solutions to the problem are given by the diagnosis.
e.' The evaluation and choice result in modifying the diagnosis. What we want to do leads
to our articulating that we have problems.
f. Implementation experience changes scanning focus.

Dit schema geeft een beschrijving van wat mogelijk is.
Bass stelts

"(...) Links a, b, c, d and f are the more commonly expected
cause-effect relations but links a',b',c",d',d", d"' and e' may
appear more often than supposed [...]. It is likely that
effective organizational decision processes will tend to display
more of some linkages than others. Effective decisions will be
described by patterns of linkages different from ineffective
decisions [...].

*)
**)

Bass spreekt niet van een stappenschema maar van een model.
"Authorization" behoort, bezien vanuit het conceptueel kader,
tot de besluitvormingstechnische dimensie.
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We speculate that organizational decisions are likely to be most
effective if characterized by stronger forward linkages
(a,b,c,d) with bursts of accompanying backward linkages (such as
c',b' and a ) and some stronger backward linkages (particularly
d"' and f ) . Such linkage analysis may be an important guide to
developing decision support systems and improving organizational
decision effectiveness. We may be able to relate missing or
inadequate linkages to the effectiveness of decision outcomes
and satisfaction with them. (...)"
1

Een "organized anarchy" (zie § 6.2.1, 'Het samengestelde woord besluitvorming(s)proces en het onderscheid in de inhoudelijke en de besluitvormingstechnische dimensie'), ofwel "willekeurige" besluitvorming (volgens Grandori, 1984, biz. 200), wordt vanuit dit schema
als volgt beschreven (Bass, biz. 176):

"(...) Such an organizational anarchy is characterized by
weakened linkages [...]. Xhus, ill-defined preferences are
conceived to imply fuzzy evaluations. Misunderstood means imply
fuzzy search mechanisms. Fluid participation*) results in
fluctuating scanning, diagnosis, search, and evaluation. This
weakens all linkages. Boundaries between the problem, search,
and evaluation processes are also weakened to the point that
much overlapping occurs. (...)"
Mintzberg c.s. (1976, biz. 246 e.v.) hebben een veldonderzoek verricht naar 25 "ongestructureerde" strategische besluitvormingsprocessen.
Over deze besluitvormingsprocessen wordt door hen het volgende opgemerkt (biz. 250-251):
"(..,) These 25 descriptions suggest that a strategic decision
process is characterized by novelty, complexity, and
openendedness, by the fact that the organization usually begins
with little understanding of the decision situation it faces or
the route to its solution, and only a vague idea of what that
solution might be and how it will be evaluated when it is
developed. Only by groping through a recursive, discontinuous
process involving many difficult steps and a host of dyamic
factors over a considerable period of time is a final choice
made. This is not the decision making under uncertainty of the
textbook, where alternatives are given even if their
consequences are not, but decision making under ambiguity, where
almost nothing is given or easily determined. (...)"

*)

Dit aspect behoort, bezien vanuit het conceptueel kader, niet
tot de inhoudelijke dimensie.
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Mintzberg e s . stellen dat de dementen van net strategische besluitvormingsproces kunnen worden teruggevoerd tot een algemene basis.
Daartoe is door Mintzberg e s . een algemeen Stappenschema ontwikkeld.
(Het door Bass geschetste schema vertoont Sterke gelijkenis met dit
schema). Figuur 6.10 geeft hiervan een vereenvoudigde weergave.
Figuur 6.10:

Een algemeen stappenschema*) van het strategische besluitvormingsproces (vrij naar: Mintzberg e s . , 1976,
blz. 266)

identification

development

search

selection

1.

screen

Mintzberg c.s. (blz. 268) constateren dat de 25 onderzochte besluitvormingsprocessen inderdaad beschreven kunnen worden in termen van
dit algemene schema. TJitgaande van de stappen die achtereenvolgens
waren doorlopen, zijn de 25 onderzochte besluitvormingsprocessen ingedeeld in een zevental typen.
Figuur 6.11 geeft een voorbeeld van een (gestagneerd) besluitvormingsproces inzake de uitbreiding van een vliegveld met een extra landings- e.g. startbaan (type 6 ) .

*)
**)

Mintzberg c.s. spreken niet van een stappenschema maar van een
model.
"Bargaining" en "authorization" behoren, bezien vanuit het conceptueel kader, niet tot de inhoudelijke dimensie.
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Figuur 6.11s

Een besluitvormlngsproces inzake de situering van een
extra landingsbaan bij een vliegveld. (bron: Mintzberg
c.s, 1976, biz. 272)

search
authorization

Mintzberg c.s. (biz. 274) merken aan net eind van hun artikel op dat
onderzoekers zieh altijd geconcentreerd hebben op de "selection
routines", "(...) which often appear to be just a trimming on the
overall decision process (...)".
Over de stappen "diagnosis", "design" en "bargaining"*), "(...) the
most important routines (...)", is aldus Mintzberg c.s. (biz. 274)
weinig bekend.
In het tweede deel van deze paragraaf zal op een van deze stappen
nader worden ingegaans de "diagnose"**).
De "diagnose" zal worden ingeleid door twee algemene opmerkingen afkomstig van Böhm (1987) en Watzlawick c.s. (1974), waarna kort lets
zal worden gezegd over de context van problemen.

*)
**)

"Bargaining" behoort, bezien vanuit het coneeptueel kader, niet
tot de inhoudelijke dimensie.
Deze is vergelijkbaar met "agendavorming" bij Edwards en ten
Holt (1987, blz. 7)s "(...) Agendavorming vatten we hier op als
de besluitvorming die betrekking heeft op het herkennen en definieren van de inhoudelijke problematiek die aan de orde is.
Agendavorming resulteert in een - in principe voortdurend voor
wijziging vatbare - agenda of probleemdefinitie die vastlegt
wearop de beleidsvorming betrekking heeft (...)"
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Bohm (biz. 28) stelt ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek in
het algemeen:
"(...) a crucial step is to ask the right question. Indeed, each
question contains presuppositions, largely implicit. If these
presuppositions are wrong or confused, then the question itself
is wrong, in the sense that to try to answer it has no meaning.
One has thus to inquire into the appropriateness of the
question. (...)"
Watzlawick c.s. (biz. 118-200) bepleiten voor sommige gevallen radicale herziening van de formulering van problemen (reinterpretatie)s
"(...) Reinterpretatie komt dus neer op een vervanging van het
conceptuele en emotionele kader waarin een situatie beoordeeld
en beleefd wordt: het nieuwe kader laat de 'feiten' van de
situatie even goed of zelfs beter tot hun recht komen en brengt
ze op een andere wijze met elkaar in verband. (...)"
Problemen kunnen niet los worden gezien van de context, waarin ze
zijn geplaatst.
De Zeeuw en Van den Eeden (1979, biz. 5) stellen:
"(...) The ability to make separations and to profit from them
is a most remarkable one - more or less confined to the human
race alone [...] we separate: into a part we are especially
interested in and which from now on we will call the text of the
separation, and into a part we may call the context (...)".
Self (1977, biz. 31) spreekt in navolging van Banfield over "active"
en "contextual" elementen: "(...) it is the former which occupy the
decision-maker's attention, although what item should be placed in
this category is partly a matter of opinion and judgement (...)"

Newell en Simon (1972, biz. 55-56) maken eveneens een dergelijk onderscheid, namelijk tussen de taakomgeving en de interne representatie
van de taakomgeving (the problem space) door een subject.
"(...) The term task environment, as wel shall use it, refers to
an environment coupled with a goal, problem, or task - the one
for which the motivation of the subject is assumed. It is the
task that defines a point of view about an environment, and
that, in fact, allows an environment to be delimited. (...)"
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Newell en Simon (biz. 824) stellen dat de enige aspecten van de taakomgeving, die relevant zijn voor het oplossen van een probleem in een
bepaalde "problem space", die aspecten zijn die teruggevonden worden
in de structuur van de "problem space".
In dit proefschrift staan besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het milieu, zoals
afvalverwerkingsplaatsen, wegen etc., centraal.
De problematiek die in deze besluitvormingsprocessen aan de orde is,
word in § 6.2.2, 'Karakteristiek van de inhoudelijke problematiek die
in het besluitvormingsproces aan de orde is', onder meer getypeerd
als "messes" c.q. "wicked" problemen en als ongestructureerde problemen of wel "zachte" problemen.
Met name bij dit type problemen wordt de diagnose van het allergrootste belang geacht (zie onder meer: Mintzberg, c.s., 1976,
biz. 274; Kreukels, 1980, biz. 31; e.a.).
Mintzberg c.s. stellen bijvoorbeeld:
"(...) Diagnosis is probably the single most important routine,
since it determines in large part, however implicitly, the
subsequent course of action. (...)"
Voorbeelden van de betekenis van de "diagnose" kunnen onder meer worden aangetroffen bij de Hoo (1982) en van der Knaap c.s. (1986).
De Hoo (biz. 56) stelt dat bij een trace-studie op grond van de probleemanalyse de gebiedsgrenzen worden bepaald. Hij voegt hier aan toe:
"(...) Deze beslissing is van inhoudelijk belang, voor het verdere verloop van het onderzoek, omdat daarmee bepaalde alternatieve oplossingen kunnen worden uitgesloten. (...)"
Bij een drietal besluitvormingsprocessen inzake de situering van
afvalverwerkingsplaatsen constateren van der Knaap c.s. (biz. 145)
dat in alle drie de gevallen, uit overwegingen van complexiteitsreductie, omvangrijke problemen zijn opgesplitst in deelproblemen. Er werd
afzonderlijk onderzoek gedaan naar:
de locaties;
de verwerkingstechniek;
eventuele andere samenhangende aspecten.
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Van der Knaap c.s. (blz. 146):
"(...) Doordat de problematiek feltelijk ondeelbaar is, werd mea
telkens weer gedwongen terug te komea op eerder genomen besluiten met betrekking tot de gekozen verwerkingsmethode of de gekozen locatie. (...)"
Over het identificeren van de "objectieve" probleemsituatie in onder
meer interorganisationele besluitvormingsprocessen zegt Scharpf
(1978, blz. 349):
"(...) Given the garbage-can' nature of policy processes which
may become the vehicle for divergent problem perceptions and
aspirations (March and Olson, 1976) this in itself may be a
difficult and ambiguous task [...] the 'hermeneutic*
reconstruction of social problems cannot be achieved through
purely empirical research operations in any case (Gadamer, 1960;
Habermas, 1968; Kaufmann, 1977). (...)"
Scharpf (blz. 349) voegt hier nog aan toe:
"(...) Fortunately, however, in the majority of policy processes
there seems to be fairly widespread, even if imprecise,
agreement about the identity of the underlying problems that
should have been solved. On this basis, policy studies should
identify and evaluate the policy alternatives available, not to
individual participants with their selective perception and
limited means, but to the interorganizational policy as a whole
(...)"
Checkland beschrijft een "soft systems methodology"*) voor het aanpakken van ongestructureerde problemen. In deze "méthodologie" ligt
grote nadruk op het identificeren van de probleemsituatie.
In figuur 6.12 is deze "méthodologie" schematisch weergegeven.

*)

Methodologie is een metamethode (Watzawick c.s., 1974, blz. 28;
Kickert, 1980, blz. 91; van Dale, 1984-b). Dat is niet hetgeen
Checkland hier bedoelt te zeggen. Zijn "soft systems méthodologie" is in feite een "soft systems method".
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Figuur 6.12:

De "soft systems methodology" schematisch weergegeven
(bron: Checkland, 1981, biz. 163).

Checkland (biz. 241) benadrukt dat de "méthodologie" een duidelijk
onderscheid maakt tussen enerzijds:
actie in de "real world", dat wil zeggen de stappen 1,2,5,6 en 7.
Deze stappen betreffen:
verzamelen van percepties van het probleem (stappen 1 en 2);
vergelijken modellen met de werkelijkheid (stap 5 ) ;
implementeren van "zichtbare en wenselijke" veranderingenj
en anderzijds:
het gebruik van systeem ideeën "to explore the implication of
taking particular views of the problem situation".
Deze stappen zljn:
formuleren van "root definitions" van de relevante
(stap 3 ) ;
maken en testen van conceptuele modellen (stap 4 ) .

S y s t e m e n
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Stap 3, formuleren van "root definitions"/ vormt daarbij het kernpunt
in de "methodologie" (Checkland, biz. 223).
De "soft systems methodology" wordt door Checkland (biz. 191) beschouwd als een algemeen geval waarvan "hard methodologies"*) bijzondere gevallen vormen:
"(...) The methodology can thus be seen as a general
problem-solving approach appropriate to human activity systems.
When problems can be expressed unequivocally it may simplify
into one of the systems engineering approaches. When problems
cannot be stated clearly and unambiguously, it becomes a means
of exploring that ambiguity, and contains an additional stage
which uses systems analysis as a means of orchestrating debate
about change. This additional stage (stage 5: 'comparison') is a
reflection of the main characteristic of human activity systems
as revealed in this research. This characteristic is that, in
contrast to other types of system, human activity systems can
never be described (or 'modelled') in a single account which
will be either generally acceptable or sufficient. For a system
of this kind there may well be as many descriptions of it as
there are people who are not completely indifferent to it. (...)"
Checkland (biz. 279-280) stelt verder:
"(...) the methodology as a whole clearly articulates a
phenomenological investigation into the meanings which actors in
a situation attribute to the reality they perceive. And at a
more detailed level, too, there are many parallels between the
operations within the methodology and the
philosophical/sociological tradition of interpretive social
science.
Firstly, the methodology declines to accept the idea of 'the
problem'. It works with the notion of a situation in which
various actors may perceive various aspects to be problematical.
It tries to provide help in getting from a position of finding
out about the situation to a position of taking action in the
situation. In the real world of managing, this is probably most
often done by relying on finding similarities with previous
experience. The methodology, in contrast to this, offers the
chance of making the transition from finding out about the real
world to taking action in the real world by means of some
systems thinking about the real world. Its emphasis is thus not
on any external 'reality' but on people's perceptions of
reality, on their mental processes rather than on the objects of
those processes.

*)

Een voorbeeld hiervan is de hiervoor besproken "zeven-staps
systeembenadering".
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Secondly, using the idea of 'human activity system' as the name
of a particular kind of intellectual construct, the methodology
accepts that any real-world purposeful human activity will be
describable in many different ways within many different
Weltansschauungen. Each root definition will embody one
particular world-image, and we may note in passing that, in
principle, observation of the images which continually recur in
stages 5 and 6 of the methodology provides an experimental means
of testing Dilthey's theory of the structure of Weltanschauungen
first published in 1931.
Thirdly, the conceptual models built in stage 4 are explicitly
'ideal types' in Weber's (1904) sense quoted in the previous
section of this chapter. Each model of a relevant human activity
system embodies a single one-sided concept of such a system, a
view much purer than the complex perspectives we manage to live
with in our everyday world.
Fourthly, in the stage 5 debate initiated by the comparison
between conceptual models and the expression of the problem
situation assembled at stage 2, the process is a formal way of
elucidating, comparing, and contrasting different individuals'
typifications of real-world events and structures, very much in
the phenomenological manner. At this point the methodology
offers a way of describing 'the universal structures of
subjective orientation in the world' (which will also entail
emergent properties of social wholes which transcend
individuals) rather than 'the general features of the objective
world', these quoted words being Luckmann's (1978) account of
'the goal of phenomenology'.
Finally, the fact that in practical use it is virtually possible
to start at any point in the methodological cycle and proceed in
any direction makes it resemble Dilthey's account of the
hermeneutic circle. In positivist natural science the activity
has a starting point in the scientist's selection of his
experimental object; the acquisition of repeatable experimental
results then provides an end point. In hermeneutics, and in
using soft systems methodology, it is necessary to break into
the hermeneutic circle rather arbitrarily, and follow a procès
which is characterized by gradually enriched learning as
iteration follows iteration. (...)"
Figuur 6.13 geeft tot slot een schematische weergave van de toepassing van de "soft system méthodologie" op "(...) problems not owned
within organizations (...)" oftewel "supra-institutional problem
situations".

-122-

Figuur 6.13s

Toepassing van de "soft systems methodology" op
"supra-institutional" probleemsituaties (Brons
Checkland, 1981, b l 2 . 212).

Vervolgens wordt hierna ingegaan op vragen die tijdens de diagnose
aan de orde kunnen komen. Daarbij wordt niet gestreefd naar volledigheid. Thissen (1980, blz. 73) geeft een opsomming van een tiental vragen s
wat is de moeilijkheid?
hoe is die moeilijkheid ontstaan?
wie zijn de belanghebbenden (personen, groeperingen, instanties)?
wat zijn de relevante maatschappelijke sectoren?
wat zijn de wensen of behoeften van alle belanghebbenden (voor
zover verband houdende met de problematiek)?
wat zijn de beperkingen of randvoorwaarden binnen welke naar verbetering gezocht kan worden?
wat zijn de voornaamste grootheden of variabelen die met de pro-r
blematiek in verband staan?
-

wat is de benodigde kennis en ervaring en welke gegevens zijn er
vereist?
welke externe factoren zijn van belang?
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De Hoo (1982, biz. 56) noemt een aantal vragen die aan de orde kunnen
komen bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van rijkswegen
(trace-studies)i
wat is de functie van de weg in net (inter)nationale hoofdwegennet?
welke regionale en stedelijke verkeersproblemen worden door de
verbinding opgelost c.q. opgeroepen?
welke zijn de gevolgen voor woon- en leefmilieu (veiligheid, geluidhinder, barrierewerking, schade aan natuur en milieu, invloed op de verstedelijking)?
welke mogelijkheden bestaan er om met behulp van het openbaar
vervoer de gesignaleerde problemen het hoofd te bieden?
wat is het effect van niets doen (nul-variant) en wat van het
kiezen van een minimale oplossing (nul-plus-variant)?
Bij het stellen en beantwoorden van de verschillende vragen kunnen
meerdere overwegingen van invloed zijn.
Snellen (1987, biz. 1 ) , bijvoorbeeld, spreekt van rationaliteiten.
Hij stelt dat voor elk overheidsbeleid een viertal rationaliteiten
van belang is, te wetens
politieke rationaliteit;
juridische rationaliteit;
economische rationaliteit;
technische en sociaal-wetenschappelijke rationaliteit.
Deze rationaliteiten zijn subjectief (Snellen, biz. 2 ) .
Het overheidsbeleid kan men, aldus Snellen (biz. 6 ) , als het ware
opgespannen denken tussen deze vier rationaliteiten. In figuur 6.14
wordt dit schematisch weergegeven.
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Figuur 6.14:

Het overheidsbeleid, opgespannen tussen de vier rationaliteiten (bron: Snellen, 1987, biz. 6 ) .

politieke rationaliteit

juridische rationaliteit

overheidsbeleid

wetenschappelijke rationaliteit
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Wat betreft de eisen die gesteld moeten worden aan een goede diagnose
ofwel probleemformulering, worden in de literatuur uiteenlopende
meningen aangetroffen.
Kepner en Tregoe (1965, biz. 73) bijvoorbeeld, stellen dat een probleem dat duidelijk gespecificeerd is al half is opgelost. Verder
gaan zij ervan uit dat een probleem niet efficient kan worden opgelost als het niet precies beschreven is:

"(...) The logic of this cannot be refuted. How can you correct
a problem if you don't know exactly what that problem is? No
matter how urgent it may be, it will not be correctly solved
without a very exact statement of what it is, and what its
critical dimensions are. This pinning down the problem is what
we mean by specifying a problem. It is not a blind hunt for "all
the facts". It is selected, careful search for certain kinds of
facts that will draw a boundary line around the problem. This
outline would include all that is relevant and important
information about the problem and exclude all that is
superficial and irrelevant. This dividing line will be drawn so
tightly and precisely that it will expose the change that must
be the cause of the problem. In addition, the specification of
the problem will provide a standard against which any possible
causes can be tested. (...)"
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Eisenberg en Witten (1987, biz. 422-423) daarentegen bespreken verschillende publikaties waarin het tegendeel wordt beweerd, zij het
dat gesproken wordt over het specificeren van missies en doelen*);

"(...) When missions are couched in unequivocal terms, conflict
is unavoidable; when goals are stated concretely, they often are
strikingly ineffective (Edelman, 1977). Ambiguous missions and
goals allow divergent interpretations to coexist and are more
effective in allowing diverse groups to work together. Further,
ambiguous missions allow organizations greater freedom to
respond to environmental changes (Keesing, 1974).
In public sector organizations, formal agreements often are
constructed as purposefully ambiguous so that representatives of
various constituencies can claim victory for their respective
groups (Sing & Perry, 1985). Clear articulation of strategy may
be inappropriate, since such disclosure provides a rallying
point for the opposition, and over time leads executives to
exercise inadequate caution. "Ambiguity in strategy
characteristic of many public organizations, therefore, may be
an asset." (Ring & Perry, 1985, biz. 279). The need for
ambiguity in communication extends beyond formal organizations.
All societies reguire a degree of value-consensus in order to
survive; as a rule, this consensus is engendered through the
creative use of communication. Political discourse is rarely
literal, and usually a psychological sense of community
(Sarason, 1974) or sense of oneness (Becher, 1981) is sufficient
in modern social life (Hart, 1984). In communities whose members
strive for extreme levels of communitas ambiguity is absolutely
essential for the maintenance of a sense of common understanding
(Myerhoff, 1975). (...)"
Samenvatting
De inhoudelijke dimensie vormt bezien vanuit het conceptueel kader
een van de aangrijpingspunten voor de besturing.
In vergelijking tot andere aspecten van besluitvormingsprocessen is
er opvallend veel literatuur versehenen over de inhoudelijke dimensie
van besluitvormingsprocessen.

*)

In § 6.2.2, 'Karakteristiek van de inhoudelijke problematiek die
in het besluitvormingsproces aan de orde is', is ingegaan op de
relatie tussen problemen en doelen (Kepner en Tregoe bijvoorbeeld, omschrijven een probleem als een verschil tussen een gewenste toestand en een feitelijk toestand).
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In deze paragraaf is allereerst ingegaan op enige publikaties over besluitvormingsmodellen:
Grandori onderscheidt vijf besluitvormingsmodellen ofwel besluitvormingsstrategieën, te weten "optimizing", "satisficing",
"incrementele" besluitvorming, "cybernetische" besluitvorming en
"willekeurige" besluitvorming.
Van elk model zijn besprokens
de zoekregels, keuzeregels en leerregels die in deze modeller! worden gehanteerd;
de te doorlopen stappen in het besluitvormingsproces;
de voorwaarden voor toepassing;
Bass en Mintzberg c.s. hebben een algemeen stappenschema ontwikkeld.
In het tweede deel van de paragraaf is ingegaan op de "diagnose", één
van de te doorlopen stappen in het besluitvormingsproces. De reden
voor een nadere verkenning van deze stap is dezes
De problematiek, die aan de orde is bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van milieubelastende voorzieningen zoals afvalverwerkingsplaatsen, wegen etc., werd in § 6.2.2, 'Karakteristiek van de
inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de
orde is', onder meer getypeerd als ongestructureerde ofwel "zachte"
problemen.
Met name bij dit type problemen wordt de diagnose, blijkens literatuur, cruciaal geacht voor de verdere richting van het besluitvormingsproces. De betekenis van de diagnose is geïllustreerd aan de
hand van een tweetal publikatiès (de Hoo en Knaap c.s.).
Scharpf en Checkland gaan in op het identificeren van probleem situaties. Checkland beschrijft een "soft systems methodology" voor het
aanpakken van ongestructureerde problemen. Hij plaatst deze "méthodologie" ten opzichte van "hard methodologies".
Thissen en de Hoo geven een overzicht van vragen die tijdens de diagnose aan de orde kunnen komen.
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Gesteld is dat bij het stellen en beantwoorden van de verschillende
vragen meerdere overwegingen een rol kunnen spelen.
Snellen spreekt van rationaliteiten, te weten politieke rationaliteit, juridische rationaliteit, economische rationaliteit en technische en sociaal-wetenschappelijke rationaliteit.
Kepner en Tregoe benadrukken het belang van een precieze beschrijving
van problemen.
Eisenberg en Witten laten zien dat aan een precieze beschrijving daar
entegen ook veel nadelen kleven.
6.2.4

De_besluitvormingstechnische_dime.ns.ie van besluitvarmingsproces_se_n
Evenals de besluitenestafette, de condities en de in de vorige paragraaf (§ 6.2.3) besproken inhoudelijke dimensie vormt de besluitvormingstechnische dimensie, bezien vanuit het conceptueel kader, een
aangrijpingspunt voor de besturing.
Over de besluitvormingstechnische dimensie is in § 4.3.2, 'De
inhoudelijke dimensie en de besluitvormingstechnische dimensie van be
sluitvormingsprocessen', gezegd dat deze betrekking heeft op de fasen
in het besluitvormingsproces en (de wijze van) het betrokken zijn van
de deelnemers bij het besluitvormingsproces. Allereerst zal worden in
gegaan op de fasen.
Bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen
met nadelige gevolgen voor het milieu, zoals afvalverwerkingsplaatsen, wegen etc., kan een onderscheid worden gemaakt in onder meer de
voorbereiding en de vaststelling*) van besluiten. Bij de voorbereiding zijn bijvoorbeeld de volgende typen fasen denkbaan
(voor)overleg;
schriftelijke informatietoelevering zoals bijvoorbeeld bekendmaking, ter inzage legging etc.;
advisering;
inspraak.
Over de fasen "schriftelijke informatietoelevering", "inspraak" en
"overleg" zal hierna in het kort lets worden gezegd:
*)

De werkgroep HO-Planprocedures (1983, biz. 14-15 en bijlage E)
schetst een planmodel met een zestal denkbare fasen. De eerste
twee fasen zijn "voorbereiding" en "vaststelling".
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Schriftelijke informatietoelevering
Van Braam (1986, biz. 142) bijvoorbeeld spreekt van informatieverzending.
Deze informatieverzending kan aldus van Braam (biz. 142-143) pas
sief of actief zijns
"(...) Bij 'passieve informatieverzending' worden gegevens
'beschikbaar gehouden' en op 'aanvrage' (verzoek, bevel,
etc.) verstrekt, dan wel in meer algemene zin: openbaar gemaakt ('gepubliceerd').
Bij 'actieve informatieverzending' is sprake van een bewuste, gerichte en meer op bepaalde Individuen, groepen of 'ge
vallen' toegespitste informatieverstrekking.
In het openbaar bestuur neemt de 'passieve informatieverzen
ding' de volgende vormen aan:
a.
publikaties van wetten, uitvoeringsvoorschriften, beleidsontwerpen en -voornemens, discussienota's, versla
gen, onderzoeksrapporten etc. ('overheidspublikaties);
b.
beschikbaarstelling van opgeslagen informatie, verlenen van toegang tot deze informatie, openstelling van
overheidsarchieven etc. (passieve openbaarheid).
De actieve informatieverzending kan de vorm hebben van:
a.
berichten (of: kennisgevingen) van genomen beslissingen, besluiten, beschikkingen, vastgesteld beleid, getroffen sturingsmaatregelen etc. aan betrokkenen (over
heidsberichten of -mededelingen);
b.
het 'toezenden' van relevante informatie aan Individuen, groepen of organisaties over hen regarderende be
stuurlijke zaken (actieve openbaarheid), al dan niet
voorzien van commentaar, toelichting, uitleg en/of
politieke resp. op socialisatie gerichte, interpretatie of transmissie van deze informatie (overheidsvoorlichting) (...)".
Inspraak

Hoorn (1975, biz. 105-106) bijvoorbeeld verstaat onder inspraak*) :
"(...) een [...] georganiseerd proces, waarbij in een vroeg
tijdig stadium [...], de mogelijkheid wordt verleend om in
voortdurende directe samenspraak met het bestuur te discussieren over aspecten van het lokale ruimtelijke beleid,
waarbij - binnen redelijke grenzen - het te berde gebrachte
van invloed zal kunnen zijn op de uiteindelijk [...] te nemen beslissing (...)"
In het gemeentelijk, ruimtelijk beleid
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Overleg
Bleker (1984, biz. 8) bijvoorbeeld. definieert overleg als:
"(...) het aan elkaar overdragen van berichten, waarbij
meningen van de deelnemers over en weer kunnen veränderen
onder invloed van deze berichten (...)"
Dit overleg dient aldus Bleker (biz. 154) open, constructief,
vrij van macht en resultaatgericht te zijn.
Bleker (1984, biz. 10) stelt verder dat wanneer in de bestuurspraktijk wordt gesproken over overleg, men het heeft over
face-to-face gesprekken en commissievergaderingen (en daarmee
gepaard gaande correspondentie en notulen). Bleker voegt daar
zelf nog aan toe: overleg via directe communicatiemiddelen zoals
de telefoon.
Op het punt van de wederkerigheid in de betrekking en de mogelijkheid dat over en weer meningen van de deelnemers veränderen
onder invloed van de overgedragen berichten verschilt overleg,
aldus Bleker (biz. 9 ) , van:
hoor- en inspraak;
advisering;
toezicht (onder meer goedkeuring, het afgeven van een verklaring van geen bezwaar, het geven van een richtlijn of
een aanwijzing).
De mogelijkheid dat over en weer meningen worden veranderd vormt
hier niet een essentieel kenmerk, aldus Bleker (biz. 9 ) .
"(...) Er is veeleer sprake van een eenzijdig verkeer (...)".
Vervolgens zal nu worden ingegaan op de betrokkenheid van de deelnemers .
Beleidvormingsprocessen met betrekking tot milieubelastende voorzieningen worden veelal gekenmerkt door een groot aantal deelnemers.
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Ter illustratie wordt een drietal voorbeelden gegeven:
Bij een cluster van besluitvormingsprocessen inzake een bepaalde
afvalverwerkxngsplaats, een case*) die zowel door de Koningh
c.s. (1985, biz. 305-307), als van der Knaap c.s. (1985,
biz. 111-129) als Edwards en ten Holt (1987, biz. 46 en bijlage
2) uitgebreid is beschreven, zijn onder meer de volgende deelnemers naar voren gekomens
stadsgewest (dagelijks bestuur, gewestraad etc.);
samenwerkingsorgaan;
provincie (gedeputeerde(n), Gedeputeerde Staten, de Provinciale Pianologische Dienst en zijn directeur, etc.);
gemeenten (dagelijks bestuur, gemeenteraad en fracties);
adviesbureau(s);
burgers;
milieu-organisatie;
.

Kroon;
etc.

Huberts (1988, blz. 101-121) noemt als deelnemers aan besluitvormingsprocessen over rijkswegen:
parlement;
regering;
minister van Verkeer en Waterstaat;
département van Verkeer en Waterstaat;
overige ministeries;
Raad van de Waterstaat en Commissie van Overleg voor de
Wegen;
Raad van State;
lagere overheden;
particulière organisaties.
De particulière organisaties, worden onderscheiden naar de belangen die ze vertegenwoordigens
milieubeweging;
bewonersorganisaties;
*)

De case-Nistelrode
Bijlage 6.3 bevat een korte beschrijving van deze case
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landbouworganisaties;
bedrijfsleven;
organisaties van verkeersdeelnemers;
overige particulière organisaties, zoals ANWB, NIROV ' etc.
De Hoo (1982, biz. 9, 37 en schema's bij hoofdstuk III) heeft
alle deelnemers aan de verschillende deelbesluitvormingsprocessen inzake rijkswegen gegroepeerd in een vijftal categorieën:
rechtsprekende**) Organen (de Kroon/de Raad van State, de
minister (raad), Gedeputeerde Staten, burgemeester/wethouders, rechtbank);
politieke organen***) (Eerste en Tweede Kamer/ministers,
Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten, gemeenteraad, burgemeester en wethouders, gewesten);
ambtelijke diensten (rijksdiensten, provinciale diensten,
gemeentelijke diensten, gewest);
adviesorganen (interne adviesorganen, externe adviesorganen) ;
particulière organisaties (pro-groepen, contra-groepen).
In figuur 6.15 wordt aangegeven bij welke "deelbesluitvormingsprocessen" de verschillende (categorieën van) deelnemers in
welke hoedanigheid zijn betrokken.
De categorie-indeling van de Hoo geeft geen inzicht in de betrokkenheid van deelnemers bij een besluitvormingsproces.
Figuur 6.15 laat zien dat politieke organen, bijvoorbeeld, op
zeer verschillende wijzen zijn betrokken bij de besluitvormingsprocessen:
ze spreken recht;
ze nemen beslissingen;
ze geven advies etc.
Nederlands Instituut Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Bedoeld wordt administratieve rechtspraak (de Hoo, schema's bij
hoofdstuk III)
) Wetgevend en uitvoerend (de Hoo, biz. 37)
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Figuur 6.15:

Deelname aan deelbesluitvormingsprocessen inzake rijkswegen. (bron: de Hoo, 1981, gedeelte van figuur 8 op

ORG.

biz. 42)

AKTOREN

-J
B

8
S
BENODIGDHBDEN

[J
S
§

ft.

STRUKTUURSCHEMA

2

1

RIJKSWEGENPLAN

3

T

XEERJARENPLAN

TRACBVASTSTELLING

FINANCIEW
EOU«AP/V_rTE_T

1

2

J '

3

7

1

AANNEMER

2 ^ B
0

3

7
7

O

o

1

T

1

y

7

4

7

i

4

«

7

7

8

B

a

B

fl
fl
B

S

4

4

4
B

4

7

p
B

»

5

-B

a

t

»
7
B

»

i

1

JAARLIJKSE BEtSWCTH.

8

7

2

2'

«

4

1

0

»B

4

T

«

1

MINNE

4

S

2

TERM U N

SEUZE

1

H

1
1

a
0

B

2

1

3NTEXGENING

LANOE

8

i

8

2

VEtKJUNN ING EN
GROHD

i

Ih

B

7

BBSTEHMINGSPLAN

DBR

1

S

2

BESTEK(TEKENINGEN

1«

§

2
1

STREBKPLAN
GCfDKEURINUEN

H

1

U J T V O E M RCSSCHEMA
OHTWERP

s
s

M
O

S

T I J D E H S BESUIITVORMINGSPROCES

8ETR0K K ENHEID

OPDRACHTEN

»

o

H

I

l
| n
i

POLXTXZXE

X.

i

9

-

legenda:
1.

2.
3.
4.

rechtspraak

i n

beroepsprocedures

beslissingsmacht
gedelegeerde

beslissingsmacht

advies

5 .

beleidsvoorbereiding

6.

ontwerp

7.

wensen/bezwarenprocedure

8.
9.

grondeigendom
kennis

a

roaterieel

bouwcapaciteit

Bij het doorlopen van een m.e.r.*)-procedure worden onder meer
de volgende deelnemers onderscheiden (Evaluatiecommissie Wabm,
1985, schema II):
initiatiefnemer(s);
bevoegd gezag;
adviseur(s);
milieugroepen/insprekers.
*)

Milieu-effectrapportage
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Deze indeling geeft wèl inzicht in de betrokkenheid van de deelnemers bij het besluitvormingsproces.
Vanuit het conceptueel kader en de nadere specificatie hiervan in
§ 6.2.2, 'Karakteristiek van de inhoudelijke problematiek die in het
besluitvormingsproces aan de orde is', kan een meer algemene indeling
worden voorgesteld, die inzicht geeft in de betrokkenheid van de deelnemers bij het besluitvormingsproces.

In § 6.2.2 is voorgesteld onderscheid te maken tussen de exogene
inhoudelijke problematiek en de endogene inhoudelijke problematiek
die in het besluitvormingsproces aan de orde is:
"(...) De exogene inhoudelijke problematiek betreft de opvatting
van die deelnemer (of deelnemers) aan het besluitvormingsproces
die is (zijn) belast, met de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en (of) de "formele" voorbereiding en (of) de vaststelling van besluiten; de endogene problematiek betreft de perceptie van de overige deelnemers aan het besluitvormingsproces
(..)".
Er is, bezien van uit het conceptueel kader, dus sprake van twee categorieën deelnemers aan besluitvormingsprocessen, dat wil zeggen enerzijds:
deelnemers die zijn belast met de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en de voorbereiding en de vaststelling van besluiten, verder aangeduid als "A"-deelnemers.
en anderzijds:
de "overige" deelnemers (adviseurs, insprekers etc.), verder aangeduid als "B"-deelnemers.
Hierna zal allereerst worden ingegaan op de betrokkenheid van eerstgenoemde deelnemers. Vervolgens komt de betrokkenheid van de "B-"deelnemers aan de orde.
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Betrokkenheid vail de "A-" deelnemers.
Bij besluitvormingsprocessen, inzake de situering van voorzieningen met belangrijke implicaties voor het milieu, ligt de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en de voorbereiding
en de vaststelling van besluiten, veelal in handen van verschillende deelnemers. Een deelnemer kan zijn een politiek orgaan,
een ambtelijke dienst, een stuurgroep etc. Dit kan worden geillustreerd aan de hand van twee voorbeelden.
Voorbeeld li
Bij een besluitvormingsproces inzake de situering van een afvalverwerkingsplaats, de case-Nistelrode*), is sprake van een drietal deelnemers:
.

adviesbureau.
Betrokkenheid: doet onderzoek naar mogelijke locaties voor
een regionale afvalverwerkingsplaats, voert overleg met
gemeentebesturen (van der Knaap c.s., 1986, biz. 116-118);
regionale stuurgroep.
Betrokkenheid: past rapport adviesbureau aan, etc. (van der
Knaap c.s., biz. 116-118).
De regionale stuurgroep was als volgt samengesteld (van der
Knaap, biz. 116):
"(...) vertegenwoordigers van het stadsgewest Oss en
de regio Uden-Veghel (welke g.q. tevens een gemeente
vertegenwoordigden) [•••] vertegenwoordigers [...] van
de provincie Noord-Brabant, het recreatieschap Maasland, alsmede een landschapsarchitect en een vertegenwoordiger van de Stichting Verwijdering Afvalstoffen
(...)".
stadsgewestraad.
Betrokkenheid: vaststellen locatie, etc.

Zie bijläge 6.3 voor een korte beschrijving van deze case.
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De gewestraad omvat 27 leden (Knaap, 1986, biz. 113):
"(...) Dit zijn de burgemeesters van de negen deelnemende gemeenten, alsmede een aantal door en uit de gemeenteraad benoemde vertegenwoordigers, één per 7.000
inwoners. De gemeente Oss heeft zeven vertegenwoordi^
gers, Heesen, Ravenstein en Schaijk elk twee, Nistelrode, Lith, Megen, Berghem en Geffen elk één vertegenwoordiger (...)".
Voorbeeld 2:
Bij een besluitvormingsproces (meest uitgebreide procedure) inzake bet tracé-verloop van een rijksweg kunnen onder meer de vol
gende "A-" deelnemers worden onderscheiden:
provinciale directie van Rijkswaterstaat (centraal ambtenaren-apparaat in figuur 6.15).
Betrokkenheid: stelt (ontwerp) tracé-nota op, voert intern
en extern overleg, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten,
etc. (de Hoo, biz. 55-59 en schema II*' bij hoofdstuk III).
Bij het opstellen van (ontwerp) tracé-nota's wordt de
laatste jaren steeds meer gewerkt met interne projectgroepen. De Hoo (biz. 55):

"(...) Binnen een dergelijk projectteam zijn in toenemende mate meerdere disciplines vertegenwoordigd.
Buiten de civiel-ingenieurs zijn ook landschapsdeskundigen en biologen als deelnemer aan het projectteam
verbonden.
Voorzover de benodigde disciplines niet voorhanden
zijn binnen de provinciale directie zelf wordt ook wel
overgestapt op het inhuren van deskundigheid voor een
bepaald project via advies- en ingénieursbureaus
(...)".
Commissie van Overleg voor de Wegen (COW) van de Raad van
de Waterstaat (extern adviesorgaan in figuur 6.15).
Betrokkenheid: legt tracé-nota ter inzage, organiseert hoor
zittingen, verwerkt adviezen en bezwaren, komt tot een oordeel over de tracé-varianten, etc. (De Hoo, blz. 59-60 en
schema II bij hoofdstuk III).

Dit schema is opgenomen in bijläge 6.4.
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De COW is een extern adviesorgaan. De samenstelling van dit
orgaan is in de loop der jaren nogal gewijzigd (De Hoo,
biz. 54):
"(...) De trend in deze veranderingen is een afnemende
dominantie van de vertegenwoordigers die direct of indirect verbunden zijn met de autobranche en de wegenproduktie. Met het oog op deze ontwikkeling wordt wel
gesproken over een "verbreding" in de samenstelling
van de COW (...)"*).
*)

De samenstelling van de COW was in 1985 als volgt (Huberts,
1988, biz. 109):
Voorzitter
Ondervoorzitter

Prof. dr. ir. F. Hellinga
Mevr. ir. H.Ch.M. Heyning (voorzitter Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen)

Leden:
1
Vertegenwoordigers van ministeries
Verkeer en Waterstaat:
Rijkswaterstaat (Land-wegen, Oeververbindingen en Wegverkeer)
Verkeer en Waterstaat:
Directoraat Generaal van het Verkeer
Landbouw en Visserij:
Hoofdafdeling Natuur- en landschapsbescherming
Landbouw en Visserij:
Landinrichtingsdienst
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer:
Rijksplanologische Dienst
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer:
Directoraat Generaal Milieuhygiene
Financien
Economische Zaken
2

Vertegenwoordigers van (semi-)particuliere organisaties
Commissie Overleg Goederenvervoer NOB-Wegtransport
Algemene Verladers- en Eigenvervoerdersorganisaties
E.V.O.
Commissie Overleg Personenvervoer
Nederlandse Spoorwegen
Landbouwschap
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Stichting Natuur en Milieu
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Koninklijke Nederlandse Automobiel Club KNAC
Nederlands Instituut Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting NIROV

Adviserende leden
Rijkswaterstaat: Directie Verkeerskunde
Rijkswaterstaat: Afdeling Verkeerswegen
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Raad van de Waterstaat (extern adviesorgaan in figuur 6.15)
Betrokkenheid: brengt op grond van het oordeel van de COW
advies uit aan de minister van Verkeer en Waterstaat (de
Hoo, 1982, biz. 60 en schema II bij hoofdstuk III).
Dit advies kan afwijken van het oordeel van de COW.
Dit was bijvoorbeeld het geval bij het uitspreken van een
voorkeur voor een van de twee traces (tweede Beneluxtunnel
en Blankenburgtunnel) voor een nieuwe oeververbinding ten
westen van Rotterdam.
De minister van Verkeer en Waterstaat (1988, biz. 1)
schrijft:
"(...) Over de voorkeur van beide traces heb ik verschillende meerderheidsadviezen gekregen van de Raad
van de Waterstaat-afwijkend van het rapport van de Com
missie van Overleg voor de Wegen- en de Rijksplanologische Commissie (RPC), die niet eenduidig in dezelfde
richting wijzen (...)"
De Raad van de Waterstaat is een onafhankelijk adviesorgaan*) .

Huberts (1988, biz. 98, 108) beschrijft de samenstelling van de
raad s
"(...) In 1983 bestond de raad uit zeventien leden, waaronder de voorzitter (oud-minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening Dr. ir. W.F. Schut) en de voorzitters
van'de vaste commissies die de Raad bijstaan (commissies
voor waterstaatswetgeving, waterhuishouding, scheepvaartwegen, waterverontreiniging, Zuiderzee, ontgrondingen en
wegen) [...]
Aile leden participeren op persoonlijke titel, ook de vier
leden die vanwege hun bestuurlijke ervaring als burgemeester of gedeputeerde in de Raad zitting hebben.
Naast de hoogleraren en de bestuurders waren in 1983 lids
een directeur van een spaarbank, de voorzitter van de Raad
van Bestuur van een groot bedrijf, een directeur van een
Provinciale Waterstaat, een dijkgraaf, een watergraaf, een
rechtbankpresident en de directeur van een instituut voor
natuurbeheer (...)"

-138-

Minister van Verkeer en Waterstaat (centraal politiek
orgaan in figuur 6.15).
Betrokkenheid: vraagt advies aan de Raad van de Waterstaat,
stelt de ligging van het trace vast, etc. (de Hoo, 1982,
biz. 55 en schema II bij hoofdstuk III).
In het laatste voorbeeld blijkt de vaststelling te gebeuren door
een persoon (minister van Verkeer en Waterstaat). De vaststelling van besluiten kan echter 66k geschieden door meerdere personen (stadsgewestraad in voorbeeld 1 ) .
Als er meerdere personen zijn dan zal er veelal voor stemmen '

> worden gekozen.

Stemmen kan gebeuren op verschillende wijzen. Belangrijk zijn
onder meer het aantal stemrondes, het aantal personen (leden)
dat tegenwoordig meet zijn (quorum***) en het aantal stemmen dat
geldt als meerderheid (gewone of versterkte meerderheid).
Betrokkenheid van de "B-" deelnemers.
Koopman-Iwema (1981, biz. 59) stelt:
"(...) 'Participatie' in de besluitvorming betekent letterlijk: deelname aan die besluitvorming (...)".

)

De Jong (1986, biz. 46), bijvoorbeeld, stelt dat de vaststelling van streekplannen in ons land gebeurt op parlementaire wijze bij meerderheidsbesluit door de leden van de politieke fracties.
De Leeuw (1982, biz. 188) noemt ook andere mogelijkheden.
Regeling in onder meer de Grondwet, art. 115, 1412 (Pot, 1972,
biz. 321, 355; Fockema Andrea, 1977, biz. 492).
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Over participatie in organisaties merken Dachler en Wilpert
(1978, biz. 14) op:
"(...) Although participation in decision making is often
thought of as a dichotomy between involvement or
noninvolvement of people in making decisions that affect
them, one can, in fact, think of participation as a
continuum reflecting the different access that organization
members have to the actual making of a decision, or the
amount of influence they can exert toward a given decision
outcome [...]
For example, one could conceive of the following behaviors
along such a continuum (adapted from IDE, 1976):
(1) No (advance) information is given to employees about a
decision to be taken.
(2) Employees are informed in advance of the decision to
be made.
(3) Employees can give their opinion about the decision to
be made.
(4) Employees' opinions are taken into account in the
decision process.
(5) Employees have a veto, either negatively by blocking a
decision that has been made, or positively by having
to concur in advance.
(6) The decision is completely in the hands of
organization members, with no distinction between
managers and subordinates. [...]
One could imagine a final reference point on this continuum
which defines the situation in which decisions are
exclusively in the hands of employees, with management
having no acces to those decisions. However, with respect
to the property of participation discussed in this section,
such a situation is merely the reverse of the situation
indicated by behavior 1 on our influence-power-sharing
continuum (...)".
Voor het weergeven van de aard van de betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van milieubelastende voorzieningen zou eveneens een dergelijk continuum kunnen worden gebruikt.

Dit continuum zou er als volgt kunnen uitzien:
1.

er wordt door de "A-" deelnemers pas informatie naar buiten
gebracht als de beslissing al is genomen*);

2.

"B-" deelnemers worden geinformeerd voordat een beslissing
wordt genomen;

Dit betekent dat er geen "B-" deelnemers zijn.
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3.

"B-" deelnemers geven een oordeel, mening, advies over de
te nemen beslissing;

4.

met "B-" deelnemers wordt overleg gepleegd;

5.

"B-" deelnemers spreken "veto" uit, achteraf (repressief
toezicht zoals vernietiging; preventief toezicht, zoals bijvoorbeeld goedkeuring van bestemmingsplan door gedeputeerde
staten), danwel vooraf (positief toezicht, zoals bijvoorbeeld het geven van een aanwijzing)*);

6.

allé deelnemers houden zich bezig met de intégrale behandeling van de materia, de voorbereiding en de vaststelling
van besluiten**).

De case-Nistelrode***) en besluitvormingsprocessen inzake het
tracé-verloop van rijkswegen kunnen ook hier dienen ter illustratie.

Voorbeeld 1:
Bij een besluitvormingsproces inzake de situering van een afvalverwerkingsplaats, de case-Nistelrode, kunnen onder meer de volgende "B-" deelnemers worden onderscheidens
gemeentebesturen.
Betrokkenheid: met hen wordt overleg gepleegd (van der
Knaap e s , , 1986, blz. 118);
directeur van de provinciale planologische dienst.
Betrokkenheid: brengt een schriftelijk advies uit (van der
Knaap e s . , 1986, blz. 119);
milieu-organisatie.
Betrokkenheid: brengt een schriftelijk advies uit (van der
Knaap e s . , 1986, blz. 119).

*)

Een uitgebreide behandeling van toezicht in het openbaar bestuur
is te vinden in Visser (1986)
**) Dit betekent dat er geen "B-" deelnemers zijn.
***) Zie bijlage 6.3 voor een korte beschrijving van deze case
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Voorbeeld 2s
Bij besluitvormingsprocessen (meest uitgebreide procedure) inzake het tracé-verloop van een rijksweg is sprake van een zeer
groot aantal "B-" deelnemers. Dit zijn onder andere:
.

provinciale waterstaat, de provinciale pianologische dienst
(provinciale ambtelijke diensten in figuur 6.15).
Betrokkenheid: met hen wordt overleg gepleegd in het kader
van de probleemanalyse (2 ONTW)*), overleg gepleegd over
het in het studiegebied aanwezige belangen en waarden (4
ONTW) en over technische aspecten en technische voorkeuren
van betreffende besturen (6 ONTW); ze kunnen advies uitbrengen over concept tracé-nota (13 ONTW); ze worden geïnformeerd over tracé-nota (19 ONTW); ze kunnen schriftelijk reactie leveren op tracé-nota (23 ONTW), etc. (de Hoo, blz.
56-59 en schema II bij hoofdstuk III);
provinciale besturen (provinciale politieke Organen in
figuur 6.15) en gemeentebesturen (gemeentelijke politieke
Organen in figuur 6.15).
Betrokkenheids met hen wordt overleg gepleegd over de geïnventariseerde waarden en belangen in het studiegebied en
hun visie op de problematiek (5 ONTW)*); ze worden geïnformeerd over tracé-nota (19 ONTW); ze kunnen schriftelijk
reactie leveren op tracé-nota (22 ONTW), etc. (de Hoo,
blz. 57-59 en schema II bij hoofdstuk III);
natuurbeschermingsorganisaties (particulière organisaties
in figuur 6.15).
Betrokkenheid: met hen wordt overleg gepleegd over in het
studiegebied aanwezige belangen en waarden (4 ONTW)*); ze
worden geïnformeerd over tracè-nota (19 en 20 ONTW); ze kunnen schriftelijk en mondeling reactie geven op tracé-nota
(21 ONTW), etc. (de Hoo, blz. 56-59 en schema II bij hoofdstuk III;

Zie het schema in bijläge 6.4.
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burgers (niet vermeld in figuur 6.15).
Betrokkenheid; ze worden geïnformeerd over tracé-nota (19
en 20 ONTW)*); ze geven schriftelijk en mondeling reactie
op tracé-nota (21 ONTW), etc. (de Hoo, blz. 59 en schema II
bij hoofdstuk III).
Hoorn (1975, blz. 106) noemt als voorwaarden voor zinvolle inspraak onder meers
een vroegtijdig stadiums
"(...) Het geringe effect dat inspraak nu vaak heeft,
wordt in hoge mate veroorzaakt door het te laat op
gang brengen van de inspraak- en informatieprocessen..
Wil men de potentiële krachten en ideeën, die de burgerij kan leveren, ook waarlijk gebruiken dan zal de
overheid ze op de juiste momenten, mede door een zo
vroeg mogelijke openbaarheid van beleidsvoornemens en
overheidsdocumenten, moeten oproepen.
Met name de doelstellingen-, de programma- en de ontwerpfase, wanneer nog keuzemogelijkheden worden gesteld en waarbij er na die keuzen nog ruimte is voor
correctie en bijsturing, zodat er voor eigen inbreng
nog alle plaats is, Iijken hiervoor de geschiktste
momenten (...)"
een zo representatief mogelijk deel van de betrokkenens
"(...) Vele inspraakprocedures verlopen onbevredigend
omdat aan alle personen en groepen die zieh daarvoor
aandienen, inspraak wordt verleend.
Voor het bestuur omtstaat een veelheid van onoverzichtelijke contacten, die niet goed te schatten zijn op
hun vertegenwoordigende waarde.
Het gevaar is hierbij niet denkbeeidig dat de door het
bestuur gehonoreerde wensen en ideeën van de deelnemers aan de inspraak, die - zoals nog nader zal worden
toegelicht - in de meeste gevallen niet representatief
geacht kunnen worden, na uitvoering, in strijd blijken
te zijn met de wensen en Verlangens van de meerderheid
van de direct betrokken bevolking. Derhalve is een gestruetureerde representatie van de burgerij noodzakèlijk (...)"

Zie het schema in bijläge 6.4.
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De "betrokkenen" zija voor Hoorn (blz. 105) zowel de direct bij
de problematiek betrokkenen, als anderen die "(...) als participanten aan het stedelijk leven*), zieh min of meer intensief betrokken voelen bij de maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening (...)".
In termen van Checkland (zie § 6.2.2, 'Karakteristiek van de
inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan
de orde is'), zou kunnen worden gesteld dat voorwaarde voor zinvolle inspraak is dat deze wordt verleend aan een zo representatief mogelijk deel van de "probleemeigenaren".
Zoals reeds in § 6.2.2 uitvoerig is beschreven, maakt Checkland
onderscheid tussen de rol van "probleemoplosser" (alle deelnemers aan besluitvormingsprocessen, bezien vanuit het conceptueel
kader) en de rol van "probleemeigenaar" (kunnen dezelfde zijn
als de "probleemoplossers"). De relatie tussen deze categorieën,
bezien vanuit de "méthodologie" van Checkland, wordt in figuur
6.16 schematisch weergegeven.

Tot slot zal nu worden teruggeblikt naar de in § 6.2.3, 'De inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen', beschreven besluitvormingsmodellen ofwel besluitvormingsstrategieën.
De reden voor deze terugblik is dat in de literatuur over deze besluitvormingsmodellen eveneens aandacht wordt besteed aan de besluitvormingstechnische dimensie**).
Grandoris (1984, blz. 192) stelt dat de vijf besluitvormingsstrategieën "optimizing", "satisficing'Vheuristische besluitvorming,
"incrementele" besluitvorming, "cybernetische" besluitvorming en
"willekeurige" besluitvorming door haar zodanig geformuleerd zijn,
dat ze bruikbaar zijn voor "multi-actor" besluitvormingssituaties.
*)
**)

Hoorn heeft het over het gemeentelijk, ruimtelijk beleid.
In de literatuur wordt ook melding gemaakt van andere modellen.
De communicatieve benadering, bijvoorbeeld, doet uitspraken ovei
de betrokkenheid van de deelnemers aan besluitvormingsprocessen
(zie onder meers Kreukels, 1980, blz. 83-84; In 't Veld c.s.,
1983, blz. 29). Deze benadering betreft aldus alléén de besluitvormingstechnische dimensie.
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Figuur 6.16:

De relatie tussen "probleemoplossers" en "probleemeigenaars" bezien vanuit de "méthodologie" van Checkland
(bron: Checkland, 1981, blz. 239)

The diagram should be read
starting afthe role
'Problem - solver'
— » - Main activity sequence
— * - Other outcomes

"Optimizing" en "satisficing" worden in de literatuur echter veelal
verbunden met "één-actor" besluitvormingssituaties (zie onder meer:
Mintzberg e s . , 1976, blz. 246-247; Mastop, 1984, blz. 123).
Voor "heuristische" besluitvorming, "incrementele" besluitvorming en
"willekeurige" besluitvorming ligt dat anders:
Ter toelichting van het "heuristische model" is in § 6.2.3, 'De
inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen', een aantal
s tappens chema's behandeId.
Thissen (1980, blz. 73) en Dessing (1979, blz. 39 en 62) hebben
bij elke stap een aanduiding gegeven van de betrokken deelnemers.
De figuren 6.17 (vergelijk met figuur 6.5) en 6.18 (vergelijk
met figuur 6.7) laten dit zien.
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Figuur 6.17 s

Een stappenschema voor ingewikkelde problemen
Thissen, 1980, blz. 73).

1 Allen, beleidsonderzoeker
verken en beschrijf de problematiek

2. Allen, beleidsonderzoeker
formuleer doelstellingen en analyseer
waardensysteem
3. Beleidsonderzoeker, alien
inventariseer, bedenk en beschrijf
alternatieven oplossingen

4. Beleidsonderzoeker, deskundige
verken de gevolgen van elke
alternatieve oplossing
5. Beleidsonderzoeker, alien
verfijn alternatieven en rangschik ze
naar wenselijkheid

6. Besluitvormende instantie
maak een beleidskeuze

7. Beleidsonderzoeker, beleidsuitvoerder
bereid de uitvoering van het beleid voor

beleidsuitvoering
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Figuur 6.18s

Het leerproces planvorming (vrij naar: Dessing, 1979,
blz. 39-62)

1. Aanleiding voorde planning

~T
1

•

4

9,14

4

6,7,9,14

4. Probleemstelling

4

6,9,14

5. Inventarisatie van feiten en meningen

^6,7

2. Doelstelling

~V
3. Bestudering object van planning
- •

2,3 •

3, 4, 5 • 6. Ideevorming: planontwikkeling

•4 9, 14

3, 4, 5, 6 • 7. Afleiding gevolgen plan (alternatieven)
3, 4, 6,7 • 8. Toetsing plan (alternatieven)

~~r

4

9

1,2,3,4, fc. 9. Evaluatie plan (alternatieven) en het proces
5,6,7,8
w

4, 6, 9 • 10. Beschrijving van het gekozen plan

r

•

= weergave van de opeenvolging van de fasen

4

= weergave van een terugkoppeling
aanduiding dat in de betreffende fase
zowel de beslissers als de wetenschappelijk
onderzoekers een taak hebben
aanduiding dat in de betreffende fase
alleen de wetenschappelijk onderzoekers
een taak hebben.
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Lindblom (1982, biz. 126) stelt dat "disjointed incrementalism"
onder meer wordt gekenmerkt door "(...) fragmentation of analytical work to many (partisan) participants in policy making (...)",
dus door "multi-actor" besluitvormingssituaties.
Self (1977, biz. 39) licht toe dat er hier vanuit wordt gegaan
dat de verschillende gezichtspunten of belangen die in beschouwing zouden moeten worden genomen bij een beslissing, beter gediend zijn door de overeenstemming die wordt bereikt door "partisan protagonists" dan door de besluiten van een naar men mag aannemen "unbiased" en "comprehensive" beslisser.

Self (biz. 41) voegt hier aan toe:
"(...) the Braybrooke-Lindblom does not say how far
polycentricity should be pushed and in fact fragmentation
of decision-making soon becomes rather absurd; nor in what
circumstances some of the gains of polycentricity might be
worth sacrificing for some integrated planning (...)".
Deze problematiek wordt door Self gexllustreerd aan de hand van
een voorbeeld. Dit voorbeeld is opgenomen in bijlage 6.5.
"Willekeurige" besluitvorming betreft een "multi-actor" situatie
bij uitstek, aangezien dit model betrekking heeft op "garbagecan" achtige situaties (Grondori, 1984, biz. 200).
Tenslotte zal nu kort worden ingegaan op een praktijkgeval. Kline
(1979, biz. 181 e.v.) heeft voor een bepaald pianologisch probleem de
bruikbaarheid getoetst van een aantal besluitvormingsstrategieen.
Het pianologisch probleem bestond hierin dat in het kleine landelijke
plaatsje Wayland, vlakbij Boston, een "grootgrondbezitter" op een
stuk van zijn land huizen wilde neerzetten (Kline, biz. 183).
Dit probleem is door Kline (biz. 199) in algemene termen getypeerd
alss "(...) many issues important to so many interests. (...)"
De besluitvormingsstrategieen die Kline bespreekt zijn;
master planning

:

. dit model is gebaseerd op het geloof
in een allesomvattend rationeel planningsproces (Kline, biz. 187, 189);
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. de "expert" lost het probleem op
voor de besluitvormer (Kline,
blz. 187);
middle-range planning

s

. ook dit model is gebaseerd op het geloof in een allesomvattend rationeel
planningsproces (Kline, blz. 189);
. de besluitvormer bepaalt het beleid,
na analyse van het probleem door de
"expert" (blz. 190);

advocacy planning

:

. uitgangspunt is dat problemen incrementeel moeten worden aangepakt
(Kline, blz. 194);
. de besluitvormer probeert tot overeenstemming te komen met andere deelnemers; de "expert" treedt daarbij
op als pleitbezorger voor de besluitvormer (Kline, blz. 194);

contextual planning

. uitgangspunten hiervan komen overeen
met de uitgangspunten van het heuristische model, zij het dat bij contextual planning explicieter aandacht
wordt gevraagd voor de context van
problemen;
. de "expert" begeleidt het besluitvormingsproces (Kline, blz. 199).

Over contextual planning zegt Kline (blz. 199-200) onder meer het volgende s
"(...) Instead of looking for the best solution after
comprehensively and rationally weighing alternatives or making
incremental changes leading towards a client's goal, contextual
planners seek marginal changes in which each step or decision
opens up new opportunities. No pre-determined, clearly defined,
end goal is pursued.
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Unlike advocate planning, contextual planning does not accept
someone else's structuring as a limitation or boundary to
action. In simple terms, people using a contextual planning
strategy are always trying to improve a situation by making
decisions within broader terms than the boundaries within which
the last decision was made. Improvement, thus, depends on seeing
new connections, finding more people to help work on a problem
— opening up one's vision rather than stopping it. (...)"
In het geval van Wayland bleek een contextuele planningsstrategie
meer richting te geven en flexibeler en bruikbaarder te zijn dan de
andere planningsstrategieen (Kline, blz 207).
Samenvatting
Net als de inhoudelijke dimensie vormt de besluitvormingstechnische
dimensie, bezien vanuit het conceptueel kader, een van de aangrijpingspunten voor de besturing.
In deze paragraaf is allereerst ingegaan op de fasen in een besluitvormingsproces.
Bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van milieubelastende
voorzieningen zijn dit bijvoorbeeld:
(voor)overleg;
schriftelijke informatievoorziening;
advisering;
inspraak.
Vervolgens is ingegaan op de betrokkenheid van de deelnemers. Nadat
een aantal voorbeelden is behandeld, wordt vanuit het conceptueel kader en de nadere specificatie hiervan in § 6.2.2, 'Karakteristiek van
de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de
orde is', een algemene indeling voorgesteld die inzicht geeft in de
betrokkenheid van de deelnemers bij een besluitvormingsproces.
Onderscheid wordt gemaakt ins
" A - " deelnemers, dat wil zeggen deelnemers die zijn belast met
de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en de voorbereiding en de vaststelling van besluiten;
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"B-" deelnemers, dat wil zeggen de "overige" deelnemers.
Ter illustratie wordt een aantal voorbeelden behandeld.
Tot slot wordt een koppeling gelegd vanuit de besluitvormingstechnisohe dimensie met de in § 6.2.3, 'De inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen' behandelde besluitvormingsmodellen.
6.2.5

De_be_sluite_ne.stafe.tte
Naast de condities en de in het voorgaande (§ 6.2.3 en § 6.2.4) besproken inhoudelijke dimensie en besluitvormingstechnische dimensie
van besluitvormingsprocessen, vormt de besluitenestafette een aangrijpingspunt voor de besturing.
De besluitenestafette is in § 4.2, 'Besluitenestafette', beschreven
als een keten van achtereenvolgende kaderscheppende besluiten, met
aan het eind een finaal besluit.
Het is opvallend dat over dit aangrijpingspunt slechts weinig literatuur is te vinden.
Een voorbeeld van een besluitenestafette is te vinden bij besluitvorming over rijkswegen (DHV, Grontmij en Twijnstra Gudde, 1982, deel 8,
blz. 1 5 ) s
Het Structuurschema Verkeer en Vervoer beschrijft het verkeers- en
vervoersbeleid van de rijksoverheid voor de lange termijn.
In het structuurschema wordt een overzicht van het hoofdwegennet gepresenteerd, met de bestaande en nog aan te leggen wegvakken. Het
hoofdwegennet geeft alleen verbindingen aan! de weg loopt van A naar
B (corridor).
Het trace-besluit betekent dat exact wordt vastgelegd waar de weg zal
komen (trace).
De werkwijze bij "mixed-scanning" (zie § 6.2.3, 'De inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen') kan worden gekarakteriseerd als
een besluitenestafette.
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Bij mixed-scanning worden namelijk twee niveaus van planning onderscheiden. De Jong (1982, blz. 18) stelt:
"(...) De niveaus zijn gebaseerd op het onderscheid tussen fundamentele beslissingen (contextuating decisions) en incrementele
beslissingen. Op het fundamentele niveau worden alternatieven
verkend en beoordeeld tegen het licht van wat voor wenselijk
wordt gehouden. Besloten wordt tot een globaal perspectief. Op
het incrementele niveau rieht de aandacht zieh op een specifiek
onderwerp (probleem), dat diepgaander voorwerp van inzichtvorming, besluitvorming en actie wordt. Het fundamentele niveau beoogt een globaal kader te scheppen, waarbinnen de te ondernemen
activiteiten nauwkeuriger en gerichter kunnen worden uitgevoerd.
Centraal staat bij het fundamentele niveau het elimineren van
alternatieven, die om utilitaire (het niet voor handen zijn van
de juiste middelen), normatieve (het in strijd zijn met fundamentele waarden) of politieke redenen (bv. niet voldoende steun
opleverend bij belangrijke maatschappelijke groeperingen) niet
gewenst zijn (...)"
Samenvatting
De besluitenestafette vormt een van de aangrijpingspunten voor de besturing, bezien vanuit het conceptueel kader.
Ter illustratie wordt een voorbeeld van een besluitenestafette gegeven.
De werkwijze bij "mixed-scanning" kan worden gekarakteriseerd als een
besluitenestafette vanwege het onderscheid dat hier wordt gemaakt in
fundamentele en incrementele beslissingen. Fundamentele beslissingen
geven een globaal kader voor de nadere uitwerking van specifieke onderwerpen. Het resultaat van die nadere uitwerking wordt getypeerd
als incrementele beslissingen.
6.2.6

De_afstemming tusse.n_besluitYormingsErg.cess.en
Bezien vanuit het conceptueel kader kan het besluitvormingstechnisch
niveau van perfectie als orienteringspunt voor de besturing worden gehanteerd, evenals "aspecten" van het resultaat, het sociaal gedrag
van en de interacties tussen de deelnemers en het karakter van de inhoudelijke problematiek (§ 6.2.2).
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In § 4.3.3, 'Het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie', is
opgemerkt dat een viertal vragen dient te worden gesteld om het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie te bepalen.
Deze vragen zijn:
in hoeverre wordt het besluit genomen volgens een min of meer
vast patroon?
in hoeverre is er een toetsing van de juistheid van het te nemen
besluit, dat wil zeggen in hoeverre is er sprake van terugkoppeling?*)
in hoeverre wordt bij het besluit vooruit gezien, uitgaande van
de werkingsduur van het besluit, dat wil zeggen de periode waarover het besluit consequenties heeft?
in hoeverre wordt het probleem in een groter verband geplaatst
voordat het besluit wordt genomen?
Vertaald naar besluitvormingsprocessen betekent dit: in hoeverre
is er sprake van afstemming met andere besluitvormingsprocessen?
Over het laatstgenoemde aspect van het besluitvormingstechnisch
niveau van perfectie, te weten afstemming, gaat deze paragraaf.
Allereerst zal worden ingegaan op de betekenis(sen) van het woord "afstemmen" en het vaak hiermee in verband gebrachte of zelfs gelijkgestelde woord "coordineren".
Het woord afstemmen, verbunden met de voorzetsels "met" of "op" betekent volgens van Dale (1984-b):
in overeenstemming brengen met;
regelen naar.
Coordineren betekent volgens van Dale:
rangschikken in onderling verband;
met elkäar in overeenstemming brengen;
bij elkaar doen aansluiten.

*)

Een zeer uitgebreide verhandeling over juridische terugkoppeling
in het openbaar bes.tuur is te vinden in Oosting (1988-b).
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Afstemmen wordt genoemd als bijbehorende variant van het woord coördineren. De relatie afstemmen - coördineren wordt goed tot uiting gebracht in de betekenis die van Dale (1964-b) geeft van het woord coördinatie. Behalve met "rangschikking in onderling verband" wordt coördinatie gelijkgesteld met:
onderlinge afstemming.

Toegepast op de relatie tussen twee of meer besluitvormingsprocessen
zou kunnen worden gesteld dat bij afstemmen "met" of "op" het "instellen" van een besluitvormingsproces op een ander besluitvormingsproces
aan de orde is en bij coördineren ofwel "onderling" afstemmen sprake
is van het "instellen" van meerdere besluitvormingsprocessen ten opzichte van elkaar. In figuur 6.19 worden beide situaties schematisch
uitgebeeld.

Figuur 6.19:

Verschil tussen afstemmen "met" of "op" een ander besluitvormingsproces enerzijds en coördineren of "onderling" afstemmen van besluitvormingsprocessen anderzijds.

afstemmen
"met" of "op"

besluitvormingsproces 1

besluitvormingsproces 2

coördineren ofwel
"onderling" afstemmen

besluitvormingsproces 1

besluitvormingsproces 2
Ofschoon het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie alleen afstemming "met" of "op" betreft, zal in deze paragraaf ook aandacht
worden besteed aan coördinatie ofwel "onderlinge" afstemming.
Waar beide aan de orde zijn zal, in deze paragraaf worden gesproken
over afstemming "tussen".
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In de literatuur wordt soms hetzij gesproken over coördinatie tussen
besluitvormingsprocessen*) (zie onder meer: Brussaard, 1976, biz. 80;
Mantz-Thijssen c.s., 1983, biz. 85-117; Raad van advies voor de ruimtelijke ordening, 1985, biz. 6-9; Hanf c.s., 1987, biz. 5 ) , hetzij gesproken over afstemming "met" of "op" besluitvormingsproccesen (zie
onder meers Raad van advies voor de ruimtelijke ordening, 1987, laatste 2 bladzijden; Faludi, 1981, biz. 108-109) .

Er zijn ook publikaties, waarin coördinatie en afstemming door elkaar
worden gebruikt**) (zie onder meer: Werkcommissie verticale coördinatie ruimtelijk beleid, 1977, biz. 1, 5-8, 33; Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1980, biz. 10-11; Bureau milieu van
de provincie Limburg, 1982, biz. 4; Raad van advies voor de ruimtelijke ordening, 1982, biz. 11-12, 47-48; de Koningh c.s., 1984,
biz. 35; Adviescommissie sanering planprocedures, 1985, biz. 38-42)
en publikaties, waarin coördinatie en afstemming in een bepaalde relatie tot elkaar worden geplaatst (zie onder meer: Werkgroep Coördinatie Vergunningenbeleid, 1982, biz. 7; Tonnaer, 1982, biz. 244-245;
Visser, 1986, biz. 148).

De Koningh c.s. (1984, biz. 36) omschrijven coördinatie als:
"(...) al datgene wat overheden ten opzichte van andere overheden ondernemen om (onderling afhankelijke) sectorale, ruimtelijke en financiele besluiten (uit te lokken en) op een lijn te
krijgen (...)"
De Werkgroep Coördinatie Vergunningenbeleid (1982, biz. 7) verstaat
onder coördinatie:

"(...) de bevordering van de afstemming van beschikkingen op vergunningaanvragen, die met elkaar samenhangen en op een project
betrekking hebben (...)"

*)

**)

Er is ook veel literatuur over coördinatie tussen organisaties
(zie onder meer: Godroij, 1981, biz. 90, 163-164; Mulford en
Rogers, 1982, biz. 11-17; Leemans en Geers, 1983, biz. 101-104).
Deze literatuur wordt hier niet in beschouwing genomen.
Coördinatie en afstemming worden hier waarschijnlijk als synoniemen beschouwd.
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Tonnaer (1982, biz. 245) verstaat in navolging van de Ministeriële
commissie interdépartementale taakverdeling en coördinatie, onder
coördinatie:
"(...) het bevorderen van eenheid van beleid resp. het voorkomen
van tegenstrijdigheden in het beleid (...)"
Tonnaer stelt dat het bevorderen van eenheid en het voorkomen van
tegenstrijdigheden dient te worden bereikt door afstemming en afweging:
"(...) we vatten het begrip afweging op als:
1.
het vergelijken van diverse beleidsuitgangspunten met elkaar op het concretiseringsniveau waarop ze elkaar raken;
2.
het toekennen van een gewicht aan die beleidsuitgangspunten
waartussen gekozen dient te worden;
3.
het doen van een keuze tussen de alternatieven.
Onder afstemming verstaan we, het met elkaar in overeenstemming
brengen van divergerend beleid (...)"
Visser (1986, blz. 148) stelt dat coördinatie kan worden opgevat als
procès of als (beoogd) resultaat van een procès. Visser voegt hieraan
toe:

"(...) ook Processen die niet of niet steeds leiden tot daadwerkelijke afstemming (samenhang) kunnen naar hun strekking coördinatieprocessen zijn. Daarom vat ik coördinatie niet op als een
"procès van afstemming" maar als een "op afstemming (samenhang)
gericht procès". Zo wordt ook de conceptie van niet geslaagde of
zelfs contraproductieve coördinatie mogelijk (...)"
Besluitvorming inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het milieu vindt in Nederland veelal plaats in drie
kaders, veelal aangeduid met sporen.
Genoemd kunnen worden:
Allerlei beleidssectoren en de daartoe behorende besluitvormingsprocessen: het sectorale spoor (Brussaard, 1976, blz. 83; Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1980,
blz. 1 ) .
De besluitvorming in de verschallende sectoren is erop gericht,
uitgaande van de eigen doelstellingen van de sector, andere belangen tegen het belang van de eigen sector af te wegen en aldus
te komen tot een besluit dat vanuit de invalshoek van de sector
het best denkbare resultaat oplevert.
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Deze besluitvorming krijgt soms zijn neerslag in een plan of
nota, vaak ook in een besluit tot aanwijzing van een bepaald
gebied, trace of plaats voor een bepaald (sector)-doel.
De ruimtelijke ordening en de daar bestaande besluitvormingsprocessen: het ruimtelijk spoor (Brussaard/ 1976/ blz. 83;
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1980,
blz. 1 ) ;
De besluitvorming in de ruimtelijke ordening is erop gericht alle ruimtelijk relevante aspecten en effecten van het beleid in
de verschillende sectoren in hun onderlinge samenhang te plaatsen en tegen elkaar af te wegen, zodanig dat de uitkomst de best
denkbare

S y n t h e s e

voor ruimte en samenleving oplevert. Het aldus

gevormde beleid krijgt doorgaans zijn neerslag in nota's en plannen; deze vormen het kader waaraan individuele ruimtelijk relevante beslissingen getoetst kunnen worden.
Het milieubeheer en de besluitvormingsprocessen in het kader
daarvan: het milieuspoor (RARO, 1982, blz. 6-12).
De besluitvorming ten aanzien van het milieubeheer is erop gericht te komen tot een afstemming van activiteiten in de sectoren op de doelstelling van ecologische inpasbaarheid en tot het
bereiken en handhaven van een bepaalde milieukwaliteit.

De Koningh c.s. (1985, blz. 74-84, 298-299) geven een voorbeeld van
besluitvorming längs deze drie sporen.
Het voorbeeld betreft de besluitvorming met betrekking tot een gedeelte van rijksweg A28, het trace tussen Utrecht en Amersfoort (in het
bijzonder het gedeelte bij Zeist). Besluitvorming vond hier plaats in
het trace-spoor (sectorale spoor), het ruimtelijke spoor en het geluidhinderspoor (milieuspoor).
Door de RARO (1979, bldz. 31) wordt ook nog een Vierde spoor genoemd:
het financiele spoor.
Figuur 6.20 geeft een schematisch overzicht van het ruimtelijke
spoor, het sectorale spoor en het financiele spoor. Afstemming tussen
en binnen de sporen is aangegeven met pijlen.
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Figuur 6.20:

Schema besluitvorming belangrijke inrichtingswerken
rijksoverheid (bron: Wessel, 1981, blz. 220)
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Uit figuur 6.20 kan worden afgeleid dat er verschillende afstemmingsmogelijkheden zijn:
Horizontale afstemming*): afstemming tussen besluiten (en/of Processen) in verschillende sporen op hetzelfde bestuursniveau
(Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1980,
blz. 7; Tonnaer, 1982, blz. 244; Wessel, 1985, blz. 10).
*)

Horizontale afstemming kan nog worden onderverdeeld in interne
afstemming, zoals bijvoorbeeld de afstemming tussen provinciaal
afvalstoffenplan en streekplan en externe afstemming (zie onder
meer: RARO, 1983, blz. 11; Knaap c.s., 1986, blz. 26; Hanf c.s.,
1987, blz. 5 ) . Critérium hier is, of er sprake is van respectievelijk één bevoegd gezag of twee (of meerdere) bevoegde gezagsinstanties.
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Vertikale afstemming: afstemming tussen besluiten (en/of Processen) op verschillende bestuursniveaus binnen een spoor, zoals
bijvoorbeeld de afstemming tussen streekplan en bestemrningsplan
(het ruimtelijke spoor) en de afstemming tussen besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen en besluitvormingsprocessen inzake de realisatie e.g. uitvoering van voorzienxngen >

> , zoals het bestekklaar maken van het ontwerp voor

een rijksweg (het sectorale spoor).
Hieraan kan worden toegevoegd:
Diagonale afstemming: afstemming tussen besluiten (en/of Processen) in verschillende sporen op verschillende bestuursniveaus
(RARO, 1985, blz. 26-27; Wessel, 1985, bldz. 10).
Voorbeelden hiervan zijn:
de afstemming tussen trace-nota (-procedure) enerzijds en
streekplan(-procedure), bestemmingsplan(-procedure) en vergunning(-procedure) anderzijds (DHV, Grontmij en Twijnstra
Gudde, 1982, deel 8, blz. 17-18; de Hoo, 1982, blz. 72);
de afstemming tussen het besluit (en besluitvormingsproces)
inzake de situering van een afvalverwerkingsplaats enerzijds en bestemmingsplan(-procedure) en vergunningen(-procedures) anderzijds (zie bijlage 6.3).

In figuur 6.21 zijn deze drie afstemmingsmogelijkheden naast elkaar
afgebeeld.

*)
**)

Simon (1977, blz. 43) stelt: "(...) seeing that decisions are
executed is again decision-making activity (...)"
In veel publikaties wordt het belang van deze afstemming benadrukt (zie onder meer: Faludi, 1981, blz. 108; Tonnaer, 1982,
blz. 110, 112-113; de Koningh c.s., 1985, blz. 53; Soeters,
1988, blz. 112; Kuser, 1988, blz. 152).
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Figuur 6.21:

Afstemmingsmogelijkheden (vrij naar: RARO, 1985,
biz. 27)
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Figuur 6.22 laat zien flat er eert tweetal typen van afstemming te
onderscheiden is:
a.

parallel-schakelen of zelfs combineren van een of meerdere stappen en/of fasen.
Dit type afstemming wordt in de literatuur aangeduid als procedurele afstemming (zie onder meer: Werkgroep coordinatie vergunningenbeleid, 1982, biz. 7; Mantz-Thijssen c.s., 1983, biz. 96;
Hanf c.s., 1987, biz. 5 ) ;

b.

(eenzijdig of wederzijds) rekening houden met de samenhangen tussen de inhoudelijke problemen die aan de orde zijn.
Dit type afstemming wordt in de literatuur aangeduid als inhoudelijke afstemming (zie onder meer: Mantz-Thijssen c.s., 1983,
biz. 97; Hanf c.s., 1987, biz. 5 ) .
Aangetekend dient te worden dat afstemming in het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie eenzijdige (dat wil zeggen
vanuit een proces) inhoudelijke afstemming betreft.
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Figuur 6.22:

Besluftvormingsproces
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Zowel bij horizontale, verticale als diagonale afstemming kunnen beide typen van afstemming zieh in principe voordoen.
In § 4.5.3, "Orienteringspunten', is gesteld dat afstemming kan worden gezien als een vraagstuk met twee dimensies te weten, een inhoudelijke en een besluitvormingstechnische dimensie:

"(...) naarmate de verlangde mate van afstemming groter is,
leidt dit met betrekking tot de inhoudelijke dimensie tot:
het in onderling verband zien van een toenemend aantal
zaken;
meer moelijke afwegingen, doordat meer ongelijksoortiger
zaken onderling moeten worden afgewogen.
Voor de besluitvormingstechnische dimensie betekent dit:
meer deelnemers aan processen;
hogere eisen aan condities (...)"
Tonnaer (1982, onder meer: blz. 107-118) gaat uitgebreid in op de Problemen die zieh in het openbaar bestuur kunnen voordoen bij de afweging van meerdere met elkaar samenhangende aspecten (in het geval er
sprake is van meerdere besluitvormingsprocessen).
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In het hiernavolgende zal nader worden ingegaan op de besluitvonningstechnische dimensle.
Voor inhoudelijke afstemming tussen twee besluitvormingsprocessen is
het aanwezig zijn van "linken"*) tussen beide besluitvormingsprocessen een vereiste. Bij een "link" wordt gedacht aan een informatiestroom of een persoon die zieh ermee bemoeit.
Wanneer er alleen achteraf (in het meest extreme geval, na afronding
van een van de besluitvormingsprocessen) informatie over het ene besluitvormingsproces in het andere besluitvormingsproces wordt ingebracht, dan is er sprake van efen eenzijdige "link" (zie onder meeri
de Koningh e s . , blz. 224-225).
Bezien vanuit het coneeptueel kader zullen de "linken" in de overige
gevallen verlopen via deelneming aan beide besluitvormingsprocessen**>.
Figuur 6.23 geeft een overzicht van de mogelijkheden die zieh kunnen
voordoen. Hierbij is uitgegaan van de in § 6.2.4, 'De besluitvormingstechnische dimensie van besluitvormingsprocessen' voorgestelde indeling in:
"A"-deelnemers: deelnemers die zijn belast met de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en de voorbereiding en de
vaststelling van besluiten;
"B"-deelnemers: deelnemers die worden gexnformeerd voordat een
beslissing wordt genomen; deelnemers die een oordeel, mening, advies geven over de te nemen beslissing; deelnemers waarmee overleg wordt gepleegd en deelnemers die een "veto" uitspreken.
"A "- en "B "-deelnemers in besluitvormingsproces 2 (zie figuur 6.22)
2

2

kunnen aldus al dan niet deelnemen aan besluitvormingsproces 1 (als
"A "- en "B "-deelnemers).
1

*)

**)

1

Dit is een Engels woord. Het voordeel van dit woord is dat het
nog niet "besmet" is, dat wil zeggen geassocieerd wordt met organisatorische regelingen, interacties etc.
Dit is wel het geval bij de woorden relatie en verband.
Deze besluitvormingsprocessen kunnen, maar behoeven niet tegelijkertijd plaats te vinden.
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Figuur 6.23:

Schematisch overzicht van mogelijke "linken" tussen
twee besluitvormingsprocessen, als gevolg van de aard
van de betrokkenheid van de deelnemers
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Over het aantal in te schakelen deelnemers bij afstemming van beslissingen zegt Faludi (1981, blz. 110-111) terecht:
"(...) in eerste instantie zal het noodzakelijk lijken alle in
het proces te betrekken. In de praktijk echter zal de gewenste
afstemming op deze manier blijken te mislukken. Het ligt dus
voor de hand met die eenheden te beginnen, die het meest direct
bij een bepaalde zaak betrokken zijn, en het aantal eenheden pas
uit te breiden als dit strikt noodzakelijk is (...)"
In literatuur over afstemming in het openbaar bestuur worden onder
meer de volgende "linken" tussen besluitvormingsprocessen genoemd ':
"A"-deelnemers aan beide besluitvormingsprocessen verschaffen elkaar informatie over voorgenomen beleid etc. (zie onder meer: de
Koningh e s . , 1985, blz. 194-195; Hanf e s . , 1987, blz. 22, 40);
"A"-deelnemers aan beide besluitvormingsprocessen overleggen met
elkaar**) (zie onder meer: Mantz-Thijssen e s . , 1983, blz. 97;
de Koningh e s . , 1985, blz. 196);
"A"-deelnemer (bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten) aan besluitvormingsproces 1 (bijvoorbeeld inzake streekplan) spreekt "veto"
uit (bijvoorbeeld geven van een aanwijzing, goedkeuren etc.)
over besluitvormingsproces 2 (bijvoorbeeld inzake bestemmingsplan) (zie onder meer: Werkgroep verticale coördinatie ruimtelijk beleid, 1977, blz. 32; de Koningh e s . , 1985, blz. 197);
"B"-deelnemers worden vooraf gei"nformeerd over zowel besluitvormingsproces 1 als over besluitvormingsproces 2. "A"-deelnemers
doen dit gezamenlijk***) (zie onder meer: Werkgroep Coördinatie
Vergunningenbeleid, 1982, blz. 7; Mantz-Thijssen e s . , 1983,
blz. 97);

*)
**)

Zij het in andere bewoordingen.
Hier kan nog onderscheid worden gemaakt in administratief-ambtelijk overleg; bestuurlijk-politiek overleg (Bureau Milieu provincie Limburg, 1982, blz. 4) en administratief-ambtelijk/bestuurlijk-politiek overleg (zie onder meer: Werkgroep verticale coördinatie ruimtelijk beleid, 1977, blz. 25-26).
***) Bijvoorbeeld "A"-deelnemers stellen een gezamenlijke tekst op
voor de te geven bekendmakingen; organiseren gezamenlijk een
openbare zitting; etc. (Mantz-Thijssen e s « , 1983, blz. 97).
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"B"-deelnemers worden om advies gevraagd zowel over besluitvormingsproces 1 als over besluitvormingsproces 2. "A"-deelnemers
doen dit gezamenlijk (zie onder meer: Werkgroep Coördinatie
Vergunningenbeleid, 1982, blz. 7)}
overleg met "B"-deelnemers aan beide besluitvormingsprocessen en
overleg tussen de "A"-deelnemers is "geint'egreerd" (zie onder
meers Mantz-Thij ssen e s . , 1983, blz. 97, 107-108; Hanf e s . ,
1987, blz. 24, 40);
vaststellen in beide besluitvormingsprocessen gebeurt door dezelfde "A"-deelnemer (zie onder meers Tonnaer, 1982, blz. 107;
Hanf e s . , 1987, blz. 17).
Bovenbeschreven "linken" worden schematisch weergegeven in
figuur 6.24.
Uiteraard geeft geen van de genoemde "linken" een garantie dat inhoudelijke afstemming ook daadwerkelijk wordt bereikt*)**)***).
"Linken" tussen besluitvormingsprocessen kunnen, analoog aan hetgeen
de Werkgroep Complementair Bestuur (1977, blz. 46) over complementair
overleg heeft gezegd, leiden tot!
besluiten die volledig met elkaar in overeenstemming zijn. Deze
situatie deed zieh voor in de case-Nistelrode****) tussen het besluitvormingsproces inzake de situering van een regionale afvalverwerkingsplaats en het besluitvormingsproces inzake de vergunningverlening;

*)

**)

***)

****)

De Werkgroep Coördinatie Vergunningenbeleid (1982, blz. 8)
stelt dat dit met name het geval is wanneer er sprake is van
meerdere beschikkingsbevoegde instanties. "(...) Indien
slechts een instantia bevoegd is, heeft deze instantie in beginsel, afgezien van mogelijke beroepsprocedures, ook de mogelijkheid te bewerkstelligen dat het beleid of de betrokken procedures op elkaar worden afgestemd (...)".
In veel publikaties wordt gewezen op het belang van de aanwezigheid van "linken" tussen besluitvormingsprocessen in een zo
vroeg mogelijk Stadium van de betreffende besluitvormingsprocessen; dit teneinde de kans van slagen te vergroten (zie onder meers Bureau Milieu provincie Limburg, 1982, blz. 13;
Mantz-Thij ssen e s . , 1983, blz. 99; Hanf e s . , 1987, blz. 5-6).
Seif (1977) bespreekt, aan de hand van een voorbeeld, enkele
Problemen die zieh kunnen voordoen bij het nastreven van inhoudelijke afstemming. Dit voorbeeld is opgenomen in bijlage 6.5.
zie bijlage 6.3 voor een körte omschrijving van deze case
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Figuur 6.24:

Schematisch overzicht van "linken" die in enkele publikaties worden beschreven
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besluiten die gedeeltelijk met elkaar in overeenstemming zijn;
besluiten die niet met elkaar in overeenstemming zijn. Dit geval
deed zieh voor in de case-Nistelrode ' tussen het besluitvormingsproces inzake de situering van een regionale afvalverwerkingsplaats en het besluitvormingsproces inzake de herziening
van het bestemmingsplan.
Tenslotte zullen enkele uitspraken worden aangehaald over de gewenste
mate van afstemming in het openbaar bestuur.
Door de RARO (1985, blz. 18) wordt opgemerkt dat de structuur van de
ruimtelijke planning een grote coördinatie**)last met zieh meebrengt.
De RARO (blz. 18, 16):
"(...) Die structuur wordt gekenmerkt door een S t e r k e horizontale (diverse sectoren, het ruimtelijk facet, het milieufacet,
de waterhuishouding enz.) en verticale (rijk, provineies, gemeenten) geleding van het object van planning en besluitvorming
[...] Een besluitvormingsstructuur die verschillende organen ten
aanzien van uiteenlopende aspecten van dezelfde objecten van beleid bevoegdheden geeft, kan het niet stellen zonder coördinatie**) van de besluitvorming (...)"
Kuypers (1980, blz. 239) stelt in dit verband:
"(...) het is goed, om bij het analyseren van een concreet proees van beleidsvorming de eventualiteit van zulke parallelle of
doorkruisende beleidsvormingsprocesen in de gaten te houden.
Maar het is minder verstandig om met het 'verzamelen van Processen' nog erg lang door te gaan. Want dan krijgt men slechts
'wirwar'. En dat er 'wirwar' is, kon men te voren al weten, dät
behoeft niet meer ontdekt te worden (...)"
Ook de RARO (1985, blz. 16) is van mening dat een waarschuwing tegen
de schaduwzijden van coördinatie**) op haar plaats is:
"(...) Minder nadruk op coördinatie**) kan de interne en externe
lasten van planning doen verminderen en tegelijk de herkenbaarheid van de planning op de diverse sporen doen vergroten (...)"
Self (1977, blz. 90) stelt dat gemis aan bestuurlijke coördinatie**)
geaccepteerd kan worden als de noodzakelijke prijs voor het verstevigen van doel-effectiviteit.
*)
**)

Zie bijlage 6.3 voor een korte omschrijving van deze case
In dit proefschrift wordt de voorkeur gegeven aan de term "afstemming" .
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Self (biz. 276):
"(...) How one strikes the balance depends upon one's preferance
between the less fettered persuit of particular goals (which may
be inconsistent or contradictory) as against more co-ordinated
planning (which may inhibit particular goals and be
unsuccesful). Temperamental preferences apart, the choice must
depend upon circumstances which include the importance and
self-containment of the individual goals, and the methodes and
techniques available for their reconciliation (...)"
Ten einde de "afstemmingslast" te verlichten kan een tweetal mogelijkheden worden genoemd:
vermindering van het aantal besluitvormingsprocessen dat onderlinge afstemming behoeft*) (Faludi, 1981, biz. 109);
alleen aandacht schenken aan onderlinge strijdigheden, Faludi
(1981, biz. 109)!
"(...) Worden zulke (tegenstrijdigheden) geconstateerd, dan
kan ten minste een van ieder paar van onderling tegenstrijdige beslissingen niet tot uitvoering komen. Voor de rest
wordt geen poging gedaan om beslissingen op elkaar af te
stemmen. Omdat men op deze manier nogal passief optreedt
ten aanzien van de afstemming van beslissingen, is dit een
vorm van reactieve afstemming**).
Dit in tegenstelling tot interactieve afstemming***), die
eigenlijk als enige aan het ideaal van volledige afstemming
van beslissingen voldoet (...)"
Samenvatting

Het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie kan, bezien vanuit
het conceptueel kader, worden beschouwd als een van de orienteringspunten voor de besturing.

*)
**)
***)

De Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (1983, biz. 11)
e'n de Adviescommissie sanering planprocedures (1985, biz. 40,
42) noemen integratie als een van de mogelijkheden.
"Reactieve afstemming" komt overeen met de term "negatieve coordinatie van Scharpf (Faludi, 1981, biz. 109).
"Inter-actieve afstemming" komt overeen met de term "positieve
coordinatie" bij Hanf c.s. (1987, biz. 5) en "integratieve planning" bij Tonnaer (1982, biz. 221).
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In deze paragraaf is ingegaan op één vart de vier aspecten waaruit het
besluitvormingstechnisch niveau van perfectie is opgebouwd, te weten
afstemming, in casu afstemming tussen besluitvormingsprocessen.
Allereerst zijn enkele

betekenissen besproken van het woord afstem-

men en het hiermee vaak in verband gebrachte woord coördinatie. Geconcludeerd is dat bij afstemrnen "met" of "op", het "instellen" van één
besluitvormigsproces op een ander besluitvormingsproces aan de orde
is, en dat bij coördineren ofwel "onderling" afstemrnen sprake is van
het "instellen" van meerdere besluitvormingsprocessen ten opzichte
van elkaar.
Ofschoon het besluitvormingstechnisch niveau van perfecte alleen betrekking heeft op afstemming "met" of "op", is in deze paragraaf ook
"onderlinge" afstemming meegenomen. Waar beide betekenissen aan de
orde kunnen zijn, wordt in deze paragraaf gesproken over afstemming
"tussen".

Vervolgens is er ingegaan op de "meersporen-situatie" bij besluitvorming inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor
het milieu. Onderscheiden zijn het sectorale spoor, het ruimtelijk
spoor, het milieuspoor en het financiële spoor.
Bij afstemming blijken zieh de volgende mogelijkheden te kunnen voordoen:
horizontale afstemming;
verticale afstemming;
diagonale afstemming.
Binnen elk van deze mogelijkheden kan weer een tweetal typen van afsternming worden onderscheiden, te wetens
procedurele afstemming, en
inhoudelijke afstemming.
Zoals in § 4.5.3, 'Oriënteringspunten', is gezegd kan afstemming worden gezien als een vraagstuk met twee dimensies, te wetens een inhoudelijke en een besluitvormingstechnische dimensie.
Op de besluitvormingstechnische dimensie is nader ingegaan.
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Gesteld is dat voor irthoudelijke afstemming het aanwezig zijn van
"linken" een vereiste is. Hierbij blijken zieh talloze mogelijkheden
te kunnen voordoen. In de literatuur blijkt een groot aantal van deze
mogelijkheden te kunnen worden teruggevonden.
In die "linken" moet bewust worden voorzien als men eenzijdige of
tweezijdige afstemming wenst.
Bedacht dient echter te worden dat geen van de "linken" een garantie
biedt dat inhoudelijke afstemming ook daadwerkelijk wordt bereikt.
"Linken" kunnen leiden tot besluiten die ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk ofwel niet met elkaar in overeenstemming zijn.
Tenslotte zijn enkele uitspraken aangehaald over de gewenste mate van
afstemming in het openbaar bestuur. In sommige publikaties wordt bepleit de "afstemmingslast" in het openbaar bestuur te beperken.
Faludi noemt een tweetal mogelijkheden voor het verlichten van de
"afstemmingslast":
vermindering van het aantal besluitvormingsprocessen dat onderlinge afstemming behoeft;
alleen aandacht schenken aan onderlinge tegenstrijdigheden.
6.2.7

_Aspecten"_v_n_het_resül_a_t_v_n_bes_^^
"Aspecten" van het resultaat van besluitvormingsprocessen kunnen, bezien vanuit het conceptueel kader, als orienteringspunten voor de besturing worden gehanteerd, evenals het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers, het karakter van de inhoudelijke problematiek (§ 6.2.2) en het besluitvormingstechnische niveau van perfectie (§ 6.2.6).
In § 4.5.3, 'Orienteringspunten' is gesteld dat aan het resultaat van
besluitvormingsprocessen de volgende "aspecten" zijn te onderkennens
a.

de kwaliteit van de besluiten;

b.

de benodigde tijd om tot de besluiten te komen;

c.

de gemaakte kosten.
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Allereerst zal worden ingegaan op de kwaliteit van besluiten.
In § 4.5.3 is onderscheid gemaakt in een inhoudelijke kwaliteit (hetgeen waarmede men het wel of niet eens kan zijn) en een besluitvormingstechnische kwaliteit (houvast voor volgende trajecten).
De effectiviteit van het resultaat is gedefinieerd als de mate waarin
de uitkomst van het besluitvormingsproces voldoet.
Hier komt evenals bij de inhoudelijke problematiek (zie § 6.2.2,
'Karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is') de vraag naar voren: "voldoet voor wie"?
Bij de inhoudelijke problematiek is voorgesteld onderscheid te maken
tussen de exogene inhoudelijke problematiek en de endogene inhoudelijke problematiek:

"(...) De exogene inhoudelijke problematiek betreft de opvatting
van die deelnemer (of deelnemers) aan het besluitvormingsproces,
die is (zijn) belast met de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en (of) het verlpop van de voorbereiding en (of)
de vaststelling van besluiten; de endogene problematiek betreft
de perceptie van de overige deelnemers aan het besluitvormingsproces (...)"
Bij de "effectiviteit" van het resultaat zou dit onderscheid kunnen
worden overgenomen. Er zou analoog aan dit onderscheid gesproken kunnen worden over: de exogene effectiviteit en de endogene effectiviteit van het resultaat.
De exogene effectiviteit betreft dan de opvatting van die deelnemer
(of deelnemers) aan het besluitvormingsproces, die is (zijn) belast
met de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en (of) het
verloop van de voorbereiding en (of) de vaststelling van besluiten;
de endogene effectiviteit betreft de perceptie van de overige deelnemers aan het besluitvormingsproces.

Over het besluitvormingstechnisch aspect van resultaten is nauwelijks
enige literatuur voorhanden. Een van de uitzonderingen hierop vormt
Mastop.
Mastop (1984, respectievelijk biz. 17 en 274) stelt:
"(...) De effectiviteit van plannen [...] moet worden afgemeten
aan de mate waarin zij besluitvorming in concrete situaties mogeli jk maken, van een interpretatiekader voorzien (...)"
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"(...) de bepaling van de effectiviteit van plannen is gelegen
in de mate waarin het subject in toekomstige - operationele besluitvormingssituaties beter geinformeerd en toegerust is om
dan handelingswaardig bevonden situaties te interpreteren en de
effecten van eventuele handelingen na te gaan (...)"
Aan de inhoudelijke kwaliteit van besluiten wordt in de literatuur
meer aandacht geschonken.
De Evaluatiecommissie Wabm (1988, biz. 41) stelt dat het bij de kwaliteit van een vergunning gaat om een waarde-oordeel over de inhoud en
reikwijdte van het document; tevens stelt ze dat voor de beoordeling
van de kwaliteit criteria nodig zijn.
De Evaluatiecommissie onderscheidt de volgende criteria:
volledigheid;
duidelijkheid;
actualiteit;
doeltreffendheid;
redelijkheid;
handhaafbaarheid*).

Deze criteria worden door de Evaluatiecommissie (1988, biz. 41) als
volgt omschreven:
"(...) Volledigheid
De mate waarin onderwerpen compleet worden behandeld en
per onderwerp de diepgang waarmee inhoudelijk relevante
en/of wettelijk verplichte onderwerpen worden behandeld
(in aanvraag of vergunning); geen "witte vlekken" of ontbrekende detaillering op essentiele punten.
Duidelijkheid
De mate waarin de tekst begrijpelijk is en een heldere
structuur met een logische opbouw vertoont, hoofd- en bijzaken worden gescheiden; geen overbodige detaillering op
niet of nauwelijks relevante punten; leesbaar voor
niet-ingevoerde buitenstaanders.
Actualiteit
De mate waarin de meest recente inzichten, kennis, voorzieningen of (model)voorsehriften worden toegepast.

*)

Dit criterium kan worden aangemerkt als behorende tot het besluitvormingstechnische aspect van het resultaat.
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Doeltreffendheid
De mate waarin voorgeschreven voorzieningen of voorschriften ter vermindering van (potentiele) milieu-effecten
effectief zijn.
Eedelijkheid
De mate waarin in de voorschriften rekening wordt gehouden met bedrijfsbelangen en de praktische uitvoeringsmogelijkheden voor het bedrijf (is er in schadevergoeding
voorzien).
Handhaafbaarheid
De mate waarin voorzieningen of voorschriften controleerbaar en zonodig (juridisch) vervolgbaar zijn (...)"
De Evaluatiecommissie Wabm geeft een overzicht van factoren die
"(...) statistisch gezien (...)", een significant positief verband
vertonen met de kwaliteit van de vergunning. Dit overzicht is overgenomen in figuur 6.25.
Figuur 6.25:

Factoren van belang voor de kwaliteit van de vergunning
(bron: Evaluatiecommissie Wabm, 1988, biz. 46)

Factor

Kenmerk

Wabm-voorschriften

- openbare zitting
- duur van officiële
procedure
- vooroverleg *)
- overleg over
bezwaren/adviezen *)
- advies inspectie
- herkomst bezwaren/
ondersteuning
bezwaren
- eerdere positieve
contacten
- milieubelasting
project
- belang bedrijf

Procès
Actoren

Omstandigheden

*)

Deze kenmerken kunnen worden gezien als aangrijpingspunten voor
de besturing.
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De Evaluatiecommissie (1988, biz. 46) stelt dat een relatief open proces van vergunningverlening samenhangt met een betere vergunning, dat
wil zeggen een proces waarbij een goed vooroverleg en een eventueel
"tijdens"-overleg met de aanvrager plaatsvindt, en de inspecteur en
georganiseerde bezwaarden gebruik maken van hun wettelijke bevoegdheden.
De Evaluatiecommissie:
"(...) Kennelijk leidt het meer open karakter van procedures in
bepaalde gevallen ertoe dat het bevoegd gezag een produkt van
hogere kwaliteit maakt. Kenmerken zoals voldoende personeel,
financien, werkwijzen en prioriteit voor milieubeleid en vergunningverlening spelen voor dit soort gevallen een geringe rol.
Het feit dat de kwaliteit van de vergunning hoger is naarmate de
lengte van de procedure toeneemt, geeft aan dat in een aantal
gevallen de bevoegde gezagsinstanties meer betekenis hechten aan
de uiteindelijke kwaliteit van de vergunning dan aan het halen
van de eindtermijn van de Wabm. Het bevoegd gezag wil een goed
eindprodukt, dat in goed overleg tot stand komt. De lengte van
de procedure is in die zin een bijprodukt van het streven naar
kwaliteit. Uiteraard wil dit niet zeggen dat alle gevallen van
termijnoverschrijding het gevolg zijn van dit streven (...)"
Ofschoon het criterium "redelijkheid" bij de Evaluatiecommissie Wabm
is beperkt tot de bedrijfsbelangen, zou het ook ruimer kunnen worden
geinterpreteerd; dat wil zeggen als de mate waarin rekening is gehouden met "alle" belangen die spelen.
In het "Afstemmingsonderzoek" (de Koningh c.s., 1985, biz. 224 en
283) is de afweging van belangen als een van de knelpunten naar voren
gekomen.
De Koningh c.s. (1985, biz. 54):
"(...) Door respondenten is er op gewezen dat lang niet altijd
alle relevante belangen worden meegewogen bij de besluitvorming.
Pianologische belangen worden soms genegeerd, vaak worden zij
ondergewaardeerd ten opzichte van "harde" belangen: goedkope verwerving, geen problemen met bestemmingsplannen, bereidwillige
gemeenten en dergelijke.
Als meer inhoudelijke knelpunten bij de afweging van belangen is
genoemd dat respondenten van mening waren dat aan hun belangen
onvoldoende waarde is gehecht. Het gaat hier om een subjectieve
standpuntbepaling. De sector die zijn voorstel tot aanleg van
een weg of aanwijzing van een natuurgebied ziet afgewezen in de
pianologische afweging zal menen dat het ruimtelijk belang (veelal een ander sectoraal belang betreffend, bijvoorbeeld landbouw)
te veel aandacht heeft gekregen. Omgekeerd geldt hetzelfde (...)"
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De Koningh c.s. (1985, biz. 225) tekenen hierbij aan dat afwegingsknelpunten vooral worden gesignaleerd door deelnemers buiten de overheid en door deelnemers binnen de overheid die een zwak belang behartigen. "(...) Actoren die een sterk belang behartigen (Rijkswaterstaat bijvoorbeeld) schatten deze problematiek veel gematigder (...)"
Bij besluitvormingsprocessen inzake activiteiten en voorzieningen met
nadelige gevolgen voor het milieu blijkt de benodigde tijd om tot besluiten te komen nogal eens een knelpunt te vormen.
De Koningh c.s. (1985, biz. 282):
"(•••) Het grote knelpunt dat door alle respondenten is genoemd
en dat in de bestudeerde interviewverslagen wordt bevestigd, is
dat besluitvormingsprocessen zo enorm veel tijd in beslag nemen.
Als alles binnen een termijn van bijvoorbeeld 2 jaar zou zijn afgerond, zouden naar de mening van enkele respondenten (bijna)
alle andere knelpunten bijzaak zijn. Voorbereiding en uitvoering
van rijkswegen, ruilverkavelingen en stadsuitbreidingen vergen
vaak meerdere decennia (...)"
De Koningh c.s. (1985, biz. 217) stelt dat er zowel algemene (onder
meer bestemmingsplanprocedure en maatschappelijke en/of beleidsveranderingen) als meer specifieke oorzaken zijn aan te wijzen voor de
lange duur van deze besluitvormingsprocessen. Wat betreft de meer
specifieke oorzaken merken de Koningh c.s. op dat is gebleken dat met
name kenmerken (van situaties) met betrekking tot de taakverdeling
(top-down of bottom-up)*), de onderlinge afhankelijkheid (toedelings-, verdelings- of interactiesituaties) en de aard van het project (mono- of multifunctioneel) indicatief zijn voor het in meerdere
of mindere mate optreden van vertragingen.

*)

-

"Top-down" situatie: het initiatief tot het aangaan van een
ruimtevergende sectorale activiteit berust bij het rijk of
de provincie. In deze situaties zijn het rijk en/of de provincie afhankelijk van de medewerking van de provincie respectievelijk de gemeente' voor de ruimtelijke inpassing van
dit sectorale initiatief.
"Bottom-up" situatie: het initiatief tot het aangaan van
een ruimtevergende sectorale activiteit is afkomstig van de
gemeente. In deze situaties is de gemeente afhankelijk van
het rijk en/of de provincie voor de financiering (en eventueel de pianologische goedkeuring) (de Koningh c.s., 1985,
biz. 37).
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Met behulp van de variabelen "bebouwd gebied - buitengebied", "toedelings-, verdelings-, interactiesituaties" en "top-down, bottom-up
situaties" hebben de Koningh c.s. een twaalftal situaties onderscheiden.
Figuur 6.26 geeft hiervan een overzicht.
Figuur 6.26:

Situaties naar typen taakverdeling en aard van de onderlinge afhankelijkheid verdeeld naar bebouwd en buitengebied (bron: de Koningh c.s., 1985, biz. 219)

Buitengebied

Bebouwd gebied

Toedeling

top-down

bottom-up

top-down

bottom-up

a. niet bestudeerd

logisch o n m o g c l i j k

wel bestudeerd

logisch o n m o g e l i j k

b. k o m t soms v o o r

k o m t vaak v o o r

c. g e c f t v a a k v e r t r .

geeft vaak v e r t r .

d. bestemmings-

bestemmings-

beslissing

beslissing

e. m . n . m o n o f u n c

Verdeling

a. met bestudeerd

niet bestudeerd

b. k o m t s o m s v o o r

k o m t vaak voor

k o m t soms v o o r

k o m t regelm. v o o r

c. geeft s o m s

geeft vaak

regelmatig

geeft s o m s

vertraging

vertraging

soms vertr.

uitvocrings-

uitvoerings-

beslissing

besüssing

vertraging
d. uitvoeringsbeslissing
e. m . n . m o n o f u n c .

Interactie

m.n. monofunc.
wel bestudeerd

a. met bestudeerd

m o n o - en m u l t i f u n c . m o n o - en m u l t i f u n c .
net bestudeerd

niet bestudeerd

uhvoeringsbeslissing
m o n o - en m u l t i f u n c .

bestudeerd

bestudeerd

b . k o m t r e g e l m . v o o r k o m t veel v o o r

k o m t veel v o o r

k o m t veel v o o r

c. geeft s o m s

regelmatig

geeft v a a k

regelmatig

vertraging

vertraging

vertraging

vertraging

d. best./uitv.

best./uitv.

best./uitv.

best./uitv.

beslissing

beslissing

beslissing

beslissing
e. m o n o f u n c t i o n e e i

m o n o - en m u l t i f u n c t . m o n o - e n m u l t i f u n c t . m o n o - e n

multifunct.

Naar aanleiding van de cases die in het "Afstemmingsonderzoek" zijn
beschreven, merken Edwards en ten Holt (1987, biz. 32) het volgende
op:
"(...) De lange duur van de besluitvorming in de cases lijkt
niet alleen veroorzaakt te worden door de complexe organisatie
van de oplossing van systeemproblemen maar ook doordat op een gegeven moment een 'nieuwe' actor of sociaal systeem (in de zin
van Giddens) aan de besluitvorming gaat deelnemen. Het gaat dan
veelal om een groep burgers die zich organiseert rond een probleemperceptie, een beleidsvoorkeur en een probleemdefinitie die
afwijken van de probleemdefinitie die tot op dat moment in het
issuessysteem 'geldt' (bijvoorbeeld de Werkgroep Natuur en
Milieu Nistelrode) (...)"

-176-

De Evaluatiecommissie Wabm (1988, blz. 27) stelt dat statistisch geziert de lengte van de procedure van vergunningverlening samenhangt
met het feit of er wel of geen bezwaren worden ingediend.
Bij besluitvormingsprocessen over de aanleg van rijkswegen is een dergelijk verband, blijkens een opmerking van de Hoo, minder duidelijk
aanwezig.
De Hoo, (198., blz. 19) stelt:
"(...) Er bestaat een wijd verbreid misverstand dat besluitvormingsprocessen rond de aanleg van rijkswegen pas in de jaren '70
ernstige vertragingen opliepen en dat alleen het optreden van
aktiegroepen die vertragingen heeft veroorzaakt. Wanneer besluitvormingsprocessen van eerdere datum worden bekeken blijkt dat
zich ook daar grote vertragingen voordoen, ondanks eenstemmigheid over de noodzaak van de aanleg van rijkswegen in het algemeen (...)"
De Evaluatiecommissie Wabm (1988, blz. 27-28) heeft door middel van
een kwalitatief onderzoek getracht inzicht te verwerven in de bestuurlijk-organisatorische factoren die van betekenis zijn voor de lengte
van vergunningprocedures.
De commissie komt tot de conclusie dat een vergunningverlenende
instantie kansrijk is in haar streven de wettelijke termijnen te
halen als er sprake is van:
"(...) -

*)
**)

een positieve attitude ten aanzien van de Wabm*);
voldoende prioriteit voor het milieubeleid in woord
en daad;
een voldoende mandaat voor het ambtelijk apparaat
inzake de afgifte van vergunningen;
een toereikende personele inzet;
een ef'fectief gebruik van managementinstrumenten als
planning, voortgangsbewaking, tijdregistratie en
registratie van het procedure-overleg**);
een sterk produktgerichte interne samenwerking en
taakverdeling;
een kwalitatief goede en efficiente informatievoorziening (intern en extern) (...)"

Wet algemene bepaling milieuhygiene.
Deze punten betreffen de operationele opgave in de besturing.
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Tot slot het veelvuldig geciteerde onderzoek van Mintzberg c.s..
Mintzberg c.s. (1976, blz. 263-266) onderscheiden een zestal
"(...) dynamische factoren (...)" in een totaal van 25 door hen bestudeerde strategische besluitvormingsprocessen, te weten:

"(...) interrupts, which are caused by environmental forces,
scheduling delays and timing delays and speedups which are
effected by the decision maker, and feedback delays,
comprehension cycles, and failure recycles, which are largely
inherent in the decision process itself (...)"
Deze dynamische factoren worden door Mintzberg c.s. (1976, blz. 6)
als volgt toegelicht:
"(...) dynamic factors influence the strategic decision process
in a number of ways. They delay it, stop it, restart it. They
cause it to speed up, to branch to a new phase, to cycle within
one or between two phases, and to recycle back to an earlier
point in the process (...)"
Over de kosten van besluitvormingsprocessen, het laatste "aspect" van
het resultaat is in de literatuur weinig informatie te vinden.
De Koningh c.s. (1985, blz. 53) stelt dat ruimtelijke besluitvorming
vaak veel ambtelijke en bestuurlijke inspanning (overleg, telefonades, brieven en dergelijke) vergt, hetgeen dus neerkomt op veel
menskracht.
Haskoning (1986, blz. 21) stelt ten aanzien van milieu-effectrapportage:
"(...) Achteraf blijkt het erg lastig om de tijdbesteding te
scheiden voor procedure activiteiten en inhoudelijk werk als het
opstellen van het MER. Er zijn maar weinig ramingen beschikbaar
en de spreiding van de schatting is groot. Het lijkt bovendien
erg onzeker of de informanten dezelfde maatstaven voor hun ramingen gebruikten. Niemand schatte minder dan 15 mensdagen te hebben besteed. Over de tijd voor het opstellen van een MER is nog
minder informatie beschikbaar.
Er is geen verantwoord getalsmatig beeld te geven van de echte
(interne) tijdsbesteding bij diverse organisaties waarop algemene conclusies zijn te baseren (...)"
Samenvatting
"Aspecten" van het resultaat kunnen, bezien vanuit het conceptueel
kader, worden beschouwd als een van de orienteringspunten van de besturing.
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Allereerst is ingegaan op de kwaliteit van besluiten, en de effectiviteit van het resultaat.
Aangezien de effectiviteit van het resultaat in dit proefschrift is
gedefinieerd als de mate waarin de uitkomst van het besluitvormingsproces voldoet/ kan de vraag worden gesteld: "voldoet voor wie"?
Voorgesteld is om analoog aan het onderscheid tussen de exogene en de
endogene inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces
aan de orde is, te spreken over de exogene en de endogene effectiviteit van het resultaat.
De exogene effectiviteit betreft de opvatting van die deelnemer (of
deelnemers) aan het besluitvormingsproces, die is (zijn) belast met
de algehele behandeling van de inhoudelijke materie en (of) het verloop van de voorbereiding en (of) de vaststelling van besluiten; de
endogene effectiviteit betreft de perceptie van de overige deelnemers
aan het besluitvormingsproces.
Over het besluitvormingstechnisch aspect van resultaten is nauwelijks
enige literatuur voorhanden. Aan de inhoudelijke kwaliteit van besluiten wordt in de literatuur meer aandacht geschonken.
De Evaluatie commissie Wabm onderscheidt een zestal criteria op grond
waarvan de kwaliteit van vergunningen kan worden beoordeeld, te weten
volledigheid, duidelijkheid, actualiteit, doeltreffendheid, redelijkheid en handhaafbaarheid.

Redelijkheid in de ruime zin des woords, dat wil zeggen de mate waarin rekening is gehouden met "alle" belangen, blijkt door deelnemers
aan besluitvormingsprocessen inzake milieubelastende activiteiten en
voorzieningen nogal eens als een knelpunt te worden ervaren. Dat
geldt overigens ook voor de benodigde tijd om tot besluiten te komen.

Over de kosten van besluitvormingsprocessen is in de literatuur weinig informatie te vinden.
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6.3

Analyse van literatuur over de besturing van besluitvormingsprocessen
en de besluitenestafette
Zoals in § 4.5.5, 'De bestuurlijke opgaven' is opgemerkt, kent elke
besluitenestafette met de ten behoeve van de verschillende besluiten
te doorlopen besluitvormingsprocessen haar eigen besturing.
Gesteld kan worden dat besturing per definitie "meta" is ten opzichte
van de besluitenestafette en de ten opzichte van de verschillende besluiten te doorlopen besluitvormingsprocessen.
Het woord "meta" blijkt in combinatie met andere woorden veelvuldig
te worden gehanteerd in de literatuur.
Voorbeelden van dergelijke woordcombinaties zijn!
metadecisionf.-making) (zie onder meers Mintzberg

1976,

blz. 4; Kickert, 1980, blz. 100; Grandori, 1984, blz. 192;
Kickert en van Gigch, 1987, blz. 47-53);
metacontroller (zie onder meer: van Gigch, 1987, blz. 15);
metasysteem (zie onder meer: Kickert, 1980, blz. 91-94; van
Gigch, 1987, blz. 11-17; Kickert en van Gigch, 1987,
blz. 38-39, 42);
Stafford Beer (van Gigch, 1987, respectievelijk blz. 3 en
blz. 15) geeft een zeer heldere omschrijving van het begrip metasysteem:

"(...) A system over and above a system of lower logical
order, and therefore capable of deciding propositions,
discussing criteria, or exercising regulation for systems
that are themselves logically incapable of such decisions
and discussions, or of self-regulation (because the
metalogic is inaccessible to the system's logic, or the
metalanguage is capable of statements inexpressible in the
system's language) [.. . ]
Not at all. And this is the big problem.
People seem to think that a metasystem
being 'over and beyond' the system to which it relates
has some special kind of authority that it secretly manipulates the system
and is sinister
The power of a metasystem lies only
in its logical capacity to explain (...)"
*)

Mintzberg (1976, blz. 4) maakt onderscheid in decision planning
en switching.
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Van Gigch (1987, blz. 16) zegt in navolging van Stafford Been
"(...) To exercise control, the metasystem generates
standards against which the output of lower level systems
can be compared. The standards for control cannot originate
in the same system in which the output is produced (...)"
Met "meta" wordt aldus bedoeld dat het gaat dm een niveau van een
hoger logisch type.
Watzlawick c.s. (1974, blz. 26 e.v.) gaan uitvoerig in op de "theorie
van de logische typen".
Watzlawick c.s. (blz. 27, 30) stellen!
"(...) In alle levenssferen, en derhalve ook bij het wetenschappelijk onderzoek, worden we voortdurend met deze hiérarchie van
logische typen (d.w.z. met de niveaus van logisch abstraheren)
geconfronteerd, en het gevaar van een verwisseling van typen,
met de daaruit voortvloeiende paradoxen, is alomtegenwoordig.
Verandering is geen uitzonderlijk verschijnsel - alleen is dit
in de gedragswetenschappen veel moeilijker in te zien dan bijvoorbeeld in de natuurkunde [...]
De postulaten van de theorie van de logische typen leiden [...]
tot twee belangrijke conclusiesi a. ter vermijding van paradoxen
dienen de hierarchisch gerangschikte niveaus van logische
abstractie zorgvuldig gescheiden te blijven, en b. het opstijgen
van een logisch niveau naar het één trap hoger liggende niveau
(d.w.z. van een element naar zijn klasse, of van een ding naar
zijn naam, enz.) veroorzaakt een verschuiving, een sprong, een
discontinuïteit of transformatie - kortom, een verandering - van
de grootste theoretische en [...] praktische betekenis, daar
deze vorm van verandering een uitweg opent uit het systeem
vandaan (...)"
Nu terug naar het conceptueel kader.
In § 4.5.5, 'De bestuurlijke opgaven' zijn in de besturing verschillende soorten beslissingen onderscheiden:
Beslissingen met betrekking tot het scheppen en het doen in
stand houden van de condities, weer onderverdeeld in!
a.

de beslissing die bepaalt welke beoogde resultaten men op
welke wijze wil bereiken en welke condities daarvoor beschikbaar worden gesteld: het afstemmen van beoogde resultaten en middelen op elkaar;
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b.

de beslissing die, gegeven de beslissing onder a, in detail
bepaalt welke condities, wanneer in welke kwaliteit aanwezig moeten zijn.

Beslissingen met betrekking tot net benutten van de condities,
verder onderverdeeld in:
c.

de beslissing die bepaalt hoe de deelnemers hun bijdragen
moeten leveren in het besluitvormingsproces;

d.

de beslissing die het patroon van kaderscheppende besluiten
bepaalt en voor elk besluitvormingsproces aangeeft wanneer
welke fasen en stappen doorlopen dienen te worden, wanneer
welke bijdrage van welke deelnemer wordt verlangd en wat de
eisen ten aanzien van het eindresultaat zijn.

Gesteld is dat de noodzaak tot het nemen van de onder de punten a tot
en met d genoemde beslissingen leidt tot vier bestuurlijke opgaven,
te weten:
a.

de strategische opgave (resultaten/middelenbesturing);

b.

de conditionerende opgave (middelenbesturing);

c.

de effectuerende opgave (bijdragenbesturing);

d.

de operationele opgave (werkstroombesturing).

In § 4.8, 'Nadere aanduiding onderzoeksgebied' is reeds aangekondigd
dat in deze paragraaf alleen nader wordt ingegaan op de effectuerende
opgave (c) en de operationele opgave (d):
"(...) Er is gekozen voor met name die elementen van het conceptueel kader, die sen grote rol spelen bij het proberen te "leven
binnen de gegevenheden van de structuur" [...], dat wil zeggen
het doen "verlopen" van besluitvormingsprocessen binnen de
omstandigheden zoals die zijn gegeven door de bestaande condities (...)"
De effectuerende en de operationele opgave zijn in § 4.5.5, 'De bestuurlijke opgaven', als volgt omschreven:
"(...) de effectuerende opgave betreft de zorg voor het feitelijke functioneren van de condities ten behoeve van het tot
stand brengen van de verlangde bijdragen. Het gaat hier met name
om de wijze waarop de deelnemers functioneren, niet alleen vaktechnisch gezien maar ook in de zin van efficiency, arbeidsomstandigheden [...], motivatie en dergelijke.
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De operationele opgave houdt de zorg in voor het bepalen van de
in het bestuurd gebeuren te realiseren resultaten, de daartoe te
doorlopen besluitvormingsprocessen en de daartoe verlangde bijdragen. Hier wordt het patroon van kaderscheppende besluiten bepaald en het verloop van de totstandkoming van de daarbij aan de
orde zijnde afzonderlijke besluiten; tevens wordt bepaald van
wie welke bijdragen worden verlangd. Bovendien wordt het proces
gevolgd en zonodig bijgestuurd (...)"
Aangrijpingspunten voor het vervullen van de effectuerende en de
operationele opgave kunnen worden gevonden in:
de inhoudelijke dimensie van het besluitvormingsproces, te weten:
de aard van de verschillende behandelingsstappen;
de inhoudelijke werkwijze(n) (keuzeregels, zoekregels en
leerregels);
de besluitvormingstechnische dimensie van het besluitvormingsproces, te weten:
de fasen;
het betrokken zijn van de "A"- en "B"-deelnemers;
de wijze(n) van betrokken zijn;
de besluitenestafette.
In § 4.5.2, 'Aangrijpingspunten', is gesteld dat uitgangspunt in het

*)
conceptueel kader is dat het bestuurd gebeuren

optimaal zal zijn

vormgegeven, wanneer optimale afstemming is verkregen tussen de inhoudelijke dimensie en de besluitvormingstechnische dimensie van het besluitvormingsproces, de besluitenestafette en de condities.
Orienteringspunten voor het vervullen van de effectuerende en de
operationele opgave kunnen zijn:
het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is;
het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie, te weten:
de mate van systematiek;
de mate van terugkoppeling;
de mate van vooruitzien;
de mate van afstemming;

*)

Het bestuurd gebeuren omvat de besluitenestafette, de besluitvormingsprocessen en de condities.
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"aspecten" van het resultaat, te weten:
de kwaliteit van de besluiten;
de benodigde tijd om tot de besluiten te komen;
de gemaakte kosten;
het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers
tijdens het besluitvormingsproces.
In § 4.5.3, 'Orienteringspunten', is gesteld dat zowel eisen ten aanzien van het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie als eisen
ten aanzien van de resultaten dienen te worden geeffectueerd in enerzijds de vormgeving van het besluitvormingsproces en anderzijds de
vormgeving van de condities.
Zoals in § 6.2, 'Analyse van literatuur over besluitvormingsprocessen
en de besluitenestafette', is aangetoond, bieden met name de 'inhoudelijke dimensie', de 'besluitvormingstechnische dimensie' en het 'besluitvormingstechnisch niveau van perfectie' een scale van mogelijkheden waaruit een keuze*) kan worden gedaan en waarover in de effectuerende en de operationele opgave een besluit dient te worden genomen.
Voor besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur geldt echter
dat ten aanzien van een aantal aangrijpingspunten en orienteringspunten geen vrije keuze mögelijk is, aangezien er nogal wat regelingen en normen zijn, veelal voor meerdere processen tegelijk.
Regelingen en normen die betrekking hebben op elementen van de besluitvormingstechnische dimensie van het besluitvormingsproces geven
een invulling van de condities, in het bijzonder aan (een deel van)
de conditie organisatorische regelingen. In figuur 6.27 is dit schematisch weergegeven.
Voorbeelden van dergelijke regelingen en normen zijn:
informatievoorschriften (zie onder meer: Kuypers, 1980,
biz. 269; Fleurke, 1983, biz. 46; de Koningh c.s., 1984,
biz. .194-195);
*)

Al dan niet op basis van het karakter van de inhoudelijke problematiek en het beeld van het sociaal gedrag van en de interacties
tussen de deelnemers.
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"hoor" en "inspraak" voorschriften (zie onder meer: Rothuizen,
1976, biz. 142-143; Fleurke c.s., 1983, biz. 45);
adviesvoorschriften (zie onder meer: Fleurke c.s., 1983,
biz. 45-46);
overlegvoorschriften (zie onder meer: de Koningh c.s., 1984,
biz. 195-197; Bleker, 1984, biz. 192; Visser, 1986,
biz. 165-166);
verplichte koppelingen tussen besluitvormingsprocessen (zie
onder meer: Brussaard, 1976, biz. 86-87; de Koningh c.s., 1984,
biz. 199-200; Haskoning, 1986, biz. 15);
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals fair play (zie
onder meer: in 't Veld, 1976, biz. 47 e . V . ) ;
etc.
Figuur 6.27:

Regelingen en normen die betrekking hebben op de besluitvormingstechnische dimensie

Regelingen en normen die betrekking hebben op de inhoudelijke dimensie van het besluitvormingsproces; de besluitenestafette; het besluitvormingstechnische niveau van perfectie en de "aspecten" van het
resultaat beogen op voorhand een invulling te geven aan (een deel
van) de effectuerende en operationele opgave; zij zijn in principe
randvoorwaarde-stellend.
Voorbeelden hiervan zijn:
voorschriften inzake in ogenschouw te nemen alternatieven (bijvoorbeeld "redelijkerwijs");
toegestane ruimte voor "afweging van belangen" (zie onder meer:
Tonnaer, 1982, biz. 339);
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wettelijke termijnen (zie onder meer: Rosenthal c.s., 1977,
biz. 198; Haskoning, 1986, biz. 18);
verplichte afstemming met een ander besluitvormingsproces;
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals zorgvuldigheid, zuiverheid van oogmerk, evenwichtigheid en rechtszekerheid
(zie onder meer; in 't Veld, 1976; Oosting, 1988-1, biz. 2-3);
etc.

Een en ander is schematisch weergegeven in figuur 6.28.

Figuur 6.28: Regelingen en normen en de effectuerende en de operationele opgave

z z a :

effectuerende opgave
operationele opgave

•»• besluitvormingstechnische
dimensie
• inhoudelijke dimensie
• besluitenestafette
• besluitvormingstechnisch
niveau van perfectie
•»• • aspecten van het resultaat

Ondanks deze regelingen en normen kan er nog een aanzienlijke "ruimte" zijn voor het doen van keuzen bij de vervulling van de effectuerende en operationele opgave.
De "ruimte" kan zijn bepaald door onder meer:
het meer of minder vaag zijn van regelingen en normen, waardoor
er meer of minder ruimte voor interpretatie is;
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het meer of minder stringent zijn van regelingen en normen;
het niet "geregeld" of "genormeerd" zijn van bepaalde (aspecten
van) aangrijpingspunten en orienteringspunten.
Of deze "ruimte" ook daadwerkelijk kan worden benut (door deelnemers
aan de besturing) hangt onder meer af van de conditie organisatorische regelingen voor de besturing en de besluiten in de effectuerende en operationele opgave in de meta-besturing (zie § 4.6, 'De
drie procesniveaus: bestuurd gebeuren, besturing en meta-besturing').
Fleurke c.s. (1983, biz. 39-40, 47-48) gaan in op de verschillende
mogelijkheden die zieh hierbij kunnen voordoen.

Bij het doen van keuzen in de resterende "ruimte" kunnen zieh twee
extreme situaties voordoen:
a.

men is zieh bij elk der aangrijpingspunten en orienteringspunten
volledig bewust van de vele mogelijkheden waaruit een keuze kan
worden gedaan (zie § 6.2, 'Analyse van literatuur over besluitvormingsprocessen', voor een indicatie van de verschillende mogeli jkheden) ;

b.

men is zieh bij elk der aangrijpingspunten en orienteringspunten
niet bewust van de mogelijkheden waaruit een keuze kan worden gedaan.

Kampfraath (1988-b, biz. 48) stelt, zij het in een ander verband:
"(...) Het belangrijkste is,
wust is waaruit gekozen moet
vindt dat het niet nodig is,
doen omdat men er niet op is

dat men zieh de mogelijkheden beworden. lets niet doen omdat men
is wat anders dan datgene niet te
gekomen (...)"

Vele publikaties overziende ontstaat de indruk dat bij het denken
over verbeteringen van besluitvormingsproeessen in het openbaar bestuur de wijze van vervulling van de effectuerende en operationele opgave, als factor van belang, nogal eens wordt "vergeten". Wei wordt
er veelvuldig gewezen op het belang van het "regelen" en "normeren"
(zie onder meer: de Koningh c.s., 1984; Bleker, 1984; Visser, 1986).
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Van D o o m (1986, biz. 12) merkt ops
"(...) Beleid, bestuur, management, planning en organisatie - al
deze begrippen impliceren een streven naar systematische beheersing. Binnen de logica die zij vertegenwoordigen is er geen
plaats voor afzien. Wordt de problematiek complexer, dan zal ook
de interventie worden uitgebreid: meer regels, meer sancties,
meer contrôles; meer gezagsniveaus, meer afdelingen, meer specialisten (...)"
Op het belang van een bewuste vervulling van de effectuerende en
operationele opgave wordt slechts in enkele publikaties ' mgegaan
(zie onder meer: van der Knaap c.s., 1984, biz. 169-174; Haskoning,
1986, biz. 19; Edwards en ten Holt, 1987, biz. 5, 113-114; Commissie
voor de m.e.r., 1988, biz. 15-16).
Als aanbevelingen voor het vervullen van de effectuerende en operationele opgave kunnen worden genoteerd:
tijdig plannen van activiteiten (zie onder meer: Haskoning,
1986, biz. 18, 26; Evaluatiecommissie Wabm, 1988, biz. 59);
voortgangsbewaking (zie onder meer: van der Knaap, 1984,
biz. 171; Evaluatiecommissie Wabm, 1988, biz. 59);
zorgen dat informatietoelevering tijdig en adequaat gebeurt (zie
onder meer: van der Knaap, 1984, biz. 170-172; Haskoning, 1986,
biz. 20);
zorgen dat direct betrokken burgers in een vroegtijdig stadium
duidelijkheid wordt gegeven over de randvoorwaarden (van der
Knaap, 1984, biz. 173-174);
zorgen dat er open overleg wordt gepleegd met alle betrokkenen
(Haskoning, 1986, biz. 20);
bewust kiezen van zoekregels, keuzeregels en leerregels
(Grandori, 1984, biz. 192, 205-206; van der Knaap, 1984,
biz. 173);
bewuste opdracht**)formulering (Kuypers, 1980, biz. 295-297,
300-302).
*)
**)

Bedoeld worden hier publikaties over de verbetering van besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur.
Kuypers (1980, biz. 294-295) geeft een lijstje van mogelijke gebreken in zoals hij zegt: "(...) de formulering van een opdracht
tot het ontwerpen van een beleid (...)".
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In § 4.6, 'De drie procesniveauss bestuurd gebeuren, besturing en
meta-besturing', is het volgende opgemerkt over de conditiess

"(...) Van belang is dat er vaak een verband tussen de condities
van het bestuurd gebeuren en de condities van de besturing zal
zijn. Eenzelfde deelnemer kan bijvoorbeeld zowel bij het bestuurd gebeuren als bij de besturing zijn betrokken [...], daarbij gebruik makend van dezelfde informatievoorziening, kennisvoorziening en besluitvormingshulpmiddelen (...)"
Deze situatie kan worden gexllustreerd aan de hand van de caseNistelrode*). In § 6.2.4, 'De besluitvormingstechnische dimensie van
besluitvormingsprocessen', konden bij het besluitvormingsproces inzake de situering van een afvalverwerkingsplaats de volgende "A."-deelnemers worden onderscheiden:
adviesbureau;
regionale stuurgroep;
stadsgewestraad.
Daarnaast is een aantal "B"-deelnemers onderscheiden, te weten:
gemeentebesturen;
directeur van de provinciale pianologische dienst;
milieu-organistie.
Bezien vanuit het conceptueel kader kunnen als deelnemers aan de besturing van dit besluitvormingsproces onder meer worden onderscheiden:
gemeentebesturen.
Betrokkenheid: besluiten zieh te committeren aan het advies van
een onafhankelijk adviesbureau (van der Knaap c.s., 1986,
biz. 116);
stadsgewest (raad).
Betrokkenheid; geeft opdracht aan adviesbureau voor het verrichten van een locatie-onderzoek en draagt adviesbureau op overleg
te plegen met gemeentebesturen (van der Knaap c.s., 1986,
biz. 116, 118);

*)

Zie bijläge 6.3 voor een korte omschrijving van deze case.
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regionale stuurgroep.
Betrokkenheid: beoordeelt kwaliteit eindrapport adviesbureau
(van der Knaap, 1986, blz. 116);
dagelijks bestuur stadsgewest.
Betrokkenheid! besluit dat er geen ruchtbaarheid moet worden gegeven aan de brief van de directeur van de provinciale planologische dienst (van der Knaap, 1987, blz. 24).
Gemeentebesturen, de stadsgewestraad en de régionale stuurgroep blijken deel te nemen aan zowel het besluitvormingsproces inzake de situering van de afvalverwerkingsplaats als aan de besturing van dit besluitvormingsproces .
In figuur 6.29 is dit schematisch weergegeven.
Figuur 6.29:

Betrokkenheid van de gemeentebesturen, de stadsgewestraad en de régionale stuurgroep bij het besluitvormingsproces inzake de situering van een afvalverwerkingsplaats en de besturing van dit besluitvormingsproces

g = gemeentebesturen
r = stadsgewestraad
s = stuurgroep
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Behalve de Wageningse besturingsbenadering zijn er ook andere benaderingen die besturingsvraagstukken behandelen.
Hier zal worden ingegaan op de systeembenadering*) en in het bijzonder op het besturingsparadigma van de Leeuw.
De Leeuw (respectievelijk 1982, blz. 113; 1975, blz. 19) omschrijft
zijn paradigma als volgti
"(...) Het besturingsparadigma is te omschrijven als een kollektie theoretische denkbeeiden rondom besturing, een aantal denkbeeiden over de manier waarop deze kunnen worden gehanteerd om
representaties en modellen te produceren en tenslotte de veronderstelling dat het mogelijk en zinvol is de werkelijkheid zo
te benaderen (...)"
"(...) Het besturingsparadigma is een zienswijze van verschijnselen in de werkelijkheid waarbij wordt getracht die werkelijkheid te interpreteren alsof die bestaat uit bestuurde Systemen
en besturende Organen. De term besturen wordt daarbij ruim opgevat. Alle vormen van gerichte beinvloeding worden gezien als vormen van besturing (...)"
De Leeuw (1983, blz. 18) zegt over het woord "besturing" dat dit misverstanden kan oproepen:
"(...) Besturen is niet synoniem met dat wat het bestuur doet,
hoewel bepaalde activiteiten van besturen zeker als besturing
kunnen worden getypeerd. Van besturing is er sprake als er activiteiten zijn waarmee wordt beoogd invloed uit te oefenen. Besturen hoeft evenmin succesvol te zijn om besturing te heten. Besturen is simpelwegs gerichte beinvloeding (...)"
In het meest eenvoudige geval wordt een besturingssituatie, aldus de
Leeuw (1982, blz. 114), weergegeven door een besturend orgaan (B0) en
een bestuurd systeem (BS) in een omgeving.
In figuur 6.30 wordt dit schematisch weergegeven.

*)

Zoals in § 4.1, 'Inleiding' is gesteld, is de Wageningse besturingsbenadering ontwikkeld vanuit een cybernetische denkwijze.
Vanuit de cybernetische denkwijze zijn ook nog andere besturingsbenaderingen ontwikkeld. Vele van deze benaderingen hebben voor
dit proefschrift echter minder relevantie omdat ze te abstract
("leeg") zijn (zie onder meer: in "t Veld, 1981, blz. 42-45,
195-196).
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Figuur 6.30:

Een eenvoudige besturingssituatie (bron: de Leeuw,
1982, biz. 115)

omgeving

!
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!
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;

\ *•
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I

1

!
i

een eenvoudige besturingssituatie

Het bestuurde systeem is aldus de Leeuw (1975, biz. 19) dàt deel uit
de realiteit waarvan men het gedrag wil beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld een produktie-afdeling zijn; een tegenstander in het spel of
een chemisch procès.
Het besturend orgaan probeert door middel van bepaalde maatregelen
het bestuurde systeem zo te beïnvloeden dat het doel wordt bereikt
(de Leeuw, 1975, biz. 19).
De Leeuw (1982, biz. 114) waarschuwt voor verwarring tussen bestuurder en besturens
"(...) Besturen wordt als concept wel eens gesteld tegenover
démocratie en participatie. Besturen wordt dan ingeperkt tot de
activiteit van de directie, het bestuur, de chef. Dat is
onjuist. Besturen is het gericht beïnvloeden van de gebeurtenissen ongeacht de wijze waarop deze taak over organisatieleden
is verdeeld. Ook het hanteren van de term besturend orgaan impliceert niet dat er in de organisatie een aparte afdeling, een subsysteem, een apart orgaan is dat met de bestuurlijke taak is belast. De termen BO en BS verwijzen naar abstracties welke corresponderen met deelsystemen.
De Leeuw (1988, biz. 73) stelt dat men ook de maatschappelijke werkelijkheid met behulp van het schema in figuur 6.28 kan bekijken.
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Hij voegt hier aan toe dat het dan wel van belang is dit simpele
schema op pluriforme wijze te hanteren:
"(...) Zo is het parlement te zien als B.O. van het kabinet,
maar ook het kabinet te zien als B.O, van het parlement. Zo is
de bevolking te zien als B.O. van het parlement maar ook het parlement als B.O. van de bevolking. Deze omkering is de voornaamste spelregel van het zogenaamde BO-BS spei. Op deze wijze kan
een variëteit van interpretaties van de maatschappelijke werkelijkheid ontstaan die recht doet aan de complexiteit en in S t a a t
stelt tot analyses (...)"
Figuur 6.31 geeft een beeld van de verschillende interpretaties van
de maatschappelijke werkelijkheid.
Vergelijken we figuur 6.31 met figuur 6.29 dan is in één oogopslag te
zien wat het essentiële verschil is tussen het besturingsparadigma
van de Leeuw en het in dit proefschrift gehanteerde conceptueel kader.
Het besturingsparadigma rieht zieh op deelsystemen (de Leeuw, 1982,
blz. 114); het conceptueel kader rieht zieh daarentegen op Processen.
Het besturingsparadigma heeft dan ook zoals reeds gezegd de systeembenadering als grondslag (de Leeuw, 1974, blz. 169

e . V . ) ,

bij het con-

ceptueel kader is dit de procesbenadering (zie § 4.1, 'Inleiding' en
§ 5.2, 'Het onderscheid tussen paradigma's, modellen en theorieën).

De Leeuw (1982, blz. 116) stelt dat in de systeemtheorie voorwaarden
zijn aangegeven waaraan moet worden voldaan om effectieve besturing
mogelijk te makens

"(...) Het zijn nodige voorwaarden; als aan een of meer voorwaarden niet voldaan is zal de besturing zeker niet lukken. Het zijn
geen voldoende voorwaarden; ook als aan alle voorwaarden is voldaan wordt effectieve besturing nog niet gegarandeerd (...)"
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Figuur 6.31s

Maatschappelijke werkelijkheid schematisch weergegeven
(brons de Leeuw, 1988, blz. 73)
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De Leeuw (1983, blz. 28) noemt als voorwaarden voor effectieve besturing:
"(...) -

Aanwezigheid van een doelstelling of, minimaal, een
evaluatiemechanisme. Men zal immers moeten kunnen beoordelen of een bepaalde verandering al dan niet wenselijk is wil er van gerichte beinvloeding sprake
zijn.
In hoeverre doelen volledig en expliciet moeten
en/of kunnen worden geformuleerd, is een ander vraagstuk. Dat is soms wel en soms niet verstandig. Het
valt ver buiten dit bestek om daarop in het algemeen
in te gaan. Wel zal bij de verdere behandeling hierop worden teruggekomen, maar dan toegespitst op strategische beleidsvorming;
Beschikbaarheid van een model van het bestuurde systeem. Effectieve besturing is begrensd door de mate
van inzicht die er is omtrent het functioneren van
het systeem. Men moet immers kunnen voorSpellen hoe
het systeem op bepaalde maatregelen zal reageren;
Beschikbaarheid van informatie over de toestand van
het systeem en de omgeving;
Beschikbaarheid van een voldoende collectie aan besturende maatregelen. Dit is Ashby's beroemde wet
van de vereiste varieteit. Heel globaal stelt die
wet dat men voor effectieve besturing minstens evenveel bestuurlijke maatregelen moet hebben als het
aantal storingen dat op een systeem kan inwerken.
Elke storing moet, simpel gesteld, door een doeltreffende tegenmaatregel kunnen worden bestreden;
Capaciteit van informatieverwerking. Effectieve besturing vraagt om capaciteit voor de verwerking van
informatie over omgeving en systeem, voor onderlinge
afstemming en voor het proces van het kiezen van een
adequate maatregel (...)".

In het conceptueel kader worden verschillende aangrijpingspunten en
orienteringspunten voor de besturing onderscheiden.
Aangezien de Leeuw voor zover bekend geen nadere omschrijving heeft
gegeven van het "evaluatiemechanisme" en het "model" kan hier niet
worden aangegeven in hoeverre het "evaluatiemechanisme" en het
"model" bij de Leeuw corresponderen met de in het conceptueel kader
onderscheiden aangrijpingspunten en orienteringspunten.

De verzameling van alle soorten maatregelen die genomen kunnen worden
in de besturing, wordt door de Leeuw (1982, blz. 12) besturingskarakteristiek genoemd.
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De besturingskarakteristiek komt tot stand door een combinatie van
het onderscheid:
interne besturing;
externe besturing;
en het onderscheid!
routinebesturing;
structurele besturing;
doelsturing.
Over het tweede type onderscheid zegt de Leeuw (1983, blz. 29-30):
"(...) Routinebesturing is het besturen zonder de structuur
en/of de doelen te veranderen. Het begrip is ongeveer synoniem
met het begrip 'operationeel management' dat we eerder tegenkwamen. Structurele besturing (ook wel adaptieve besturing) is
besturing die gericht is op verandering (aanpassing) van de
structuur. Het maken van het rooster door een hoofdzuster is een
activiteit in de sfeer van de routinebesturing. Het overgaan
naar teamverpleging of het invoeren van werkoverleg is als structurele besturing te zien.
Tenslotte kan men de doelen zelf (het beleid) veranderen, bijvoorbeeld omdat de haalbaarheid is overschat of omdat er onverwachte ongunstige neveneffecten optreden (...)"
Bezien vanuit het conceptueel kader kan worden gesteld dat routinebesturing vergelijkbaar is met het vervullen van de effectuerende en
de operationele opgave; structurele besturing is vergelijkbaar met
het vervullen van de conditionerende opgave en doelsturing is vergelijkbaar met het vervullen van de strategische opgave, en/of de operationele opgave (zie ook Mantz, 1984, blz. 164).

Het besturingsparadigma van de Leeuw, met name het onderscheid in bestuurd systeem en besturend orgaan wordt veelvuldig aangehaald in de
literatuur*) (zie onder meer: Kickert, 1980, blz. 184-186; Kramer,
1984, blz. 78-86; in 't Veld e s . , 1983, blz. 36-42; Kickert, 1986,
blz. 56-58; Snellen, 1987, blz. 11).

*)

Al dan niet met bronvermelding.
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Kickert en van Gigch hebben het onderscheid bestuurd systeem en besturend orgaan toegepast op besluitvorming. Gesproken wordt onder meer
van "(...) A metasystem approach to organizational decision-making
(...)" (Kickert en van Gigch, 1987, biz. 37).
Kickert (1980, respectievelijk biz. 100 en 184) stelt:
"(...) I call decision making which is concerned with the
objects of decision making, namely the decisions themselves,
decision-making at the object level, whereas decision-making as
to the structure of the decision-making process is called
decision-making at the metalevel [...]
decision-making can be regarded as a control system. The
decision-maker is then identified as the controller CR and the
situation about which decisions are taken, that is, the
situation which it is intendended to change in a desired
direction by means of the implementation of the decision, is
identified as the controlled system CS. In a broader sense the
decision-maker no longer has to be restricted to a certain
person, but can be any decision-making entity, that is, the
decision-making process leading to a decision is identified as
the controller. Or to put it in systems-theoretical terms, the
decision-maker is not a single person, not even a single
subsystem, but it can be a decision-making system consisting of
a system of part systems. This latter system is identified as
the controller (...)"
Kickert (1980, biz. 185) komt uiteindelijk tot een "four-level
control system configuration". Figuur 6.32 geeft hiervan een schematische weergave.
Figuur 6.32;

"Four-level control system configuration (bron:
Kickert, 1980, biz. 185)
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Kickert (biz. 185) licht dit schema als volgt toe:
"(...) The object level controller CR represents the
decision-making process which results in decision outputs that
are fed into the controlled system CS. The metalevel controller
meta CR represents the metadecision-making whose output is a
decision on the structure of the decision-making CR. The
structure of the process of organising the CR structure, that
is, the structure of the process ultimately leading to a
decision on the CR structure, is in turn the output of a
meta-metalevel controller. Notice that [...] both the object
level decision-making and the metalevel decision-making (and, of
course, the meta-metalevel decision-making) are processes (...)"
Het is verwarrend dat Kickert het ene moment spreekt van de controller als "besluitvormingsproces" en het volgende moment van de controller als "besluitvormer".
Kickert en van Gigch (1987, biz. 43) stellen:
"(...) The decision-maker or the decision-making process is
viewed as the controller CR (...)"
Bezien vanuit het conceptueel kader zijn "besluitvormingsproces" en
"besluitvormer" echter totaal verschillende begrippen, die niet met
elkaar mögen worden verwisseld.
Wordt de controller gezien als een "besluitvormingsproces" dan zou er
sprake kunnen zijn van een procesbenadering.
De controller beschouwd als een "besluitvormer" wi'jst in de richting
van een orgaan-benadering.
Kickert (1980, biz. 229) noemt besluitvorming over de organisatie van
besluitvorming als een speciale vorm van meta-besluitvorming*).
Kickert en van Gigch (1987, biz. 49-51) illustreren deze vorm van besluitvorming aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld betreft besluitvorming over "numerus fixus" aan universiteiten in Nederland.

*)

Bezien vanuit het conceptueel kader heeft Kickert het hier over
het vervullen van de conditionerende opgave.
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Kickert en van Gigch stellen:
"(...) One of the first things that appeared is that structural
metadecision-making is almost nowhere consciously performed. One
cannot pinpoint a particular body that fulfills the task of
metadecision-making. The only bodies that one might interpret in
this sense are the Parliament in its legislative function because the applicable laws indeed regulate the decision-making
structure - and the Capacity Committee of the Academic Council
(the coordinative council of all universities) because it
regularly develops proposals for the improvement of the
structure of the process. Metadecision-making is rather implicit
than explicit (...)"
In figuur 6.33 wordt deze "multilevel" besluitvorming schematisch
weergegeven.
Figuur 6.33:

Het algemene "multilevel" besluitvormingssysteem (bron:
Kickert en van Gigch, 1987, biz. 49)
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Kickert en van Gigch (1987, biz. 49-5.) merken naar aanleiding van
deze figuur het volgende op:
"(...) Note that in this figure the structure that has to be
decided upon, consists of the relations between the three
subsystems shown (Universities, Academic Council, Ministry plus
Educational System). It is however clear that inside these
subsystems there also exist structures, so that there also
exists metadecision-making at a lower level, for example inside
a university. This structure consists of the relations between
faculty council (FE), University council (UE) and University
Board of Governors (CvB) [...]
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Irt an analogous way one can also subdivide the subsystem around
the Academic Council into smaller parts so as to get a structure
on a lower level of aggregation. The Academic Council namely
consists of a plenary meeting of the Council (AR), a preparatory
committee (DR) and sections per field of study. In this latter
case one might even speak of a concrete metadecision-making
body, namely the Capacity Committee (CC) [...]. Of course one
can proceed with this subdivision to a lower level of
aggregation, such as that of the individual members of the
plenary meetings of the Academic Council ([...]. Also on this
level there are examples of the organization of the relations
between these subsystems, that is, of metadecision-making [...]
Another problem related to the multilevelness is the finiteness
or infiniteness of the iteration of levels. As we saw in our
examples one can go on talking about structural
metadecision-making as long as one can subdivide a system into
parts and relations. Top down one might consider some elementary
level of detail (for example, the individual level) as the end
of the regression just as in the earlier-mentioned definition of
hierarchy. But what about a bottom up iteration? Does one stop
at the level of cultural system of values or does one proceed
into the universe? To answer this question would probably lead
us to philosophy, something we prefer to avoid (...)"
Zouden Kickert en van Gigch zijn uitgegaan van de procesbenadering,
dan zou het probleem van de "finiteness or infiniteness of the iteration of levels" niet hebben gespeeld, aangezien dan niet de Systemen,
maar het verloop van de besluitvorming inzake "numerus fixus" als
startpunt voor de analyse zou zijn gekozen.
Samenvatting
Elke besluitenestafette met de ten behoeve van de verschillende besluiten te doorlopen besluitvormingsprocessen kent haar eigen besturing.

Gesteld is dat besturing per definitie "meta" is ten opzichte van de
besluitenestafette en de besluitvormingsprocessen. Met "meta" wordt
bedoeld dat het gaat om een niveau van een hoger logisch type.
In de besturing kunnen verschillende soorten beslissingen worden
onderscheiden, te weten:
beslissingen met betrekking tot het scheppen en het doen in
stand houden van de condities;
beslissingen met betrekking tot het benutten van de condities.
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De noodzaak tot het nemen van deze beslissingen leidt tot vier
bestuurlijke opgaven, te weten:
de strategische opgave (resultaten/middelenbesturing);
de conditionerende opgave (middelenbesturing);
de effectuerende opgave (bijdragenbesturing);
de operationele opgave (werkstroombesturing).
In deze paragraaf is nader ingegaan op de effectuerende opgave en de
operationele opgave.
Aangrijpingspunten voor het vervullen van de effectuerende en de
operationele opgave kunnen worden gevonden in:
de inhoudelijke dimensie van het besluitvormingsproces;
de besluitvormingstechnische dimensie van het besluitvormingsproces;
de besluitenestafette.
Orienteringspunten voor het vervullen van de effectuerende en de
operationele opgave kunnen zijn:
het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is;
het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie;
"aspecten" van het resultaat;
het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers
tijdens het besluitvormingsproces.
Met name de 'inhoudelijke dimensie', de 'besluitvormingstechnische
dimensie' en het 'besluitvormingstechnisch niveau van perfectie' bieden een scala van mogelijkheden waaruit in principe een keuze kan worden gedaan en waarover in de effectuerende en de operationele opgave
een besluit dient te worden genomen.
Gesteid is dat in het openbaar bestuur ten aanzien van de verschillende elementen van de aangrijpingspunten en orienteringspunten geen
vrije keuze mogelijk is, aangezien er nogal wat regelingen en normen
zijn:
regelingen en normen die betrekking hebben op elementen van de
besluitvormingstechnische dimensie geven een invulling aan (een
deel van) de conditie organisatorische regelingen;
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regelingen en normen die betrekking hebben op de inhoudelijke
dimensie van het besluitvormingsproces; de besluitenestafette;
het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie en de aspecten
van het resultaat beogen op voorhand een invulling te geven aan
(een deel van) de effectuerende en operationele opgave.

Gesteid is dat er ondanks deze regelingen nog een aanzienlijke
"ruimte" zal zijn voor het doen van keuzen in de effectuerende en
operationele opgave. Daarbij is de kanttekening gemaakt dat het daadwerkelijk kunnen benutten van deze "ruimte" onder meer afhangt van de
conditie organisatorische regelingen voor de besturing en de besluiten in de effectuerende en de operationele opgave in de meta-besturing.

Geconstateerd is dat er in de literatuur veelvuldig wordt gewezen op
het belang van het "regelen" en "normeren".
Slechts in enkele publikaties wordt ingegaan op het belang van een bewuste vervulling van de effectuerende en operationele opgave.
Aan de hand van een voorbeeld is aangetoond dat:
ook bij de besturing verschillende deelnemers betrokken kunnen
zijn;
"A"- en "B"-deelnemers aan besluitvormingsprocessen tevens deel
blijken te kunnen nemen aan de besturing van deze besluitvormingsprocessen.
Behalve de Wageningse bestSiringsbenadering zijn er ook andere benaderingen die ingaan op besturingsvraagstukken.
Een van deze benaderingen is het besturingsparadigma van de Leeuw.
In het besturingsparadigma wordt een besturingssituatie weergegeven
door een besturend orgaan (BO) en een bestuurd systeem (BS).
Het bestuurd systeem is dät deel uit de realiteit waarvan men het
gedrag wil beinvloeden.
Het besturend orgaan probeert door middel van bepaalde maatregelen
het bestuurde systeem zo te beinvloeden dat het doel wordt bereikt.
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Vergelijking van twee figuren laat zien dat er een groot verschil is
tussen het besturingsparadigma van de Leeuw en het in dit proefschrift gehanteerde conceptueel kader.
Het besturingsparadigma rieht zieh op deelsystemen (systeembenadering), het conceptueel kader rieht zieh daarentegen op Processen
(procesbenadering).
Kickert en van Gigch hebben het onderscheid bestuurd systeem en besturend orgaan toegepast op besluitvorming.
Zij spreken zowel van "besluitvormingsproces" als van "besluitvormer", als besturend orgaan (controller).
Bezien vanuit het oogpunt van het conceptueel kader is dit verwarrend.
Kickert en van Gigch geven een voorbeeld van een "multilevel" besluitvo rmings sy s teem.
Kickert en van Gigch ontmoeten hier een probleem ("finiteness or
infiniteness of the iteration of levels") dat wordt veroorzaakt doordat Systemen als startpunt voor de analyse zijn gekozen. Het probleem
zou niet hebben gespeeld als was uitgegaan van de procesbenadering.
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7

CONCLUSIES EN AÄNBEVELINGEN
Voor het onderhavige onderzoek is net Wagenings besturingsmodel als
referentiekader gekozen.
Aangezien gegevens over het model verspreid lagen over een groot aantal meer of minder recente publikaties bleek het noodzakelijk een compleet, consistent en up-to-date overzicht te maken van het model.
Om te kunnen dienen als integraal conceptueel kader voor de besturing
van afzonderlijke besluitvormingsprocessen diende het model bovendien
enigszins nader te worden toegespitst.

Uit het conceptueel kader zijn vervolgens die elementen gelicht die:
a.

aan de orde zijn bij besluitvormingsprocessen inzake de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het milieu?

b.

een grote rol spelen bij het proberen te "leven binnen de gegevenheden van de structuur", dat wil zeggen het doen "verlopen"
van besluitvormingsprocessen binnen de omstandigheden zoals die
zijn gegeven door de bestaande condities.

Deze elementen zijn:
de vervulling van de effectuerende opgave (bijdragenbesturing)
en de operationele opgave (werkstroombesturing) in de besturing
van besluitvormingsprocessen;
een drietal aangrijpingspunten voor de besturing, te weten:
de inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen;
de besluitvormingstechnische dimensie van besluitvormingsprocessen;
de besluitenestafette;
een drietal orienteringspunten voor de besturing, te weten:
het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is;
.

het besluitvormingstechniscb. niveau van perfectie;
"aspecten" van het resultaat van besluitvormingsprocessen.

Uit analyse van literatuur blijkt dat het conceptueel kader een groot
"integraal opnamevermogen" heeft. De beschreven literatuur blijkt op
bevredigende wijze te kunnen worden geanalyseerd en met elkaar in verband te kunnen worden gebracht.
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Uit analyse van literatuur blijkt verder dat met name de 'inhoudelijke dimensie', de 'besluitvormingstechnische dimensie' en het 'besluitvormingstechnisch niveau van perfectie' een scala van mogelijkheden bieden waaruit een keuze kan worden gedaan en waarover in de
effectuerende en de operationele opgave een besluit dient te worden
genomen.

Gesteld is dat ondanks het feit dat er voor besluitvormingsprocessen
in het openbaar bestuur een groot aantal regelingen en normen geldt,
er toch nog aanzienlijke "ruimte" zal zijn voor het doen van keuzen
bij het vervullen van de effectuerende en de operationele opgave. Dit
betekent dat er in de besturing nog voldoende gelegenheid zal zijn
voor beinvloeding van deze besluitvormingsprocessen.

Daarbij is benadrukt dat bezien vanuit het conceptueel kader niet
moet worden gedacht aan een "hierarchisch hogere" deelnemer, die zieh
met deze besturing bezighoudt. Ten eerste kan er sprake zijn van meerdere deelnemers aan de besturing. Ten tweede kunnen ook " A " * ) - en.
"B"**)-deelnemers aan besluitvormingsprocessen bij de besturing van
deze Processen zijn betrokken.

Hiermee is dan ook het belangrijkste verschilpunt aangegeven tussen
de procesbenadering, en de voor besturingsvraagstukken in het openbaar bestuur veelvuldig bepleite systeembenadering.
In de procesbenadering worden processen als startpunt voor de analyse
gekozen, in de systeembenadering

Systemen.

Zoals uit de in het proef-

schrift behandelde voorbeelden blijkt geeft analyse startend vanuit
de

S y s t e m e n

geen inzicht in (de besturing van) afzonderlijke besluit-

vormingsprocessen. Bovendien speelt bij de systeembenadering het probleem van de "finiteness or infiniteness of the iteration of levels";
een probleem dat zieh bij de procesbenadering niet voordoet.

*)
**)

Deelnemers, die zijn belast met de algehele behandeling van de
inhoudelijke materie en de voorbereiding en de vaststelling van
besluiten.
De "overige" deelnemers.
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Bezien we de huidige ernstige milieuproblemen, dan dienen we ons te
realiseren dat besluitvormingsprocessen die leiden tot activiteiten
met nadelige gevolgen voor het milieu bestuurd worden. Deze besturing
is van grote invloed op de uitkomst van die besluitvormingsprocessen
en dus op het milieu.
Het is dan ook aan te bevelen bij de aanpak van milieuproblemen die
besturing, meer dan tot nu toe, als een belangrijk aandachtspunt te
gaan beschouwen.
Daarbij wordt voor het volgende aandacht gevraagd:
het verdient aanbeveling meer toepassing te geven aan de procesbenadering bij de besturing van deze besluitvormingsprocessen;
het verdient aanbeveling meer aandacht te geven aan de effectuerende en de operationele opgave in de besturing, dat wil zeggen aan de besturing binnen de gegevenheden van regelingen en
normen. Daarbij dient bewuster te worden omgegaan met de vele
mogelijkheden die er zijn bij de besturing van genoemde besluitvormingsprocessen; genoemd kunnen worden bijvoorbeeld de verschillende Varianten die kunnen worden benut bij het eenzijdig
of tweezijdig afstemmen van besluitvormingsprocessen (zoals het
verschaffen van informatie over voorgenomen besluiten en het
plegen van overleg);
het is van belang dat deelnemers die zijn betrokken bij deze besluitvormingsprocessen zieh bewust zijn van het feit dat ze mogelijk ook deelnemers kunnen zijn aan de besturing van deze besluitvormingsprocessen;
tot slot verdient het aanbeveling ook de overige elementen van
het coneeptueel kader nader uit te werken.
Het gaat hier om:
*

de vervulling van de strategische opgave
(resultaten/middelenbesturing) en de conditionerende opgave
(middelenbesturing) in de besturing van
besluitvormingsprocessen;

*

een Vierde aangrijpingspunt voor de besturing, te wetens
de condities voor de te besturen besluitvormingsprocessen;

*

een vierde orienteringspunt voor de besturing, te weten:
het sociaal gedrag van en de interacties tussen de
deelnemers tijdens de te besturen besluitvormingsprocessen.
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SAMENVATTING
Besluitvor-

De période vanaf de zestiger jaren tot nu wordt gekenmerkt door

mingsprocessen

toenemende aandacht voor besluitvormingsprocessen met betrekking

over milieube-

tot milieubelastende activiteiten en voorzieningen. Genoemd kun-

lastende acti-

nen worden onder meer besluitvormingsprocessen inzake de situe-

viteiten en

ring van regionale of landelijke voorzieningen met belangrijke

voorzieningen

nadelige gevolgen voor het milieu.
Kenmerkend voor vele van deze besluitvormingsprocessen is dat
het aantal samenhangen, dat in de besluitvorming moet worden betrokken, sterk is toegenomen; het aantal deelnemers eveneens.

Voor het beter bespreekbaar maken van de besturing van deze besluitvormingsprocessen zijn integrale conceptuele kaders vereist. Dergelijke conceptuele kaders zijn, voor zover bekend, nog
niet beschikbaar.
Wagenings

Door prof.drs. A.A. Kampfraath is ruim twintig jaar geleden een

besturings-

besturingsmodel ontwikkeld op basis van de procesbenadering. Dit

model

besturingsmodel, dat sindsdien steeds verder is uitgewerkt,
heeft reeds op vele terreinen toepassing gevonden.
Het model, het "Wagenings besturingsmodel" genoemd, blijkt vanwege zijn totaalaanpak bij de meest uiteenlopende complexe besturingssituaties als referentiekader te kunnen worden gebruikt.

Het Wagenings besturingsmodel is voor het onderhavige onderzoek
als uitgangspunt gekozen.
Aangezien gegevens over het model verspreid lagen over een groot
aantal meer of minder récente publikaties bleek het noodzakelijk
een compleet, consistent en up-to-date dverzicht te maken van
het model.
Om te kunnen dienen als integraal conceptueel kader voor de besturing van afzonderlijke besluitvormingsprocessen diende het
model, dat zieh met name rieht op besturingsvraagstukken betreffende de uitvoeringsprocessen in de organisatie als geheel,
bovendien enigszins nader te worden toegespitst.
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Het maken van een recent overzicht van het model en het toespitsen van het model vormden een substantieel onderdeel van het
onderzoek.

Beschrijving

In het conceptueel kader wordt onderscheid gemaakt in resul-

conceptueel

taten, processen en condities enerzijds en de besturing hiervan

kader

anderzijds (zie figuur 8.1):
Resultaten.
Veelal zal een keten van achtereenvolgende besluiten worden genomen alvorens tot daadwerkelijke uitvoering, zoals de aanleg
van een weg, wordt overgegaan.
Deze keten van achtereenvolgende besluiten, resulterend in een
besluit tot daadwerkelijke actie, wordt getypeerd als een besluiteneStafette van kaderscheppende en finale besluiten.
Processen als gevolg waarvan de resultaten ontstaan.
In het verloop van besluitvormingsprocessen kunnen vanuit besturingsoogpunt twee aspecten worden onderscheiden:
Een inhoudelijke dimensie. Deze omvat de wijze van behandelen van de inhoudelijke materie (zoals "optimizing" en
incrementele behandeling) en de aard van de verschillende
behandelingsstappen (zoals diagnose, inventariseren alternatieven, vergelijken alternatieven, en keuze uit alternatieven).
Een besluitvormingstechnische dimensie. Deze heeft betrekking op het patroon van betrokken zijn bij het besluitvormingsproces van de deelnemers, hetgeen kan worden gekarakteriseerd aan de hand van de onderscheiden fasen (zoals vooroverleg, advisering, inspraak en vaststelling) en (de wijze
van) het betrokken zijn van de deelnemers bij het besluitvormingsproces (zoals vaststelling door een of meer deelnemers) .
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Ccmdities (c.q. de "bedding").
Met condities wordt gedoeld op de beinvloedbare omstandigheden
waaronder de Processen zieh voltrekken.
Een vijftal condities kan worden onderscheiden:
eigenschappen van de deelnemers;
organisatorische regelingen; deze omvatten de opzet van de
organisatiestructuur en de procedures;
informatievoorziening;
kennisvoorziening;
besluitvormingshulpmiddelen; deze omvatten de

S y s t e m e n

en

technieken en ruimtelijke voorzieningen.
Besturing
Elke besluitenestafette met de ten behoeve van de verschillende
besluiten te doorlopen besluitvormingsprocessen (hier verder de
"stroom" genoemd) kent, bezien vanuit het conceptueel kader,
haar eigen besturing.
De besturing is per definitie "meta" ten opzichte van de
"stroom". Met "meta" wordt bedoeld een niveau van een hoger
logisch type.
In de besturing kunnen verschillende soorten beslissingen worden
onderscheiden:
Beslissingen met betrekking tot het scheppen en het doen in
stand houden van de "bedding" c.q. de condities.
De noodzaak tot het nemen van deze beslissingen leidt tot
twee bestuurlijke opgaven in de besturing, te weten:
.

De strategische opgave (resultaten/middelenbesturing).
Deze houdt de zorg in voor het bepalen van het totaal
aan in het bestuurd gebeuren (de "stroom") te bereiken
resultaten in relatie tot het totaal aan condities (de
"bedding") dat daartoe moet worden geschapen;
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De conditionerende opgave (middelenbesturing).
Deze houdt de zorg in voor het bepalen welke condities
(de "bedding") wanneer aanwezig moeten zijn naar aanleiding van de keuzen die in de strategische opgave
zijn gemaakt;
Beslissingen met betrekking tot het benutten van de "bedding", c.q. de condities.
De noodzaak tot het nemen van deze beslissingen leidt eveneens tot twee bestuurlijke opgaven in de besturing:
De effectuerende opgave (bijdragenbesturing).
Deze houdt de zorg in voor het feitelijk functioneren
van de condities (de "bedding") ten behoeve van het
tot stand brengen van de verlangde bijdragen;
De operationele opgave (werkstroombesturing).
Deze houdt de zorg in voor het bepalen van de in de
"stroom" te realiseren resultaten, de daartoe te doorlopen besluitvormingsprocessen en de daartoe verlangde
bijdragen.

Aangrijpings-

Nadere orientatie op het object van besturing heeft geleid tot

punten en

het onderscheid in aangrijpingspunten en orienteringspunten.

orienterings-

Aangrijpingspunten zijn de direct bexnvloedbare aspecten van de

punten voor

"bedding" en de "stroom". Orienteringspunten zijn die aspecten

de besturing

van de "stroom", die alleen via de aangrijpingspunten kunnen worden beinvloed, danwel waarmee rekening dient te worden gehouden.
Aangrijpingspunten voor de besturing kunnen worden gevonden in:
de inhoudelijke dimensie van het besluitvormingsproces;
de besluitvormingstechnische dimensie van het besluitvormingsproces;
de besluitenestafette;
de condities.
Orienteringspunten voor de besturing kunnen zijn:
het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is, bijvoorbeeld een te realiseren tweebaansweg;
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het besluitvormingstechnisch niveau van perfectie, zoals de
mate van terugkoppeling en de mate van afstemming met andere besluitvormingsprocessen;
"aspecten" van het resultaat, dat wil zeggen de kwaliteit
van de besluiten, de benodigde tijd om tot de besluiten te
komen en de gemaakte kosten;
het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers tijdens het besluitvormingsproces.
Beperking

Met het oog op nadere bestudering zijn vervolgens uit het concep-

onderzoek

tueel kader die elementen gelicht die:
a.

aan de orde zijn bij besluitvormingsprocessen inzake de
situering van voorzieningen met nadelige gevolgen voor het
milieu;

b.

een grote rol spelen bij het proberen te "leven" binnen de
gegevenheden van de "bedding", dat wil zeggen het doen "verlopen" van de "stroom" binnen de omstandigheden, zoals die
zijn gegeven door de bestaande condities, c.q. de "bedding".

Deze elementen zijn:
de besturing van de "stroom", c.q. de vervulling van de
effectuerende en de operationele opgave in de besturing;
drie van de vier hiervoor genoemde aangrijpingspunten voor
deze besturing: de inhoudelijke dimensie van besluitvormingsprocessen, de besluitvormingstechnische dimensie van
besluitvormingsprocessen en de besluitenestafette;
drie van de vier hiervoor genoemde orienteringspunten voor
deze besturing: het karakter van de inhoudelijke problematiek die in het besluitvormingsproces aan de orde is, het
besluitvormingstechnisch niveau van perfectie en "aspecten"
van het resultaat van besluitvormingsprocessen*).

*)

Op de vervulling van de strategische en de conditionerende opgave in de besturing en op het sociaal gedrag van en de interacties tussen de deelnemers wordt in dit proefschrift niet nader
ingegaan. In een "voor"onderzoek zijn deze elementen van het conceptueel kader echter wèl nader bestudeerd (een overzieht van de
in dit kader bestudeerde publikaties is opgenomen in een aparte
bijlage). De reden voor deze nadere bestudering was dat enig inzicht in de "stand van de wetenschap" met betrekking tot "alle"
aspecten van belang werd geacht.
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Deze elementen zijn door middel van een sterretje aangegeven in
figuur 8.1.
Met betrekking tot dit deel van het conceptueel kader zijn
diverse publikaties geanalyseerd over:
besluitvormingsprocessen in het algemeen;
besluitvormingsprocessen waaraan meerdere organisaties deel
nemen en - in het bijzonder - besluitvormingsprocessen inza
ke de situering van voorzieningen met nadelige gevolgen
voor het milieu;
de besturing van besluitvormingsprocessen.
Uit deze analyse blijkt dat het conceptueel kader een groot
"integraal opnamevermogen" heeft. De beschreven literatuur
blijkt door middel van het conceptueel kader op bevredigende wij
ze te kunnen worden geanalyseerd en met elkaar in verband te kun
nen worden gebracht.
Uit de analyse blijkt verder dat met name de 'inhoudelijke dimen
sie', de 'besluitvormingstechnische dimensie' en het 'besluitvor
mingstechnisch niveau van perfectie' een scala van mogelijkheden
bieden waaruit een keuze kan worden gemaakt en waarover in de be
sturing een besluit dient te worden genomen.

Geconstateerd is dat, ondanks het feit dat er voor besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur een groot aantal regelingen en normen geldt, er toch nog aanzienlijke ruimte zal zijn
voor het maken van keuzen ten aanzien van (elementen van) de ver
schillende aangrijpingspunten en orienteringspunten. Dit betekent dat er in de besturing nog veel gelegenheid zal zijn voor
beïnvloeding van de "stroom".

Benadrukt dient te worden, dat bezien vanuit het conceptueel
kader niet moet worden gedacht in termen van één "hierarchisch
hogere" deelnemer, die zieh met genoemde besturing bezighoudt.
In de eerste plaats kan er sprake zijn van meer deelnemers (deelnemers vanuit verschillende organisaties, verschillende onderdelen van organisaties etc.) aan de besturing.
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Ten tweede kunnen ook de " A " * ) - en "B"**)-deelnemers aan de te
besturen "stroom" bij de besturing van deze "stroom" zijn betrokken (zie figuur 8.1).
Procesbenade-

Hiermee is dan ook het belangrijkste verschilpunt aangegeven tus-

ring versus

sen de procesbenadering en de voor besturingsvraagstukken in het

systeembenade-

openbaar bestuur veelvuldig bepleite systeembenadering.

ring

In de procesbenadering wordt de "stroom" als startpunt voor de
analyse gekozen, in de systeembenadering

Systemen.

Zoals uit de

in het proefschrift behandelde voorbeelden blijkt, geeft analyse, startend vanuit de Systemen, géén inzicht in (de besturing
van) afzonderlijke besluitvormingsprocessen. Bovendien speelt
bij de systeembenadering het probleem van de "finiteness or
infiniteness of the iteration of levels", wat zieh bij de procesbenadering niet voordoet.

Aanbevelingen

Bezien we de huidige ernstige milieuproblemen dan dienen we ons
te realiseren dat besluitvormingsprocessen, die leiden tot activiteiten en voorzieningen met nadelige gevolgen voor het milieu,
worden bestuurd en dat deze besturing van grote invloed is op de
uitkomst van die besluitvormingsprocessen en dus op het milieu.
Het is dan ook aan te bevelen bij de aanpak van milieuproblemen
die besturing, meer dan tot nu toe, als een belangrijk aandachtspunt te beschouwen.
Daarbij wordt voor het volgende aandacht gevraagd:
het verdient aanbeveling meer toepassing te geven aan de
procesbenadering bij de besturing van deze besluitvormingsprocessen;

*)
**)

Deelnemers die zijn belast met de algehele behandeling van
de inhoudelijke materie en de voorbereiding en de vaststelling van besluiten.
De "overige" deelnemers.
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het verdient aanbeveling meer aandacht te geven aan de besturing van de "stroom" binnen de gegevenheden van regelingen en normen, dat wil zeggen aan de effectuerende en de
operationele opgave in de besturing; daarbij dient bewuster
te worden omgegaan met de vele mogelijkheden die er zijn
bij de besturing van genoemde besluitvormingsprocessen.
Er zijn bijvoorbeeld vele Varianten mogelijk bij het eenzijdig of tweezijdig afstemmen van besluitvormingsprocessen,
zoals het verschaffen van informatie over voorgenomen besluiten en het plegen van overleg;
het is van belang dat deelnemers (uit verschillende organisaties, onderdelen van organisaties etc.), die zijn betrokken bij deze besluitvormingsprocessen, zieh bewust zijn van
het feit dat ze mogelijk ook deelnemers zijn aan de besturing van deze besluitvormingsprocessen;
tot slot verdient het aanbeveling ook de overige elementen
van het conceptueel kader die in dit proefschrift nog niet
nader zijn onderzocht verder uit te werken.
Nader te onderzoeken elementen zijn;
de vervulling van de

strategische en de conditione-

rende opgave in de besturing;
een Vierde aangrijpingspunt voor de besturing, te
weten:
*

de condities (de "bedding") voor de te besturen
besluitvormingsprocessen;

een

V i e r d e

orienteringspunt voor de besturing, te

weten:
*

het sociaal gedrag van en de interacties tussen
de deelnemers tijdens de te besturen besluitvormingsprocessen.

Plaatsbepa-

Tijdens het onderzoek zijn enkele wetenschapstheoretische vraag-

ling coneep-

stukken verkend. Enerzijds vanwege de behoefte het conceptueel

tueel kader

kader voor dit onderzoek te kunnen plaatsen in een ruimere context, anderzijds om enig idee te krijgen van de Problemen die
zieh, wetenschapstheoretisch gezien, zouden kunnen voordoen bij
het nader specificeren, aan- en invullen, maar ook hanteren van
het conceptueel kader.
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Geconcludeerd is dat het conceptueel kader is gesitueerd in het
paradigma van de procesbenadering; voorts dat het conceptueel
kader kan worden aangemerkt als een conceptueel model van een
empirisch systeem, of nog specifieker: als een beschrijvend en
finaal-normatief (voorschrijvend) model, waarbij de normatieve
uitgangspunten van buiten het kader moeten worden aangeleverd.

Ruimere toe-

Tot slot het volgende:

passing con-

Ofschoon het op de procesbenadering gebaseera conceptueel kader

ceptueel kader

in dit proefschrift weliswaar is toegepast op de besturing van
besluitvormingsprocessen met betrekking tot milieubelastende
voorzieningen, zou het kader ook kunnen worden toegepast bij het
bespreekbaar maken van de besturing van besluitvormingsprocessen
op andere terreinen.

-216-

Figuur 8.1:

Schematisch overzieht van de elementen van het conceptueel kader
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SUMMARY
Management of decision processes in public administration.
A managerial conceptual framework based on the process approach.
Decision

The period from the sixties onwards, is characterized by an

processes con-

increasing attention given to decision processes concerning

cerning acti-

activities and facilities with environmental impact,

vities and fa-

Examples are decision processes concerning the location of

cilities with

regional or national facilities which have considerable adverse

environmental

effects on the environment.

impact

Characteristic of many of these decision processes is that the
number of connections that must be involved has strongly
increased, as has the number of participants.
To make management of these decision processes more discussable,
integrated conceptual frameworks are needed.
Conceptual frameworks of this kind are, as far as is known, not
yet available.

The manage-

Twenty years ago. Prof. Drs. A.A. Kampfraath of the Agricultural

ment model of

University of Wageningen developped a management model based on

Wageningen

the process approach. This management model has been applied in
many fields since then. The model, named Wageningen management
model, proves to be applicable as a frame of reference in the
most various complex management situations, due to its
integrated approach.
The Wageningen management model has been chosen as a starting
point for this study.
Since information about the model was spread over a number of
more or less recent publications, it was necessary to make a
complete, consistent and up-to-date survey of the model.
To make the model useful as an integral conceptual framework for
management of separate decision processes, it was necessary,
moreover, to adjust it to some degree, because the model is
mainly focused on managerial questions concerning the
implementation processes in the organization as a whole.
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Making a recent survey of the model and adjusting it made up a
substantial part of the study.
Description

In the conceptual framework a distinction is made between

of the concep-

results, processes and conditions on the one hand and management

tual frame-

of these elements at the other hand (see figure 8.1):

work
Results
In most cases a chain of successive decisions will be made,
previous to the actual realization such as, for instance, the
construction of a road. These decisions have the character of
providing a compass for the next decision in succession (a
stp-by-step reduction of "the room for decision making"). Such a
chain of successive decisions, resulting in a decision to actual
realization, is typified as a decision-estafette of
compass-providing and final decisions.

Processes which lead to the results.
From a managerial point of view, two aspects may be
distinguished in the course of decision processes:
A substantial dimension. This dimension includes the way of
handling the subject matter (like "optimizing" and
incremental treatment) and the nature of the various steps
(like diagnosis, listing alternatives, comparing
alternatives and choice).
A decision-making technological dimension. This dimension
refers to the pattern of being involved of the participants
in the decision process. This can be typified by means of
the phases distinguished (like pre-consultation, advising,
public participation and authorization) and by the way of
being involved of the participants in the decision process
(like authorization by one or more participants).

Conditions (e.g. the "bed")
Conditions refer to the affectable circumstances under the
influence of which the processes take place.
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Five conditions may be distinguished, namely:
characteristics of the participants;
organizational rules, which are represented by the set-up
of the organizational structure and the procedures;
provision o f information;
provision o f knowledge;
decision-means, which are represented by systems and
technics and space-facilities.
Management
Each decision-estafette and the separate decision processes that
are part of it (called the "stream" in the rest of this summary)
has, from the point of view of the conceptual framework, its own
management.

By definition this management is "meta" in relation to the
"stream". With "meta" is meant a level of a higher logical type.
This management encompasses several kinds of decisions, namely:
Decisions with respect to the creation and the preservation
of the "bed" c.q. the conditions.
The necessity to take these decisions leads to two
managerial concerns, namely:
.

The strategic concern (results/means management).
This implies the care for determining the total
results that has to be reached in the managed
"stream", in relation to the total of conditions (the
"bed") that has to be created for this;
The conditioning concern (means management).
This implies the care for determining "which"
conditions (the "bed") must be available at what time,
in response to the choices made in the strategic
concern;

Decisions with respect to the utilization of the "bed" c.q.
the conditions.
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The necessity to take these decisions also leads to two
managerial concerns, namely:
The effectuating concern (contribution management).
This implies the care for the actual functioning of
the conditions (the "bed") for the benefit of
effectuating the desired contributions;
The operational concern (stream management).
This implies the care for determining the results, for
the processes that have to be passed through for this
(the "stream"), and the desired contributions to it.
Points of

Further elaboration on aspects of management has lead to the

application

distinction between points of application and points of

and points of

orientation. Points of application are those aspects of the

orientation

"bed" and the "stream" that can be directly influenced. Points

for management

of orientation are those aspects of the "stream" that can only
be influenced via the points of application, or that have to be
taken into account.
Points of application for management can be:
the substantial dimension of the decision process;
the decision-making technological dimension of the decision
process;
the decision-estafette;
the conditions (the "bed").
Points of orientation for management can be:
the character of the substantial problems which are under
discussion in the decision process; for instance a two-lane
road that has to be realized;
the level of perfection of decision making, such as the
degree of feedback and the degree of tuning to other
decision processes;
"aspects" of the result, i.e. the quality of the decisions,
the time required to reach the decisions and the costs;
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the social behaviour of and the interactions between the
participants during the decision process.
Limitation of

For this study only those elements from the conceptual framework

study

have been extracted which:
a.

are under discussion at decision processes concerning the
location of facilities which have adverse effects on the
environment;

b.

do refer to the situation in which one tries to "live"
under the circumstances of the given conditions c.q. the
"bed".

These elements are:
management of the "stream" c.q. the fulfilment of the
effectuating and the operational concern;
three of the four points of application for management
already named: the substantial dimension of decision
processes; the decision-making technological dimension of
decision processes and the decision-estafette;
three of the four points of orientation for management
already mentioned: the character of the substantial
problems under discussion in the decision process, the
level of perfection of decision making and "aspects" of the
result of decision processes*).

These elements are marked in figure 8.1 (with an asterisk).
Analysis of

With respect to this part of the conceptual framework various

literature

publications have been analysed, about:
decision processes in general;

*)

This thesis does not go more deeply into the fulfilment of
the strategic and the conditioning concern or into the
social behaviour of and the interactions between the
participants. These elements have, however, been studied in
a preparatory study. An overview of the publications
studied has been included in an appendix. The reason for
this study was that it was thought necessary to have more
understanding of "all aspects".
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decision processes with several organizations as
participants and - particularly - decision processes
regarding the location of facilities which have adverse
effects on the environment;
management of decision processes.

Analysis of these publications shows that the conceptual
framework has a great incorporation power. By means of the
conceptual framework, literature can be analysed and connected
in a satisfactory way.
Analysis further shows that particulary the 'substantial
dimension', the 'decision-making technological dimension' and
'the level of perfection of decision making' offer a whole range
of possibilities from which a choice can be made and about which
a decision has to be taken.
Room for

Investigation shows that, despite the fact that there are quite

decision-

a few rules and norms for decision processes in public

making in

administration, there will be considerable room for making

spite of

choices concerning (elements of) the various points of

rules and

application and points of orientation.

norms

This means that there will be ample scope for influencing the
"stream".

Participants

It is important to emphasize that, on the basis of the

in management

conceptual framework, one should not think in terms of one
"hierarchically higher" participant, who is concerned with
above-mentioned management.
In the first place, more participants (participants from various
organizations, various departments etc.) can be engaged in
management. In the second place, " A " * ) - and "B"**)-participants
in the managed "stream" can be engaged in management of this
"stream" (see figure 8.1).

*)
**)

Participants who are charged with the overall handling of
the subject matter, and with the preparation and the
authorization of decisions.
The "remaining" participants.
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With this, the most important difference has been indicated
between the process approach and the system approach, which is
frequently advocated for management problems in public
administration.
In the process approach the "stream" is chosen as the starting
point for analysis; in the system approach systems are the
starting points. The examples in the thesis show that analysis
starting from systems does not give insight in (management) of
separate decision processes.
Moreover, the system approach has the problem of the "finiteness
or infiniteness of the iteration of levels", a problem that does
not occur in the process approach.
Considering the present serious environmental problems, we must
realize that decision processes leading to activities and
facilities which have adverse effects on the environment are
managed and that this management has a strong influence on the
outcome of those decision processes and consequently over the
environment.
It is recommended to look at this management more attentively
than so far.
With this, attention is called to the next issues;
it is recommended to use the process approach more
frequently in management of the above-mentioned decision
processes;
it is recommended to give more attention to the management
of the "stream" under the circumstances of rules and norms,
that is to say, to the effectuating and the operational
concern in management; with this, one has to be more aware
of the many possibilities that can be taken advantage of in
management of these decision processes.
There are, for instance, many possible variants with regard
to the unilateral or bilateral tuning of decision
processes, such as, for instance, informing participants in
advance about a decision to be taken and consulting
participants;
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it is important that participants (from various
organizations, various departments etc.) who are involved
in these decision processes are aware of the fact that they
may possibly also be participants in the management of
these decision processes;
finally, it is recommended to work out the remaining
elements of the conceptual framework, which have not been
elaborated in this thesis.
These elements are:
.

the fulfilment of the strategic and the conditioning
concern;
a fourth point of application, namely:
*

the conditions (the "bed") for the managed
decision processes;

a fourth point of orientation, namely:
*

the social behaviour of and the interactions
between the participants during the managed
decision processes.

Location of

During this study some epistemological problems have been

conceptual

explored. On the one hand, because of the need to situate the

framework

conceptual framework for this study in a larger context, on the
other hand to get an impression of the problems which might
arise, from an epistemological point of view at specifying and
filling up/in the conceptual framework, but also when using it.

The conclusion is that the conceptual framework is situated in
the paradigm of the process approach; and further, that the
conceptual framework can be regarded as a conceptual model of an
empirical system, or more explicitly: as a descriptive and
final-normative (prescriptive) model, which demands the
normative points of departure from outside the framework.
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Wider use of

A final remark:

the

Although the conceptual framework based on the process approach

conceptual

has been applied in this thesis to management of decision

framework

processes with regard to facilities which have adverse effects
on the environment, it may also be used for making management of
decision processes in other fields discussable.
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Figure 8.1:

An overall picture of the elements of the conceptual
framework
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besturingsparadigma 190-192, 195, 201-202
bestuurd systeem 190-193, 195-196, 201
bestuurlijke hulpmiddelen 28
bestuurlijke opgaven 40-49, 52,*69, 180-181
bestuurstechnische dimensie 21
bestuurstechnische kwaliteit 38
bestuurstechnisch niveau van perfectie 24-25
betrokkenheid deelnemers 22, 52, 77, 84, 127, 129, 131, 133, 139-143, 149,
182, 208
bevoegdheden 29, 32, 166
bijdragenbesturing 43, 47, 200, 203, 210
"bottom-up" situaties 174-175
case-Nistelrode 130, 134-135, 140, 164, 166, 188-189
catégorie F 91-92, 197
collectieve goederen 90, 93, 97
communicatieve benadering 143
condities 13-17, 27-32, 34, 36-39, 42, 44-47, 49, 53, 55, 69, 77, 79, 82, 183,
203, 205, 209-211, 214
conditionerende opgave 43-46, 49, 53, 195, 197, 200, 205, 210-211, 214
contextual planning 148-149
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controller 197, 202
coördinatie 152-155, 166-168
cybernetica 2
"cybernetische" besluitvorming 98-99, 110-111, 126, 143
cybernetische denkwijze 14, 190
diagnose 32-33, 115, 117, 122, 124, 126
diagonale afstemming 158-159, 168
"disjointed incrementalism" 147
effectiviteit 39, 170, 178
effectiviteitsvraag 23
effectuerende opgave 43-45, 47-49, 53, 181, 183-187, 195, 200-201, 203-205,
210-211, 214
efficiency 39
eigenschappen van de deelnemers 27-28, 35, 76, 82, 209
endogene beoogde resultaten 42
endogene effectiviteit 170, 178
endogene inhoudelijke problematiek 95-96, 98, 133, 170, 178
exogene beoogde resultaten 42
exogene effectiviteit 170, 178
exogene inhoudelijke problematiek 95-96, 98, 133, 170, 178
fasen 21-22, 39, 127, 149, 182, 208
finaal besluit 19, 208
finahciele spoor 156, 168
"finiteness or infiniteness of the iteration of levels"

199, 202, 204, 213

"garbage-can" 71-72, 82, 147
gebiedsproject 92, 97
gestructureerde problemen 87-88, 96
groene draad 74-77, 82
"harde" problemen 88, 96
"heuristische" besluitvorming 99, 102-103, 111, 143-144
horizontale afstemming 157, 159, 168
"incrementele" besluitvorming 98-99, 107, 111, 126, 143-144
informatievoorziening 14, 16-17, 27-28, 31, 34-35, 49, 209
informele organisatie 30
inhoudelijke afstemming 159, 164, 169
inhoudelijke dimensie 17, 20, 23, 34, 36-37, 53, 68-82, 98-127, 160-161,
182-183, 200, 203-204, 208, 210-212
inhoudelijke kwaliteit 38, 170-171, 178
inhoudelijke problematiek 13, 33, 53, 68, 85, 94-95, 98, 170, 210-211
inhoudelijke rationaliteit 78-79, 81
integraal conceptueel kader 1-2, 8, 207
interacties 16, 39, 54, 69, 76-77, 81-82, 183, 200, 205, 211, 214
interactiesituaties 174-175
invloed van de deelnemers 52
kaderscheppende besluiten 19, 30, 36, 42, 47, 208
karakter van de inhoudelijke problematiek 35-36, 83-98, 182, 200, 203, 210
kennisvoorziening 17, 27-28, 31, 35, 49, 209
kern-concepten 67, 95
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keuzeregels 99, 102, 107, 110, 126, 187
kosten 38, 169, 177-178, 183, 211
kwaliteit 38, 169-170, 172, 178, 183, 211
laboratoriumproblemen 87, 96
leerregels 99, 102, 107, 110, 126, 187
"linken" 161-165, 169
master planning 147
"messes" 86, 96-97, 117
meta 179-180, 199, 209
meta-besluitvorming 197
meta-besturing 50-52, 186
middelenbesturing 43, 200, 205, 210
middle-range planning 148
milieuspoor 156, 168
"mixed-scanning" 21, 110, 150-151
model 57, 60-65
monofunctioneel project 92, 97, 174
multifunctioneel project 92, 97, 174
ongestructureerde problemen 87-88, 96-97, 117-118
operationele opgave 43-45, 47-51, 53, 69, 176, 181-187, 195, 200-201, 203-205,
210-211, 214
"optimizing" 98-100, 109, 111, 126, 143-144
orgaan-georiënteerde benadering 32
orgaan-Zstructuur-georiënteerd 2
organisatiestructuur 16-17, 209
organisatorische regelingen 17, 27-30, 32, 35, 38, 77, 183, 186, 200-201, 209
organized anarchy 71-73, 113
oriënteringspunt(en) 33, 35-39, 54, 68, 83-85, 95-96, 151, 167, 169, 177,
182-183, 186, 194, 210, 212
paradigma('s) 57-61
participatie 138-139
perifere concepten 67
"post-solution" problemen 88-89, 91, 96-97
probleem 83-88, 116-117, 124
probleemeigenaar 94-95, 97, 143-144
probleemhebber 93, 97-98
probleemoplosser 94-95, 97-98, 143-144
problematiek 36, 83-85, 95, 117
procedurele afstemming 159
procedurele rationaliteit 78-79, 82
procedures 16-17, 32, 209
proces-georiënteerd 2
proces-niveaus 49-52, 188
procesbenadering 13, 40, 192, 204-205, 207, 213, 215
rationaliteiten 79, 123, 127
realisatie 49-50, 53
"real-world" problemen 87-88, 96-97
regelingen en normen 183-186, 200-201, 205, 212, 214
regie 17
resultaten 13-16, 38-39, 42, 44-45, 47-48, 183, 208, 209-210
resultaten/middelenbesturing 43-44, 200, 205, 209
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rode draad 74-77, 82
ruimtelijk spoor 156, 168
"satisficing" 98, 102, 126, 143-144
sectorale spoor 155, 168
sociaal gedrag 39, 54, 69, 76-77, 81-82, 183, 200, 205, 211, 214
sociale problemen 89, 91, 93, 97
'"soft systems methodology" 118-122
stappen 20-21, 39, 115, 126, 182, 208
stappenschema 103, 106-107, 111-112, 114, 144-145
strategische opgave 36, 43-46, 49, 53, 195, 200, 205, 209-211, 214
"stroom" 15, 209, 213-214
structurele rationaliteit 79, 82
structuur-georiënteerde benadering 32
systeembenadering 2, 120, 190, 192, 204, 213
systematiek 24, 26, 36, 182
taakomgeving 116-117
taken 29, 32
terugkoppeling(en) 24, 26, 36, 152, 182
théorie 57, 61
thérapie 32-33
tijd 38, 169, 174, 178, 183, 211
toedelingssituaties 174-175
"top-down" situaties 174-175
tracéproject 92, 97
uitvoeringsprocessen

11, 20, 27, 207

vakbaas 2 9
verantwoordelijkheden 29
verdelingssituaties 174-175
verticale afstemming 158-159, 168
vooruitzien 24, 26, 36, 182
Wagenings besturingsmodel 3, 7-8, 11-12, 16-17, 24, 203, 207
Wageningse besturingsbenadering 4, 13-14, 20, 201
werkbaas 29
werkstroombesturing 43, 47, 200, 203, 210
"willekeurige" besluitvorming 98-99, 110-111, 113, 126, 143-144, 147
"zachte" problemen 88, 96-97
zoekregels 99, 102, 107, 110, 126, 187

Bijlage 1.1:

Ontwikkeling promotie-onderzoek vanaf 1977
Accent op milieuproblematiek en besluitvormingsprocessen dienaangaande

Promotie-onderzoek in vrije tijd
achtereenvolgende voorlopige titels:
okt. '77:

bestuurlijke en organisatorische aspecten van
het milieubeheer in Nederland (accent op:
definitie beleid; uitgangspunten en
doelstellingen milieubeleid; instrumenten en
O r g a n e n ) .

mrt. '78:

n o v . '78:

jan. '79:

*)

verbetering van de besluitvorming in Nederland
ten aanzien van milieubeiastende voornemens
door middel van milieu-effectrapportage
(accent op: uitgangspunten en doelstellingen
milieubeleid; instrumenten; leemtes in
Instrumentarium; MER als aanvullend
instrument).
mens en milieu(hygiëne) in Nederland (accent
op: confrontatie milieuhygiene met andere
belangen/facetten, milieuhygiëne-beleid
geanalyseerd aan de hand van indeling in
niveaus*).
processen die tot de huidige ongewenste
situatie van het milieu leiden (accent op:
stroomschema stofmodel; analyse van
instrumenten die ingezet kunnen worden voor
het bereiken van een gewenste situatie;
transformaties en beïnvloedbare en
niet-beïnvloedbare omstandigheden).

Milieuproblematiek. besluitvormingsprocessen dienaangaande, en de besturing en meta-besturing van deze besluitvormingsprocessen.

4-

nov. '79:

nov. '79:

begin '81:

STOP: gekozen benadering c.q. object van
onderzoek bleken niet levensvatbaar
respectievelijk te ruim gekozen voor een
dissertatie.
KEUZE: besturing concreet geval in de
praktijk, waarbij vele van de in de periode
'77 - '79 besproken aspecten in onderling
verband danwel apart aan de orde komen.
bedrijventerrein Zuidoost-Brabant (accent op:
longitudinaal onderzoek naar inbreng milieu in
besluitvormingsproces RO c.q. hoofdproces;
analyse aan de hand van indeling in
besturingsniveaus).
STOP: vanwege kinderen en werk.

Voorbereiding promotie-assistentschap vakgroep bedrijfskunde
achtereenvolgende voorlopige titels:
febr. '83:
t.b.v. LH

juli '84:
t.b.v. VROM

regie van de besluitvorming over faceten sectorplanning in het landelijk gebied
(accent op:, formuleren van organisatorische en
bestuurlijke voorwaarden voor betere
afstemming facet- en sectorplanning; hoe kan
de regie worden vormgegeven).
de regie van de besluitvorming met
betrekking tot het milieubeleid en aanverwant
beleid in het landelijk gebied (accent op:
formuleren van organisatorische en
bestuurlijke voorwaarden met betrekking tot
milieubeleidsplanning ten behoeve van
vergroten doeltreffendheid en doelmatigheid
milieubeleid).

Promotie-assistentschap vakgroep bedrijfskunde
achtereenvolgende voorlopige titels:
inrt '85:
t.b.v. LH

aug. '85:
t.b.v. BiZa

jan. '85:
t.b.v. BiZa

regie van de besluitvorming met
betrekking tot het landelijk gebied i.h.b. met
het oog op de afstemming van procedures en
besluiten (accent op: vormen van afstemming;
formuleren van organisatorische, bestuurlijke
en eventueel politieke criteria die afstemming
wenselijk maken; bepalen van organisatorische,
bestuurlijke en eventueel politieke
voorwaarden om de kans op een bepaalde mate
van afstemming te verhogen).
interorganisationele coördinatie; de
regie van de besluitvorming met betrekking tot
het landelijk gebied i.h.b. met het oog op de
afstemming van procedures en besluiten (accent
op: uitbreiden e.g. verdiepen van de
theorievorming over interorganisationele
coördinatie (i.o.c.) in het binnenlands
bestuur; formuleren van voorwaarden waaraan
moet worden voldaan om tot bepaalde i.o.c. te
komen met als doel een betere afstemming van
procedures en besluiten).
de regie van besluitvorming waarbij
meerdere organisaties betrokken zijn; een
onderzoek naar de werking van verschillende
vormen van beinvloeding vanuit de regie op het
feitelijk verloop en het eindresultaat van
besluitvorming met betrekking tot het
landelijk gebied (accent op: formuleren van
criteria voor het 'gewenste' verloop en het
'gewenste' resultaat van onderhavige
besluitvorming; vat krijgen op de invloed die
er van de regie uitgaat op het feitelijke
verloop en eindresultaat).

^
Adviescommissie Evaluatie Wabm, 1981; bij het
opzetten van het case-studie onderzoek bleek het
Wageningse besturingsmodel een goed uitgangspunt
voor het maken van een basislijst van te
onderzoeken aspecten. Bij het uitwerken van deze
basislijst moest evenwel worden uitgeweken naar
andere modellen en methodieken.
Mantz (1984, bldz. 201): In dit proefschrift wordt
geconcludeerd dat een belangrijke V e r d i e n s t e van
het model is dat het, bij het onderzoeken en het
bespreekbaar maken van complexe
besturingssituaties, dwingt alle bestuurlijke
taakgebieden op de verschillende besturingsniveaus
te behandelen én dat het model tevens een
checklist vormt van in te vullen bestuurlijke
taakgebieden, die bij complexe besturingssituaties
als compleetheidstoets kan worden gebruikt.
Voor een meer omvattende beschrijving van complexe
besturingssituaties blijkt echter een meer
omvattende benaderingswijze of model nodig te zijn.

^
*) In dit proefSchrift wordt gesproken over "bestuurlijke opgaven"

voorlopige titel identiek aan voorlopige titel d.d. jan "86 (accent op:
literatuurstudie Amerikaanse, Engelse en
Nederlandse publikaties; ontwikkelen
conceptueel model).
besluitvorming(sprocessen) in het openbaar
bestuur, waaraan meerdere
overheidsorganisaties deelnemen. De
ontwikkeling van een algemeen theoretisch
raamwerk (als vragen-genererend mechanisme),
op basis van literatuuronderzoek.
uitwerking van een bedrijfskundig kader voor
de regie van besluitvormingsprocessen in het
openbaar bestuur, waaraan meerdere
overheidsorganisaties deelnemen.
besturen van besluitvormingsprocessen.
Uitwerking van een bedrijfskundig kader
besturen van besluitvormingsprocessen in het
openbaar bestuur.
Een op de procesbenadering gebaseerd
bedrijfskundig conceptueel kader.

Willekens, 1986: Het Wageningse besturingsmodel
blijkt zeer verdienstelijk te kunnen worden
toegepast bij de beschrijving van de ist-situatie
en het zoeken naar fundamentele knelpunten achter
de problemen. "(...) Voor het vinden van
specifieke oplossingen (maatregelen) biedt de
benadering (vooralsnog) minder aanknopingspunten
(...)"•

I
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Bijlage 5.1

Nadere aanduiding van een aantal wetenschapstheoretische
vraagstukken door middel van steekwoorden

1.

Kennistheoretische aspecten
a.

waarheidsproblemen:
correspondentietheorie
coherentietheorie
consensustheorie
pragmatisme
relativisme
scepticisme
etc.

b.

betekenisprobleems
reductionisme
instrvunentalisme
begripsrealisme
nominalisme
etc.

c.

kwaliteitscriteriai
toetsbaarheid
precisie
objectiviteit
prediceerbaarheid
externe relevantie
praktijkgerichtheid
eenvoud
etc.

2.

?

Methodologische aspecten
a.

Methoden van observatie:
empirisch-analytische variant e.g. objectiverende méthode
hermeneutische variant e.g. interpreterende méthode
action-research méthode (experiential learning)
participerende observatie
case-study méthode
praten over versus praten met (taal)
extensief versus intensief onderzoek
etc.
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methoden van redeneren:
context of discovery versus context of justification
empirisch-analytische ofwel nomothetische benadering
hermeneutische ofwel ideografische benadering
kritische benadering
naief empirisme
kritisch rationalisme
verfijnd falsificationisme
deductief-nomologische model (Hempel-Oppenheim schema)
hypothetisch-deductieve model (empirische cyclus de Groot)
regulatieve cyclus (van Strien)
context of discovery

theoretische begripsvormings
samenhang waarnemen, waarnemingsproces en waargenomene
begrip als mini-theorie
statement-view versus non-statement view
empirisme
rationalisme
abductie
etc.
common sense:
betekenissystemen
wetenschapstaal versus common sence taal
waarnemingstaal versus theoretische taal
beschrijven in de "onderliggende" of "canonieke" vorm
aard van de omweg (nomologisch of verstehend)
metaforen
etc.
onderscheid in theorieniveaus:
ideonome théorie (N=l) versus ideografische théorie
ofwel hermenentiek van het idividuele niveau
isonome théorie versus isonomische théorie
ofwel hermenentische typologie
nomothetische théorie versus ethografische théorie
ofwel hermeneutische théorie
etc.

-251-

allerleii
dubbele conusmodel (van Strien)
eerste en tweede natuur van de mens
meta-methodologie
linker- en rechter hersenhelft
sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel
wereldhypothesen en kennisstructuren
etc.
wijze van kennisverwerving binnen de wetenschapsgemeenschap
wetenschapssociologische invalshoeks
doorhakken van knopen
paradigma's (Kuhn)
verfijnd falsificationisme (Lakatos)
(denk)collectieven, oeridee (Fleck)
stijl-, houdings- en objectbindingen (Elias)
etc.
waarheidstrechter:
logisch positivisme (Wiener Kreis)
standaardbeeld versus natuurwetenschappelijke model
vooruitgangsdenken
trechterrationaliteit (subject-objectschema)
natuurwetenschappelijke model, dialectische en hermeneutische
traditie (koppeling tussen rationaliteit en waarheid)
etc.
alternatief voor waarheidstrechter:
wetenschap die emancipatie als doel kiest
meervoudige rationaliteit (Habermas) versus gehalveerde
rationaliteit
brede rationaliteitstheorie (waarheid, juistheid, authenticiteit
principieel gelijkwaardig)
etc.
fragmentatie en integratie
systeemleer, cybernetica en meta-leer
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f.

pluralisme
heteronome en autonome waarden
veelheid van oriëntaties
Godeliseren
praktijk-paradigma's.

4.

Bedrijfskunde en bestuurskundes

a.

plaatsbepaling binnen wetenschappen

b.

noodzaak interdisciplinair werken

c.

relatie theorie-praktijk
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Bijlage 5.2

Overzicht van in het kader van het onderzoek bestudeerde
publikaties over wetenschapstheoretische vraagstukken

Onderwerpen*)s
lc, 2a, 2e, 2f, 3b, 4a

2a, 2e

2a

2a

3d

3e

4c

2c, 3d

la, 2a, 3d

*)

-

Argyris, Chris
Inner contradictions of rigorous
research
New York, Academic Press, 1980
Argyris, Chris & Donald A. Schön
Organizational learning; a theory of
action perspective
Reading, Addison-Wesley, 1978
Argyris, Chris S. Donald A. Schön
Theory in practice; increasing
professional effectiveness
San Fransisco, Jossey-Bass, 1976
(eerste druk 1974)
Bass, Bernard M.
Organizational decision making
Homewood Illinois, Richard D. Irwin,
1983
Battista, John R.
Information holism: toward an
integration of the holographic and
analytic models of consciousness
In: John P. van Gigch
Decision making about decision
making; metamodels and metasystems,
biz. 127-136
Kent, Abacus Press, 1987
Beer, Stafford
Foreword
In: John P. van Gigch (red)
Decision making about decision
making; metamodels and metasystems,
biz. XIII-XVII
Kent, Abacus Press, 1987
Berkel, P. van
Bedrijfstunde, een voortijdig
arrivisme
Bedrijfskunde, 36 (1984) nr. 2,
154-157
Boelens, Jan
Het rationalisme van Staal
*
Intermediair, 22 (7 november 1986),
53-55
Böhm, David
Wholeness and the implicate order
London, Routledge & Kegan Paul, 1987
(eerste druk 1980)

Zie voor betekenis van de codes bijlage 5.1.

Börners, G.B.J.
Ontwikkelingen in de bedrijfskunde
Bedrijfskunde, 55 (1983), 85-94
Botter, Constant H.
Industrie en organisatie: een
overzicht en uitzicht
Kluwer/NIVE, 1975 (zevende druk)
Botter, Constant H.
Industrie en organisatie: een
overzicht en uitzicht
Kluwer/NIVE, 1980 (elfde druk)
Boulding, Kenneth E.
General systems theory; the skeleton
of science
Management science, april 1956
Bourgeois, V. Warren & Craig C. Pinder
Contrasting philosophical
perspectives in administrative
sciences: a reply to Morgan
ASQ, 28 (1983), 608-613
Braam, A. van
Bestuurskunde; een wetenschap op weg
naar volwassenheid
Bestuurswetenschappen, 1981, 391-399
Braam, A. van
Leerboek bestuurskunde; A tekstboek
Muiderberg, Dick Coutinho, 1986
Brasz, H.A.
Grondslagenonderzoek in de
bestuurskunde
Themanummer 'Bewegende bestuurskunde'
Bestuurswetenschappen, 40 (1986),
361-369
Brasz, H.A.
Methoden van de bestuurskunde; een
inleiding tot de praxeologie van het
openbaar bestuur
Driebergen, 1976
Breunesse, J.N.
Inleiding bestuurskunde
Amsterdam, Vrije Universiteit, 1982
Checkland, Peter
Systems thinking, systems practice
Chisester, John Wiley S. Sons, 1985
(eerste druk 1981)
Dessing, Noor
Onderweg naar een wetenschappelijke
methode voor ruimtelijke ordening
Proefschrift Landbouwhogeschool
Wageningen
Wageningen, Centrum voor
landbouwpublikaties en
landbouwdocumentatie, 1979

Diamond, Michael A.
Resistance to change: a
psychoanalytic critique of Argyris
and Schön's contributions to
organization theory and intervention
Journal of Management Studies,
vol. 23 (1986), 543-562
Dijk, Nie van & Maurice Punch
Het dilemma van de bedrijfskunde
Intermediair, 21 (20 december 1985),
41-53
Doorn, J.H.A. van
Beleidsanalyse en organisatieleer:
een poging tot vergelijking en
verbinding
Beleid & Maatschappij, 1986, 3-19
Edwards, A.R.
De be s tuur s kunde en haar brugfunctie:
op zoek naar de pij1ers van een
praktijkgerichte dicipline
Themanummer 'Bewegende bestuurskunde'
Bestuurswetenschappen, 40 (1986),
biz. 385-406
Edwards, A.R.
Samenscholingen in de bestuurskunde:
vijf jaar ontwikkelingen in de Studie
van het openbaar bestuur
Bestuur, Maandblad voor
Overheidskunde, januari 1987, 2-7
Eekels, J.
Bedrijfskundig ontwerpen;
structuuranalyse van het handelen
Intermediair, 18 (11 juni 1982), 37-41
Eyzenga, 6.R.
Trends in management
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1987
Feitsma, H.
Ontwikkelingen in de bedrijfskunde
Bedrijfskunde, 1983, 145-148
Giddens, Anthony
Structuratietheorie en empirisch
onderzoek
Gastcollege uitgesproken te
Wageningen op 27 april 1984
In: Q.J. Munters, Ernst Meijer et al.
Anthony Giddens; een kennismaking met
de structuratietheorie
'Mededelingen van de vakgroep
sociologie' 14
Wageningen, Landbouwhogeschool, 1985

Gigch, John P. van
Methodological comparison of the
science, systems and metasystems
paradigms
In: John P. van Gigch (red)
Decision making about decision
making; metamodels and metasystems,
biz. 19-33
Kent, Abacus Press, 1987
Godfroij, Arnold
Netwerken van organisaties;
strategieen, spelen, structuren
Proefschrift Katholieke Hogeschool
TiIburg
s-Gravenhage, Vuga-uitgeverij, 1981
Graaf, M.H.K, van der; derde druk
herzien door L.A. ten Horn
Psychologische aspecten van de
organisatie
Alphen aan den Rijn, Samson
Uitgeverij, 1984 (eerste druk 1975)
Harbers, Hans
Sociale wetenschappen en hun
speelruimte; een onderzoek naar de
relatie tussen wetenschap en
maatschappij aan de hand van
ontwikkelingen in de
onderwijssociologie en het politieke
debat over ongelijke onderwijskansen
Proefschrift Rijksuniversiteit
Groningen
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1986
Harten, F. van
Organisatie en leidinggeven in de
maatschappelijke dienstverlening
Alphen aan den Rijn, Samson
Uitgeverij, 1980 (tweede druk)
Hoed, P. den; W.G.M. Salet & H. van
der Sluijs
Planning als onderneming
Serie 'Voorstudie en achtergronden'
van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983
Holt, Henk ten
Benaderingen van organisaties
vergeleken; een kritische bespreking
van theorievorming over de relatie
tussen Strategie en structuur van
organisaties
'Mededelingen van de vakgroep
sociologie' 19
Wageningen, Landbouwuniversiteit, 1987
1
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3f

3a

4b

2a, 2d, 3a, 3f, 4a, 4b, 4c
2d, 4a

4b

2b, 2c

la, 2a, 2f, 3d, 4a

la, lb, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c

4c

Huussen, G.M. & H.E.S. Woldring
Herken met wijsbegeerte: een
cultuurprobleem
'Filosofische Reeks van de Centrale
Interfaculteit van de U.v.A.' 19
Delft, Uitgeverij Eburon, 1986
Jonker, Ed
De sociologische souplesse;
bespreking proefSchrift Hans Harbers
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Bijlage 5.3

Typologieen van Paradigma's

Koningsveld (1976, biz. 15) stelt dat als wetenschappelijke theorieen ten doel
hebben de empirische werkelijkheid te verklaren, dit dan onvermijdelijk de
vraag oproept wat onder die empirische werkelijkheid moet worden verstaan
(realiteitsprobleem):
"(...) Moeten we bijvoorbeeld zeggen dat de fysische werkelijkheid een
zelfstandig bestaande realiteit van materiele objecten is onafhankelijk
van ons bewustzijn en onze waarneming? de realist [...] beantwoordt deze
vraag bevestigend. Hiertegenover staat echter de idealist, die het bestaan
van zo'n onafhankelijke realiteit ontkent: de fysische realiteit is afhankelijk van het menselijk bewustzijn, kennen en waarnemen (...)"
Lacey (1976, biz. 128) onderscheidt drie belangrijke, ofschoon elkaar overlappende paradigma's*):
"(...) One outlook (e.g. Plato, the rationalists), takes one or more
substances as the basis of the universe. A second takes act and potency
(e.g. Aquinas), and a third takes events and processes (e.g. Heraclitus,
the Stoics, Hegel, Bergson, Whitehead). These outlooks, especially the
first and third, are connected with attitudes towards change. Adherents of
the first outlook have often held either that change is not fully real, or
that the most basic things in the universe do not change except in
secondary or unimportant ways. The third outlook puts change at the heart
of things. It does not deny all unity and constancy, which would result in
unintelligible chaos, but makes these depend essentially upon change (...)"
Kolb (1984, biz. Ill) gaat uit van een door de filosoof Stephen Pepper in 1942
ontworpen typologie van paradigma's**), gebaseerd op fundamentele metafysische
aannamen of "root metaphors":
"(...) The first of these, Pepper calls formism (also known as realism),
whose root metaphor is the observed similarity between objects and events.
The second is mechanism (also called naturalism or materialism), whose
root metaphor is the machine. The third is contextualism (better known as
pragmatism), with the root metaphor of the changing historical event. The
final relatively adequate world hypothesis is organicism (absolute
idealism), whose root metaphor is achievement of harmonious unity. None of
these world hypotheses is reflected in pure form in the work of any single
philosopher, since most philosophers tend to be somewhat eclectic in their
use of world hypotheses. For purposes of understanding, however, we can
say that formism originated in the classical works of Socrates, Plato, and
Aristotle, and mechanism in the works of Democritus, Lucretius, and
Galileo. Contextualism is more modern, originating in the works of Dewey,
James, Peirce, and Mead, as is organicism, developed primarily in the work
of Hegel and Royce "(...)
Volledigheidshalve•zou aan deze typologie van Pepper het metafysisch idealisme
kunnen worden toegevoegd (Elsevier, 1966, biz. 109, 115; Lacey, 1976, biz. 86;
Speake, 1979, biz. 160-161).
*)
**)

Lacey spreekt van metafysische zienswijzen.
Kolb spreekt van wereldhypothesen.
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Eeu typologie als die van Kolb roept vele vragen op. Toch hebben dit soort
typologieen een belangrijke functie. White (1983, biz. 261-262) verwoordt dit
als volgts
"(...) In my estimation, paradigmatic distinctions [...] even if they are
subject to challenge, are heuristically valuable in the process of theory
development. There perhaps is no better way of understanding, and hence
improving, the theory building enterprice than to surface the paradigmatic
commitments that are entailed by various schools of thought (...)"
De hiervoor genoemde typologieen hebben betrekking op metafysische paradigma's.
Er zijn echter ook typologieen van organisatie-theoretische paradigma's.
Genoemd kunnen worden onder meer de typologieen van Burrell en Morgan, Astley
en Van de Ven, Peters en Waterman, en Pfeffer (ten Holt, 1987, biz. 110-114;
Maas, 1988, biz. 21-36).
Maas (1988, biz. 38) merkt naar aanleiding van deze typologieen het volgende
ops
"(...) Wanneer 'totaal'-ordeningen van een bepaald domein, zoals hier 'de'
organisatietheorie, naast elkaar gepresenteerd worden, dan blijken deze
niet op elkaar aan te sluiten. Vaak zelfs contrasteren ze met elkaar. Zij
laten, met andere woorden, geen mogelijkheid om 'buiten de ordening te
treden' en ordeningen in hun onderlinge verband te zien. Tegelijkertijd
lijkt het erop dat de verschillende ingangen die worden gepresenteerd op
het organiseer-verschijnsel steeds opnieuw om een aanvulling vanuit een
ander perspectief vragen. Men kan zieh afvragen waarom dat zo is. Wanneer
wij ingangen aan een nader onderzoek onderwerpen of verder desaggreren,
dan komen we ofwel op heel complexe samenhangen uit, ofwel op tautologieen
en cirkelredeneringen [...]
Men zou kunnen zeggen dat de uitgangspunten bij nader onderzoek steeds
weer net even anders moeten worden begrepen. Nader onderzoek wijst uit dat
zij staan voor een varieteit van betekenissen die zieh niet in een eenduidige, voor alle sociale situaties identieke, gedefinieerde betekenis laat
samenvatten. In die zin houden de ordeningen en de gehanteerde invalshoeken het risico in dat zij een werkelijkheid opdringen, standaardiseren
c.q. homogeniseren, hetgeen bij fijnmazige observatie niet blijkt stand te
houden (...)"
Naast de genoemde typologieen van organisatietheoretische paradigma's zijn er
ook typologieen van systeem- en besluitvormingsparadigma's. Van Gigch (1987,
biz 20-31) onderscheidt naast het "science" paradigma, een "systeem" paradigma
en een "metasysteem" paradigma.
Over deze paradigma's zegt van Gigch (1987, biz. 20, 23, 28) het volgendes
"(...) The science paradigm embodies the scientific method which
originates with Descartes and Rationalism and which has led both to the
development of the 'hard' sciences such as physics and chemistry and to
the role of science and technology in modern life.
The science paradigm has been described as a 'learning system'
characterized by reductionism, repeatability and refutation [...]
The scientific method and its paradigm have been successful when applied
to fields of 'organized simplicity' or of 'unorganized complexity' as
found in domains of the physical sciences, the so-called 'restricted
sciences'.
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Two systems methodologies which embody the science paradigm are Operations
or Operational Research, and Systems Engineering and the Classic Systems
Research approaches [...]
The systems paradigm is no less scientific in a broad sense than the
science paradigm or the metasystem paradigm. All are scientific in that
they employ rational models of reasoning: they all proceed either by
induction or deduction from premises to conclusions. All emerge in the
same tradition of rational western thought.
The systems paradigm takes into account the indivisibility of systems
domains where 'organized complexity' prevails. It originates from concerns
that the science paradigm, which was designed to deal with the physical
world, breaks down when faced with living systems. These entities are
characterized by openness, low separability and high interdependence. This
precludes the possibility that parts be treated in isolation since the
parts when aggregated, display emergent properties [...]
The metasystem paradigm originates in the premise that one cannot
arbitrate deficiencies among systems in other than a metalanguage, that is
in the language of a metasystem which lies at a system level above that of
the systems whose control is sought. Beer exemplified the concept of a
metasystem by suggesting isomorphisms between the physiology of the brain
and the hierarchy of control used in the firm (...)"
Marcelis (1984, biz. 102-103) maakt onderscheid in besluitvormings- en systeemgeorienteerde benaderingen. De besluitvormingsgeorienteerde benaderingen zijn
aldus Marcelis te onderscheiden in twee stromingen:
"(...) De eerste is inhoudelijk georienteerd. Er worden formele besluitvormingsmethoden en -modelleh afgeleid, veelal gebaseerd op wiskundige
technieken. Deze benaderingen vinden we tegenwoordig terug onder twee
namen: operations research en management science. De bedoeling is primair
de juiste beslissing vast te stellen. De tweede stroming richt zich op het
besluitvormingsgedrag. Het gaat erom het feitelijke besluitvormingsgedrag
van individuen, groepen en sociale systemen te beschrijven en te verklaren
(...)"
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Bijlage 6.2

Te hanteren regels in het heuristische model (Bron: Grandori,
1984, biz. 203).

Heuristic Decision Procedures
Group 1. Modify the set of objectives considered.
a
Look for new objectives with respect to which the considered alternatives
have positive consequences (in heuristics of the type "the desired effects
of type X are produced by alternatives of type A," modify X ) .
b
Increase the number of objectives and adopt a disjunctive acceptability
rule (solutions should satisfy a combination of at least k onbjectives
among n ) .
c
Reduce the aspiration level for one or more objectives.
d
Reduce the number of objectives that must be simultaneously satisfied.
Group II. Modify the set of alternatives considered.
a
Look for new alternatives modifying cause-and-effeet relations hypotheses
(in heuristics of the type "the desired effects of type X are produced by
alternatives A", modify A ) .
b
Increase the number of alternatives generated.
Group III. Modify auxiliary decision processes (judgment).
a
Modify the interpretations of date (e.g., look for judgments of the type,
"there is a positive trend in area z, "that can be discontinued and
replaced by other conjectures).
b
Modify conjectured quantities (e.g., cost estimates; look for judgments
that can be replaced by other conjectures),
c
Modify the type of data considered (e.g., increase or diversify sources,
change temporal reference intervals, consider qualitative rather than
quantitative data, or vice versa).
Group IV. Modify information systems.
a
Modify data-gathering and transmitting techniques (e.g., EDP).*)
b
Modify communication networks (e.g., allowed contacts among actors).**)

*)

Dit aspect behoort, bezien vanuit het coneeptueel kader, tot de conditie
"informatievoorziening".
**) Dit aspect behoort, bezien vanuit het coneeptueel kader, tot de conditie
"organisatorische regelingen".
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Bijlage 6.3

Körte beschrijving van de case-Nistelrode (Bron: van der Knaap,
1987, blz. 23-24).

Besluitvormingsproces inzake situering afvalverwerklngsplaats
In 1973 besluiten de veertien gemeenten van het latere stadsgewest Oss en het
latere samenwerklngslichaam Uden-Veghel tot regionalisering van de afvalverwijdering. Kort nadien zou het stadsgewest Oss formeel een feit zijn, en een duidelijke taak op het gebied van de afvalverwerking zou het gewest een uitstekende gelegenheid kunnen bieden om de voordelen van gewestelijke samenwerking,
en daarmee tevens het bestaansrecht van een gewest, aan te tonen. Althans zo
dacht men. Het liep evenwel anders. AI snel ontstonden Problemen met de gemeenten in de regio Uden-Veghel. Deze bedienden zieh voor een deel van eigen stortplaatsen en voor een ander deel maakten zij gebruik van een stortplaats in de
buurt van Den Bosch. Aan enige samenwerking met het prille stadsgewest bestond
bij nader inzien geen behoefte. Men was niet alleen bang om er financieel bij
in te Schieten, men vreesde tevens een overheersende invloed vanuit (het stadsgewest) Oss. Het stadsgewest Oss moest derhalve alleen verder. Er werd een
adviesbureau ingeschakeld, dat de opdracht kreeg een geschikte locatie te zoeken voor een regionale stortplaats. Tevoren werd alle deelnemende gemeenten gevraagd zieh te binden aan het resultaat van dit onderzoek. Alle gemeenten
deden dat, zodat de toekomst met optimisme werd tegemoet gezien.
Door het adviesbureau werden selectiecriteria geformuleerd, en uit een ingewikkelde zeefanalyse rolde uiteindelijk de meest in aanmerking körnende locatie:
de Höge Vorssel te Nistelrode. Niets aan de hand, zo leek het, al moet worden
gezegd dat bij een stringente toetsing van de gekozen locatie aan de gehanteerde criteria de Höge Vorssel eigenlijk niet geschikt was. Ongelukkigerwijze was
de directeur van de Provinciale pianologische dienst ook deze mening toegedaan. Hij schreef eigenhändig een brief aan het stadsgewest, waarin hij zijn
voorkeur uitsprak voor een locatie die op een steenworp afstand lag van de
Osse stortplaats (bekend van motorcross). Deze stortplaats was evenwel net in
de kleine buurgemeente Berghem gelegen. Bij het stadsgewest, dat aan de vooravond stond van het definitieve besluit over het eindrapport van het adviesbureau, viel de brief van de genoemde directeur wat rauw op de maag. Het besloot weinig ruchtbaarheid te geven aan de brief. In november 1976 kon zodoende de voltallige gewestraad besluiten het advies over te nemen en voorbereidingen te treffen voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Besluitvormingsproces inzake vergunningverlening
De gemeenteraad van Nistelrode was bepaald niet enthousiast over zijn uitverkiezing, maar vond dat ook hij een steentje moest bijdragen aan de intergemeentelijke samenwerking. Vergunningaanvragen werden ingediend en door het gemeentebestuur in behandeling genomen.
Ondanks ruim 350 ingediende bezwaren tegen de aanleg van een regionale stortplaats werd, in juli 1979, de noodzakelijke hinderwetvergunning aan het stadsgewest verleend. Dat dit niet geheel zonder problemen was verlopen, blijkt wel
uit het feit dat hier uiteindelijk twee jaren mee gemoeid waren geweest.
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Besluitvormingsproces inzake herziening bestemmingsplan
In S e p t e m b e r zou de gemeenteraad zieh vervolgens definitief hebben moeten uitspeken over de herziening van het bestemmingsplan. Dat leek nog slechts een
formaliteit. Het liep evenwel anders. Een van de raadsfracties bleek ineens
over de brief van de PPD-directeur te beschikken en dit Steide andere, voorheen nauwelijks relevante informatie ineens in een geheel ander daglicht,
althans zo oordeelde de Raad.
Aan het eind van de raadsvergadering was het conflict een feit. Stadsgewest en
provincie werden beticht van achterbaksheid en alle verdere medewerking aan de
realisering van de stortplaats werd opgeschort. De beslissing van de gemeenteraad sloeg in als een bom. Het vormde de ouverture tot een eindeloos proces
van overleg, onderhandeling, overreding, dreigen met, en uiteindelijk ook uitoefening van dwang.
Vragen in de Tweede Kamer, een bemiddelingsverzoek aan de toenmalige minister
van VOMIL, beroepsprocedures, schadeclaims; niets hielp om de gemeente
Nistelrode weer in het gareel te krijgen. Weliswaar kon na twee jaar voortgezet onderhandelen het onvoorwaardelijk 'neen' tegen de stortplaats, met name
door toedoen van een nieuwe burgemeester, worden omgebogen in een bestuurlijke
eleganter 'ja-mits', veel om het lijf had dit niet omdat er dermate stringente
voorwaarden werden geformuleerd dat praktisch gesproken volhard werd in een afwij zing.
Besluitvormingsproces inzake situering afvalverwerkingsplaats vervolg
Onder druk van de omstandigheden werd te langen leste van hogerhand besloten
tot het zoeken naar interim-oplossingen. Hiervoor zou de gememoreerde'locatie
te Berghem in aanmerking kunnen k-omen. Het Berghemse gemeentebestuur haastte
zieh echter om eveneens het 'onaanvaardbaar' hierover uit te spreken.
De consequenties van dit alles is dat de reeds torenhoge Osse stortplaats nog
steeds als zodanig wordt benut. Dan te bedenken dat de discussie over regionalisering in 1972 werd gestart omdat deze stortplaats op korte termijn gesloten
zou moeten worden!
In het najäar van 1984 heeft de gemeente Nistelrode een provinciale aanwijzing
gekregen om haar Bestemmingsplan Buitengebied te herzienl Het gemeentebestuur
is hier spoorslags tegen in beroep gegaan. Op 23 September 1986 heeft de Kroon
uitspraak gedaan in het geschil. Hierbij werd de aanwijzing vernietigd. De
gemeente Nistelrode werd in het gÄlijk gesteld. De Kroon oordeelde hierbij dat
'de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van de daadwerkelijke aanleg van een
afvalstoffenstortplaats ... niet vaststaat". Voorts oordeelde de Kroon dat
alternatieve vestigingsplaatsen onvoldoende zijn onderzocht en dat zelfs de
urgentie (!) van een stortplaats ter plaatse niet evident was. Voor alle betrokkenen betekent deze uitspraak niet minder dan 'terug naar a f . De provincie had in afwachting van de uitspraak alle verdere besluitvorming maar opgeschort. Dit besluit trof onder meer de afhandeling van de reeds jaren geleden door het stadsgewest Oss ingediende aanvragen om een afvalstoffenvergunning voor de locaties te Nistelrode en Berghem.
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Bijlage 6.5s

"Comprehensive" besluitvorming versus "disjointed"
incrementalism; een voorbeeld (Self, 1977, biz. 44-47).

A public airports authority wants to designate the site for a new airport to
serve some large city region. The site chosen needs to be acceptable to the
airlines, since the airport authority depends upon their patronage for its
revenues and reputation; and the need for satisfactory surface access and
transportation necessitates some co-operation with the highway and public
transport authorities. Additionally, the airport will have substantial effects
upon a wide surrounding area; it will create noise, destroy amenities, attract
industrial and residential development, create a need for new public services,
and radically change the social structure of its neighbourhood. These
environmental effects are not the direct concern of the airports authority,
save as they may affect the commercial success of the airport.
Polycentric theory would say that the airports authority should be free to
pursue its special task, co-operating with other agencies as far as its
purposes require, and leaving other interests to be separately articulated. To
the extent that they can foresee their future problems and opportunities, the
land use authorities will quite reasonably try to veto certain sites or press
for others; but in so far as future effects cannot be adequately foreseen by
any participant, it is reasonable that adaptive action should be left until
later. Certainly, the airports authority (or any other body) may be mistaken
or shortsighted over analysing its own interest, but it is no cure for this
risk to place a far heavier task of intelligent foresight upon central
planners.
Those urging the need for a comprehensive decision will stress that important
environmental effects will be overlooked, because they occur relatively slowly
and do not fall within the purview of the authority initiating action. The
polycentric theorists could suggest that if important interests are being
overlooked, the proper course is not to centralise the decision but to secure
a more effective voice for the missing interests. This could be done in two
ways either of which will depend upon achieving sufficient public and
political support.
One method would be to place part at least of the indirect social costs caused
by a decision upon the agency responsible; for example, a noise tax could be
levied upon the airports authority (and indirectly upon the airlines), which
would influence the authority's choice towards less noisy sites and provide
funds for compensation. This method has the great advantage of preserving the
freedom of organisations to make their own decisions within known financial
constraints. Leaving aside difficulties of assessment and implementation, the
limitation of this method is that it can cover clear effects of a decision
which can be isolated and measured, but not outcomes of a more unique kind or
which result only partially or indirectly from the decision; yet these
outcomes may be important.
The second method would be to strengthen the powers of those authorities whose
influence is considered inadequate, or to introduce an additional authority for example, a body pledged to the reduction of noise. The limitation of this
method is that the multiplication of powers and authorities is inclined to
produce deadlocks or prolonged delays..
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The 'polycentric' model works smoothley whether or not it works well, when the
initiating authority has reasonable freedom of action, subject to the
necessity of co-operating with other authorities upon appropriate points, but
if other authorities can block a decision which is not their direct
responsibility, and whose postponement may for them be a matter of
indifference, the system breaks down. One need not hypothesise in this
instance, since it has recently proved impossible to find any site for a major
airport within about forty miles of New York which is acceptable both to the
airports authority, and to local government and local opinion; and the
consequent congestion at the existing New York airports has dislocated air
services throughout the world.
If a serious deadlock occurs, the only solution is arbitration by a superior
authority (in the case of the New York airport, the special problem arises
that there is no one superior authority, jurisdiction being divided between at
least two States). It should be stressed, however, that arbitration does not
necessarily imply comprehensive decision-making and may also be carried out
according to the 'polycentric' concept. This latter result will occur if the
arbitrating authority casts its vote wholly on the basis of the information
and opinions presented to it, without attempting further research and
analysis. In that event, the arbitrator is simply using its political power,
according either to political bias or some crude attempt at an impartial
judgement (quite possibly both), in order to break the deadlock and let the
polycentric type of system at least function.
On the other hand, the arbitrating authority may quite naturally decide to
undertake a general review of the case, which may be shallow or deep depending
upon the importance of the case and the constitution of the arbitrator. With
an intractable issue, successive reviews may occur. For example, in the case
of the third London airport, an inter-departmental committee first did a
summary review of possible sites and accepted the preference of the airports
authority (then the Ministry of Aviation). A critical report from the
inspector who conducted a public inquiry into the suitability of the selected
site, plus considerable political feeling, led the Government to undertake a
second review of the same type in order to examine new arguments presented at
the inquiry. Again the site first chosen by Aviation was upheld, but this time
the strength of opposition persuaded the Government to abandon its decesion
and appoint an independent body (the Roskill Commission) to give its advice
upon the best site. This time, a very thorough and comprehensive investigation
was undertaken, although the final arbitrator remained the British Cabinet,
which chose a site rejected by the Commission.
The chief problem over reaching a comprehensive decesion is, as already noted,
the multitude of factors to be considered, analysed, projected and
co-ordinated. In the airport case, these factors include future economic
demands for air transport, possible technological developments in air and
surface transport, air safety and the control of air space, the relative
accessibility of sites, the negative environmental effects of airports (noise,
pollution, rural destruction, etc.), and positive environmental benefits
(economic growth, spreading the opportunities for air travel, etc.).
The view of those who consider that complex issues should be 'factorised',
with the various aspects distributed among agencies having the requisite
experience, is intelligible enough.
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Yet the problem is not really so formidable. First, the experience and views
of interested bodies will be available to, indeed thrust upon, the review
agency; in this sense, partican mutual adjustment continues. Secondly, an
expert team can be assembled by the review body. Its skills will probably be
more numerous than those available to any previous participant, and certainly
will be deployed within less partisan and limited terms of reference. The
intellectual contribution of such a team will certainly assist the
reconciliation of institutional conflicts.
A difficulty throughout this whole discussion has been that the administrative
system is so complex and inter-related that conflicts between 'polycentric'
and 'planning' or between 'autonomy' and 'control' are often subtle questions
of degree. In general, the development of modern administration is away from
the polycentric and self-regulating model, and towards complex forms of
administrative co-ordination and planning. It is not much use offering general
support or disapproval for this trend unless the analysis is related to
certain typical situations which occur in government. This has been attempted
in a limited way in the case of the airport.
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Bijlage 6.6s

Problemen die zieh kunnen voordoen bij het nastreven van
inhoudelijke afstemming; een voorbeeld (Self, 1977, biz.
115-117).

Traffic in Towns
Sir Geoffrey Vickers cites the Buchanan Report on 'Traffic in Towns' as an
excellent example of how a major shift in appreciative judgements has (or
should have) altered administrative goals and methods. Prior to this Report,
the provision of highways and town planning was administratively quite
separate and in some respects conflicting; for example, the Ministry of
Transport paid a higher grant for roads carrying traffic through a town
centre, whereas it was the aim of planners to avoid such through traffic. The
Buchanan Report argued that the construction of urban systems should be viewed
as a whole, and claims of accessibility carefully reconciled with those of
environmental protection. This could be done, the Report suggested, through
the replacement of general-purpose streets by roads of differentiated
capacities and functions; limitations on vehicle movement elsewhere; the
creation of environmental precincts; and the formulation of standards for the
control of noise, fumes, safety hazards, etc.
Many of these ideas were not, of course, new, but they were persuasively
brought together in the Buchanan Report. The interesting feature of this
Report was its impact upon intelligent opinion, which was increasingly
concerned with the nuisance of traffic in towns, and the spate of
administrative action which resulted. The Ministries of Transport and of
Housing and Local Government set up a joint group for urban planning; local
authorites were asked to include full coverage of traffic and transport
policies in their development plans; 'Buchanan-type' planning became the theme
of departmental circulars, and financial grants were revised to take account
of the new philosophy.
However, the most interesting application of Buchanan concepts occurred in the
case of the Greater London Council. A major reason for the creation of this
great authority was the belief that policies for traffic, transportation and
urban planning ought to be determined and integrated for London as a whole,
not just for its constituent parts. The leaders of the G.L.C. were delicated
to this approach, and constructed their organisation accordingly.
Thus maximum co-ordination was sought between the two departments responsible
for planning and for highways and transportation, culminating (1969) in a
formal amalgamation of the two departments. Both functions were placed
initially under the control of a single committee of the council dealing with
planning and communications.
Initial results of this experiment were disappointing. The approach and
techniques of the two departments were very different, and an effective fusion
of programmes did not result.
The first outline of the Greater London development plan, issued by the G.L.C.
in 1969, contained far-reaching proposals for urban motorways, including a
motorway box circling Inner London; but the proposals for urban planning an
environmental protection were very much vaguer. This was not altogether the
G.L.C.'s fault.
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Both planning and highway powers were shared between the G.L.C. and thirty-two
London boroughs, and co-operation between the two parties is difficult,
particulary in relation of the development plan which had to be jointly
determined.
It would also seem that the goal of improved communications is more concrete
and realisable than the broader, vaguer goals of urban planning. This is
particularly obvious for London as a whole, since environmental protection is
in many ways a localised concern, whereas speedier movement needs to be
planned for the capital as a whole. The logic of this situation seems to have
influenced the G.L.C. in 1969 to secure certain changes in the distribution of
powers between itself and the boroughs. Their effect was to allot more
discretion to the boroughs over urban planning matters, but to increase the
power of the G.L.C. in relation to highways, traffic management and public
transport.
One can also view these administrative problems of the G.L.C. in terms of a
broader conflict of interests. The interest of the consumers of defence
services are homogeneous; the consumers of health services have varying
priorities but a common interest in an integrated service. There is no
comparable unity of interest between the beneficiaries of better roads and
those interested in environmental improvement and protection.
It is true that a majority of citizens share both interests to some degree,
but their priorities vary considerably and attitudes are often ambivalent,
depending upon which issue is being considered. Still more to the point, there
is frequent conflict of interest on specific issues. Those whose homes are
destroyed or whose local environment is spoilt to make way for a motorway are
not easily persuaded that this measure accords with a general interest which
they share.
Better financial compensation might reduce their opposition, but would not
resolve the conflict of values - particularly if those adversely affected are
from the lower income groups and attach more priority to housing than
highways. This type of conflict has been sharply exemplified by the strength
of local opposition to the London motorway box. Conversely, motorists taking
short cuts through residential areas are inflicting much minor nuisance upon
others which they might resist in their own localities. The drift of wealthy
groups to the remotest suburbs or exurbs and the accompanying conversion of
inner areas into 'corridor communities' are consequences of a destructive
competition to maximise the joint benefits of environment and mobility.
To reconcile such clashes of interest requires not only a unifying vision or
ideal, but the availability of resources and techniques adequate to its
realisation. The Buchanan approach ideally requires sufficient funds to
produce an adequate and insulated road network; but the cost of such a policy
requires a second-best solution that vehicle use should be closely disciplined
in the interests of environmental protection.
This solution, while certainly enjointed by 'Traffic in Towns', is politically
and technically difficult to introduce. Integrated planning must deal with
many variables and uncertainties, including the likely availability of finance
and powers of control. It also requires more specific techniques than the
Buchanan Report itself offers. A new profession of urban regional planners
becomes necessary, who can integrate effectively, and not just notionally, the
contributions of engineers, economists, etc.
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Thus we can say that the aims of Buchanan-style planning will not become
operational until both a better accommodation of interests has been reached in
terms of resource allocation and political control, and also 'process'
techniques have been developed which integrate the contributions of existing
disciplines.
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